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Grāmatvedības uzskaites pamatprincipu apraksts
1. Finanšu pārskatu sagatavošanas pamatnostādnes.
1.1.Normatīvie akti, atbilstoši kuriem sagatavots pārskats:
Gada pārskatu sagatavo, pamatojoties uz grāmatvedības uzskaites datiem, kurus klasificē
atbilstoši normatīvajiem aktiem budžeta grāmatvedības jomā, ievērojot šādus normatīvos aktus:
 Likumu „Par grāmatvedību”;
 Likumu „Par budžetu un finanšu vadību”;
 Likumu „Par pašvaldību budžetiem”;
 Ministru kabineta (turpmāk-MK) 10.12.2013. noteikumi Nr.1456 „Noteikumi par
institucionālo sektoru klasifikāciju”;
 MK 15.10.2013. noteikumi Nr.1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība”;
 MK 15.12.2009. noteikumi Nr.1486.„Kārtība, kādā budžeta iestāde kārto
grāmatvedības uzskaiti”;
 MK 27.12.2005. noteikumi Nr.1031 “Noteikumi par budžeta izdevumu klasifikāciju
atbilstoši ekonomiskajām kategorijām”;
 MK 27.12.2005. noteikumi Nr.1032 „Noteikumi par budžeta ieņēmumu
klasifikāciju”;
 MK 13.12.2005. noteikumi Nr.934 „Noteikumi par budžeta izdevumu klasifikāciju
atbilstoši funkcionālajām kategorijām”;
 MK 22.11.2005. noteikumi Nr.875.„Noteikumi par budžetu finansēšanas
klasifikāciju”;
 MK 21.10.2003. noteikumi Nr.585 „Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un
organizāciju”;
 Noteikumi par Priekules novada pašvaldības grāmatvedības uzskaites kārtību,
apstiprināti pašvaldības domes sēdē 29.10.2015., protokola Nr.15, 2§;
 MK 21.10.2003. noteikumi Nr.584 “Kases operāciju uzskaites noteikumi”;
1.2. Periods, kuru aptver pārskats
Kopsavilkuma finanšu pārskats aptver laika periodu no 2018.gada 1.janvāra līdz 2018.gada
31.decembrim.
1.3. Pārskata sagatavošanā izmantotā naudas vienība
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Šajā finanšu pārskatā atspoguļotie rādītāji ir izteikti Latvijas oficiālajā valūtā – euro
(EUR). Finanšu pārskatos atspoguļotie dati ir uzrādīti apaļās summās euro.
Darījumi ārvalstu valūtā ir pārvērtēti euro pēc Eiropas Centrālās Bankas (ECB)
publicētā euro atsauces kursa, kas ir spēkā darījuma dienas sākumā. Līdzekļi un saistības, kas
izteikti ārvalstu valūtā, tiek pārrēķināti euro pēc Eiropas Centrālās Bankas (ECB) publicētā
euro atsauces kursa, kas ir spēkā pārskata gada pēdējā dienā, atzīstot nerealizētos ieņēmumus
vai izdevumus no valūtas kursa svārstībām.
1.4. Izmaiņas grāmatvedības principos
2018. gadā grāmatvedības uzskaites principos būtiskas izmaiņas nav veiktas.
1.5. Aplēšu piemērošana
Grāmatvedības aplēses – pieņēmumi, ko veic, pamatojoties uz pieejamo informāciju. Tas
attiecas uz uzkrājumiem, debitoru parādiem, aktīvu lietderīgās kalpošanas laika noteikšanu,
uzkrājumu izmaksu noteikšanu, tiesas prāvu izmaksu aplēsēm un citiem finanšu pārskatu
sagatavošanai nepieciešamiem pieņēmumiem.
Pašvaldībā tiek izmantotas aplēses šādos posteņos:
 pamatlīdzekļu nolietojums - atbilstoši Ministru kabineta 15.12.2009. noteikumos
Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestāde kārto grāmatvedības uzskaiti” noteiktajām
budžeta iestāžu pamatlīdzekļu nolietojuma normām;
 uzkrātās saistības - uzkrāto saistību summu nosaka saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem
un pēc iepriekšējas pieredzes par izdevumu apjomu. Uzkrātās saistības darbinieku
neizmantotiem atvaļinājumiem tiek aprēķinātas pamatojoties uz aprēķiniem par katru
darbinieku atsevišķi, aprēķinot arī valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu
summu no uzkrāto saistību neizmantotiem atvaļinājumiem summas;
 uzkrājumi aktīviem - tiek veidoti uzkrājumi, novērtējot tos pēc parāda vecuma.
Pašvaldībā pārskata perioda beigās izvērtē prasības un samaksātos avansus un uzskata
tos par nedrošiem (šaubīgiem), ja:
a) prasību apmaksas vai avansu nosacījumu izpildes termiņš ir nokavēts 90 dienas un vairāk;
b) pastāv strīds par prasību atmaksu vai līguma izpildi, par kuru veikts avansa maksājums;
c) pret debitoru ir ierosināta lieta par maksātnespēju;
d) ir pamatoti iemesli, kas liek apšaubīt parāda atgūšanu.
Izvērtējot minētos kritērijus, Pašvaldības prasības un samaksātos avansus klasificē kā nedrošus
(šaubīgus), tiem veido uzkrājumus nedrošās (apšaubāmās) summas apmērā vai procentos no
parāda vērtības kopsummas.
Ja Pašvaldības prasību apmaksas vai avansu nosacījumu izpildes termiņš ir nokavēts vismaz 90
dienas, prasības un samaksātos avansus sadala grupās pēc to apmaksas vai izpildes termiņa
kavējuma dienu skaita un atbilstoši tām procentuāli no parādu vērtības nosaka uzkrājumu
apmēru:
 parādiem, kuru saņemšana vai izpilde kavēta 91–180 dienas, uzkrājumus veido 25
procentu apmērā no parādu vērtības kopsummas;


parādiem, kuru saņemšana vai izpilde kavēta 181–270 dienas, uzkrājumus veido 50
procentu apmērā no parādu vērtības kopsummas;



parādiem, kuru saņemšana vai izpilde kavēta 271–365 dienas, uzkrājumus veido 75
procentu apmērā no parādu vērtības kopsummas;



parādiem, kuru saņemšana vai izpilde kavēta ilgāk par 365 dienām, uzkrājumus veido
80 procentu apmērā no parādu vērtības kopsummas.
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Aprēķināto uzkrājumu vērtību Pašvaldība iekļauj pārskata perioda pārējos izdevumos kontu
grupas 8650 „Izdevumi uzkrājumu veidošanai” attiecīgā kontā atbilstoši prasības vai avansa
veidam.
Ja pastāv strīds starp Pašvaldību un debitoru par prasību atmaksu vai avansa saņēmēju par
līguma izpildi, par kuru veikts avansa maksājums, uzkrājumus veido uzreiz apšaubāmās
summas apmērā. Arī ja pret debitoru (parādnieku) ir ierosināta lieta par maksātnespēju vai ir
citi pamatoti iemesli, kas liek apšaubīt parāda atgūšanu, uzkrājumus veido apšaubāmās summas
apmērā.
1.6. Konsolidācijas principi
2018. gada finanšu pārskatā konsolidācija tika veikta starp budžetiem, tā kā Pašvaldības un tās
iestāžu grāmatvedība tiek kārtota centralizētā grāmatvedības uzskaites sistēmā.
Pašvaldības gada pārskatā iekļauj:
 finanšu pārskatu;
 vadības ziņojumu.
Finanšu pārskats pamatots ar aprēķiniem un tabulām, kuru sagatavošanā ievērotas likuma „Par
grāmatvedību" 6.,7. un 10.pantā noteiktās prasības attaisnojuma dokumentiem un
grāmatvedības reģistriem.
Izslēdz visus savstarpējos darījumus, kurus viena Pašvaldības iestāde ir sniegusi citai
Pašvaldības iestādei.
1.7. Būtiskuma līmenis
Būtiskuma līmenis pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma noteikšanai tiek noteikts 10%
apmērā, nemateriālajiem ieguldījumiem un krājumiem 20% apmērā no katras vienības atlikušās
vērtības. Ja vērtības samazinājums nepārsniedz 10% pamatlīdzekļiem, 20% nemateriālajiem
ieguldījumiem, grāmatvedības uzskaitē izmaiņas netiek izdarītas un vērtības samazinājums
netiek uzskaitīts.
Gada pārskata skaidrošanai par katru finanšu pārskata posteņa būtisku izmaiņu
iemesliem pārskata gada laikā tiek noteikts būtiskuma līmenis izmaiņām 5000 euro vai lielāks
un 10% absolūtajā vērtībā. Atsevišķos gadījumos, lai labāk izprastu izmaiņu būtību, tiek
skaidroti darījumi arī zem norādītās būtiskuma summas vai izmaiņu procenta. Par darījumiem,
kuru apjoms ir vienāds ar 1 000 000 euro absolūtajā vērtībā pārskata periodā vai lielāks, kā arī
par šādiem darījumiem iepriekšējos periodos, ja tie joprojām ir nozīmīgi pārskata periodā,
sniedz informāciju finanšu pārskata skaidrojumos.
2. Nozīmīgu grāmatvedības uzskaites principu kopsavilkums
Gada pārskats sagatavots:
 saskaņā ar uzkrāšanas un naudas plūsmas principu;
 kā vienas vienības pārskats, izslēdzot savstarpējos darījumus un atlikumus starp
Pašvaldības iestādēm.
Iepriekšējo periodu neprecizitātes uzskaitē un grāmatvedības uzskaites pamatprincipu izmaiņu
ietekme tiek norādīta kā pārskata perioda darījumi.
Gada pārskats sagatavots, pamatojoties uz grāmatvedības uzskaites datiem, kurus klasificē
atbilstoši normatīvajiem aktiem budžeta grāmatvedības jomā.
