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4 GRĀMATVEDĪBA

1 NEMATERIĀLO IEGULDĪJUMU 
UZSKAITE

Nemateriālie ieguldījumi (intangible assets) ir aktīvi, kuri neparādās 
mantiskā, saredzamā veidā, bet ir ļoti būtiski un kurus paredzēts 
izmantot ražošanā, preču piegādē vai pakalpojumu sniegšanā, izno-
māšanai vai administratīvām vajadzībām.

Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma (GPL) 1. panta 
1. daļas 15. punktā noteikts, ka nemateriālie ieguldījumi ir bezķerme-
niskas lietas, kas nav finanšu aktīvi un atbilst abiem šādiem klasifikāci-
jas kritērijiem:

• tās iespējams nošķirt vai atdalīt no uzņēmuma un pārdot, nodot, 
licencēt, iznomāt vai apmainīt (individuāli vai kopā ar citu sais-
tību vai aktīvu), vai tās ir radušās no līguma vai citām tiesībām 
neatkarīgi no tā, vai šīs tiesības ir nododamas vai nošķiramas no 
uzņēmuma vai no citām tiesībām un pienākumiem;

• tās uzņēmums paredz izmantot ilgāk par vienu gadu un sagaida, 
ka no šo lietu turēšanas tiks saņemti saimnieciskie labumi.

Bilances shēmā (sk. 1. pielikumu) nemateriālie ieguldījumi sadalīti 
šādos posteņos (sk. 1.1. att.):

• attīstības izmaksas;
• koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības;
• citi nemateriālie ieguldījumi;
• nemateriālā vērtība;
• avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem.
Nemateriālo ieguldījumu objekta sākotnējo vērtību noraksta, veicot 

GPL 23. panta 1. daļā minētās vērtības samazinājuma korekcijas – ne-
materiālo ieguldījumu ikgadējo vērtības norakstīšanu šā objekta lietde-
rīgās lietošanas laikā [7, 31. panta 1. daļa].

Izņēmuma gadījumā, ja nemateriālās vērtības vai attīstības iz-
maksu objekta lietderīgās lietošanas laiku nav iespējams ticami ap-
lēst, to sākotnējo vērtību noraksta pakāpeniski, sadalot pa gadiem 
laikposmā, kas nav ilgāks par 10 gadiem. Katru šādu izņēmuma ga-
dījumu paskaidro finanšu pārskata pielikumā, norādot laikposma 
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1. NEMATERIĀLO IEGULDĪJUMU UZSKAITE

ilgumu, kurā paredzēts norakstīt attiecīgā posteņa sākotnējo vērtību 
[7, 31. panta 2. daļa]. 

Uzņēmuma dibināšanas izdevumus un pētniecības izmaksas ne-
drīkst iekļaut bilancē (kapitalizēt). Tos noraksta izdevumos tajā pārska-
ta gadā, kurā tie radušies [7, 29. panta 1. daļa].

Attīstības izmaksas var iekļaut bilancē (kapitalizēt) ar nosacījumu, 
ka tikmēr, kamēr attīstības izmaksu objekta sākotnējā vērtība nav pilnī-
bā norakstīta, peļņas sadale nenotiek, ja vien sadalei pieejamo rezervju 
un iepriekšējo gadu nesadalītās peļņas summa nav vismaz vienāda ar at-
tīstības izmaksu sākotnējās vērtības nenorakstīto summu [7, 30. pants].

Postenī „Nemateriālā vērtība” drīkst norādīt ar uzņēmuma iegādi 
saistītus izdevumus, ja tos nav iespējams attiecināt uz citiem bilances 
aktīva posteņiem, turklāt tikai tādā apmērā, kādā nemateriālā vērtība 
iegādāta par atlīdzību [7, 29. panta 3. daļa]. 

Attīstības izmaksas (konts 1110) – visas izmaksas, kas saistītas ar 
pētniecības programmām vai uzdevumiem jaunu produkcijas veidu ra-
dīšanai, kvalitātes uzlabošanai vai tehnoloģiskā procesa pilnveidošanai, 
kā arī izmaksas jaunas tehnoloģiskās iekārtas palaišanai un novadīšanai 
līdz plānotajai jaudai (sk. 1.2. att.). 

1.1. att. Nemateriālo ieguldījumu iedalījums (autores veidots attēls).

Attīstības izmaksas

Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un 
tamlīdzīgas tiesības

Citi nemateriālie ieguldījumi

Nemateriālā vērtība

Avansa maksājumi par nemateriālajiem 
ieguldījumiem

Nemateriālie ieguldījumi
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Kontu numuri redzami 2. pielikumā.
Katrai pētniecības programmai, uzdevumam vai attīstības pasāku-

mam jāatver atsevišķs analītiskais konts, kurā uzkrāj izmaksas līdz pa-
sākuma vai programmas pabeigšanai [4, 52.–53. lpp.]. 

Kad programma izpildīta vai pasākums pabeigts, uzkrātās izmaksas 
ik gadu noraksta uzņēmuma pamatdarbības izmaksās, un to ilgumu no-
saka pats uzņēmums.

Ja šāda veida izmaksas ir pastāvīgas un nepieciešamas uzņēmuma 
veiksmīgai saimnieciskajai darbībai, tās var uzskatīt kā kārtējos izdevu-
mus, jo bieži vien kopējie rezultāti pēc šādu izstrādņu ieviešanas ir jau-
šami ļoti tālā nākotnē [1, 52. lpp.]. 

Uzņēmumā jāizstrādā nolikums par pētniecības un uzņēmuma attīs-
tības programmām un izmaksu norakstīšanu.

Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības 
(konts 1120) – šajā kontā drīkst uzrādīt tikai par atlīdzību iegūtas tie-
sības un nedrīkst uzskaitīt tādas tiesības, kuru darbības ilgums ir īsāks 
par vienu gadu (sk. 1.2. att.).

Koncesija – līgums, ar kuru valsts vai pašvaldība nodod juridiskai 
personai par samaksu tai piederošās tiesības uz dabas bagātībām vai 
kādu saimniecisku objektu uz noteiktu laiku un ar noteiktiem noteiku-
miem [4, 53. lpp.]. 

Patents – dokuments, kas apliecina autortiesības, kā arī dod tiesības 
nodarboties ar tirdzniecību vai amatniecību [1, 54. lpp.].

Licence – atļauja izmantot kādu izgudrojumu vai darbu, kuru aizsar-
gā autortiesības, kā arī atļauja uzsākt kādu uzņēmējdarbības veidu.

Preču, pakalpojumu zīmes – Patentu valdē reģistrēts apzīmējums 
precei vai pakalpojumam, kas to atšķir no citām precēm vai pakalpoju-
miem. Šāda veida ilgtermiņa ieguldījumi ir lielākajā daļā uzņēmumu, jo 
parasti uzņēmējdarbības veikšanai, kā arī datorprogrammu izmantoša-
nai ir nepieciešamas tiesības jeb licence [5, 31. lpp.]. 

Iegādājoties koncesijas, patentus, licences, preču vai pakalpojumu 
zīmes, kā arī datoru programmas, par to pirkšanu jābūt apstiprinošiem 
dokumentiem; līdz ar to šīs tiesības grāmatvedībā ir inventarizējamas 
un pārbaudāmas [4, 54. lpp.]. 

Šādus nemateriālos ieguldījumus saimnieciskās darbības izdevu-
mos noraksta sistemātiski to lietderīgās lietošanas laikā pēc lineārās 
metodes, nolietojumu sākot rēķināt ar nākamā mēneša pirmo datumu 
pēc to iegādes un beidzot ar nākamā mēneša pirmo datumu pēc to vēr-
tības norakstīšanas vai to pārdošanas vai likvidācijas [1, 54. lpp.], pie-
mēram, koncesijas noraksta 10 gadu laikā; patentus, licences un preču 
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zīmes  – piecu gadu laikā; pētniecības un attīstības izmaksas noraksta 
tajā gadā, kad šīs izmaksas radušās.

Bilancē šie nemateriālie ieguldījumi tiek uzrādīti atlikušajā vērtībā, 
t. i., no sākotnējās vērtības atskaitot norakstīto daļu.

Citi nemateriālie ieguldījumi (konts 11xx) – šajā kontā uzskaitāmi visi 
pārējie nemateriālie aktīvi, kas netika uzskaitīti iepriekš minētajos kontos.

Uzņēmuma nemateriālā vērtība (konts 1130) – veidojas, pērkot 
uzņēmumu vai privatizējot valsts vai pašvaldības uzņēmumu, ieguldot 
uzņēmuma kapitālā jau strādājošu uzņēmumu (sk. 1.2. att.).

Pērkot uzņēmumu, uzskaitē rodas un tiek atzīta goodwill. Starptau-
tiskajā finanšu pārskatu standartā (22. SFPS „Uzņēmumu apvienošana”) 
termins „goodwill” nomainīts ar jēdzienu „uzņēmuma reputācija” vai 
„uzņēmuma labais vārds” [9, 101. lpp.].

Lietišķo reputāciju (goodwill) veido starpība starp uzņēmuma ie-
gādes izmaksām un tā tīrajiem (neto) aktīviem. 

Piemērs.
Uzņēmums X nopircis uzņēmumu Y, par to samaksājot 5000 €. Uz-

ņēmuma Y vērtība ir 620 €, saistības – 290 €. Uzņēmuma Y tīrie aktīvi ir 
330 € (620 – 290). Lietišķo reputāciju veido starpība starp pirkuma cenu 
un tīrajiem aktīviem – 4670 € (5000 – 330). Pārņemot nopirktā uzņēmu-
ma Y līdzekļus un saistības, tie tiek pieskaitīti uzņēmuma X līdzekļiem 
un saistībām.

Uzņēmuma X bilance pirms uzņēmuma Y iegādes

Aktīvs Pasīvs
Pamatlīdzekļi 330,- Kapitāls 5300,-
Krājumi 210,- Kreditori 240,-
Naudas līdzekļi 5000,-

Bilance 5540,- Bilance 5540,-

Uzņēmuma Y iegādes cena ir 5000 €.
Iegādājamā uzņēmuma Y bilances dati:
pamatlīdzekļi – 420 €,
krājumi – 200 €,
kreditori – 290 €.
______________________________
Tīrie aktīvi ir 330 € (420 + 200 – 290).
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Uzņēmuma X bilance pēc uzņēmuma Y iegādes

Aktīvs Pasīvs
Pamatlīdzekļi
330 + 420 750,-

Kapitāls 5300,-

Krājumi
210 + 200 410,-

Kreditori
240 + 290 530,-

Naudas līdzekļi
5000 − 5000 –
Lietišķā reputācija
5000 – 330 4670,-

Bilance 5830,- Bilance 5830,-

Nemateriālā vērtība faktiski ir maksa par uzņēmuma labo slavu, 
reputāciju vai konkurētspēju, kurai pateicoties jaunais īpašnieks cer 
gūt peļņu un atpelnīt nemateriālajā vērtībā ieguldītos līdzekļus. Tātad 
uzņēmuma nemateriālā vērtība ir maksājums, kas izdarīts sakarā ar 
paredzamajiem nākotnes ieņēmumiem, tādēļ to noraksta saimnieciskās 
darbības izdevumos vairāku gadu laikā, kad īpašnieks cer atpelnīt ie-
guldītos līdzekļus. Nemateriālās vērtības norakstīšanas periodu nosaka 
pats uzņēmums [5, 32. lpp.]. 

Avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem (konts 
1180) – šajā kontā (sk. 1.2. att.) uzskaitāmi avansa maksājumi par 

Ss NIE atlikums 
pārskata perioda 
sākumā

1110 – 1130; 1180D K

 NIE palielinājums, tos 
nopērkot vai kā citādi 
iegūstot

NIE vērtības norakstīšana

„ + ” „ – ”

Sb NIE atlikums pārskata  
perioda beigās

1.2. att. Nemateriālo ieguldījumu uzskaite kontos (autores veidots attēls).
Paskaidrojums. NIE – nemateriālie ieguldījumi. 
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nemateriāliem ieguldījumiem vai attiecīgiem pakalpojumiem, ja tādus 
avansus paredz pirkšanas līgums [4, 55. lpp.].

Nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstītā daļa – pasīvā (konts 
1190) – šis konts (sk. 1.3. att.) paredzēts pakāpeniskai nemateriālo iegul-
dījumu vērtības norakstīšanai, lai bilances kontos saglabātu nemateriālo 
ieguldījumu vērtības norakstīto daļu [4, 55. lpp.].

1.3. att. Nemateriālo ieguldījumu norakstīšana (autores veidots attēls).