3
00000641600_GRPO_250419_00_Priekules novada pašvaldības grāmatvedības uzskaites
pamatprincipu apraksts

Patiesam priekšstatam par gada pārskatu:
 konsekventi lieto grāmatvedības uzskaites pamatprincipus;
 norāda nozīmīgu, ticamu, salīdzināmu un saprotamu informāciju;
 sniedz papildu skaidrojumus, lai gada pārskata lietotāji izprastu, kā konkrēti darījumi
vai notikumi ietekmē iestādes finansiālo stāvokli vai darbības finansiālos rezultātus.
Grāmatvedības uzskaites pamatprincipu apraksts ir sagatavots, sniedzot informāciju par gada
pārskata sagatavošanā izmantotajām dažādu posteņu novērtēšanas metodēm un uzskaites
principiem.
Izvērtējot darbības turpināšanas principa piemērotību, ņemta vērā visa pieejamā informācija
par turpmākajiem Pašvaldības plāniem, kas aptver vismaz 12 mēnešus pēc bilances datuma.
Gada pārskata veidlapās atsevišķi norādīti posteņi, kas ir būtiski pēc rakstura, satura un apmēra.
Aktīvi un saistības nav savstarpēji izslēgti (dzēsti).
Posteņu uzskaitījums un klasifikācija visos pārskata periodos ir vienāds, izņemot gadījumus, ja
posteņu uzskaitījums un klasifikācijas maiņa ir paredzēta normatīvajos aktos budžeta
grāmatvedības jomā.
Iepriekšējā perioda salīdzināmā informācija ir sniegta par visiem gada pārskatā iekļautajiem
posteņiem.
Mainot posteņu uzskaitījumu vai klasifikāciju finanšu pārskatā, salīdzināmos (iepriekšējā
pārskata perioda) posteņus pārklasificē (ja tas ir iespējams), lai nodrošinātu iespēju tos
salīdzināt ar attiecīgo pārskata periodu. Ja salīdzināmo posteni nav iespējams pārklasificēt,
pašvaldība norāda pamatotu iemeslu, kāpēc tas nav pārklasificēts, un izmaiņu raksturu, ja
posteni pārklasificētu.
Pārskata perioda beigās Pašvaldībā apkopo grāmatvedības uzskaites informāciju no slēguma
procesiem un darbībām, kā arī pārliecinās par visu grāmatvedības procedūru izpildi pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojuma (amortizācijas) aprēķins un uzskaite,
nemateriālo ieguldījumu, pamatlīdzekļu un krājumu vērtības samazinājuma aprēķins un
uzskaite, inventarizācijas, valūtas kursu svārstību dēļ radušos ieņēmumu vai izdevumu aprēķins
un uzskaite, uzkrāto ieņēmumu un izdevumu aprēķins un uzskaite, uzkrājumu aprēķins un
uzskaite, aktīvu un saistību īstermiņa un ilgtermiņa daļas noteikšana un uzskaite, kontu slēgšana
un pārskata gada rezultāta noteikšana un uzskaite.
2.1. Ilgtermiņa ieguldījumi, tai skaitā nolietojuma, amortizācijas, vērtības samazinājuma
aprēķināšanas principi un metodes
Ilgtermiņa ieguldījumi ir visu veidu resursi, kurus Pašvaldība plāno izmantot ilgāk nekā gadu,
kā arī visu veidu aktīvi, kuru apmaksa paredzēta vēlāk nekā gadu pēc bilances datuma.
Ilgtermiņa ieguldījumus iedala šādās grupās:
 nemateriālie ieguldījumi;
 pamatlīdzekļi;
 ilgtermiņa finanšu ieguldījumi.
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Ilgtermiņa ieguldījumu daļa, kuriem nepiemīt fiziska vai materiāla forma, bet tie rada apstākļus
normālam darbam. Nemateriālos ieguldījumos ietilpst attīstības pasākumi un programmas,
licences, koncesijas un patenti, preču zīmes, derīgo izrakteņu izpēte un citi līdzīgi nemateriālie
ieguldījumi, avansa maksājumi par nemateriāliem ieguldījumiem.
Ilgtermiņa ieguldījuma atzīšanas datums ir diena, kad Pašvaldībai pāriet visi riski un gūstamie
saimnieciskie labumi no attiecīgā aktīva.
Ilgtermiņa ieguldījumus atzīst, ja:
 ir ticams, ka Pašvaldība tos izmantos funkciju nodrošināšanai vai pakalpojumu
sniegšanai;
 to lietderīgās lietošanas laiks ir ilgāks nekā 12 mēneši no pieņemšanas lietošanā
(ekspluatācijā);
 var ticami novērtēt to izmaksas.
Ilgtermiņa ieguldījumus sākotnēji atzīst to iegādes vai izveidošanas (ražošanas) vērtībā, kas
ietver par attiecīgā ilgtermiņa ieguldījuma iegādi vai izveidi samaksāto naudu (vai tās
ekvivalentu) un visus izdevumus, kas tieši attiecas uz iegādāto objektu līdz dienai, kad tas
nodots ekspluatācijā:
 ilgtermiņa ieguldījuma pirkšanas cena, tai skaitā muitas nodeva, neatskaitāmie nodokļi,
atskaitot saņemtās atlaides;
 ilgtermiņa ieguldījuma piegādes un pārvietošanas izmaksas līdz tā izmantošanas vietai;
 darba samaksa, kas tieši radusies ilgtermiņa ieguldījuma iegādes vai izveidošanas
procesā;
 ilgtermiņa ieguldījuma sagatavošanas paredzētajai izmantošanai izmaksas (ieviešanas,
uzstādīšanas, montāžas izmaksas) līdz tā nodošanai un pieņemšanai lietošanā
(ekspluatācijā);
 profesionālo pakalpojumu izmaksas, kas tieši attiecināmas uz ilgtermiņa ieguldījuma
iegādi vai izveidošanu.
Izmaksu iekļaušanu ilgtermiņa ieguldījuma (pamatlīdzekļa) vērtībā pārtrauc dienā, kad tas ir
nodots lietošanā (ekspluatācijā).
Pamatlīdzekļus uzskaita, ievērojot normatīvajos aktos budžeta izdevumu klasifikāciju jomā
noteikto pamatlīdzekļu vienības sākotnējās atzīšanas vērtību no 213.01 EUR.
Ja vienas nefinanšu aktīva vienības iegādes vai izveidošanas vērtība ir mazāka par normatīvajos
aktos budžeta izdevumu klasifikāciju jomā noteikto vienas aktīva vienības sākotnējās atzīšanas
vērtību, aktīvus uzskaita apgrozāmo līdzekļu sastāvā.
2018.gadā apgrozāmo līdzekļu sastāvā uzskaitītas materiālās vērtības līdz 213.00 EUR(ieskaitot) par vienu vienību.
Bibliotēku fondus, izklaides, literāros un mākslas oriģināldarbus, dārgakmeņus un dārgmetālus,
antīkos un citus kultūras un mākslas priekšmetus, citas vērtslietas un muzeja krājuma
priekšmetus uzskaita pārējo pamatlīdzekļu sastāvā neatkarīgi no vienas aktīva vienības
atzīšanas vērtības.
Pārskatā par Pašvaldības finansiālo stāvokli bilancē ilgtermiņa ieguldījumus norāda uzskaites
(atlikušajā) vērtībā, no ilgtermiņa ieguldījumu iegādes (sākotnējās) vērtības atskaitot uzkrāto
nolietojumu (amortizāciju) pamatlīdzekļiem un nemateriālajiem ieguldījumiem, vērtības
samazinājumu.
Pamatlīdzekļiem un nemateriālajiem ieguldījumiem nolietojumu (vērtības norakstīšanu)
aprēķina atbilstoši to paredzamajam lietderīgās lietošanas laikam, sākotnējo vērtību
sistemātiski sadalot pa periodiem, uzskaita kā uzkrāto nolietojumu (amortizāciju) un atzīst
pārskata perioda iestādes pamatdarbības izdevumos. Pamatlīdzekļiem nolietojumu aprēķina
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atbilstoši pašvaldības noteikumiem “Par Priekules novada pašvaldības grāmatvedības uzskaites
kārtība” noteiktajām pamatlīdzekļu nolietojuma normām un to piemērošanas nosacījumiem.
Nemateriālo ieguldījumu paredzamos lietderīgās lietošanas laikus nosaka atbilstoši lietošanas
tiesībās, līgumos vai citos tiesību saņemšanas apliecinošos dokumentos noteiktajiem laika
periodiem.
Ilgtermiņa ieguldījumu novērtē Pašvaldības vadītāja apstiprināta komisija, ja nepieciešams,
pieaicinot attiecīgās jomas speciālistus. Komisija vai minētie speciālisti, izmantojot
vispāratzītas vērtēšanas metodes un novērtē ieguldījumu šādos gadījumos:
 iekļaujot bilancē līdz šim neuzskaitītu esošu ilgtermiņa ieguldījumu;
 iekļaujot bilancē ziedojumu un dāvinājumu veidā saņemtu ilgtermiņa ieguldījumu;
 iekļaujot bilancē maiņas ceļā saņemtu ilgtermiņa ieguldījumu;
 nosakot ilgtermiņa ieguldījuma vērtības samazinājumu.
Budžeta iestāde, kura nodod bez atlīdzības ilgtermiņa ieguldījumu citai budžeta iestādei, sniedz
informāciju par ilgtermiņa ieguldījuma uzskaiti (pamatlīdzekļa piederību uzskaites kategorijai
detalizācijā līdz apakšgrupai, sākotnējo vērtību, nolietojumu, atlikušo lietderīgās lietošanas
laiku).
Budžeta iestāde, bez atlīdzības nododot ilgtermiņa ieguldījumu citai budžeta iestādei, izslēdz:
 tā sākotnējo vērtību un nolietojumu (amortizāciju) un atzīst pārējos izdevumus
ilgtermiņa ieguldījuma atlikušajā vērtībā;
 nākamo periodu ieņēmumus, kas attiecas uz šo ilgtermiņa ieguldījumu, un atzīst pārējos
ieņēmumus.