Grāmatojumi nemateriālo ieguldījumu uzskaitei:
• saņemts rēķins par pētnieciskajiem darbiem:

D 1110 – K 5540;
• no norēķinu konta samaksāts par pētnieciskajiem darbiem:

D 5540 – K 2620;
• izlietoti materiāli pētnieciskajiem darbiem:

D 1110 – K 2110, 7110;
• aprēķināta darba alga pētniecības darbos nodarbinātajiem:

D 1110 – K 5610;
• aprēķinātas darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 

iemaksas un riska nodeva no pētniecības darbos nodarbināto 
darba algas:
D 1110 – K 5720;

• no norēķinu konta samaksāts par licenci, kuras darbības laiks ir 
ilgāks par gadu:
D 1120 – K 2620;

• no kases samaksāts par patentu un/vai tirdzniecības zīmi, kuru 
darbības laiks ir ilgāks par gadu:
D 1120 – K 2610;

Ss Uzkrātā NIE 
norakstītā daļa

1190D K

 Uzkrātā nolietojuma 
norakstīšana

 Norakstītās daļas 
palielinājums

„ – ” „ + ”

Sb Uzkrātā NIE  
norakstītā daļa
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• no norēķinu konta samaksāts par patentu, kura darbības ilgums 
ir viens gads:
D 2410 – K 2620;

• uzņēmums paliek parādā par licenci, kuras darbības ilgums ir 
viens gads:
D 2410 – K 5540;

• uzņēmums noraksta licences (darbības ilgums viens gads) vērtī-
bu, sastādot mēneša vai ceturkšņa pārskatu:

 � iegādes gadā: D 7550 – K 2410;
 � nākamajā gadā: D 7810 – K 2410;

 ✓ šo norakstīšanas paņēmienu var lietot arī tad, ja iegādātais 
nemateriālais ieguldījums jānoraksta divos, trīs vai četros 
gados;

• nopirkta par skaidru naudu vienreizēja licence (iebraukšanai spe-
ciālā režīma zonā, līdzdalībai kādā pasākumā u. c.):
D 7550 – K 2610;

• no norēķinu konta samaksāts par uzņēmuma nemateriālo 
vērtību:
D 1130 – K 2620;

• avansa maksājums par nemateriāliem ieguldījumiem:
D 1180 – K 2620;

• norakstīta daļa nemateriālo ieguldījumu vērtības:
D 7410 – K 1190;

• nemateriālo ieguldījumu objekta galīgā norakstīšana:
D 1190 – K 1110, 1120, 1130.

Nemateriālos ieguldījumus inventarizē pēc attiecīgajiem dokumen-
tiem, rūpīgi pārbaudot uzrādīto summu pamatojumus atsevišķiem ne-
materiālo ieguldījumu posteņiem:

• vai ir iekārtota nemateriālo aktīvu analītiskā uzskaite pēc to vei-
diem un atsevišķiem objektiem;

• vai atsevišķu pēdējā gadā iegādāto nemateriālo ieguldījumu 
objektu sākotnējā vērtība atbilst to iegādes un izveidošanas 
izmaksām;

• vai nemateriālo ieguldījumu postenī „Koncesijas, patenti, licen-
ces, preču zīmes un līdzīgas tiesības” ir paredzētas tikai par sa-
maksu iegūtās ražošanas informācijas izmantošanas, zemes un 
dabas resursu izmantošanas, datorprogrammu produktu izman-
tošanas un citas tiesības;

• vai pareizi ir noteikta nemateriālo ieguldījumu postenī „Ne-
materiālā vērtība” atspoguļotā ieguldījumu sākotnējā vērtība 
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(aprēķināta kā starpība starp vesela uzņēmuma pirkšanas cenu un 
uzņēmuma visu bilances aktīva līdzekļu vērtību, no kuras atskai-
tītas tā saistības pret kreditoriem);

• vai nemateriālo ieguldījumu iegādes un izveidošanas izmaksu 
norakstīšana tiek veikta sistemātiski atbilstoši spēkā esošajiem 
noteikumiem; 

• vai nav pieļauta nemateriālo ieguldījumu iegādes izdevumu no-
rakstīšana izmaksās tūlīt pēc to iegādes;

• vai nemateriālo ieguldījumu sastāvā nav tādas ilgtermiņa izmak-
sas, no kuru lietošanas nav sagaidāms, ka tiks saņemti palielināti 
ienākumi, un kuras faktiski ir pārvērtušās zaudējumos.

Nemateriālo ieguldījumu inventarizācijas rezultāti atspoguļojami in-
ventarizācijas sarakstā, kurā jāuzrāda inventarizēto nemateriālo ieguldī-
jumu nosaukumi (pēc veidiem un objektiem), no kura laika un uz kādu 
dokumentu pamata tie ir iegrāmatoti, to dokumentāli pamatotā sākot-
nējā vērtība, vērtības norakstījumi, precizēta atlikusī vērtība.

Ja nemateriālo ieguldījumu sastāvā ir ieguldījumi, no kuriem vairs 
nav sagaidāmi paredzētie ienākumi, par to inventarizācijas sarakstā iz-
darāma īpaša atzīme [16].
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2.1. Pamatlīdzekļu raksturojums

Saskaņā ar GPL 1. panta 17. punktu pamatlīdzekļi (capital assets) 
ir kustamas vai nekustamas ķermeniskas lietas, kuras atbilst visiem šā-
diem klasifikācijas kritērijiem:

• tās uzņēmums tur kā īpašnieks vai kā nomnieks saskaņā ar finan-
šu nomu, lai izmantotu preču ražošanai, pakalpojumu sniegšanai, 
iznomāšanai vai administratīvā nolūkā (uzņēmuma pārvaldes 
vajadzībām vai citām vajadzībām, piem., citu pamatlīdzekļu dar-
bības uzturēšanai, uzņēmuma pamatdarbībai būtisku darba dro-
šības vai vides aizsardzības prasību izpildes nodrošināšanai);

• tās uzņēmums paredz izmantot ilgāk par vienu gadu un sagaida, 
ka no šo lietu turēšanas tiks saņemti saimnieciskie labumi;

• tās nav iegādātas un netiek turētas pārdošanai;
• to lietderīgās lietošanas laiks ir ilgāks par vienu parastās darbības 

ciklu.
Par uzņēmuma darbības ciklu tiek pieņemts laiks starp aktīvu iegā-

di apstrādei un to realizāciju naudā. Ja uzņēmuma parastais darbības 
cikls nav skaidri identificējams, tiek pieņemts, ka tā darbības ilgums ir 
12 mēneši. 

Pamatlīdzekļu atzīšanas nosacījumi ir šādi:
• uzņēmums pamatlīdzekli atzīst tajā datumā, kurā tas ir pār-

ņēmis visus ar īpašuma tiesībām vai finanšu nomas līgumā pa-
redzētajām tiesībām saistītos riskus un tiesības uz varbūtējiem 
ieguvumiem no attiecīgās lietas vai lietu kopuma, ja šajā datu-
mā uzņēmumam ir iespējams noteikt pamatlīdzekļa sākotnējo 
vērtību;

2 PAMATLĪDZEKĻU  
UZSKAITE



132. PAMATLĪDZEKĻU UZSKAITE

• nekustamā īpašuma objektu var atzīt par pamatlīdzekli pirms tā 
ierakstīšanas zemesgrāmatā;

• ja tajā datumā, kurā uzņēmums ir kļuvis par attiecīgās lietas 
vai lietu kopuma īpašnieku vai nomnieku saskaņā ar finanšu 
nomu, tam nav iespējams noteikt pamatlīdzekļa sākotnējo vēr-
tību, uzņēmums pamatlīdzekli atzīst vēlāk, proti, tajā datumā, 
kad tam ir iespējams noteikt pamatlīdzekļa sākotnējo vērtību 
[6, 64. punkts]. 

Uzņēmums atbilstoši savai darbības specifikai var izvēlēties un savā 
grāmatvedības politikā noteikt pamatlīdzekļu atzīšanas vienības lielu-
mu (vērtības kritēriju – euro), kuru pārsniedzot uzņēmums atzīst aktīvu 
par pamatlīdzekli.

Uzņēmums kā atsevišķu pamatlīdzekli grāmatvedībā var uzskaitīt:
• katru atsevišķu lietu;
• līdzīgu lietu kopumu (piem., ja katras atsevišķas lietas vērtība ir 

mazāka par noteikto pamatlīdzekļu vērtības kritēriju, bet šo lie-
tu kopums tiek izmantots vairākos uzņēmuma parastās darbības 
ciklos un to kopējā vērtība ir būtiska, piem., veidnes, darbarīki, 
paliktņi);

• konkrētas lietas daļu vai detaļu, kas nepieciešama šīs lietas darbī-
bas nodrošināšanai un tiek nomainīta tās darbības vai lietošanas 
laikā, ja šī daļa vai detaļa atbilst pamatlīdzekļu klasifikācijas un 
vērtības kritērijiem un pamatlīdzekļu atzīšanas nosacījumiem un 
tām ir atšķirīgs lietderīgās lietošanas laiks [6, 66. punkts]. 

Piemērs.
Uzņēmums pamatlīdzekļa atzīšanai ir noteicis vienas vienības mi-

nimālo vērtību 300 €. Tiek iegādāti pieci datorkrēsli par 62 € katrs. To 
lietderīgās lietošanas laiks ir četri gadi. Uzņēmums šos datorkrēslus var 
atzīt par pamatlīdzekļiem, jo to kopējā vērtība ir 310 €. 

Ja aktīva vērtība pārsniedz uzņēmuma noteikto vienas vienības mi-
nimālo vērtību, bet tā kalpošanas laiks ir ļoti īss, tad aktīvs netiek klasi-
ficēts par pamatlīdzekli, jo neatbilst pamatlīdzekļu atzīšanas kritērijiem.

Piemērs.
Vienas vienības minimālā vērtība pamatlīdzekļa atzīšanai ir noteikta 

300 €. Tiek iegādāts grīdas segums vasaras kafejnīcai 800 € vērtībā. To 
izmantos visu vasaras sezonu un arī nelabvēlīgos apstākļos, tādējādi tā 
izmantošanas termiņš uzņēmumā ir noteikts pieci mēneši, pēc kura tas 
vairs nebūs izmantojams. Šāds aktīvs netiek klasificēts kā pamatlīdzek-
lis, un tā vērtība iegādes brīdī tiek iekļauta izmaksās.

2. PAMATLĪDZEKĻU UZSKAITE
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Pamatlīdzekļus uzskaita kategorijās. Kategorija ir līdzīga veida un 
uzņēmuma darbībā līdzīgi lietotu aktīvu grupa. 

Atsevišķas kategorijas ir, piemēram: 
• zemesgabali, 
• ēkas un inženierbūves,
• tehnoloģiskās iekārtas un ierīces,
• kuģi, 
• transportlīdzekļi,
• mēbeles un aprīkojums, 
• biroja iekārtas.
Gada pārskatā vairākas pamatlīdzekļu kategorijas iekļauj vienā bi-

lances postenī (sk. 2.1. att.), kas noteikts GPL 1. pielikumā noteiktajā 
shēmā (sk. 1. pielikumu):

• nekustamie īpašumi:
 � zemesgabali, ēkas un inženierbūves,
 � ieguldījuma īpašumi;

• dzīvnieki un augi:
 � darba un produktīvie dzīvnieki un ilggadīgie stādījumi,
 � bioloģiskie aktīvi;

• ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos;
• ilgtermiņa ieguldījumi publiskā partnera pamatlīdzekļos;
• tehnoloģiskās iekārtas un ierīces;
• pārējie pamatlīdzekļi un inventārs;
• pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu 

izmaksas;
• avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem.
Piemērs.
GPL 1. pielikumā noteiktajā bilances shēmā postenis „Pārējie pamat-

līdzekļi un inventārs” ietver aktīvus no kategorijas, kurā iekļauti trans-
portlīdzekļi, un no kategorijas, kurā iekļautas mēbeles [17, 3. lpp.]. 

GPL 1. pielikumā noteiktie bilances shēmas posteņi, sagatavojot bi-
lanci, jānorāda katrs atsevišķi šajā shēmā norādītajā secībā. 

Ar arābu cipariem apzīmētos posteņus var apvienot, ja to summas ir 
nenozīmīgas skaidra un patiesa priekšstata sniegšanai vai ja šāds apvie-
nojums rada lielāku skaidrību. Apvienotie posteņi ir jādetalizē finanšu 
pārskata pielikumā. 

Ar arābu cipariem apzīmētos bilances posteņus sadalīt sīkāk ir at-
ļauts tikai tiem uzņēmumiem, kuri finanšu pārskatus sagatavo atbilstoši 
Starptautiskajiem grāmatvedības standartiem (SGS, angļu val. Interna-
tional Accounting Standards jeb IAS).
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Zemesgabalus un ēkas uzskaita atsevišķi, un grāmatvedībā tos aplū-
ko atsevišķi pat tad, ja tie iegādāti kopā.

Piemērs.
Tiek iegādāts zemesgabals un ēka uz tā. Attaisnojuma dokumentā 

pārdevējs ir uzrādījis kopējo darījuma vērtību, atsevišķi nesadalot zemes 
un ēkas vērtību. Lai zemesgabalu un ēku varētu atsevišķi uzrādīt grā-
matvedības reģistros, pircējs izmanto profesionāli kvalificēta vērtētāja 
pakalpojumus un saņem atsevišķu novērtējumu zemesgabalam un ēkai. 
Pamatojoties uz šo vērtējumu, zemesgabala vērtība un ēkas vērtība grā-
matvedības reģistros tiek uzskaitītas atsevišķi. Tā kā šiem objektiem ir 

Nekustamie īpašumi:
a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves
b) ieguldījuma īpašumi

Dzīvnieki un augi:
a) darba un produktīvie dzīvnieki un 

ilggadīgie stādījumi
b) bioloģiskie aktīvi

Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos

Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces

Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs

Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem

Ilgtermiņa ieguldījumi publiskā partnera 
pamatlīdzekļos

Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto 
celtniecības objektu izmaksas

Pamatlīdzekļi

2.1. att. Pamatlīdzekļu iedalījums (autores veidots attēls).
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noteikta kadastrālā vērtība, tad to uzņēmums uzrāda finanšu pārskata 
pielikumā kā papildu informāciju [17, 4. lpp.]. 

Kā atsevišķus pamatlīdzekļus var uzskaitīt tikai tādus objektus, kuri 
atbilst pamatlīdzekļu definīcijai.

Piemērs.
Pircējs iegādājas ēku, kura ir daļēji aprīkota ar mēbelēm un iekārtām 

(iebūvēti sienas skapji, kā arī virtuves aprīkojums ar sadzīves tehniku). 
Gan ēka, gan arī mēbeles (iekārtas) atbilst pamatlīdzekļa definīcijai, 
tomēr šie pamatlīdzekļi nav līdzīgu veidu aktīvi, tāpēc tie iekļaujami 
dažādās pamatlīdzekļu kategorijās kā atsevišķi pamatlīdzekļu objekti; 
turklāt šiem objektiem ir atšķirīgs lietderīgās lietošanas laiks, un tiem 
var piemērot atšķirīgu nolietojuma aprēķina metodi. Savukārt ēka kopā 
ar iekšējām komunikācijām un inženiertīklu sistēmām (apkures sistē-
ma, ūdensvads, gāzesvada tīkli, ventilācijas sistēma) ir uzskatāma par 
vienu pamatlīdzekli ar atsevišķām detaļām, kuras uzskaita atsevišķi no-
lietojuma aprēķināšanas vajadzībām, jo tās nolietojas citā laika periodā 
nekā ēka [17, 4. lpp.]. 

Pamatlīdzekļu grāmatvedības uzskaites un novērtēšanas metodes 
un kārtība, kādā finanšu pārskatā norāda ar tiem saistītās izmaksas 
un vērtības izmaiņas, noteiktas Ministru kabineta 2015. gada 22. de-
cembra noteikumos Nr. 775 „Gada pārskatu un konsolidēto gada pār-
skatu likuma piemērošanas noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi 
Nr. 775). 

Pamatlīdzekli bilancē norāda neto vērtībā (bilances jeb atlikusī 
vērtība), kuru aprēķina, no pamatlīdzekļa sākotnējās vērtības atskaitot 
uzkrāto nolietojumu. 

Par uzkrāto nolietojumu uzskata nolietojumu, kas pamatlīdzeklim 
aprēķināts:

• no datuma, kad to iespējams izmantot paredzētajiem mērķiem;
• no nākamā mēneša pirmā datuma pēc tā mēneša, kad pamatlī-

dzekli iespējams izmantot paredzētajiem mērķiem.

Uzņēmumam grāmatvedības reģistros par katru atsevišķu pamatlī-
dzekli jānorāda šāda informācija:

• sākotnējā vērtība un visas vērtības izmaiņas;
• lietderīgās lietošanas laika ilgums un tā izmaiņas;
• piemērotā nolietojuma aprēķināšanas metode (ja attiecīgā pamat-

līdzekļa lietderīgās lietošanas laiks ir ierobežots) un tās izmaiņas;
• pārvietošanas vai izslēgšanas pamatojums;
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• cita informācija:
 � datums, ar kuru pamatlīdzekli sāk izmantot saimnieciskajā 

darbībā atbilstoši tam paredzētajam mērķim; 
 � attiecīgā dokumenta (piem., pieņemšanas un nodošanas akta, 

grāmatvedības izziņas) datums un numurs;
 � datums, ar kuru tiek pārtraukta un atsākta pamatlīdzekļa iz-

mantošana saimnieciskajā darbībā [6, 68. punkts].

Uzņēmumam grāmatvedības kontu plānā jāiekļauj atsevišķi konti 
pamatlīdzekļu uzskaites vērtības un nolietojuma uzskaitei.

Zemesgabali, ēkas un inženierbūves (konts 1210) – šajā kontā uz-
skaita uzņēmuma iegūtos nekustamā īpašuma objektus – zemesgabalus, 
ēkas, inženierbūves, telpu grupas un šo objektu domājamās daļas. 

Dzīvnieki un augi – darba un produktīvie dzīvnieki un ilggadīgie 
stādījumi (konts 12xx). MK noteikumu Nr. 775 izpratnē: 

• dzīvnieki ir pieaugušie dzīvnieki (piem., visu sugu mājlopi, māj-
putni, zivis, bites), kā arī jaundzimušie dzīvnieki, dzīvnieku ma-
zuļi un nepieaugušie dzīvnieki;

• augi ir dzīvi kultūraugi (piem., augļu un ogu koki un krūmi, 
graudaugi, pākšaugi, zālaugi, sakņaugi, garšaugi, puķes) un sav-
vaļas augi (piem., koki un krūmi mežā, augi dabiskā pļavā);

• darba dzīvnieki ir pieaugušie dzīvnieki, kuri ir apguvuši darbam 
nepieciešamās specifiskās iemaņas un veic cilvēka noteiktu darbī-
bu (piem., darba vai sporta zirgi, dienesta suņi), kā arī tādi dzīv-
nieki, kurus tur publiskai izrādīšanai izklaides vai sabiedrības 
izglītošanas nolūkā (piem., atrakciju dzīvnieki cirkā un zooloģis-
kā dārza dzīvnieki);

• produktīvie dzīvnieki ir pieaugušie dzīvnieki, kurus audzē un tur 
dzīvnieku izcelsmes produktu iegūšanai, papildu dzīvnieku iegū-
šanai vai citiem nolūkiem (piem., medību vajadzībām ierobežotā 
platībā turēti savvaļas sugu dzīvnieki, izmēģinājumu vajadzībām 
turēti dzīvnieki);

• ilggadīgie stādījumi ir kultūraugi, kas attiecīgajā zemesgabalā aug 
ilgstoši un dod ražu vairākas reizes (piem., augļu un ogu, arī ze-
meņu, dārzi).

Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos (konts 12xx) – 
ilgtermiņa ieguldījumi var būt ne tikai īpašumā esošos, bet arī nomātos 
pamatlīdzekļos, piemēram, kapitāli izremontēts nomātas veikala ēkas 
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jumts. Ilgtermiņa ieguldījumi īpašumā esošiem objektiem palielina 
to bilances vērtību. Savukārt nomā saņemtie pamatlīdzekļi netiek uz-
skaitīti uzņēmuma bilancē un kontos, tāpēc nav iespējams palielināt to 
vērtību. Ja ieguldījums ir ilgtermiņa, tad to nedrīkst uzreiz norakstīt 
izmaksās. Tāpēc šajā kontā uzskaita visus nomātajos pamatlīdzekļos 
veiktos ilgtermiņa ieguldījumus [5, 37. lpp.].

Ilgtermiņa ieguldījumi publiskā partnera pamatlīdzekļos (konts 
12xx) – ja uzņēmums publiskās un privātās partnerības līguma darbības 
laikā veic ilgtermiņa ieguldījumus publiskā partnera pamatlīdzekļos, 
kuri tam nodoti ar minēto līgumu, šis uzņēmums ar minēto ilgtermi-
ņa ieguldījumu izveidošanu saistīto izmaksu summu norāda bilances 
postenī „Ilgtermiņa ieguldījumi publiskā partnera pamatlīdzekļos” 
[7, 22. pants].

Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces (konts 1220) – šajā kontā uzskai-
ta iekārtas un ierīces, kuras nodrošina uzņēmuma tehnoloģisko procesu 
(piem., universālais kokapstrādes darbgalds, virpa u. c.). Iekārtu un ierī-
ču sastāvdaļas un palīgierīces, kuras var tikt izmantotas atsevišķi, paras-
ti uzskaita kā atsevišķu pamatlīdzekļu objektu [5, 37. lpp.].

Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs (konts 1230) – šajā kon-
tā uzskaita transportlīdzekļus, biroja iekārtas, darba rīkus un 
instrumentus.

Inventāru (mazvērtīgais inventārs), kurš ātri nolietojas un kuru 
paredzēts lietot vienu gadu vai mazāk, neuzskaita pamatlīdzekļu 
sastāvā, bet pie apgrozāmajiem līdzekļiem. Tā kā likumdošanā nav 
noteikta pamatlīdzekļu mazākā vērtība, tad uzņēmums grāmatvedības 
organizācijas dokumentos pats var noteikt ilgtermiņa un apgrozāmo lī-
dzekļu klasifikācijas kritērijus.

Jēdziens „mazvērtīgais inventārs” nav definēts ne grāmatvedības 
uzskaiti reglamentējošos LR normatīvajos aktos, ne Starptautiskajos 
finanšu pārskatu standartos (SFPS, angļu val. International Financial 
Reporting Standards jeb IFRS).

Pamatojoties uz šo aktīvu ekonomisko būtību, pamata pieejai klasi-
ficēšanā vajadzētu būt šādai: mazvērtīgais inventārs ir tādi materiālie 
aktīvi:

• kuri pēc savām funkcijām neatšķiras no pamatlīdzekļiem un
• kuriem ir zema iegādes vērtība.
Pirmais mazvērtīgā inventāra kritērijs ir objektīvs, jo tas izriet no pa-

matlīdzekļu definīcijas.
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Otrais kritērijs – „zema iegādes vērtība” – ir subjektīvi noteikts lie-
lums, jo atkarībā no uzņēmuma lieluma un darbības jomas mazvērtīgā 
inventāra vienas vienības vērtība var būt līdz 50 €, 100 €, 200 € utt.

Lai ekonomiski pamatotu šo vērtību, tā ir jāsaista ar pamatlīdzekļu 
amortizācijas aplēsēm. Pamatlīdzekļu objekta vērtība uz saimnieciskās 
darbības izdevumiem tiek attiecināta vairāku pārskata periodu (gadu) 
laikā. Pamatlīdzekļi vērtībā, kura nepārsniedz 50, 100, 200 utt. €, uz iz-
devumiem tiek attiecināti jeb amortizēti pilnībā to iegādes brīdī, nevis 
pakāpeniski lietderīgās lietošanas laikā. Tātad šo pamatlīdzekļu iegādes 
vērtība ir tik maza, ka to pakāpeniska amortizācija nav nepieciešama 
un lietderīga, jo būtiski neietekmē saimnieciskās darbības rezultātus 
[14, 22.–23. lpp.].

Iegādājoties inventāru, nolietojumā noraksta tā vērtību 100 % 
apmērā:
D 744x „Mazvērtīgā inventāra izdevumi”: 

K 2610 „Kase”,
K 238x „Norēķini par izsniegtajiem avansiem”,
K 531x „Norēķini ar piegādātājiem vai darbuzņēmējiem”.

Pamatlīdzekļu izveidošanas un nepabeigto celtniecības objektu 
izmaksas (konts 1240) – pamatlīdzekļu izveidošana ir ilgstošs process, 
un ar to saistītie izdevumi nenotiek vienā dienā, bet veidojas ilgākā pe-
riodā, tādēļ izmaksas jāuzkrāj šajā kontā līdz tā nodošanai ekspluatācijā. 
Pēc tam objekta vērtību pārgrāmato uz kādu no iepriekš aplūkotajiem 
pamatlīdzekļu uzskaites kontiem (sk. 2.2. att.).

Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem (konts 12xx) – šajā kontā 
norāda piegādātājiem par pamatlīdzekļu piegādi veikto avansa maksāju-
mu summu. 

K 26xx 
K 531x
K 211x 
K 561x 
K 572x

1240D K

izmaksu norakstīšana

„ – ”„ + ”

D 121x – 123x

2.2. att. Pamatlīdzekļu izveidošanas izmaksas un to norakstīšana  
(autores veidots attēls).
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Bilances posteņus – ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi – 
uzrāda tikai uzņēmumi, kuri gada pārskatu sastāda saskaņā ar Starp-
tautiskajiem grāmatvedības standartiem.

2.2. Pamatlīdzekļu sākotnējā vērtība

Pamatlīdzekli pieņem grāmatvedības uzskaitē atbilstoši tā sākotnē-
jai vērtībai, proti, atbilstoši tā iegādes izmaksām vai ražošanas pašiz-
maksai vai īpašos gadījumos (piem., ja pamatlīdzeklis iegūts apmaiņas 
darījumā vai kā finanšu palīdzība, ziedojums vai dāvinājums) – atbilsto-
ši citai vērtībai, ko var ticami noteikt [6, 72. punkts].

Pamatlīdzekļa iegādes izmaksās iekļauj uz pamatlīdzekli tieši attie-
cināmās izmaksas:

• pirkšanas cenu (atskaitot saņemtās atlaides), muitas nodokli un 
citus ar pirkumu saistītus neatskaitāmus nodokļus un nodevas;

• izdevumus, kas tieši saistīti ar pamatlīdzekļa piegādi līdz izman-
tošanas vietai un tā sagatavošanu paredzētajiem mērķiem (piem., 
vietas sagatavošanas izmaksas, uzstādīšanas un montēšanas iz-
maksas, atlīdzība speciālistiem par profesionālo pakalpojumu 
sniegšanu) un kas radušies līdz brīdim, kad pamatlīdzeklis ir sa-
gatavots paredzētajam mērķim (piem., ēka vai cita inženierbūve ir 
nodota ekspluatācijā) [6, 73. punkts].

 
Pamatlīdzekļa ražošanas pašizmaksā iekļauj tā izgatavošanai izlie-

toto izejvielu un palīgmateriālu izmaksas, personāla izmaksas un citas 
uz pamatlīdzekli tieši attiecināmas izmaksas (piem., ekspluatācijas vie-
tas sagatavošanas un aprīkošanas izmaksas (pamatu būve, nožogojumu 
ierīkošana), piegādes un pārvietošanas izmaksas, uzstādīšanas un mon-
tāžas izmaksas, pamatlīdzekļa darbības pārbaudes izmaksas (atskaitot 
ieņēmumus no šādas pārbaudes rezultātā saražoto preču pārdošanas), 
atlīdzība speciālistiem (piem., arhitektiem, inženieriem) par profesionā-
lo pakalpojumu sniegšanu) [6, 74. punkts].