Budžeta iestāde, kura bez atlīdzības saņem ilgtermiņa ieguldījumu no citas budžeta iestādes,
turpina aprēķināt nolietojumu (amortizāciju) ilgtermiņa ieguldījuma atlikušajā lietderīgās
lietošanas laikā atbilstoši saņemtajai informācijai par ilgtermiņa ieguldījumu.
Budžeta iestāde, bez atlīdzības saņemot ilgtermiņa ieguldījumu no citas budžeta iestādes:
 atzīst tā sākotnējo vērtību, nolietojumu (amortizāciju) un ieņēmumus ilgtermiņa
ieguldījuma atlikušajā vērtībā atbilstoši darījuma būtībai (ilgtermiņa ieguldījuma
saņemšana no citas budžeta iestādes, padotībā esošas iestādes, valsts vai pašvaldības
iestādes);
 atzīst tā sākotnējo vērtību, nolietojumu (amortizāciju) un nākamo periodu ieņēmumus,
ja iepriekšējā budžeta iestādē ilgtermiņa ieguldījuma vērtība sākotnēji uzskaitīta
nākamo periodu ieņēmumos;
 turpina aprēķināt nolietojumu (amortizāciju) ilgtermiņa ieguldījuma atlikušajā
lietderīgās lietošanas laikā atbilstoši saņemtajai informācijai no iepriekšējās budžeta
iestādes par ilgtermiņa ieguldījumu.
Zemes un ēku vērtības noteikšanai var izmantot to kadastrālo vērtību, bet mežaudzēm – Meža
valsts reģistra datus.
Muzeju krājuma, kā arī bibliotēku fonda grāmatvedības uzskaites nodrošināšanai izmanto
normatīvajos aktos muzeju krājumu un bibliotēku fondu jomā noteikto uzskaites sistēmu datus.
Pašvaldības īpašumā un valdījumā esošus valsts un pašvaldību nekustamos īpašumus nododot
turējumā valsts vai pašvaldību kapitālsabiedrībām, uzskaita to sākotnējo vērtību un uzkrāto
nolietojumu atsevišķos kontos pamatlīdzekļu sastāvā.
Pašvaldības īpašumā un valdījumā esošiem nekustamajiem īpašumiem, kas nodoti turējumā
valsts vai pašvaldības kapitālsabiedrībām, turpina aprēķināt nolietojumu pamatlīdzekļu
atlikušajā lietderīgās lietošanas laikā atbilstoši Pašvaldībā pieņemtām un normatīvajos aktos
noteiktajām pamatlīdzekļu nolietojuma normām un to piemērošanas nosacījumiem.
Pašvaldība katra finanšu gada beigās novērtē, vai nepastāv pazīmes, kas norāda uz ilgtermiņa
ieguldījumu vērtības būtisku samazinājumu.
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Pašvaldībā izvērtē šādas pazīmes:
 ievērojami samazinājies vai nepastāv pieprasījums pēc pakalpojuma, kuru sniedz
Pašvaldība, lietojot attiecīgo ilgtermiņa ieguldījumu;
 pieņemts valdības vai Pašvaldības lēmums, kas rada būtiskas negatīvas izmaiņas
Pašvaldības darbībā;
 ilgtermiņa ieguldījums ir novecojis vai fiziski bojāts;
 ilgtermiņa ieguldījuma paredzētajā lietojumā notikušas būtiskas ilgtermiņa izmaiņas,
kas negatīvi ietekmē Pašvaldības vai tās iestādes darbību;
 pieņemts lēmums apturēt ilgtermiņa ieguldījuma izveidošanu pirms tā pabeigšanas vai
nodošanas lietošanā (ekspluatācijā).
Ja pastāv vismaz viena no iepriekš minētām pazīmēm, Pašvaldības vadītāja apstiprināta
komisija, ja nepieciešams, pieaicinot attiecīgās jomas speciālistus, vispirms izvērtē, vai
iespējams noteikt ilgtermiņa ieguldījuma patieso vērtību, atskaitot atsavināšanas izmaksas.
Patiesā vērtība:
 ir summa, par kādu aktīvu iespējams apmainīt starp labi informētām, savstarpēji
ieinteresētām un nesaistītām personām;
 atskaitot atsavināšanas (pārdošanas) izmaksas, ir summa, kādu iespējams iegūt aktīva
atsavināšanas (pārdošanas) darījumā starp labi informētām, savstarpēji ieinteresētām un
nesaistītām personām.
Ilgtermiņa ieguldījuma patieso vērtību iespējams noteikt šādos gadījumos:
 nesaistītu personu darījumā noslēgtā līgumā (saistošā pārdošanas līgumā) ir zināma
ilgtermiņa ieguldījuma cena, kas koriģēta par izmaksām, kas tieši attiecas uz ilgtermiņa
ieguldījuma atsavināšanu;
 ja nav pieejami saistoši pārdošanas līgumi, bet ilgtermiņa ieguldījums ir tirgots aktīvā
tirgū, tad patiesā vērtība ir ilgtermiņa ieguldījuma tirgus vērtība (pašreizējā piedāvājuma
cena). Ja pašreizējās piedāvājuma cenas nav pieejamas, ilgtermiņa ieguldījuma patiesās
vērtības noteikšanā piemēro pēdējā darījuma cenu, pieņemot, ka aktīvu tirgū nav
notikušas būtiskas izmaiņas starp darījuma datumu un aprēķinu veikšanas datumu;
 ja nav pieejami saistoši pārdošanas līgumi un nepastāv aktīvs tirgus, patieso vērtību
nosaka atbilstoši pieejamai informācijai par vērtību, kādu iestāde varētu iegūt no
ilgtermiņa ieguldījuma pārdošanas nesaistītai personai aprēķinu datumā. Šīs vērtības
noteikšanai var izvērtēt nesenu līdzīgu darījumu tajā pašā nozarē vai saimnieciskās
darbības jomā.
Minētajos gadījumos Pašvaldības vadītāja apstiprināta komisija, ja nepieciešams, pieaicinot
attiecīgās jomas speciālistus, nosaka ilgtermiņa ieguldījuma patieso vērtību, atskaitot
atsavināšanas izmaksas, un lietošanas vērtību:
 ja ilgtermiņa ieguldījuma patiesā vērtība, atskaitot atsavināšanas izmaksas, pārsniedz
ilgtermiņa ieguldījuma uzskaites (atlikušo) vērtību, ilgtermiņa ieguldījuma lietošanas
vērtību neaprēķina un ilgtermiņa ieguldījuma vērtības samazinājumu neveic;
 ja ilgtermiņa ieguldījuma patiesā vērtība, atskaitot atsavināšanas izmaksas, ir mazāka
par ilgtermiņa ieguldījuma uzskaites (atlikušo) vērtību, nosaka lietošanas vērtību.
Ilgtermiņa ieguldījuma lietošanas vērtības noteikšanai piemēro šādas metodes:
 amortizēto aizstāšanas izmaksu metodi, atlikušā pakalpojuma pieprasījuma pašreizējo
vērtību nosaka, amortizējot līdzvērtīga ilgtermiņa ieguldījuma vērtību atbilstoši esošā
ilgtermiņa ieguldījuma nolietojumam.
 atgūstamās vērtības metodi, atlikušā pakalpojuma pieprasījuma pašreizējo vērtību
nosaka, no ilgtermiņa ieguldījuma pašreizējām atlikušā pakalpojuma pieprasījuma
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(pirms vērtības samazināšanās) aizvietošanas izmaksām atskaitot aprēķinātās ilgtermiņa
ieguldījuma atjaunošanas izmaksas, kas nepieciešamas, lai atjaunotu tā pakalpojumu
pieprasījumu tādā līmenī, kāds tas bija pirms vērtības samazināšanās.
 pakalpojuma vienību metodi, atlikušā pakalpojuma pieprasījuma pašreizējo vērtību
nosaka, samazinot atlikušā pakalpojuma pieprasījuma pašreizējās izmaksas pirms
vērtības samazināšanās atbilstoši samazinātajam pakalpojuma vienību skaitam.
Aprēķināto ilgtermiņa ieguldījuma lietošanas vērtību salīdzina ar tā patieso vērtību, atskaitot
atsavināšanas izmaksas. Ilgtermiņa ieguldījumu novērtē atgūstamā vērtībā, kas ir lielākā no šīm
abām vērtībām.
Ja ilgtermiņa ieguldījuma atgūstamā vērtība bilances datumā ir zemāka par tā uzskaites
(atlikušo) vērtību un vērtības samazinājums, ko nosaka kā uzskaites vērtības un atgūstamās
vērtības starpību, ir ilgāks par gadu, ilgtermiņa ieguldījumu novērtē atbilstoši zemākajai
vērtībai.
Ilgtermiņa ieguldījumu vērtības samazinājumu uzskaita nolietojuma un amortizācijas kontu
grupu sastāvā, atzīstot pārējos izdevumus. Pēc ilgtermiņa ieguldījuma vērtības samazinājuma
atzīšanas tam turpina aprēķināt nolietojumu (amortizāciju), ilgtermiņa ieguldījuma uzskaites
(atlikušo) vērtību sistemātiski attiecinot uz atlikušo lietderīgās lietošanas laiku.
Pašvaldība katra finanšu gada beigās novērtē, vai nepastāv pazīmes, kas norāda, ka iepriekšējos
pārskatu periodos atzītie ilgtermiņa ieguldījumu vērtības samazinājumi vairs nepastāv vai ir
mazinājušies. Pašvaldība izvērtē šādas pazīmes:
 ievērojami palielinājies vai atjaunojies pieprasījums pēc pakalpojuma, kuru sniedz
Pašvaldība vai tās iestāde, lietojot attiecīgo ilgtermiņa ieguldījumu;
 pieņemts valdības vai Pašvaldības lēmums, kas rada būtiskas pozitīvas izmaiņas
Pašvaldības vai tās iestādes darbībā;
 pārskata perioda laikā veikti ilgtermiņa ieguldījuma uzlabojumi vai atjaunošana, lai
uzlabotu ilgtermiņa ieguldījuma darbību;
 ilgtermiņa ieguldījuma paredzētajā lietojumā notikušas būtiskas ilgtermiņa izmaiņas,
kas labvēlīgi ietekmē Pašvaldības darbību;
 pieņemts lēmums atsākt ilgtermiņa ieguldījuma izveidi, kas iepriekš apturēta vai
pārtraukta pirms tā pabeigšanas vai nodošanas lietošanā (ekspluatācijā).
Ja ilgtermiņa ieguldījuma vērtības samazinājums ir mazinājies vai vairs nepastāv, palielina
ilgtermiņa ieguldījuma uzskaites (atlikušo) vērtību, samazinot izveidoto vērtības samazinājumu
un atzīstot pārējos ieņēmumus. Palielinātā ilgtermiņa ieguldījuma uzskaites (atlikusī) vērtība
nedrīkst pārsniegt uzskaites vērtību, kas būtu noteikta (atskaitot amortizāciju un nolietojumu),
ja ilgtermiņa ieguldījumam iepriekšējos periodos nebūtu atzīti zaudējumi no vērtības
samazinājuma.
Pēc ilgtermiņa ieguldījuma vērtības samazinājuma koriģēšanas turpina aprēķināt nolietojumu
(amortizāciju), ilgtermiņa ieguldījuma uzskaites (atlikušo) vērtību sistemātiski attiecinot uz
atlikušo lietderīgās lietošanas laiku.
Izveidotos ilgtermiņa ieguldījuma vērtības samazinājumus var koriģēt tikai par konkrētā
ilgtermiņa aktīva vērtības samazinājuma izmaiņu vērtību.
Izslēdzot no uzskaites ilgtermiņa ieguldījumu, kam veikts vērtības samazinājums, atzīst pārējos
izdevumus ilgtermiņa ieguldījuma uzskaites (atlikušajā) vērtībā, norakstot arī izveidoto vērtības
samazinājumu, kas attiecas uz izslēgto ilgtermiņa ieguldījumu.
Bioloģiskos un pazemes aktīvus sākotnēji uzskaita to iegādes vai izveidošanas vērtībā.
Veicot meža inventarizāciju atbilstoši Meža likumam, veic mežaudžu vērtības aktualizāciju
atbilstoši Meža valsts reģistra datiem. Mežaudzes vērtības palielinājumu atzīst ieņēmumos.
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Ja iepriekš pārvērtētam ilgtermiņa ieguldījumam konstatē pazīmes, kas liecina par vērtības
samazinājumu, šā ilgtermiņa ieguldījuma sākotnējās vērtības samazinājumu attiecina uz
pārējiem izdevumiem.
Izmaksas, kas uzlabo attiecīgā pamatlīdzekļa vai nemateriālā ieguldījuma stāvokli
(pamatlīdzekļa vai nemateriālā ieguldījuma rekonstrukcija, uzlabošana vai atjaunošana) tā
lietderīgās lietošanas laikā vai būtiski maina esošā pamatlīdzekļa vai nemateriālā ieguldījuma
īpašības, salīdzinot ar tā iepriekšējiem rādītājiem, iekļauj pamatlīdzekļa vai nemateriālā
ieguldījuma uzskaites vērtībā (kapitalizē).
Pašvaldība, iekļaujot kapitalizētās izmaksas pamatlīdzekļa vai nemateriālā ieguldījuma
uzskaites vērtībā, palielina pamatlīdzekļa vai nemateriālā ieguldījuma uzskaites vērtību. Sākot
ar nākamo mēnesi, nolietojumu (amortizāciju) aprēķina no jaunās pamatlīdzekļa vai
nemateriālā ieguldījuma vērtības.
Pašvaldība, veicot kapitālos ieguldījumus nekustamajos īpašumos, kas nodoti turējumā
Pašvaldības kapitālsabiedrībām, palielina to sākotnējo vērtību par Pašvaldības kapitālo
ieguldījumu daļu. Kapitālsabiedrību veikto kapitālo ieguldījumu daļu turējumā saņemtajos
nekustamajos īpašumos neatzīst Pašvaldības uzskaitē.
Pamatlīdzekļus, kas sastāv no komplektējošām daļām (tai skaitā rezerves daļām un
apkalpošanas iekārtām), kuras nevar izmantot atsevišķi, uzskaita kā vienu pamatlīdzekli.
Pamatlīdzekļus, kas sastāv no komplektējošām daļām, kuras var izmantot atsevišķi (piemēram,
datorsistēmas bloks, monitors, printeris), uzskaita kā atsevišķus pamatlīdzekļus.
Pamatlīdzekļa komplektējošo daļu periodisku vai regulāru nomaiņu atzīst pamatdarbības
izdevumos.
Izmaksas, kas radušās, saglabājot vai uzturot pamatlīdzekļu esošo stāvokli, kā arī remontējot
vai labojot pamatlīdzekļus, atzīst kā pamatdarbības izdevumus periodā, kad tās radušās.
Ņemot uzskaitē lietotu pamatlīdzekli (izņemot tādu, kas saņemts bez atlīdzības no citas budžeta
iestādes), Pašvaldības vai tās iestādes vadītāja apstiprināta komisija, ja nepieciešams, pieaicinot
attiecīgās jomas speciālistus, nosaka pamatlīdzekļa paredzamo atlikušo lietderīgās lietošanas
laiku un atbilstošās nolietojuma normas.
Iegādājoties lietotu pamatlīdzekli, kuru var izmantot paredzētajam mērķim tikai pēc
rekonstrukcijas, uzlabošanas vai atjaunošanas, attiecīgās izmaksas pieskaita pamatlīdzekļa
uzskaites vērtībai tādā apmērā, lai pamatlīdzekļa vērtība pēc šo izmaksu pievienošanas
nepārsniegtu tā aizvietošanai nepieciešama līdzvērtīga pamatlīdzekļa vērtību.
Atsavināšanai, ieguldīšanai Pašvaldības radniecīgo vai asociēto kapitālsabiedrību
pamatkapitālā (turpmāk tekstā-ieguldīšanai), (izņemot nodošanu bez atlīdzības budžeta
iestādēm) paredzētos ilgtermiņa ieguldījumus līdz to atsavināšanai, ieguldīšanai uzskaita
apgrozāmo līdzekļu sastāvā. Ilgtermiņa ieguldījumus uzskaita kā atsavināšanai, ieguldīšanai
paredzētus, ja tie pašreizējā stāvoklī ir pieejami tūlītējai atsavināšanai, ieguldīšanai un pakļauti
normatīvajos aktos noteiktajiem atsavināšanas, ieguldīšanas nosacījumiem un to atsavināšana,
ieguldīšana ir ticama. Ilgtermiņa ieguldījuma atsavināšanu, ieguldīšanu uzskata par ticamu, ja
ir spēkā šādi nosacījumi:
 atsavināšana, ieguldīšana ir pamatota ar normatīvo aktu vai iestādes vadības lēmumu;
 atsavināšanas, ieguldīšanas process ir uzsākts;
 ir pārliecība par atsavināšanas, ieguldīšanas procesa pabeigšanu.
Atsavināšanai, ieguldīšanai (izņemot nodošanu bez atlīdzības budžeta iestādēm) paredzētajiem
ilgtermiņa ieguldījumiem pārtrauc aprēķināt nolietojumu (amortizāciju), ja atsavināšanai,
ieguldīšanai paredzētos ilgtermiņa ieguldījumus nav paredzēts turpmāk izmantot Pašvaldības
vai tās iestādes darbības nodrošināšanai un to vērtība var tikt atgūta atsavināšanas darījumā.
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Atsavināšanai, ieguldīšanai (izņemot nodošanu bez atlīdzības budžeta iestādēm) paredzētos
aktīvus uzskaita apgrozāmo līdzekļu sastāvā to atlikušajā vērtībā. Atsavināšanai, ieguldīšanai
paredzētos aktīvus apgrozāmo līdzekļu sastāvā novērtē atbilstoši to zemākajai vērtībai,
uzskaites (atlikušo) vērtību salīdzinot ar patieso vērtību (atskaitot atsavināšanas izmaksas)
saskaņā ar normatīvo aktu prasībām (MK 15.12.2009. noteikumi Nr.1486 „Kārtība, kādā
budžeta iestāde kārto grāmatvedības uzskaiti”). Katra pārskata perioda (finanšu gada, ja
normatīvajos aktos par pārskatu sagatavošanu nav noteikts citādi) beigās pārbauda, vai nav
samazinājusies aktīva vērtība, un, ja nepieciešams, atzīst aktīva vērtības samazinājumu
atbilstoši normatīvo aktu prasībām (MK 15.12.2009. noteikumi Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta
iestāde kārto grāmatvedības uzskaiti”).
Atsavināšanai, ieguldīšanai paredzētos ilgtermiņa ieguldījumus, kas uzskaitīti apgrozāmo
līdzekļu sastāvā, atjauno ilgtermiņa ieguldījumu sastāvā, ja neparedzētu (vai iepriekš
neparedzamu) apstākļu dēļ atsavināšanas, ieguldīšanas process netiek pabeigts un ir vadības
lēmums atsavināšanai, ieguldīšanai paredzēto aktīvu turpināt izmantot Pašvaldības vai tās
iestādes darbības nodrošināšanai. Atsavināšanai, ieguldīšanai paredzēto aktīvu atjauno
ilgtermiņa ieguldījumu sastāvā atlikušajā vērtībā un nolieto (amortizē) atlikušajā lietderīgās
lietošanas laikā atbilstoši iepriekš noteiktajam lietderīgās lietošanas laikam, sākot no nākamā
mēneša pēc aktīva atjaunošanas ilgtermiņa ieguldījumu sastāvā.