Ja uzņēmums veic darbības, kas nav tieši nepieciešamas pamatlī-
dzekļa izveidošanai, tad ar šīm darbībām saistītos ieņēmumus un iz-
maksas atzīst tā pārskata gada peļņas vai zaudējumu aprēķinā, kurā šīs 
darbības veiktas (piem., uzņēmums var izmantot zemesgabalu, uz kura 
paredzēts būvēt jaunu ēku, autostāvvietām līdz brīdim, kad tiek uzsākta 
jaunās ēkas celtniecība) [6, 75. punkts].
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Uzņēmums pamatlīdzekļa ražošanas pašizmaksā var iekļaut tā iz-
veidošanai saņemto aizņēmumu procentus par laiku, līdz šis pamatlī-
dzeklis ir sagatavots paredzētajiem mērķiem, kā arī tādu izmaksu daļas, 
kas tikai netieši saistītas ar pamatlīdzekli, ja tās radušās laikā, kad šis 
pamatlīdzeklis tika izgatavots (turpmāk – netiešās ražošanas izmaksas) 
(piem., ražošanas vadībā un apkalpošanā nodarbināto inženieru, tehni-
ķu, remontstrādnieku un citu darbinieku darba algas un ar šīm algām 
saistītās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, ražošanas 
ēku un iekārtu nolietojums un uzturēšanas (remonta un ekspluatācijas) 
izdevumi, ražošanas telpu apkures un apgaismošanas izdevumi, nomas 
maksa un apdrošināšanas maksājumi, kā arī vispārējas nozīmes palīg-
materiāli) [6, 76. punkts].

 
Izmaksu iekļaušanu pamatlīdzekļa vērtībā pārtrauc ar brīdi, kad 

pamatlīdzeklis ir sagatavots paredzētajam mērķim. Turpmākās iz-
maksas, kas saistītas ar pamatlīdzekļa izmantošanu vai turpmāko pār-
vietošanu, neiekļauj pamatlīdzekļa vērtībā. Piemēram:

• izmaksas, kuras bijušas nepieciešamas, lai pamatlīdzeklis sāktu 
darboties ar maksimāli paredzēto jaudu;

• zaudējumi, kas radušies jaunā pamatlīdzekļa ražotās produkcijas 
attīstības un pieprasījuma veidošanas laikā;

• izmaksas, kas saistītas ar atsevišķas sabiedrības struktūrvienības 
vai visas sabiedrības darbības pārstrukturēšanu [6, 77. punkts].

 
Pamatlīdzekļa sākotnējā vērtībā nav atļauts iekļaut šādas izmaksas:
• ar jaunas struktūrvienības izveidi saistītās plānošanas un pētnie-

cības darbu izmaksas;
• jauna produkcijas vai pakalpojuma veida ieviešanas (arī reklā-

mas) izmaksas;
• izmaksas, kas saistītas ar jauna pamatdarbības veida vai ģeogrā-

fiskā tirgus apgūšanu (arī darbinieku apmācības izmaksas);
• administrācijas izmaksas (izņemot atlīdzību speciālistiem par 

profesionālo pakalpojumu sniegšanu);
• izmaksas, kuras radušās saistībā ar pamatlīdzekli līdz brīdim, kad 

pamatlīdzeklis ir sagatavots paredzētajam mērķim, bet nav tieši 
nepieciešamas vai pārsniedz līdzīga pamatlīdzekļa parastās izvei-
došanas izmaksas;

• izmaksas, kas saistītas ar uzkrājuma veidošanu pamatlīdzekļa 
demontāžas un izvietošanas vietas atjaunošanas saistību segšanai 
[6, 78. punkts].
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Saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 775 pēc pamatlīdzekļa sākotnējās 
vērtības noteikšanas tā sākotnējo vērtību atļauts:

• palielināt par tā uzlabošanas – atjaunošanas vai rekonstrukcijas –
izmaksām, t.  i., gadījumos, kad pamatlīdzeklim tiek pievienotas 
vai nomainītas daļas vai detaļas, to iegādes vērtība tiek pievienota 
attiecīgā pamatlīdzekļa vērtībai, ja tās būtiski palielina tā ražoša-
nas potenciālu vai pagarina tā ekspluatācijas laiku;

• samazināt par izslēgtās pamatlīdzekļa daļas vai detaļas atlikušo 
jeb bilances vērtību, ja ir tās aprēķināšanai nepieciešamie grāmat-
vedības uzskaites dati;

 � ja šādu datu nav (bieži tā arī ir), tad pamatlīdzekļa sākotnējo 
vērtību atļauts samazināt par izslēgtās pamatlīdzekļa daļas 
vai detaļas amortizētās aizstāšanas izmaksām, ko aprēķina, 
atskaitot no jaunās daļas vai detaļas uzskaites vērtības aplēsto 
nolietojuma kopsummu par laikposmu, kurā tika izmantota 
izslēgtā daļa vai detaļa.

Tātad gadījumos, kad pamatlīdzeklim ir nepieciešama daļu vai de-
taļu nomaiņa noteiktā laika periodā un nomainītās daļas un detaļas 
būtiski palielina to ražošanas potenciālu vai pagarina ekspluatācijas 
laiku, nomainītās detaļas tiek izslēgtas no pamatlīdzekļa sastāva to 
bilances vērtībā (kāda ir noteikta finanšu grāmatvedībā), un pamatlī-
dzekļa sastāvā tiek iekļauta jauno daļu vai detaļu vērtība. Ja nomainā-
mās detaļas bilances vērtība nav atsevišķi aprēķināta, t. i., ja izslēdzamā 
pamatlīdzekļa daļa nav nolietota atsevišķi no pārējā pamatlīdzekļa, tad 
izslēdzamās pamatlīdzekļa daļas novērtēšanai izmanto amortizētās aiz-
stāšanas izmaksas.

Amortizētās aizstāšanas izmaksas ir pamatlīdzekļa vērtība, kas ap-
rēķināta, atskaitot no jauna, līdzvērtīga pamatlīdzekļa iegādes vērtības 
nolietojumu pēc aizstātā pamatlīdzekļa nolietojuma likmes, uzskaitot 
nolietojumu par tik ilgu laika periodu, cik ilgi uzņēmums izmantojis 
aizstāto pamatlīdzekli.

Piemērs. 
2013. gadā uzņēmums iegādājas pamatlīdzekli, kura iegādes vērtība 

ir 200  000 €. Pamatlīdzekļa uzkrātais nolietojums 2018. gada janvārī 
ir 100  000 € (pamatlīdzekļa lietderīgais laiks noteikts 10 gadi, līdz ar 
to nolietojums gadā ir 10 %). Bilances vērtība šim pamatlīdzeklim ir 
100  000 € (200  000 – 100  000). Tiek nomainīta pamatlīdzekļa detaļa, 
kura būtiski palielina pamatlīdzekļa ražošanas potenciālu. Šīs detaļas 
bilances vērtība nav atsevišķi aprēķināta. Jaunās detaļas iegādes izmak-
sas ir 150 000 €.
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Amortizētās aizstāšanas izmaksas (pamatlīdzekļa vērtība) šajā pie-
mērā veido 75 000 €:

• pamatlīdzekļa iegādes izmaksas 150 000 € − aprēķinātais nolieto-
jums aizstājamajai detaļai 75 000 € (150 000 × 10 % × 5).

Savukārt bilances vērtība šim pamatlīdzeklim pēc jaunās detaļas no-
maiņas ir 175 000 €:

• bilances vērtība pirms detaļas nomaiņas 75 000 € + jaunās detaļas 
izmaksas 150 000 €.

Grāmatvedībā šo darījumu uzrāda:
• uzskaita jaunās detaļas iegādi:
D „Pamatlīdzekļi” – K „Nauda” 150 000 €;
• izslēdz aizstājamās detaļas nolietojumu:
D „Uzkrātais nolietojums” – K „Pamatlīdzekļi” 75 000 €;
• uzrāda amortizētās aizstāšanas izmaksas:
D „Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas” – K „Pa-

matlīdzekļi” 75 000 € [17, 13. lpp.].
Pamatlīdzekļa uzturēšanai izlietotās rezerves daļas un palīgmateriā-

lus noraksta izdevumos tajā pārskata gadā, kurā tie izlietoti.
Tāda pamatlīdzekļa sākotnējo vērtību, kura lietderīgās lietošanas 

laiks ir ierobežots, pakāpeniski noraksta izdevumos [6, 81. punkts].

Pamatlīdzekli novērtē atbilstoši zemākajai vērtībai, ja tiek ievēroti 
šādi nosacījumi:

• pamatlīdzekļa vērtība bilances datumā ir zemāka par sum-
mu, kas aprēķināta, no tā sākotnējās vērtības atskaitot uzkrāto 
nolietojumu;

• sagaidāms, ka vērtības samazinājums būs ilgstošs [6, 84. punkts].
Pamatlīdzekļa vērtības samazinājumu noraksta izdevumos tajā pār-

skata gadā, kurā tas konstatēts. Ja pamatlīdzekļa vērtības samazināšanai 
vairs nav pamata, tā novērtēšanu atbilstoši zemākajai vērtībai var pār-
traukt, iegrāmatojot ieņēmumos summu, kāda tika norakstīta izdevu-
mos, kad vērtības samazinājums tika konstatēts [6, 85. punkts].

Pamatlīdzekli, kura vērtība ir būtiski lielāka par tā sākotnējo vērtību 
vai novērtējumu iepriekšējā gada bilancē, var pārvērtēt atbilstoši aug-
stākai vērtībai, ja var pieņemt, ka vērtības paaugstinājums būs ilgstošs 
(turpmāk – pārvērtēšanas metode) [6, 86. punkts].

Pārvērtēšana atbilstoši augstākai vērtībai nav obligāta.

MK noteikumos Nr. 775 noteikti pārvērtēšanas pamatprincipi, kuri 
jāievēro, ja uzņēmums izvēlas izmantot pārvērtēšanas metodi:
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• lai izvairītos no pamatlīdzekļu objektu izlases veida pārvērtē-
šanas un tādu kopsummu norādīšanas finanšu pārskatā, kuras 
balstītas uz dažādām novērtēšanas metodēm vienas un tās pašas 
pamatlīdzekļu uzskaites grupas ietvaros, pārvērtē visu pamatlī-
dzekļu uzskaites grupu, pie kuras saskaņā ar uzņēmuma noteikto 
grāmatvedības politiku pamatlīdzeklis pieder. Par pamatlīdzekļu 
uzskaites grupu uzskata līdzīga veida un uzņēmuma darbībā lī-
dzīgi lietotu pamatlīdzekļu kopumu (piem., zemesgabali, ēkas, in-
ženierbūves, ilggadīgie stādījumi, dzelzceļa ritošais sastāvs, jūras 
un upju flotes transportlīdzekļi, gaisa kuģi, konkrētas tehnoloģis-
kās iekārtas, mēbeles);

• pamatlīdzekļu pārvērtēšanu veic regulāri atkarībā no pārvērtē-
jamo pamatlīdzekļu patiesās vērtības izmaiņām. Ja pārvērtētā 
pamatlīdzekļa patiesā vērtība būtiski atšķiras no tā bilances vēr-
tības, ir nepieciešama turpmāka pārvērtēšana. Ja pamatlīdzekļa 
patiesā vērtība mainās nenozīmīgi, to var pārvērtēt reizi trijos vai 
piecos gados;

• pamatlīdzekļa līdzšinējo uzskaites vērtību pēc pārvērtēšanas aiz-
stāj ar pārvērtēšanā noteikto šā pamatlīdzekļa jauno uzskaites 
vērtību (turpmāk – pamatlīdzekļa jaunā uzskaites vērtība);

• ja pārvērtētā pamatlīdzekļa lietderīgās lietošanas laiks ir ierobe-
žots, jauno uzskaites vērtību pakāpeniski noraksta, aprēķinot 
nolietojumu atbilstoši MK noteikumu Nr. 775   5.4. apakšnodaļā 
noteiktajam.

Pamatlīdzekļa jauno uzskaites vērtību grāmatvedībā aprēķina, iz-
mantojot vienu no šādām metodēm:

• atbilstoši palielina vai samazina līdz pārvērtēšanas datumam uz-
krāto nolietojumu vai pamatlīdzekļa līdzšinējo uzskaites vērtību, 
lai iegūtu jaunu pamatlīdzekļa bilances vērtību, kas ir vienāda ar 
tā pārvērtēšanā noteikto patieso vērtību (pirmā metode);

• sākotnēji noraksta līdz pārvērtēšanas datumam uzkrāto nolieto-
jumu no pamatlīdzekļa līdzšinējās uzskaites vērtības, un pēc tam 
atlikušo summu attiecīgi palielina vai samazina atbilstoši pamat-
līdzekļa pārvērtēšanā noteiktajai patiesajai vērtībai (otrā metode) 
[6, 89. punkts].

Praksē biežāk izmanto pirmo metodi, tomēr tā nav obligāta prasība.
Piemērs.
SIA „Gudrītis” veica automašīnas pārvērtēšanu. Atbilstoši uzņēmu-

mā izveidotas komisijas un pieaicināta eksperta (nav obligāti, bet var būt 
noderīgi) vērtējumam šīs automašīnas vērtība pārvērtēšanas datumā ir 

https://likumi.lv/ta/id/278844-gada-parskatu-un-konsolideto-gada-parskatu-likuma-piemerosanas-noteikumi#n5.4
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15 000 €. Finanšu grāmatvedības dati par konkrēto automašīnu tās pār-
vērtēšanas brīdī ir šādi:

• sākotnējā vērtība – 30 000 €;
• uzkrātais (aprēķinātais) nolietojums pārvērtēšanas mēneša pēdējā 

datumā – 28 000 €;
• atlikusī vērtība – 2000 €.
Aprēķins atbilstoši pirmajai metodei
Vispirms aprēķina starpību starp auto pašreizējo vērtību, ņemot vērā 

pārvērtēto vērtību (15 000 €), un atlikušo vērtību pirms pārvērtēšanas 
(2000 €):

15 000 – 2000 = 13 000 €.
Pēc tam šo starpību iegrāmato, palielinot auto sākotnējo vērtību un 

ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezervi (bilances pasīvā):
D „Pamatlīdzekļi” – K „Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezer-

ve” 13 000 €.
Aprēķins atbilstoši otrajai metodei
Vispirms izslēdz konkrētā auto uzkrāto nolietojumu, veicot šādu 

grāmatojumu:
D „Pamatlīdzekļu nolietojums” – K „Pamatlīdzekļi” 28 000 €.
Pēc tam iegrāmato visu pārvērtēšanas summu no jauna:
D „Pamatlīdzekļi” – K „Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezer-

ve” 13 000 €.
Var secināt, ka atbilstoši abām metodēm:
• pamatlīdzekļu jaunā uzskaites vērtība (atlikusī vērtība) ir 

15 000 €, kas atbilst novērtētajai vērtībai;
• ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve ir 13 000 €, kas at-

bilst starpībai starp jauno novērtēto vērtību un atlikušo bilances 
vērtību.