Ja ilgtermiņa ieguldījumi tiek likvidēti vai atsavināti (pārdoti, mainīti, ieguldīti
kapitālsabiedrībā vai nodoti bez atlīdzības (izņemot nodošanu bez atlīdzības starp budžeta
iestādēm), un tādēļ īpašuma tiesības no mantas atsavinātāja pāriet mantas ieguvējam), vai
iznīcināti prettiesiskas darbības dēļ, Pašvaldība izslēdz ilgtermiņa ieguldījumus no uzskaites,
atzīstot pamatdarbības izdevumus ilgtermiņa ieguldījuma uzskaites (atlikušajā) vērtībā.
2.2. Līdzdalība kapitālsabiedrību kapitālā
Pašu kapitāla metode
Līdzdalības radniecīgo un asociēto kapitālsabiedrību kapitālos vērtību saskaņā ar pašu kapitāla
metodi nosaka, reizinot Pašvaldībai piederošo ieguldījuma daļu ar kapitālsabiedrības pašu
kapitāla vērtību ieguldījuma daļu iegūšanas dienā. Ja informācija par kapitālsabiedrības pašu
kapitāla vērtību ieguldījuma daļu iegūšanas dienā nav pieejama, ieguldījumu turpina uzskaitīt
iegādes vērtībā līdz dienai, kad pieejami pēc iegādes pirmie kapitālsabiedrības pārskati.
Turpmāk veic ikgadējo ieguldījumu pārvērtēšanu saskaņā ar pašu kapitāla metodi.
Pašvaldība:
 katra pārskata gada beigās līdzdalību radniecīgo un asociēto kapitālsabiedrību kapitālos
palielina vai samazina atbilstoši līdzdalības daļas vērtības izmaiņām kapitālsabiedrības
pašu kapitālā pārskata gadā, izmantojot kapitālsabiedrības gada pārskatā norādīto
informāciju. Aprēķinos neņem vērā kapitālsabiedrības pašu kapitāla sastāvā iekļauto
pārvaldīšanas un apsaimniekošanas rezerves vērtību. Līdzdalības vērtības izmaiņas
nosaka, reizinot kapitālsabiedrības pārskata gada rezultātu ar Pašvaldībai piederošo daļu
procentu;
 kapitāla līdzdalības daļas vērtības pieaugumu vai samazinājumu kapitālsabiedrības pašu
kapitālā pārskata gadā uzskaita kā pārskata gada finanšu ieņēmumus vai izdevumus un
izmaiņas ilgtermiņa finanšu ieguldījumos. Ja kapitālsabiedrībai ir negatīva pašu kapitāla
vērtība, Pašvaldības ieguldījumu šajā kapitālsabiedrībā samazina līdz nullei un turpmāk
zaudējumus no ieguldījuma kapitālsabiedrībā neatzīst;
 ieguldījumu iegādes dienā iegādes izmaksu pārsniegumu pār ieguldījuma daļu
radniecīgās vai asociētās kapitālsabiedrības aktīvu, saistību vai iespējamo saistību neto
patieso vērtību uzskaita kā nemateriālo vērtību;
 pozitīvu nemateriālo vērtību iekļauj ieguldījuma uzskaites vērtībā;
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negatīvu nemateriālo vērtību izslēdz no ieguldījuma uzskaites vērtības un atzīst
ieņēmumos pārskata periodā, kurā negatīvais pārsniegums rodas;
 ja kapitālsabiedrības pašu kapitālā ir notikušas izmaiņas, kas netika iekļautas
kapitālsabiedrības peļņas vai zaudējuma aprēķinā (aktīvu pārvērtēšana, ko uzreiz iekļauj
kapitālsabiedrības pašu kapitālā), vērtības izmaiņas iekļauj Pašvaldības pašu kapitālā
pārējās rezervēs, kā arī uzskaita kā izmaiņas ilgtermiņa finanšu aktīvos;
 maksājumus par ilgtermiņa finanšu ieguldījumu izmantošanu uzskaita kā samazinājumu
ieguldījuma vērtībā.
Gada beigās aprēķina, pārgrāmato un atsevišķi norāda finanšu ieguldījumus, kuru termiņš
nepārsniedz gadu no bilances datuma. Finanšu ieguldījumus, kurus iespējams realizēt jebkurā
laikā un kurus plāno realizēt nākamo 12 mēnešu laikā, norāda kā īstermiņa finanšu
ieguldījumus.
2.3. Kapitālsabiedrības finansiālās darbības ietekmes izvērtējums uz iestādes budžeta
izdevumiem nākotnē
Izvērtējums par kapitālsabiedrības finansiālās darbības ietekmi uz budžeta iestādes izdevumiem
tiek veikts saskaņā ar 25.10.2012. LR MK noteikumu Nr.643 “Kārtība, kādā ministrijas un
centrālās valsts iestādes, kā arī pašvaldības apkopo kapitālsabiedrību finanšu pārskatus un
finanšu informāciju” nosacījumiem. Kapitālsabiedrības darbību izvērtē pēc sekojošiem
kritērijiem -rentabilitāte, likviditātes rādītājiem, dividendes un citi kritēriji atkarībā no
izvirzītajiem uzdevumiem un mērķiem. Izvērtējuma gaitā par kapitālsabiedrību finansiālās
darbības ietekmi uz budžeta iestādes izdevumiem tiek noteikts nepieciešamais finansējums trīs
gadiem sadalījumā pa finansējuma avotiem, lai segtu kapitālsabiedrību negatīvo naudas plūsmu
vai deleģēto funkciju veikšanai nepieciešamā finansējuma apmēru.
2.4. Pārējie finanšu aktīvi, tai skaitā aizdevumi un ilgtermiņa prasības, pārdošanai
pieejamie finanšu aktīvi
Gada beigās aprēķina, pārgrāmato un atsevišķi norāda finanšu ieguldījumus, kuru termiņš
nepārsniedz gadu no bilances datuma. Finanšu ieguldījumus, kurus iespējams realizēt jebkurā
laikā un kurus plāno realizēt nākamo 12 mēnešu laikā, norāda kā īstermiņa finanšu
ieguldījumus.
Ilgtermiņa prasībās uzskaita prasības, kuru atmaksa (dzēšana) atbilstoši sākotnējiem (līgumu)
nosacījumiem pārsniedz gadu no bilances datuma. Ilgtermiņa prasības uzskaita ilgtermiņa
finanšu ieguldījumu sastāvā.
Īstermiņa finanšu ieguldījumi ir ieguldījumi, kurus iespējams realizēt jebkurā laikā un kurus
paredzēts paturēt ne ilgāk par gadu, kā arī ilgtermiņa finanšu ieguldījumi, kurus paredzēts
pārdot un kuri pārklasificēti par īstermiņa ieguldījumiem. Šos īstermiņa finanšu ieguldījumus
finanšu pārskatos norāda apgrozāmo līdzekļu sastāvā.
Novērtēšanai patiesajā vērtībā nepakļauj līdz termiņa beigām turētus ieguldījumus, kuri nav
atvasināti finanšu instrumenti, aizdevumus un debitoru prasības, kuras netiek turētas
tirdzniecībai, un līdzdalību iestāžu radniecīgo un asociēto kapitālsabiedrību kapitālā, kā arī citus
finanšu instrumentus, kurus nepakļauj novērtēšanai patiesajā vērtībā.
2.5. Krājumi, tai skaitā novērtēšanas metodes
Krājumi ir Pašvaldības vai tās iestādes īstermiņa aktīvi, kas paredzēti tās darbības
nodrošināšanai, atsavināšanai un materiālu vai izejvielu veidā atrodas vai tiks izlietoti
saimnieciskās darbības procesā. Pašvaldība vai tās iestādes grāmatvedības uzskaitē krājumu
novērtēšanai piemēro "pirmais iekšā – pirmais ārā" (FIFO) metodi.
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Ja krājumi ir bojāti, pilnīgi vai daļēji novecojuši vai to patiesā vērtība ir kļuvusi zemāka par to
iegādes vērtību, krājumu vērtību samazina.
Ja krājumu patiesā vērtība ir mazāka par krājumu iegādes (izmaksu) vērtību, Pašvaldība vai tās
iestādes krājumus uzskaita patiesajā vērtībā (atskaitot atsavināšanas izmaksas), norakstot
pārējos izdevumos starpību, kas rodas starp iegādes (izmaksu) un patieso vērtību (atskaitot
atsavināšanas izmaksas).
Krājumu patiesā vērtība:
 ir summa, par kādu aktīvu iespējams apmainīt starp labi informētām, savstarpēji
ieinteresētām un nesaistītām personām;
 atsavināšanas (pārdošanas) izmaksas, ir summa, kādu iespējams iegūt aktīva
atsavināšanas (pārdošanas) darījumā starp labi informētām, savstarpēji ieinteresētām un
nesaistītām personām.
Ja krājumus izlieto, atsavina vai noraksta, Pašvaldība vai tās iestādes izslēdz krājumus no
grāmatvedības uzskaites, norakstot to vērtību pārskata perioda pamatdarbības izdevumos.
Krājumus noraksta, novērtējot tos saskaņā ar "pirmais iekšā – pirmais ārā" (FIFO) metodi.
Krājumus atzīst pamatdarbības izdevumos periodā, kurā tos nodod lietošanā, atsavina vai pārceļ
citā aktīvu uzskaites grupā.
Par inventāru atzīst ,ja:
 to kalpošanas laiks ir mazāks par vienu gadu, neatkarīgi no tā vērtības,
 ja to vērtība ir līdz 213.00 EUR par vienību, ieskaitot ar pirkuma piegādi saistītos
izdevumus, neatkarīgi no to kalpošanas ilguma.
Pašvaldība vai tās iestādes nodrošina inventāra uzskaiti (daudzuma vienībās) arī pēc atzīšanas
izdevumos līdz faktiskajai to norakstīšanai. Kurināmo, degvielu un smērvielas atzīst
pamatdarbības izdevumos periodā, kurā tos faktiski izlieto.