Grāmatvedībā veic atbilstošu ierakstu pamatlīdzekļu finanšu uzskai-
tes kartītē. Finanšu pārskata pielikumā ir jāsniedz informācija par veik-
to pamatlīdzekļu pārvērtēšanu [8].

2.3. Pamatlīdzekļu nolietojums

Finanšu grāmatvedībā nolietojums tiek aprēķināts un uzskaitīts 
visiem bilancē esošajiem pamatlīdzekļiem neatkarīgi no tā, vai tie tiek 
vai netiek izmantoti saimnieciskajā darbībā (sk. 2.4. att.) [4, 59. lpp.].

Uzņēmuma vadītājs pats nosaka pamatlīdzekļu nolietojuma meto-
di, nolietojuma aprēķināšanas periodu (mēnesis, ceturksnis, gads) un 
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pamatlīdzekļu lietderīgās lietošanas laiku, ierakstot to nolikumā par 
pamatlīdzekļu uzskaites kārtību (uzņēmuma grāmatvedības politika).

Nolietojumu aprēķina tikai tādiem pamatlīdzekļiem, kuru lietoša-
nas laiks ir ierobežots un kuri šajā laikā pakāpeniski zaudē savu vērtību. 

Pamatlīdzeklim ar neierobežotu lietderīgās lietošanas laiku (piem., 
zemesgabalam) un pamatlīdzeklim, kuram nevar noteikt lietderīgās lie-
tošanas laiku (piem., mākslas priekšmetam), ikgadējo nolietojumu ne-
aprēķina. Zemesgabalus, ēkas un inženierbūves grāmatvedībā uzskaita 
atsevišķi (arī tad, ja tie iegādāti kopā). Tā zemesgabala vērtības maiņa, 
uz kura atrodas ēka vai inženierbūve, neietekmē šīs ēkas vai inženierbū-
ves lietderīgās lietošanas laiku [6, 97., 98. punkts].

Pamatlīdzekļu nolietojums ir būtisks izmaksu postenis lielai daļai 
uzņēmumu. Tāpēc ir svarīgi nolietojumu aprēķināt pareizi, jo nekorekti 
aprēķināta nolietojuma summa var radīt maldīgu priekšstatu par uzņē-
muma peļņu vai zaudējumiem [22]. 

Aprēķinot nolietojumu, ir būtiski, lai pareizi un atbilstoši uzņēmuma 
apstākļiem tiktu piemērota nolietojuma aprēķināšanas metode un no-
teikts pamatlīdzekļa lietderīgās lietošanas laiks. 

Ja lietderīgās lietošanas laiks tiek noteikts pārāk īss, tad laika perio-
dā, kamēr pamatlīdzeklim rēķina nolietojumu, peļņas vai zaudējumu 
aprēķinā nepamatoti tiek palielinātas izmaksas, un var rasties situācija, 
kad tāda uzņēmuma bilancē, kuram ir daudz pamatlīdzekļu lietošanas 
kārtībā, pamatlīdzekļu neto vērtība ir tuvu nullei vai vienāda ar to [22].

2.4. att. Pamatlīdzekļu vērtības atspoguļošana finanšu pārskatā  
(autores veidots attēls).

Peļņas vai zaudējumu 
aprēķins

Neto jeb 
atlikusī vērtība

Sākotnējā 
vērtība

Bilance

Nolietojums =–

Attaisnojuma
dokumenti
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Kā jau iepriekš tika minēts, pamatlīdzekļu izmantošanas politiku 
nosaka uzņēmuma vadība. Tomēr praksē bieži vien tieši grāmatvedis ir 
tas, kurš izlemj, kādu lietderīgās lietošanas laiku attiecīgajam objektam 
piemērot. Tomēr, lai nekļūdītos, grāmatvedim ieteicams konsultēties ar 
uzņēmuma vadību vai citiem speciālistiem, kuri palīdzēs izvērtēt, cik 
ilgi konkrētais pamatlīdzeklis kalpos.

Pamatlīdzekļa iegādes brīdī lietderīgās lietošanas laika precīza no-
teikšana ir diezgan sarežģīts vai pat neiespējams uzdevums, jo nekad 
nevar zināt, kas uzņēmumu sagaida tuvākā vai tālākā nākotnē. 

Tāpēc ir būtiski vismaz reizi gadā – inventarizācijas laikā – izvērtēt 
pamatlīdzekļu atlikušo lietderīgās lietošanas laiku un, ja nepieciešams, 
to mainīt saīsinot vai pagarinot [22].

Par pamatlīdzekļa lietderīgās lietošanas laiku pieņem laikposmu 
(gados), kurā uzņēmums plāno izmantot šo pamatlīdzekli, ņemot vērā:

• pamatlīdzekļa paredzēto lietošanas intensitāti uzņēmumā un 
gaidāmo fizisko nolietošanos, kas atkarīga no darbības faktoriem 
(piem., maiņu skaits, kurā pamatlīdzekli lieto, pamatlīdzekļa ap-
kope un uzturēšana dīkstāves laikā):

 � ja pamatlīdzeklis tiks izmantots intensīvi, tad parasti tas nolie-
tosies ātrāk un līdz ar to lietderīgās lietošanas laiks ir jānosaka 
īsāks, savukārt mazāk intensīvi lietotam pamatlīdzeklim liet-
derīgās lietošanas laiks būs garāks;

• tehnisko novecošanos, kas rodas, veicot ražošanas izmaiņas vai 
uzlabojumus vai mainoties pieprasījumam tirgū pēc pamatlī-
dzekļa ražotās preces vai sniegtā pakalpojuma: 

 � šo kritēriju būtiski ņemt vērā, nosakot lietderīgās lietošanas 
laiku, piemēram, datoriem, mobilajiem telefoniem u. tml., jo 
šīs tehnoloģijas attīstās strauji;

• likumiskos (juridiskos) pamatlīdzekļa lietošanas ierobežojumus, 
piemēram, attiecīgo nomu termiņus:

 � tomēr jāņem vērā, ka finanšu nomas gadījumā ne vienmēr 
lietderīgās lietošanas laiks jāpiesaista nomas līguma ter-
miņam, proti, ja no līguma ir saprotams, ka nomas līguma 
termiņa beigās objekts pāriet nomnieka īpašumā, tad pamat-
līdzeklim var noteikt lietderīgās lietošanas laiku, kas atbilst tā 
izmantošanas laikam, nevis nomas līguma termiņam;

• vai laiku, kurā var sasniegt attiecīgo vienību (piem., izstrādājumu, 
darba stundu, nobraukumu kilometros) skaitu, kuru uzņēmums 
plāno iegūt no šī pamatlīdzekļa [6, 91. punkts; 19].
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 Pamatlīdzekļa nolietojamo vērtību nosaka, no iegādes vērtības at-
skaitot tā likvidācijas vērtību. 

Likvidācijas vērtība ir aplēstā vērtība, kuru uzņēmums varētu ie-
gūt, pārdodot pamatlīdzekli tā lietderīgās lietošanas laika beigās, un no 
kuras atskaitītas gaidāmās atsavināšanas izmaksas. Ja pamatlīdzekļa 
likvidācijas vērtība ir nebūtiska, to neņem vērā nolietojamās vērtības 
aprēķināšanā [6, 92. pants].

Piemērs.
Pamatlīdzeklim nosaka nolietojamo vērtību, ko iegūst, no iegādes 

vērtības atskaitot likvidācijas vērtību.
Uzņēmuma vadība nosaka, ka pamatlīdzekli, kura iegādes vērtība ir 

8000 €, tā ekspluatācijas beigās varētu pārdot par 500 €, un tā atsavinā-
šanas izdevumi būtu 200 € (pamatlīdzekļa demontāžas izmaksas). Tātad 
pamatlīdzekļa likvidācijas vērtība ir 300 € un nolietojumu rēķina no 
7700 € (8000 – (500 – 200)) [17, 15. lpp.].

Uzņēmumam jāsagatavo pamatlīdzekļa lietderīgās lietošanas laika 
un tā likvidācijas vērtības (ja tāda paredzama) grāmatvedības aplēses un 
jāizvēlas nolietojuma aprēķināšanas metode. Minētās aplēses regulāri 
jāpārskata un, ja nepieciešams, jāmaina [6, 93. punkts].

Ja pamatlīdzekļa sastāvdaļām ir atšķirīgi lietderīgās lietošanas lai-
ki, tad katrai pamatlīdzekļa sastāvdaļai nolietojumu aprēķina atsevišķi 
(piem., lidmašīnas korpusu un dzinējus nolieto pēc atšķirīgām nolieto-
juma likmēm) [6, 94. punkts].

Pamatlīdzekļa sākotnējo vai citu uzskaites vērtību pakāpeniski 
noraksta tā lietderīgās lietošanas laikā, izmantojot atbilstošu pamatlī-
dzekļu nolietojuma aprēķināšanas metodi. Pamatlīdzekļu nolietojuma 
aprēķināšanai var izmantot šādas metodes:

1) lineāro metodi, kuru piemērojot veidojas nemainīgas izmaksas 
visā pamatlīdzekļa lietderīgās lietošanas laikā;

2) degresīvo (paātrinātās nolietojuma aprēķināšanas) metodi, kuru 
piemērojot izmaksas samazinās pamatlīdzekļa lietderīgās lietoša-
nas laikā;

3) no pamatlīdzekļa lietošanas intensitātes atkarīgā metode 
(ražošanas vienību metode), kuru piemērojot izmaksas tiek 
saskaņotas ar prognozēto lietošanas jaudu vai saražoto vienību 
skaitu.

No aprēķinu viedokļa lineārā metode ir visvienkāršākā. Tās pamatā 
ir pieņēmums, ka pamatlīdzekļa lietderība samazinās vienmērīgi, tādēļ 
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pamatlīdzekļa nolietojuma gada summa tā lietderīgās lietošanas laikā 
nemainās (sk. 2.5. att.). 

Pēc šīs metodes ik gadu norakstāmo nolietojuma summu nosaka, iz-
dalot pamatlīdzekļa sākotnējo vērtību ar lietderīgās lietošanas gadu 
skaitu jeb reizinot ar nolietojuma normu procentos.

Praksē šo metodi iesaka piemērot nekustamā īpašuma objektiem, 
jo tiek pieņemts, ka tiem uzturēšanas un remonta izmaksas pa ga-
diem tik krasi neatšķiras kā, piemēram, tehnoloģiskajām iekārtām un 
ierīcēm [22].

Piemērs.
Pamatlīdzekļa sākotnējā vērtība ir 6000 €, un lietderīgās lietošanas 

laiks ir pieci gadi. Nolietojuma summa katru gadu būs 1200 € (6000 : 
5  = 1200 jeb 6000 × 20 %). Mēneša nolietojumu aprēķina: (6000 : 5) : 
12 = 100.

 
Degresīvās metodes piemērošanai pamatā ir pieņēmums, ka pa-

matlīdzekļa lietošanas sākumposmā tam ir mazākas uzturēšanas un 
remonta izmaksas, bet laika gaitā šīm izmaksām ir tendence pieaugt 
(sk. 2.6. att.).

2.5. att. Nolietojuma aprēķina lineārā metode [28, 54. lpp.].
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2.6. att. Nolietojuma aprēķina degresīvā metode [28, 54. lpp.].
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Savukārt pamatlīdzekļa nolietojums, izmantojot degresīvo meto-
di, ir lielāks pamatlīdzekļa ekspluatācijas sākumā, un ar gadiem tas 
samazinās. 

Tādējādi iespēju robežās tiek nodrošināts, ka visā pamatlīdzek-
ļa izmantošanas laikā kopējās izmaksas pa gadiem ir apmēram 
līdzvērtīgas. 

Līdz ar to šī metode parasti tiek uzskatīta par piemērotāko tieši da-
žādām tehnoloģiskajām iekārtām un ierīcēm, bet mazāk piemērota tā ir 
nekustamajam īpašumam – ēkām vai inženierbūvēm [22].

 
Ir divas paātrinātās metodes: 
1) ģeometriski degresīvā metode,
2) aritmētiski degresīvā metode. 

Izmantojot ģeometriski degresīvo metodi, tiek noteikta nolietojuma 
likme, un parasti to aprēķina procentuāli, 100 izdalot ar lietderīgās lie-
tošanas gadu skaitu un reizinot ar divi. 

Nolietojuma summu rēķina no neto vērtības. 
Pēdējā gada beigās pamatlīdzekļa neto vērtība nekad nebūs vie-

nāda ar nulli, un visbiežāk pēdējā gadā, norakstot uz izmaksām pa-
matlīdzekļa nolietojumu un neto vērtību, izmaksas būs lielākas nekā 
priekšpēdējā gadā.