Ja krājumus pārdod, pārdošanas dienā atzīst debitoru prasības atlīdzības apmērā un norāda
ieņēmumus no pārdošanas, klasificējot tos saskaņā ar budžeta ieņēmumu klasifikāciju.
Muzeju krājuma sastāvā esošos pārējos aktīvus (izņemot nekustamos īpašumus) Pašvaldība
ņem uzskaitē saskaņā ar 21.11.2006. MK noteikumu Nr.956 "Noteikumi par Nacionālo muzeju
krājumu" 56.1 punktā minētajiem krājuma esības pārbaužu termiņiem un nosaka muzeja
krājuma priekšmetu vērtību vienlaikus ar krājuma esības pārbaudēm, novērtējot aktīvu iegādes
(izveidošanas) vērtībā, ja tā ir zināma. Ja aktīvu iegādes (izveidošanas) vērtība nav zināma,
budžeta iestādes vadītāja apstiprināta komisija, ja nepieciešams, pieaicinot attiecīgās jomas
speciālistus, nosaka:
 aktīvu patieso vērtību (ja tas ir iespējams);
 krājumu vienības un, ja aktīvu patieso vērtību nav iespējams noteikt, katru novērtē viena
euro vērtībā. Aktīvus uzskaita līdzīgu pamatlīdzekļu kontos atbilstoši to lietojumam un
analītiskajā uzskaitē nodala atsevišķi.
2.6. Prasības, tai skaitā uzkrājumu nedrošām prasībām izveidošanas pamatprincipi un
aprēķina metodes
Pašvaldība pārskata perioda beigās izvērtē prasības un samaksātos avansus un uzskata tos par
nedrošiem (šaubīgiem), ja:
 prasību apmaksas vai avansu nosacījumu izpildes termiņš ir nokavēts 90 dienas un
vairāk;
 pastāv strīds par prasību atmaksu vai līguma izpildi, par kuru veikts avansa maksājums;
 pret debitoru ir ierosināta lieta par maksātnespēju;
 ir pamatoti iemesli, kas liek apšaubīt parāda atgūšanu.
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Prasībām un samaksātajiem avansiem, kuri klasificēti kā nedroši (šaubīgi), Pašvaldība veido
uzkrājumus apšaubāmās summas apmērā. Izveidoto uzkrājumu vērtību iekļauj pārskata perioda
pārējos izdevumos. Prasības un samaksātos avansus bilancē norāda neto vērtībā, kas aprēķināta,
no uzskaites vērtības atbilstoši grāmatvedības datiem atskaitot izveidotos uzkrājumus.
Pašvaldība katrā pārskata datumā novērtē, vai pastāv objektīvi pierādījumi prasību un
samaksāto avansu saņemšanai, izvērtējot (ja tas ir iespējams) katru parādnieku un katru
darījumu. Ja šādi pierādījumi pastāv, izdevumus uzkrājumiem novērtē nedrošās (apšaubāmās)
summas apmērā vai procentos no parāda vērtības.
Prasības, kuru piedziņa saskaņā ar tiesību normām ir neiespējama, jo parādnieks ir likvidēts vai
miris vai ir pagājis parāda piedziņas iespējamības termiņš, izslēdz no budžeta iestādes bilances,
norakstot no nedrošiem (šaubīgiem) parādiem izveidotajiem uzkrājumiem vai iekļaujot pārējos
izdevumos, ja uzkrājumu summa nav pietiekama vai ja uzkrājumi nav izveidoti.
Prasībām un samaksātajiem avansiem, kuru saņemšanas termiņš vai nosacījumu izpildes
(preces piegādes, pakalpojuma saņemšanas) datums nav pienācis, uzkrājumus neveido.
Ja prasību apmaksas vai avansu nosacījumu izpildes termiņš ir nokavēts 90 dienas un vairāk,
tad prasības un samaksātos avansus sadala grupās pēc to apmaksas vai izpildes termiņa
kavējuma un atbilstoši tām nosaka uzkrājumu apmēru:
 parādiem, kuru saņemšana vai izpilde kavēta 91–180 dienas, uzkrājumus veido 25
procentu apmērā no parādu vērtības;
 parādiem, kuru saņemšana vai izpilde kavēta 181–270 dienas, uzkrājumus veido 50
procentu apmērā no parādu vērtības;
 parādiem, kuru saņemšana vai izpilde kavēta 271–365 dienas, uzkrājumus veido 75
procentu apmērā no parādu vērtības;
 parādiem, kuru saņemšana vai izpilde kavēta ilgāk par 365 dienām, uzkrājumus veido
80 procentu apmērā no parādu vērtības.
Novērtējot prasību un avansu neatmaksas risku un secinot, ka sākotnēji izveidotie uzkrājumi
nav nepieciešami, Pašvaldība samazina uzkrājumus un atzīst pārējos ieņēmumus no uzkrājumu
samazinājuma.
Ja pārskata periodā atmaksā (dzēš) prasību vai samaksāto avansu, kam sākotnēji bija izveidoti
uzkrājumi, Pašvaldība samazina izveidotos uzkrājumus un atzīst pārējos ieņēmumus no
uzkrājumu samazinājuma, kā arī samazina atbilstošo aktīva kontu, kurā uzskaitīta prasība vai
avanss, un atzīst pārējos izdevumus.
Debitoru prasības klasificē īstermiņa un ilgtermiņa prasībās to rašanās dienā:
 īstermiņa prasībās (debitoros) iekļauj prasību summas, kuras atmaksās Pašvaldības
parastā darbības cikla ietvaros vai kuru atmaksas termiņš pārskata perioda beigās
nepārsniegs gadu no bilances datuma;
 ilgtermiņa prasībās uzskaita prasības, kuru paredzētā atmaksa pārsniedz gadu no
bilances datuma;
 pārskata perioda (gada) beigās aprēķina un īstermiņa finanšu ieguldījumu sastāvā
norāda ilgtermiņa prasību īstermiņa daļu.
Debitoru (prasību) sastāvā kā uzkrātos ieņēmumus uzskaita budžeta iestādes ieņēmumus, kas
saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem attiecas uz iepriekšējiem periodiem, bet kuru saņemšanas
termiņš vēl nav pienācis vai par kuriem nav iegrāmatots debitoru prasību norēķinu dokuments
(rēķins).
2.7. Nākamo periodu izdevumi
Nākamo periodu izdevumu kontā atzītos maksājumus iekļauj pamatdarbības izdevumos pēc
uzkrāšanas principa, izdevumus atzīstot periodā, uz kuru tie attiecas. Izdevumus atzīst tad, kad
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Pašvaldība vai tās iestāde ir saņēmusi pakalpojumu. Nākamo periodu izdevumus noraksta ne
retāk kā vienu reizi pārskata periodā.
Ja pakalpojumus, par kuriem iepriekš bija samaksāts, saņem pa daļām vai vairāku mēnešu
garumā, samaksātos nākamo periodu izdevumus uzskaita attiecīgajā pamatdarbības izdevumu
kontā pa daļām. Izdevumos atzīstamā summa ir tā nākamo periodu izdevumu daļa, kas
proporcionāli attiecas uz konkrēto periodu.
Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem saskaņā ar uzkrāšanas
principu atzīst:
 nākamo periodu izdevumos, subsīdijas un dotācijas izmaksājot avansā;
 pamatdarbības izdevumos atbilstoši budžeta iestādē apstiprinātiem komersanta,
biedrības vai nodibinājuma iesniegtiem attaisnojuma dokumentiem.
2.8. Nauda un naudas ekvivalenti
Finanšu pārskatā nauda un tās ekvivalenti sastāv no naudas tekošo bankas kontu un kases
atlikumiem.
2.9. Uzkrājumi saistībām, to aprēķināšanas metodes un principi
Uzkrājumi ir paredzēti, lai segtu saistības, kuras attiecas uz pārskata gada vai iepriekšējo gadu
darījumiem un pārskata sagatavošanas laikā ir paredzamas vai zināmas, bet kuru vērtība vai
konkrētu saistību rašanās vai segšanas datums nav precīzi zināms.
Uzkrājumus var neveidot, ja tie rodas saistībā ar Pašvaldības vai tās iestādes sniegtajiem
sociālajiem pakalpojumiem, par kuriem tiešā veidā no šo pakalpojumu saņēmējiem nesaņem
atlīdzību, kas aptuveni vienāda ar sniegto pakalpojumu vērtību. Uzkrājumus neveido pensijām
un citu veidu valsts pabalstiem.
Uzkrājumi nedrošiem parādiem (prasībām, samaksātajiem avansiem) ir aktīvu vērtības
korekcijas.
Uzkrājumus Pašvaldība atzīst tikai tad, ja ir spēkā visi šie nosacījumi:
 Pašvaldībai ir pašreizējs pienākums (juridisks vai prakses radīts), kuru izraisījis
pagātnes notikums;
 ir ticams, ka šā pienākuma izpildei būs nepieciešama resursu aizplūšana no Pašvaldības;
 pienākuma izpildei nepieciešamās summas var ticami novērtēt.
Pašvaldības uzskaitē uzkrājumus neatzīst:
 saistībām un izmaksām, kuras radīsies nākotnē;
 zaudējumiem, kuri radīsies Pašvaldības nākotnes darbības dēļ un ir nākotnes
pamatdarbības zaudējumi. Paredzamie Pašvaldības nākotnes pamatdarbības zaudējumi
liecina par Pašvaldības aktīvu vērtības samazinājumu, un šādos gadījumos veic šo
aktīvu vērtības samazinājuma pārbaudi.