Piemērs.
Iepriekšējā piemērā minētajam pamatlīdzeklim nolietojums pēc ģeo-

metriski degresīvās metodes:

1. gadā 6000 × [2 × (1 : 5)] = 2400; neto vērtība: 6000 – 2400 = 3600 €; 
2. gadā 3600 × [2 × (1 : 5)] = 1440; neto vērtība: 3600 – 1440 = 2160 €; 
3. gadā 2160 × [2 × (1 : 5)] = 864; neto vērtība: 2160 – 864 = 1296 €; 
4. gadā 1296 × [2 × (1 : 5)] = 518,40; neto vērtība: 1296 – 518,40 = 777,60 €;
5. gadā 777,60 → noraksta visu neto vērtību.

Ja ar degresīvo metodi vēlas panākt, lai pēdējā lietderīgās lietošanas 
gada beigās neto vērtība būtu vienāda ar nulli, tad var izmantot aritmē-
tiski degresīvo metodi. 

Aritmētiski degresīvā metode paredz vispirms saskaitīt visus lietde-
rīgās lietošanas gadus, un tad ar iegūto summu dalīt pamatlīdzekļa 
sākotnējās vērtības reizinājumu ar atlikušo lietderīgās lietošanas 
gadu skaitu [4, 60. lpp.]. 
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Piemērs. 
Iepriekšējā piemērā minētajam pamatlīdzeklim nolietojums pēc arit-

mētiski degresīvās metodes:
→ saskaita visus skaitļu rindas ciparus par lietderīgās lietošanas laiku →

1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15
1. gadā 6000 × 5 : 15 = 2000 € 
2. gadā 6000 × 4 : 15 = 1600 € 
3. gadā 6000 × 3 : 15 = 1200 €
4. gadā 6000 × 2 : 15 = 800 € 
5. gadā 6000 × 1 : 15 = 400 €

 
Visprecīzākā ir no pamatlīdzekļa lietošanas intensitātes atkarīgā 

metode (ražošanas vienību metode), taču plašu šīs metodes pielietošanu 
kavē apstāklis, ka tikai atsevišķos gadījumos pamatlīdzeklim būs iespē-
jams noteikt, cik daudz produkcijas vienību ir paredzēts saražot vai cik 
kilometrus nobraukt ar attiecīgo pamatlīdzekli.

Piemērs. 
Ja tiek iegādāts pamatlīdzeklis par 9000 € un ar to ir paredzēts no-

braukt 200 tūkstošus km, tad nolietojuma aprēķins pa gadiem būs atka-
rīgs no tā, cik kilometrus katru gadu nobrauks. 

Ja pirmajā gadā ir nobraukti 45 000 km, tad aprēķins ir šāds:
9000 : 200 000 × 45 000 = 2025 € [22].

Izmantojot jebkuru metodi, pamatlīdzekļa nolietojumu sāk aprēķi-
nāt tad, kad pamatlīdzekli iespējams izmantot paredzētajiem mērķiem. 
Praksē visbiežāk tas ir nākamā mēneša 1. datums. 

Pamatlīdzekļa nolietojumu aprēķina arī tad, ja pamatlīdzeklis netiek 
aktīvi izmantots (piem., tehniskas apkopes, remonta, rekonstrukcijas vai 
dīkstāves laikā), izņemot gadījumu, ja aprēķināšanai tiek izmantota no 
pamatlīdzekļa lietošanas intensitātes atkarīga metode. Šādā gadījumā 
pamatlīdzekļa nolietojuma aprēķināšanu var pārtraukt tik ilgi, cik ilgi 
pamatlīdzeklis netiek aktīvi izmantots [6, 95. punkts].

Pamatlīdzekļa nolietojuma aprēķināšanu pārtrauc, ja:
• pamatlīdzekļa sākotnējā vai cita uzskaites vērtība vai šīs vērtības 

un pamatlīdzekļa likvidācijas vērtības (ja tāda paredzama) starpī-
ba ir pilnībā norakstīta;

• saskaņā ar jauno grāmatvedības aplēsi pamatlīdzekļa likvidācijas 
vērtība (ja tāda paredzama) ir vienāda ar tā bilances vērtību vai 
pārsniedz to;

• pamatlīdzeklis tiek izslēgts [6, 96. punkts].

 

6000 €
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Izvēloties nolietojuma aprēķina metodi, jāņem vērā vairāki 
kritēriji:

• pamatlīdzekļu kategorija (piem., bieži vien atšķirīgas nolietojuma 
metodes piemēro ēkām un tehnoloģiskajām iekārtām); 

• pamatlīdzekļa remonta un uzturēšanas izmaksu izmaiņas pa pār-
skata periodiem;

• izmantotās datorprogrammas iespējas (ne vienmēr grāmatvedības 
programma piedāvā visas nolietojuma aprēķināšanas metodes);

• uzņēmuma darbības specifika (piem., sezonāli izmantotiem pa-
matlīdzekļiem) u. c.

Attiecībā uz pamatlīdzekļu nolietojuma aprēķinu uzņēmuma grā-
matvedības politikā būtu jānosaka vismaz šāda informācija:

• lietderīgās lietošanas laika noteikšanas kārtība (piem., to nosaka 
katram pamatlīdzeklim vai pamatlīdzekļu kategorijai); 

• piemērojamās nolietojuma metodes (vai tās ir vienādas visiem 
pamatlīdzekļiem vai arī atsevišķām kategorijām tās tiek noteiktas 
atšķirīgas);

• jāprecizē, ar kuru brīdi nolietojuma aprēķins tiek uzsākts (jāņem 
vērā, ka plaši izmantotais variants uzsākt nolietojuma aprēķinu 
ar nākamā mēneša pirmo datumu pēc pamatlīdzekļa nodošanas 
ekspluatācijā normatīvajos aktos nav noteikts, līdz ar to katrs uz-
ņēmums pats nosaka nolietojuma aprēķina uzsākšanas brīdi);

• jāparedz, kam un kurā brīdī ir tiesības pārskatīt pamatlīdzekļu 
lietderīgās lietošanas laiku vai piemēroto pamatlīdzekļu nolieto-
juma aprēķina metodi [22]. 

 
Piemērs.
Pamatlīdzekļa sākotnējā uzskaites vērtība 600 €. Plānotais lietderīgās 

lietošanas laiks – pieci gadi. Pamatlīdzeklis iegādāts septembra mēnesī.

Izvēlētā nolietojuma aprēķināšanas metode uzņēmumam jālieto pa-
stāvīgi, izņemot gadījumu, ja būtiski mainījušies apstākļi attaisno me-
todes maiņu. Nolietojuma aprēķināšanas metodes maiņu uzskata par 
grāmatvedības aplēses maiņu, par kuru vidējs un liels uzņēmums sniedz 
informāciju finanšu pārskata pielikumā [6, 100. punkts].

Pamatlīdzekļu nolietojums nodokļu vajadzībām pēdējo reizi tika 
rēķināts par 2017. gadu un vairs nebūs jārēķina vispār. Pamatlīdzekļu 
nolietojums ir tikai tas, ko rēķina finanšu grāmatvedībā, un tas atskai-
tāms uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) vajadzībām. 
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2.4. Pamatlīdzekļu saņemšana

Pamatlīdzekļus uzņēmumā var saņemt no dažādiem avotiem:
• ieguldījums pamatkapitālā:

 � dibinot uzņēmumu, kāds no dalībniekiem iegulda uzņēmuma 
pamatkapitālā pamatlīdzekli:

D 12xx – K 3110;
 � uzņēmuma dibināšanas brīdī kāds no dalībniekiem paliek pa-

rādā ieguldījumu uzņēmuma pamatkapitālā, un gada laikā šis 
parāds jādzēš, ieguldot pamatlīdzekli:

D 2360 – K 3110, D 12xx – K 2360; 
• iegāde:

 � pērkot:
D 1210, 1220, 1230 – K 2620;

 � pērkot ar pēcapmaksu:
D 12xx – K 5310, D 5310 – K 2620; 

• pamatlīdzekļu izveidošana pašu spēkiem (sk. 2.2. att.);
• dāvinājums vai ziedojums. Tiek izmantotas divas uzskaites 

metodes:
1) pašu kapitāla metode – nosaka, ka dāvinājumi un ziedojumi ir 

neatmaksājama palīdzība, tāpēc tie grāmatojami pašu kapitā-
la uzskaites kontu kredītā, parasti šādām vajadzībām atverot 

Pamatlīdzekļa nolietojuma aprēķins pēc lineārās un ģeometriski 
degresīvās metodes
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1. 30,- 30,- 570,- 600 * 5% * 2 60,- 60,- 540,-
2. 120,- 150,- 450,- 540 * 20% * 2 216,- 276,- 324,-
3. 120,- 270,- 330,- 324 * 20% * 2 129,60 405,60 194,40
4. 120,- 390,- 210,- 194,40 * 20% * 2 77,76 483,36 116,64
5. 120,- 510,- 90,- 116,64 * 20% * 2 46,66 530,02 69,98

6. 90,- 600,- – 69,98  
(noraksta visu) 69,98 600,- –
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attiecīgu rezervju kontu – 3360: D 12xx – K 3360. Šādi saņemto 
aprēķināto pamatlīdzekļu nolietojumu pārskata periodā neat-
tiecina uz saimnieciskās darbības izdevumiem, bet noraksta 
no šī rezervju konta: D 3360 – K 129x. Ja saņemto aprēķināto 
pamatlīdzekļu nolietojumu noraksta saimnieciskās darbības 
izdevumos, tad aprēķinātā nolietojuma apmērā samazina rezer-
ves, iekļaujot tās pārskata perioda ieņēmumos: D 742x – K 129x, 
D 3360 – K 6580;

2) ieņēmumu metode. Tās pamatojumā ir šādi atzinumi:
 � tā kā dāvinājumi vai ziedojumi nav saņemti no uzņēmuma 

dalībniekiem, tad tie ir atspoguļojami nevis pašu kapitāla sa-
stāvā, bet gan ieņēmumos;

 � dāvinājumi un ziedojumi tiek saņemti konkrētam mērķim, un 
tāpēc veidojas izdevumi, piemēram, pamatlīdzekļu nolieto-
jums, kurus paredzēts segt ar tiem [1, 69. – 70. lpp.];

 � izmantojot ieņēmumu metodi, saņemtie pamatlīdzekļi jāgrā-
mato nākamo periodu ieņēmumu kontā: D 12xx – K 5910;

 � pārskata periodā aprēķināto nolietojumu noraksta saimnie-
ciskās darbības izdevumos, un nolietojuma summas apmērā 
nākamo periodu ieņēmumus pārgrāmato uz pārskata perioda 
ieņēmumiem: D 742x – K 129x, D 5910 – K 6580;

• noma:
 � pēc rēķina saņemšanas tiek iegrāmatota nomas maksa:

D 7550 – K 5540;
 � parāda apmaksa:

D 5540 – K 2620 u. c.
MK noteikumu Nr. 775 2. nodaļā noteikts, ka dāvinājumu un ziedo-

jumu uzskaitei jāizmanto ieņēmumu metode, bet pašu kapitāla metodi 
var piemērot, ja uzņēmums to ir pieņēmis ar grāmatvedības politiku. 

Pamatlīdzekļu kārtējā remonta izdevumi, kas saistīti ar to eksplua-
tāciju (uzturēšanu darba kārtībā), piemēram, apkopes, kārtējie remonti 
u. tml., ir uzņēmuma saimnieciskās darbības izdevumi, un tie norak-
stāmi tā pārskata perioda izdevumos, kurā tie radušies, nepalielinot 
objekta vērtību.

Ja šie izdevumi ir relatīvi lieli, tad pieļaujams, ka lielāku remontu ga-
dījumos, ar vairākus gadus ilgu starpremontu periodu, tos uzskaita nā-
kamo periodu izdevumos (konta 2410 debetā). Saimnieciskās darbības 
izdevumos tos noraksta vienādās daļās ik gadu visā paredzētajā starpre-
montu perioda laikā.
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Piemērs.
Ofisa telpu remonta izmaksas veido 1500 €. Remonts tiek pabeigts 

pārskata gada augustā. Nākamais remonts tiek plānots pēc diviem ga-
diem. Kārtējā remonta izmaksas tiek uzkrātas konta 2410 „Nākamo 
periodu izdevumi” debetā par kopējo summu 1500 €. Pārskata gadā 
remonta izmaksas noraksta par 312,50 € (1500 : 24 mēneši × 5 mēneši): 
D 7810 – K 2410. 

Ofisa telpu remonta nenorakstītā daļa 1187,50 € (1500 – 312,50) 
pārskata gada bilancē tiek uzrādīta bilances postenī „Nākamo periodu 
izmaksas”.

Pamatlīdzekļu vērtība var palielināties par uzlabojumiem, kas sais-
tīti ar ilgtermiņa ieguldījumiem, piemēram, kapitālo remontu vai 
rekonstrukciju.

Veiktie uzlabojumi ir ilgtermiņa ieguldījumi, ja tie:
• pagarina pamatlīdzekļa kalpošanas laiku,
• palielina pamatlīdzekļa jaudu,
• palielina pamatlīdzekļa ražīgumu,
• būtiski uzlabo izgatavojamās produkcijas kvalitāti,
• būtiski samazina ražošanas izmaksas.
Ilgtermiņa ieguldījumi pamatlīdzekļos izmaina to atlikušo vērtību 

un pagarina objekta lietderīgās lietošanas laiku, tādēļ pēc to veikšanas 
jāmaina turpmākais objekta nolietojuma aprēķins [5, 49. lpp.].

Piemērs.
Automašīnas sākotnējā uzskaites vērtība ir 15 000 €. Lietderīgās lie-

tošanas laiks ir pieci gadi → 60 mēneši. Automašīna iegādāta 2015. gada 
15. decembrī. 2017. gada 14. augustā veikts kapitālais remonts par 
1000  €, kā rezultātā automašīnas lietderīgās lietošanas laiks palielinās 
par diviem gadiem → 24 mēnešiem. Uzņēmums lieto lineāro nolietoju-
ma aprēķina metodi.

Finanšu grāmatvedībā nolietojuma summa gadā līdz kapitālajam 
remontam bija 3000 € → 15  000 € : pieciem gadiem; mēnesī 250  €  → 
3000  €  : 12 mēnešiem. Nolietojuma aprēķinu automašīnai sāk ar 
2016.  gada 1. janvāri, tātad līdz kapitālajam remontam tā tika lietota 
20 mēnešus un uzkrātais nolietojums veido 5000 € → 250 € × 20 mēneši; 
atlikusī vērtība uz 01.09.2017. veido 10 000 € → 15 000 € – 5000 €.

Pēc kapitālā remonta automašīnas atlikušo vērtību palielina par ka-
pitālā remonta izmaksām, kā rezultātā atlikusī vērtība veido 10 100 € → 
10 000 € + 1000 €. Šī summa jānoraksta izdevumos 64 mēnešos → 60 – 
20 + 24.
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Automašīnas nolietojums mēnesī pēc kapitālā remonta būs 157,81 € → 
10 100 € : 64 mēnešiem.

Kā jau iepriekš minēts, pamatlīdzekļus var pārvērtēt atbilstoši to 
augstākai vai zemākai vērtībai: 

• ja pamatlīdzeklis tiek pārvērtēts augstāk par atlikušo vērtību:
 � nolietojuma norakstīšana:

D 129x – K 12xx;
 � atlikušās vērtības pieaugums:

D 12xx – K 3130;
• ja pamatlīdzeklis tiek pārvērtēts zemāk par atlikušo vērtību:

 � nolietojuma norakstīšana:
D 129x – K 12xx;

 � pamatlīdzekļa nocenošana līdz reālajai vērtībai:
 ✓ ja agrāk tika izveidota pārcenošanas rezerve:

D 3130 – K 12xx;
 ✓ ja pārcenošanas rezerve netika izveidota:

D 8290 – K 12xx.

2.5. Pamatlīdzekļu norakstīšana

Ja pamatlīdzeklis vairs nav derīgs tālākai lietošanai, t. i., ir fiziski vai 
morāli nolietojies, vai uzņēmumam nav ekonomiski izdevīgi to izman-
tot turpmāk, šo pamatlīdzekli noraksta.

Pamatlīdzekli var izslēgt no uzņēmuma grāmatvedības uzskaites da-
žādu iemeslu dēļ:

• fiziski un morāli nolietoto objektu norakstīšana,
• pārdošana juridiskām vai fiziskām personām,
• ieguldījums cita uzņēmuma kapitālā,
• dāvināšana.
Izslēdzot objektu no pamatlīdzekļu sastāva, tiek sastādīts norakstīša-

nas akts. 
Ja pamatlīdzekļa likvidācijas rezultātā rodas materiālās vērtības (re-

zerves daļas, malka u. c.), tās jāgrāmato krājumu sastāvā.
Izmaksas, kas tieši saistītas ar pamatlīdzekļu likvidāciju (piem., dar-

ba alga demontētājiem, transporta pakalpojumi lūžņu aizvākšanai u. c.), 
jāiegrāmato kā pamatlīdzekļu likvidācijas izdevumi.

Pārdodot pamatlīdzekli, vispirms aprēķina šī pamatlīdzekļa no-
lietojumu uz pārdošanas dienu, un tikai tad to izslēdz. Atkarībā no tā, 
vai pamatlīdzekļa pārdošanas ieņēmumi ir lielāki vai mazāki par tā 
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atlikuma vērtību, veidojas peļņa vai zaudējumi no pamatlīdzekļa pārdo-
šanas, kura uzrādāma peļņas vai zaudējumu aprēķinā [1, 83.–84. lpp.].

Piemērs.
Sakarā ar ražošanas apjoma samazināšanos uzņēmums pārdod 

iekārtu, kuras sākotnējā uzskaites vērtība ir 20  000 €, uzkrātais nolie-
tojums veido 15 725 €, un atlikusī vērtība ir 4275 €. Pamatlīdzeklis pār-
dots par 7000 €.

Noraksta pamatlīdzekli:
D 129x – K 12xx = 15 725 €;
D 75xx – K 12xx = 4275 €.

Iegrāmato ieņēmumus:
D 26xx – K 6580 = 7000 €.

 
Grāmatojumi pamatlīdzekļu norakstīšanai:
• norakstīta uzkrātā nolietojuma summa:

D 129x – K 12xx;
• norakstīta atlikusī vērtība:

D 75xx, 8290 – K 12xx;
• ieņēmumi no pārdošanas:

D 26xx – K 6580, 8190.

2.6. Pamatlīdzekļu inventarizācija

Inventarizējot pamatlīdzekļus, jāveic pamatlīdzekļu objektu apskate 
dabā, pēc attiecīgajiem dokumentiem (līgumiem, aktiem, saņemšanas 
pavadzīmēm u.  tml.) jāpārbauda īpašuma tiesības un jāizvērtē nolieto-
juma summas atbilstība spēkā esošajiem pamatlīdzekļu nolietojuma uz-
skaites noteikumiem un ekspluatācijas intensitātei [1, 111. lpp.].

Pirms inventarizācijas uzsākšanas jāpārliecinās:
• vai ir iekārtotas pamatlīdzekļu inventāra uzskaites kartītes, grā-

matas, saraksti un citi līdzīgi grāmatvedības reģistri un vai tajos 
ir izdarīti visi nepieciešamie ieraksti;

• vai ir iespējams iepazīties ar pamatlīdzekļu tehniskajām pasēm 
vai citu tehnisko dokumentāciju;

• vai uzņēmuma rīcībā ir dokumenti (līgumi, rēķini u. c.), kas pa-
mato īpašuma tiesības uz pamatlīdzekļu objektiem [4, 72. lpp.].

Inventarizācijas rezultāti jāatspoguļo inventāra sarakstos atbilstoši 
pamatlīdzekļu grupām:

• zemesgabali, ēkas un inženierbūves,
• tehnoloģiskās iekārtas un ierīces,
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• pārējie pamatlīdzekļi un inventārs.
Pamatlīdzekļi, kuri nav uzņēmuma īpašumā (nomāti, pieņemti atbil-

dīgā glabāšanā u. c.), jāuzrāda atsevišķos sarakstos par katru pamatlī-
dzekļu īpašnieku.

Uzņēmumam nepiederošo pamatlīdzekļu inventarizācijas sarakstu 
kopijas iesniedzamas to īpašniekiem salīdzināšanai [4, 72.–73. lpp.].

Ja inventarizācijas gaitā tiek konstatēti objekti, par kuriem uzskaites 
reģistros nav datu, par tiem sastāda atsevišķus inventarizācijas saraks-
tus un veic šo pamatlīdzekļu īpašuma, dokumentācijas un vērtības 
noskaidrošanu.

Atsevišķi saraksti jāsastāda arī par:
• pamatlīdzekļu objektiem, kuri inventarizācijas laikā atrodas 

ārpus uzņēmuma (transporta līdzekļi, kas atrodas tālos reisos; 
citiem uzņēmumiem iznomātie vai atbildīgā glabāšanā nodotie 
pamatlīdzekļi u.  tml.). Šajos sarakstos jāuzrāda, kopš kura laika 
attiecīgie pamatlīdzekļi atrodas ārpus uzņēmuma un kā glabāša-
nā (atbildībā) tie atrodas;

• tālākai ekspluatācijai nederīgiem pamatlīdzekļu objektiem, uzrā-
dot ekspluatācijā nodošanas termiņus, kā arī iemeslus, kādēļ tie 
kļuvuši nederīgi (fiziskā novecošanās, bojāšanās, morālā nove-
cošanās, kad ekonomisku apsvērumu dēļ tālāka izmantošana nav 
lietderīga u. tml.).

Ja konstatēts, ka pamatlīdzekļu (t.  sk. ēku un būvju) rekonstrukci-
jas vai paplašināšanas rezultātā ir būtiski pieaugusi to vērtība, kā arī ja 
pamatlīdzekļu (t.  sk. būvju un celtņu) daļējas likvidācijas rezultātā ir 
būtiski samazinājusies to vērtība un tas nav atspoguļots grāmatvedības 
reģistros, tad pēc attiecīgajiem dokumentiem, kā arī izmantojot eksper-
tu slēdzienu, jānosaka objektu vērtības palielināšanās vai samazināša-
nās summa, un tas jāatspoguļo inventarizācijas sarakstos.

Pamatlīdzekļus ieraksta inventarizācijas sarakstos ar pilnu nosau-
kumu (atbilstoši tehniskajai dokumentācijai un šo objektu pamatuz-
devumiem), uzrādot arī, kopš kura laika tie ir uzņēmuma īpašumā, to 
uzcelšanas vai izgatavošanas gadu, sākotnējo vērtību, pārvērtēšanas 
rezervi, veidojošos piecenojumus, precizēto nolietojuma summu un atli-
kušo vērtību. Ja uzņēmumā katram pamatlīdzekļu objektam ir piešķirts 
kods (nomenklatūras numurs u. c.), arī tas ir jāuzrāda inventarizācijas 
sarakstā [4, 73. lpp.].
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Nepabeigtās pamatlīdzekļu celtniecības darbus un to apjomu inven-
tarizācijas gaitā nosaka, pārbaudot dabā to apmaksāto daļu. Inventari-
zācijas sarakstā uzrāda objekta nosaukumu un izpildīto darbu apjomu 
šajā objektā.

Par nepabeigtajiem celtniecības objektiem, kuri vai nu pilnā ap-
mērā vai daļēji faktiski atrodas ekspluatācijā un kuru pieņemšana nav 
noformēta ar attiecīgajiem dokumentiem, sastāda īpašus sarakstus 
[4, 73. lpp.].
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3.1. Krājumu raksturojums

Gandrīz katrā uzņēmumā neatkarīgi no nozares, kurā tas darbojas, 
ir preces vai pakalpojumi, kuri ir nepieciešami un kuriem ir būtiska 
nozīme saimnieciskās darbības nodrošināšanā. Līdz ar to gandrīz ik-
vienam uzņēmumam ir svarīgi nodrošināt pareizu krājumu uzskaiti. 

 Krājumu uzskaitei ir jānodrošina pareiza preču saņemšanas, pār-
vietošanas un izsniegšanas dokumentāla noformēšana, kā arī krājumu 
savlaicīga atspoguļošana uzņēmuma grāmatvedībā.

Pareizi izvēlētas krājumu uzskaites un novērtēšanas metodes nodro-
šina patiesu krājumu vērtības atspoguļošanu bilancē.

 
Uzņēmumam svarīga ir ne tikai precīza un pareiza krājumu uzskai-

tes veikšana, bet arī šo krājumu kontrole. 
Katram uzņēmumam būtu vēlams ne tikai analizēt krājumus reizi 

gadā, sastādot gada pārskatu, bet arī regulāri izvērtēt krājumu pietie-
kamību un apriti pa mēnešiem, jo lielākai daļai uzņēmumu krājumu 
novērtēšana ir svarīgs peļņu ietekmējošs faktors, kas var sekmēt uzņē-
muma peļņas pieaugumu [13].

Krājumi (stock) ir uzņēmuma apgrozāmo līdzekļu sastāvdaļa, kurus 
paredzēts izlietot viena saimnieciskā gada vai ražošanas cikla laikā.

Krājumi ir aktīvi, kas:
• pēc savas nozīmes ir izejvielas vai materiāli, kurus paredzēts iz-

lietot preču produkcijas ražošanas vai pakalpojumu sniegšanas 
procesā;

• paredzēti pārdošanai saskaņā ar uzņēmuma pamatdarbību (gata-
vā produkcija, preces pārdošanai);

3 KRĀJUMU  
UZSKAITE
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• atrodas ražošanas un pārstrādes procesā pirms to pārdošanas 
(nepabeigtā ražošana).

Krājumos uzskaita arī nekustamos īpašumus, kas tiks pārdoti gada 
laikā.

Pakalpojumu sniedzējs krājumos uzskaita pakalpojumu izmak-
sas, par kurām uzņēmums vēl nav atzinis ieņēmumus (nepabeigtie 
pasūtījumi).

Pārskata gada beigās krājumi tiek atspoguļoti gada pārskata bilancē, 
bet izlietotie jeb norakstītie krājumi – peļņas vai zaudējumu aprēķinā. 
Tādējādi uzņēmuma grāmatvedībai ir jānodrošina precīza informācija 
gada pārskata sagatavošanai un uzņēmuma vadībai krājumu kontrolei.

Galvenie krājumu uzskaites uzdevumi ir:
• nodrošināt kontroli pār materiālo vērtību saglabāšanu katrā gla-

bāšanas vietā pie katras atbildīgās personas par visa veida mate-
riāliem krājumiem;

• nodrošināt likuma prasībām atbilstošu krājumu saņemšanas un 
izlietošanas dokumentāciju;

• veikt krājumu izlietojumu uzskaiti atbilstoši pieņemtajai produk-
cijas pašizmaksas  kalkulācijas metodikai;

• nodrošināt materiālu izlietojumu atbilstoši normatīviem;
• sniegt precīzu informāciju par krājumu atlikumu.

Bilances shēmā (sk. 1. pielikumu) krājumus iedala šādos posteņos 
(sk. 3.1. att.):

• izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli (konts 2110),
• nepabeigtie ražojumi un pasūtījumi (konti 2120 un 2140),
• gatavie ražojumi un preces pārdošanai (konts 2130),
• avansa maksājumi par krājumiem (konts 2190),
• dzīvnieki un augi (konts 22xx),
• pārdošanai turētie ilgtermiņa ieguldījumi (konts 22xx).