Uzkrājumus atzīst vērtībā, kas atbilst izdevumu iespējami precīzākajam novērtējumam bilances
datumā, kuru nosaka Pašvaldības vadītāja apstiprināta komisija, ja nepieciešams, pieaicinot
attiecīgās jomas speciālistus. Iespējami precīzāko novērtējumu nosaka, piemērojot vispāratzītas
vērtēšanas metodes un veicot šādas darbības:
 nosaka iespējami precīzāko novērtējumu, tas ir, summu, kādu Pašvaldība pamatoti
maksātu, lai izpildītu pašreizēju pienākumu bilances datumā vai arī nodotu tā izpildi
trešajai personai bilances datumā;
 veic uzkrājumu vērtības novērtējumu, izmantojot pieejamo informāciju, pierādījumus
un pieredzi. Ja nav iespējams veikt ticamu uzkrājumu novērtējumu, uzkrājumus
neatzīst, bet zembilancē norāda informāciju par iespējamām saistībām;
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aprēķinot uzkrājumu iespējami precīzāko novērtējumu, ņem vērā riskus un
nenoteiktības, kas ietekmēs uzkrājumu segšanai nepieciešamo resursu vērtību;
 ja Pašvaldībai ir vairāki vienveidīgi pienākumi (piemēram, garantiju līgumi), tad
pienākuma izpildei nepieciešamo summu nosaka visam šo saistību kopumam.
Uzkrājumus atzīst arī tad, ja resursu aizplūšanas varbūtība katram atsevišķam saistību
gadījumam ir neliela, bet kopumā līdzekļu aizplūšana ir ticama;
 ja novērtējamie uzkrājumi ietver lielu posteņu skaitu, tad, lai pašreizējā pienākuma
izpildei nepieciešamās summas novērtējumā ņemtu vērā pastāvošās nenoteiktības,
aprēķina visus iespējamos iznākumus atbilstoši tiem piemītošajām varbūtībām.
Uzkrājumu vērtība nedrīkst pārsniegt nepieciešamo summu, kādu Pašvaldība maksātu pārskata
datumā, lai segtu saistības.
Ar uzkrājumiem saistītos izdevumus un ieņēmumus no izdevumu atlīdzināšanas norāda
atsevišķi, norādot izdevumus un gūtos ieņēmumus no šo izdevumu atlīdzināšanas.
Uzkrājumu vērtību koriģē vienīgi par tiem izdevumiem, kuriem uzkrājumi bija sākotnēji atzīti.
Noteikto informāciju par uzkrājumiem sniedz sadalījumā pa līdzīgu uzkrājumu veidiem.
2.10. Uzkrātās saistības, to aprēķināšanas metodes un principi
Skaidri zināmas norēķinu summas ar piegādātājiem un darbuzņēmējiem par pārskata gadā
saņemtajām precēm vai pakalpojumiem, ja pārskata perioda pēdējā dienā vēl nav saņemts
attiecīgs norēķinu dokuments atzīst par uzkrātajām saistībām.
Uzkrātās saistības atzīst, ja saistību lielums un apmaksas termiņi ir samērā precīzi aprēķināmi
un nenoteiktības pakāpe ir daudz mazāka nekā uzkrājumiem. Pārskata perioda (finanšu gada,
ja normatīvajos aktos par pārskatu sagatavošanu vai budžeta iestādes grāmatvedības uzskaites
kārtībā nav noteikts citādi) beigās Pašvaldība iegrāmato uzkrātās saistības. Uzkrāto saistību
summu nosaka saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem, tāmēm, saņemtajiem rēķiniem vai pēc
iepriekšējās pieredzes par izdevumu apmēru. Aprēķināto summu iegrāmato pamatdarbības vai
finanšu izdevumos un uzkrātajās saistībās. Ja nākamajos periodos nepieciešams samazināt
iepriekš aprēķināto uzkrāto saistību summu, samazina iepriekš izveidotos izdevumus un
uzkrātās saistības.
Uzkrātās saistības Pašvaldības darbinieku ikgadējiem atvaļinājumiem:
 atzīst, aprēķinot Pašvaldības saistības pret darbinieku par neizmantotajām atvaļinājuma
dienām pārskata datumā, neatkarīgi no darbinieka izlietoto atvaļinājuma dienu skaita
pēc pārskata datuma;
 aprēķina katram darbiniekam atsevišķi, nosakot darbinieka līdz pārskata perioda
(finanšu gada, ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi) beigām neizmantoto
atvaļinājuma dienu skaitu, reizinot to ar darbinieka dienas vidējo izpeļņu saskaņā ar
Darba likuma prasībām un aprēķinot attiecīgos darba devēja sociālās apdrošināšanas
maksājumus;
 saskaitot uzkrāto saistību summu katram darbiniekam, aprēķina kopējo uzkrāto saistību
summu Pašvaldības darbinieku neizmantotajiem atvaļinājumiem.
2.11. Kreditori
Kreditori ir Pašvaldības pašreizējās saistības (pienākumi), kuras radušās pagātnes notikumu
(darījumu) rezultātā un kuru apmaksai Pašvaldībai vajadzēs lietot tās resursus (piemēram,
naudas samaksa, citu aktīvu nodošana, pakalpojumu sniegšana).
Kreditorus iedala šādās grupās:
 ilgtermiņa saistības;
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 īstermiņa saistības.
Īstermiņa saistības ir saistības, kuru apmaksa paredzēta gada laikā no bilances datuma. Bilancē
kā ilgtermiņa un īstermiņa kreditorus norāda arī aizņēmumus.
Aizņēmuma procentu izdevumus un saistību maksājumus par piešķirtajām, bet neizmantotajām
aizņēmuma summām uzskaita saskaņā ar uzkrāšanas principu, finanšu izdevumus atzīstot
periodā, kad tie radušies, neatkarīgi no tā, vai nauda ir samaksāta.
Pašvaldība uzkrāj un aprēķina aizņēmumu procentu un saistību maksājumus saskaņā ar
noslēgtajiem aizņēmumu līgumiem. Aprēķinot procentus, tos atzīst kā finanšu izdevumus
pārskata periodā un uzskaita kā uzkrātās saistības.
Maksājamo soda naudu (kavējuma naudu) uzskaita kā Pašvaldības izdevumus dienā, kad
darījuma otrai pusei radušās likumīgas tiesības piedzīt soda naudu. Pašvaldība uzskaita
pamatdarbības izdevumus un palielina uzkrātās saistības.
Uzkrājumus maksājamiem naudas sodiem uzskaita līdz dienai, kad tos samaksā vai darījuma
otrai pusei vairs nav likumīgu tiesību piedzīt attiecīgās naudas sodu. Izveidotos uzkrājumus
reversē, samazinot uzkrāto naudas sodu, un atzīst kā pamatdarbības ieņēmumus.
Aizņēmumu saņemšanas izmaksas atzīst Pašvaldības pamatdarbības izdevumos dienā, kad
saņem rēķinu par saņemtajiem pakalpojumiem, vai saskaņā ar līguma nosacījumiem.
2.12. Finanšu noma (līzings)
Ilgtermiņa ieguldījumu nomu klasificē atbilstoši iznomātā aktīva īpašuma tiesībām raksturīgo
risku un atlīdzības sadalījumam starp iznomātāju un nomnieku. Klasifikāciju nosaka darījuma
būtība, nevis līguma juridiskā forma. Nomu klasificē kā finanšu nomu (līzingu) vai operatīvo
nomu.
Nomu klasificē kā finanšu nomu, ja tā atbilst vismaz vienam no šādiem nosacījumiem:
 nomātā aktīva īpašuma tiesības tiks nodotas nomniekam līdz nomas termiņa beigām;
 nomniekam ir iespēja nopirkt aktīvu par cenu, kura datumā, kad šo iespēju varēs
izmantot, būtu pietiekami zemāka par aktīva patieso vērtību, lai nomas uzsākšanas
datumā pastāvētu pamatota noteiktība, ka nomnieks šo iespēju izmantos;
 nomas termiņš ir vismaz 75 procenti no aktīva lietderīgās lietošanas laika, kas noteikts
atbilstoši normatīvajos aktos par budžeta iestāžu nolietojuma normām noteiktajam
lietderīgās lietošanas laikam, pat tad, ja īpašuma tiesības netiek nodotas;
 minimālo nomas maksājumu pašreizējā vērtība nomas uzsākšanas datumā ir vismaz 90
procentu no iznomātā aktīva patiesās vērtības;
 iznomātie aktīvi ir tik specifiski, ka tos, būtiski nepārveidojot, var lietot tikai nomnieks.
Nomu klasificē kā finanšu nomu arī tad, ja tā atbilst vismaz vienam no šādiem nosacījumiem:
 nomnieks nomu var atcelt, sedzot ar nomas atcelšanu saistītos iznomātāja zaudējumus;
 guvumi vai zaudējumi no aktīva patiesās vērtības svārstībām attiecas uz nomnieku;
 nomnieks var turpināt nomu nākamajā periodā un maksāt tādu nomas maksu, kas ir
būtiski zemāka par tirgū pastāvošo nomas maksu.
Pamatlīdzekļiem un nemateriālajiem ieguldījumiem, kuri iegādāti saskaņā ar finanšu nomas
(līzinga) nosacījumiem, nolietojumu (amortizāciju) rēķina atbilstoši tādiem pašiem
noteikumiem, kādi piemērojami pārējiem īpašumā esošiem tās pašas grupas aktīviem.
Izdevumus par nomu uzskaita atbilstoši nomas darījuma klasifikācijai, ja noma klasificēta kā
finanšu noma (līzings), nomas termiņa sākumā nomnieks atzīst gan nomāto aktīvu ilgtermiņa
ieguldījumu sastāvā, gan ilgtermiņa un īstermiņa saistības veicamo nomas maksājumu summās,
kas vienādas ar nomātā aktīva patieso vērtību vai minimālo nomas maksājumu pašreizējo
vērtību, ja tā ir zemāka.
2018. pārskata gadā Pašvaldībai nav finanšu nomas darījumu.
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2.13. Nākamo periodu ieņēmumi
Nākamo periodu ieņēmumos uzskaita saņemtos ziedojumus un dāvinājumus, ja saskaņā ar
vismaz vienu no dāvinājuma vai pušu vienošanās līguma nosacījumiem:
 saņemtie līdzekļi paredzēti ilgtermiņa ieguldījuma objekta iegādei, izveidošanai vai
būvniecībai;
 saņemtie līdzekļi tiks izlietoti tikai nākamajā pārskata gadā noteiktu nākamā pārskata
gada izdevumu segšanai vai Pašvaldības funkciju izpildes nodrošināšanai;
 nosacījumu neizpildes gadījumā saņemtie līdzekļi nākamajos gados jāatmaksā.
Nākamo periodu ieņēmumos uzskaita saņemtos avansa maksājumus par nekustamā īpašuma
nodokli.
Nākamo periodu ieņēmumos atzītos maksājumus iekļauj ieņēmumu un izdevumu pārskatā pēc
uzkrāšanas principa, ieņēmumus atzīstot periodā, uz kuru tie attiecas.
2.14. Ieņēmumu un izdevumu uzskaite
Ieņēmumus un izdevumus uzskaita pēc uzkrāšanas principa, ieņēmumus un izdevumus atzīstot
periodā, kad tie radušies, neatkarīgi no naudas saņemšanas vai samaksas. Ieņēmumu un
izdevumu korekcijas pieļaujamas tikai pārskata perioda ietvaros. Konstatētās iepriekšējo
periodu uzskaites kļūdas, neprecizitātes un grāmatvedības uzskaites kārtības maiņas ietekmi
uzskaita kā pārskata perioda ieņēmumu un izdevumu korekcijas.
Pašvaldības ieņēmumus un izdevumus uzskaita atbilstoši prasībām, kas noteiktas normatīvajos
aktos budžeta klasifikāciju jomā.
Dienā, kad Pašvaldība vai tās iestādes saņem rēķinu par pakalpojumiem vai cita veida
darījumiem, kas nosaka izdevumu rašanos, Pašvaldības grāmatvedībā uzskaita izdevumus,
klasificējot tos pēc ekonomiskās būtības.
Budžeta iestāde, saskaņā ar normatīvajiem aktiem budžeta un finanšu jomā apstiprinot citas
budžeta iestādes iesniegto attaisnojuma dokumentu, kas apliecina izdevumu rašanos, atzīst
pārskata perioda pamatdarbības izdevumus un saistības pret budžeta iestādi. Veicot transferta
pārskaitījumu, samazina saistības.
Budžeta iestāde, no citas budžeta iestādes saņemot apstiprinājumu par attaisnotajiem
(atzītajiem) izdevumiem, atzīst pamatdarbības ieņēmumus un prasības pret budžeta iestādi.
Saņemot transferta pārskaitījumu, samazina prasības.
Budžeta iestāde, kura saņem transferta pārskaitījumu avansā, atzīst avansā saņemto
transfertu. Atbilstoši saņemtajam attaisnojuma dokumentam par attaisnotajiem (atzītajiem)
izdevumiem samazina saņemto avansu un atzīst pārskata perioda pamatdarbības ieņēmumus.
Pašvaldībai, saņemot transfertus mērķdotācijām izglītības iestāžu pedagogu samaksai
to pārskaitījuma dienā uzskaita, palielinot naudas līdzekļu atlikumu un atzīst pamatdarbības
ieņēmumus no saņemtajiem transfertiem. Pārskata gada beigās pašvaldība, ja nav saņemts
apstiprinājums par attaisnotajiem (atzītajiem) izdevumiem vai izlietojusi saņemto transfertu
saskaņā ar uzkrāšanas principu, koriģē pārskata perioda pamatdarbības ieņēmumus un atzīst
avansā saņemtos transfertus neizlietotās un neapstiprinātās summas apmērā, par to informējot
iestādi, kas veikusi transferta pārskaitījumu, normatīvajos aktos par pārskatu sagatavošanu
noteiktajos termiņos savstarpējo darījumu salīdzināšanai. Nākamā pārskata gada sākumā
samazina avansā saņemtos transfertus un atzīst pārskata perioda pamatdarbības ieņēmumus.
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Pārskata perioda beigās slēdz visus pārskata gada ieņēmumu un izdevumu kontus atbilstoši
budžeta veidiem un grāmato bilances pasīva kontā "Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts".
Grāmatojot pārskata gada rezultātu, bilances pasīva kontu "Pārskata gada budžeta izpildes
rezultāts" slēdz tikai ar ieņēmumu un izdevumu kontiem.
Nākamajā gadā konta "Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts" atlikumu pārgrāmato uz
bilances pasīva kontu "Iepriekšējo pārskata gadu budžeta izpildes rezultāts".
2.15. Ieņēmumu atzīšana, tai skaitā nodokļu ieņēmumi, dotācijas, pakalpojumu sniegšana,
saņemtā ārvalstu finanšu palīdzība, ziedojumi un dāvinājumi
Ieņēmumus ārvalstu valūtā uzskaita euro to atzīšanas dienā. Ieņēmumus, kas rodas no valūtas
kursu svārstībām ieņēmumu atzīšanas dienā un naudas saņemšanas dienā, uzskaita kā finanšu
ieņēmumus vai izdevumus no valūtas kursu svārstībām.
Ieņēmumus no pakalpojumu sniegšanas uzskaita, atskaitot pievienotās vērtības nodokli un
atlaides, kas tieši saistītas ar to realizāciju.
Nenodokļu ieņēmumu rēķina izsniegšanas dienā atzīst pamatdarbības ieņēmumus un prasības.
Izsniedzot rēķinu par nenodokļu ieņēmumu priekšapmaksu, nerodas pamatojums aktīvu vai
saistību atzīšanai bilancē. Izsniegtos rēķinus par priekšapmaksu reģistrē saskaņā ar Pašvaldības
dokumentu plūsmas reģistrācijas kārtību.
Saņemtos dāvinājumus, ziedojumus un mantojumus uzskaita attiecīgā aktīvu grupā, atzīstot
ieņēmumus un (vai) nākamo periodu ieņēmumus no dāvinājumiem un ziedojumiem tādā
vērtībā, kas noteikta ar dāvinājumu vai ziedojumu saņemšanu saistītajos dokumentos vai kādā
novērtēti attiecīgie dāvinājumi, ziedojumi vai mantojumi.
Attiecīgi ieņēmumus atzīst dienā, kad Pašvaldība vai tās iestāde ir sniegusi pakalpojumu vai
piegādājusi darījumā paredzēto aktīvu vai atbilstoši sniegtā pakalpojuma apjomam ne retāk kā
reizi pārskata periodā.
2.16. Pamatkapitāla palielināšana, ja tas nav paskaidrots citos grāmatvedības uzskaites
principos
Pašu kapitāls (neto aktīvs) ir budžeta iestādes aktīvu atlikusī daļa pēc visu tās saistību
atskaitīšanas.
Pašu kapitālu iedala šādās grupās:
 rezerves;
 iepriekšējo pārskata gadu budžeta izpildes rezultāts;
 pārskata gada budžeta izpildes rezultāts.
Pārējās rezerves atzīst, ja notiek finanšu ieguldījumu novērtēšana saskaņā ar pašu kapitāla
metodi un kapitālsabiedrībai pašu kapitālā ir tādas izmaiņas, kuras nenorāda šīs
kapitālsabiedrības peļņas vai zaudējuma aprēķinā.
Pārējās rezervēs iekļautas arī mežaudžu sākotnējās atzīšanas vērtības Pašvaldības uzskaitē
atbilstoši Meža valsts reģistra datiem. Pašvaldības pārskatos ir detalizēti paskaidrotas pārējo
rezervju izmaiņas.
Iepriekšējo pārskata gadu budžeta izpildes rezultātu un pārskata gada budžeta izpildes rezultātu
uzskaita sadalījumā pa budžetu veidiem.
2.17. Zembilances aktīvi un pasīvs
Iespējamais aktīvs ir aktīvs, kas var rasties pagātnes notikumu rezultātā un kura pastāvēšanu
apstiprināsies tikai atkarībā no viena vai vairāku tādu nākotnes notikumu notikšanas vai
nenotikšanas, kuras pašvaldība nevar kontrolēt. Zembilances aktīvi:
 nomātie aktīvi,
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 prasības par dividendēm un saņemtie maksājumi par kapitāla daļu izmantošanu,
 saņemamās soda un kavējuma naudas,
 prasības par beztiesiskā ceļā atsavinātiem aktīviem,
 citi zembilances aktīvi.
Noteikto informāciju par iespējamām saistībām sniedz sadalījumā pa līdzīgu iespējamo saistību
veidiem.
Iespējamās saistības (zembilances pasīvs) ir Pašvaldības:
 iespējams pienākums, kas radies pagātnes notikumu rezultātā un kura pastāvēšana ir
atkarīga no viena vai vairāku tādu nākotnes notikumu notikšanas vai nenotikšanas,
kurus Pašvaldība nevar kontrolēt;
 pašreizējs pienākums, kas radies pagātnes notikumu rezultātā, bet nav ticams, ka šā
pienākuma izpildē būs nepieciešams Pašvaldības resursu patēriņš, vai arī nav
pietiekama pamatojuma saistību vērtības ticamam novērtējumam.
Tā kā Pašvaldība ir noslēgusi līgumus par nākotnes ieguldījumiem pamatlīdzekļos vai
nemateriālajos ieguldījumos un līdz bilances datumam nav veikta darbu izpilde, šīs saistības
norāda zembilancē. Saistību vērtība ir aprēķināta, saskaitot pēc bilances datuma paredzētos
maksājumus atbilstoši noslēgtajiem līgumiem.
2.18. Notikumi pēc bilances datuma
Laika posmā no pārskata gada pēdējās dienas līdz šo finanšu pārskatu parakstīšanas datumam
nav bijuši nekādi notikumi, kuru rezultātā šajā finanšu pārskatā būtu jāveic korekcijas vai kuri
būtu jāpaskaidro šajā finanšu pārskatā.
Pašvaldības domes priekšsēdētāja

V. Jablonska

Šis dokuments ir elektroniski parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.

Laura Garkalne
t.63461143
e-pasts: laura.garkalne@priekulesnovads.lv
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