Daļu krājumu uzņēmumi iepērk no citiem uzņēmumiem, daļu sara-
žo paši savā uzņēmumā.

Pirktie krājumi – uzņēmuma līdzekļi, kas iegādāti ražošanas, tirdz-
niecības, pakalpojumu sniegšanas procesa nodrošināšanai un tiek izlie-
toti gada laikā. Pirktie krājumi ir:

• izejvielas un materiāli,
• palīgmateriāli,
• preces.

3. KRĀJUMU UZSKAITE
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Izejvielas un materiāli – krājumi, kas iepirkti, lai tos izmantotu ra-
žošanas procesā. Izejvielas un materiāli ir galvenā sastāvdaļa, no kuras 
iegūst gatavo produkciju pārstrādes procesā, piemēram, dārzeņu pār-
strādes uzņēmums iepērk kā izejvielas dārzeņus.

 
Palīgmateriāli – citi produkcijas ražošanai nepieciešamie materiāli 

un izejvielas, piemēram, dārzeņu pārstrādes uzņēmums iepērk sāli, cu-
kuru, piparus, garšvielas.

 
Preces – krājumi, kas iepirkti un ir paredzēti tālākai pārdošanai, 

piemēram, uzņēmums, kuram ir veikals, iepērk dārzeņus, sāli, cukuru, 
piparus, garšvielas u. c. preces.

 
Pašražotos krājumus veido:
• uzņēmuma saražotie materiāli un izejvielas, kas domātas izlie-

tošanai ražošanā, piemēram, dārzeņu pārstrādes uzņēmumā pašu 
izaudzētie dārzeņi, kurus tālāk izmanto konservu ražošanai;

• gatavā produkcija, kura iegūta ražošanas procesā un paredzē-
ta pārdošanai, piemēram, saražotie dažāda veida konservētie 
dārzeņi.

Pašražoto materiālu un produkcijas uzskaiti obligāti iekārto atseviš-
ķi no pirkto materiālu un produkcijas uzskaites. Finanšu grāmatvedībā 
izmaksu kontos nedrīkst grāmatot pašražoto materiālu vai produkcijas 

3.1. att. Krājumu iedalījums (autores veidots attēls).

Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli

Nepabeigtie ražojumi un pasūtījumi

Gatavie ražojumi un preces pārdošanai

Avansa maksājumi par krājumiem

Dzīvnieki un augi

Pārdošanai turētie ilgtermiņa ieguldījumi

Krājumi
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patēriņu ražošanas vajadzībām, jo to ražošanas izmaksas jau ietilpst 
operāciju kontos iegrāmatotajās izmaksās kā pirkto materiālu patēriņš, 
darba algas, sociālās apdrošināšanas maksājumi un citi maksājumi 
[5, 69. lpp.].

 
Krājumu sastāvā ietilpst arī nepabeigtie ražojumi un nepabeigtie 

pasūtījumi, kas veidojas tad, ja saimnieciskās darbības process ir ne-
pārtraukts. Tie ir: saražotā produkcija un izpildītie pakalpojumi, kuri 
ir dažādās gatavības stadijās. Nepabeigtajos ražojumos jeb izstrādāju-
mos un daļēji izpildītajos pasūtījumos ir izlietoti dažādi līdzekļi, pie-
mēram, izejvielas un materiāli, nauda darba samaksai un sociālajiem 
maksājumiem un citi līdzekļi, kas veido nepabeigtās ražošanas atli-
kuma vērtību. Jo sarežģītāks un ilgāks ir ražošanas process, jo vairāk 
ir nepabeigto ražojumu un līdz ar to lielāka nepabeigto ražojumu un 
nepabeigto pasūtījumu vērtība pārskata perioda beigās jāatspoguļo bi-
lancē, piemēram, mēbeļu ražošanā – līdz pilnīgai gatavībai nesakom-
plektētas mēbeles [5, 69. lpp.].

 
Avansa maksājumi par krājumiem – uzņēmuma priekšapmaksa 

par precēm. Pēc būtības šis ir norēķinu attiecību uzskaites konts. Grupā 
„Krājumi” tas iekļauts tāpēc, ka par šiem avansa maksājumiem uzņē-
mums nesaņems naudu, bet gan materiālas vērtības – preces vai mate-
riālus ražošanai [5, 69. lpp.].

 
Dzīvnieki un augi:
• dzīvnieki, piemēram, visu sugu mājlopi, mājputni, zivis, bites, kā 

arī jaundzimušie dzīvnieki, dzīvnieku mazuļi un nepieaugušie 
dzīvnieki;

• augi ir dzīvi kultūraugi, piemēram, augļu un ogu koki un krūmi, 
graudaugi, pākšaugi, zālaugi, sakņaugi, garšaugi, puķes un savva-
ļas augi, piemēram, koki un krūmi mežā, augi dabiskā pļavā.

Uzņēmumam jāuzskaita grāmatvedībā dzīvnieki un augi un ar tiem 
saistītās izmaksas sadalījumā vismaz pa šādām dzīvnieku un augu uz-
skaites grupām:

• par pamatlīdzekļiem klasificēti darba dzīvnieki un produktīvie 
dzīvnieki (ja tādi ir),

• par krājumiem klasificēti dzīvnieki (jaunlopi un citi dzīvnieki, 
kuri tiek audzēti iekļaušanai pamatlīdzekļos nākamajos pārskata 
gados, nobarojamie dzīvnieki, putni, bites, zvēri, truši, zivis, sav-
vaļas dzīvnieki),

• ražojošie ilggadīgie stādījumi,
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• jaunie ilggadīgie stādījumi,
• mežaudzes un kokaugu stādījumi,
• viengadīgie stādījumi un sējumi [6, 116., 119. punkts].

Galvenie krājumu uzskaites uzdevumi ir:
• nodrošināt kontroli pār materiālo vērtību saglabāšanu katrā gla-

bāšanas vietā pie katras atbildīgās personas par visa veida mate-
riāliem krājumiem;

• nodrošināt likuma prasībām atbilstošu krājumu saņemšanas un 
izlietošanas dokumentāciju;

• veikt krājumu izlietojumu uzskaiti atbilstoši pieņemtajai produk-
cijas pašizmaksas  kalkulācijas metodikai;

• nodrošināt materiālu izlietojumu atbilstoši normatīviem;
• sniegt precīzu informāciju par krājumu atlikumu.

Krājumu uzskaites pamatprasības: 
• krājumus uzskaita to faktiskā iegādes vērtībā, izlietojumu un atli-

kumu – pēc izvēlētās novērtējuma metodes (FIFO, vidējās svērtās 
cenas);

• izejvielu, materiālu un preču uzskaiti iekārto pēc periodiskās vai 
nepārtrauktās inventarizācijas metodes;

• pašražoto krājumu vērtību veido izmaksas;
• apgrozāmie līdzekļi bilances sastādīšanas brīdī jānovērtē visze-

mākajā uzskaites cenā (vērtībā);
• pirktie un pašražotie krājumi jāuzskaita atsevišķi.

3.2. Krājumu novērtēšanas metodes

Krājumus sākotnēji novērtē atbilstoši to iegādes izmaksām (pirk-
tiem krājumiem) vai ražošanas pašizmaksai – krājumu sākotnējā vērtī-
ba (pašražotiem krājumiem).

 
Krājumu iegādes izmaksas aprēķina, preces vai pakalpojuma pirk-

šanas cenai pieskaitot ar pirkumu saistītos izdevumus, piemēram, trans-
porta izdevumus, neatgūstamos nodokļus – akcīzes nodokli, muitas 
nodokli, PVN, ja uzņēmums nav reģistrējies kā tā maksātājs.

Nosakot iegādes izmaksas, jāatskaita saņemtās tirdzniecības atlaides, 
kas saistītas ar krājumu iegādi.

Valūtu kursu svārstības iekļauj tikai tad, ja ir notikušas to straujas 
izmaiņas.
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Krājumu ražošanas pašizmaksā iekļauj izejvielu, pamatmateriālu 
un palīgmateriālu iegādes izmaksas un citus izdevumus, piemēram, 
tiešās darbaspēka izmaksas (darbinieku darba algas un ar šīm algām 
saistītās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas), transpor-
tēšanas, pārkraušanas vai citas izmaksas, kas tieši saistītas ar attiecīgo 
krājumu vienību ražošanu vai izgatavošanu [6, 208. punkts].

Krājumu ražošanas pašizmaksā drīkst iekļaut arī tādu izmaksu da-
ļas, kuras ir netieši saistītas ar attiecīgo krājumu vienību ražošanu vai 
izgatavošanu (piem., ražošanas vadībā un apkalpošanā nodarbināto in-
ženieru, tehniķu, remontstrādnieku un citu darbinieku darba algas un 
ar šīm algām saistītās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, 
ražošanas ēku un iekārtu nolietojums un uzturēšanas (remonta un eks-
pluatācijas) izdevumi, ražošanas telpu apkures un apgaismošanas izde-
vumi, nomas maksa un apdrošināšanas maksājumi, vispārējas nozīmes 
palīgmateriāli), ja vien šīs izmaksas ir attiecināmas uz to pašu laikpos-
mu [6, 209. punkts].

Krājumu sākotnējā vērtībā neiekļauj šādas izmaksas:
• izmaksas, kas pārsniedz parasti iztērēto materiālu, darbaspēka 

vai citu ražošanas izmaksu summas;
• uzglabāšanas izmaksas, ja vien šīs izmaksas nav vajadzīgas ražo-

šanas procesā pirms nākamā ražošanas posma;
• administrācijas izmaksas, kuras nav saistītas ar krājumu nogādā-

šanu to pašreizējā atrašanās vietā un stāvoklī;
• pārdošanas izmaksas [6, 210. punkts].
Šīs izmaksas jāiekļauj tā pārskata gada peļņas vai zaudējumu aprēķi-

nā, kurā tās radušās.

Krājumu ražošanas pašizmaksas aprēķināšanas vispārīgie notei-
kumi noteikti MK noteikumu Nr. 775 214. punktā:

• krājumu ražošanas pašizmaksu veido tiešās un netiešās produk-
cijas (preču, nepabeigto ražojumu un pasūtījumu) ražošanas 
izmaksas;

• tiešās ražošanas izmaksas veido izmaksas, kas tieši attiecināmas 
uz saražoto produkciju (piem., tiešās materiālu izmaksas, tiešās 
personāla izmaksas, apakšuzņēmēju veikto ražošanas darbu vai 
pakalpojumu izmaksas);

• netiešās ražošanas izmaksas veido izmaksas, kas rodas pro-
dukcijas ražošanas laikā un ir netieši attiecināmas uz saražoto 
produkciju (piem., ražošanas vadībā un apkalpošanā nodarbi-
nātā personāla izmaksas, ražošanas pamatlīdzekļu uzturēšanas 
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izdevumi, remonta izdevumi un nolietojums, ražošanas telpu 
apkures un apgaismošanas izdevumi, nomas maksa, apdrošināša-
nas maksājumi);

• netiešās ražošanas izmaksas iedala ražošanas pieskaitāmajās 
nemainīgajās izmaksās, kuras saglabājas nosacīti nemainīgas 
neatkarīgi no ražošanas apjoma vai ražošanas procesa dīkstā-
ves (piem., rūpnīcas ēku un iekārtu nolietojums un uzturēšana, 
ražošanas vadības izmaksas), un ražošanas pieskaitāmajās mai-
nīgajās izmaksās, kuras mainās atkarībā no ražošanas apjoma 
izmaiņām (piem., netiešās materiālu izmaksas, netiešās perso-
nāla izmaksas);

• netiešās ražošanas pieskaitāmās nemainīgās izmaksas attiecina 
uz atsevišķu produkcijas veidu ražošanas pašizmaksu, pamato-
joties uz ražošanas iekārtu normālu jaudu, kas ir produkcijas ra-
žošanas apjoms, kādu paredzēts sasniegt vidēji vairāku gadu vai 
sezonu laikā normālos apstākļos, ņemot vērā jaudas zudumu plā-
noto uzturēšanas pasākumu rezultātā. Var pamatoties uz faktisko 
produkcijas ražošanas apjomu, ja tas aptuveni atbilst normālai 
jaudai;

• netiešo ražošanas pieskaitāmo nemainīgo izmaksu summa, ko 
attiecina uz katru saražotās produkcijas vienību, nepalielinās pro-
dukcijas ražošanas apjoma samazināšanās vai dīkstāves rezultātā. 
Neattiecinātās pieskaitāmās izmaksas atzīst par izdevumiem tajā 
pārskata gadā, kurā tās radušās. Pārskata gados, kad ražošanas 
apjoms ir neparasti liels, netiešo ražošanas pieskaitāmo nemainī-
go izmaksu summu, ko attiecina uz katru saražotās produkcijas 
vienību, samazina;

• netiešās ražošanas pieskaitāmās mainīgās izmaksas attiecina uz 
katru saražotās produkcijas vienību, pamatojoties uz ražošanas 
iekārtu faktisko izmantošanas intensitāti.

Krājumiem jāpiemēro tāds novērtējums, lai tie bilances datumā tik-
tu novērtēti atbilstoši zemākajai tirgus cenai vai pašizmaksai.

MK noteikumu Nr. 775  218. punktā noteikts, ka krājumi jānovērtē 
atbilstoši to iegādes izmaksām (pirktiem krājumiem) vai ražošanas paš-
izmaksai (pašražotiem krājumiem), vai zemākajām tirgus cenām bilan-
ces datumā atkarībā no tā, kurš no šiem rādītājiem ir zemāks.

Īpašos gadījumos – ja krājumu vienības ir bojātas, daļēji vai pilnīgi 
novecojušas vai palielinās to ražošanas pabeigšanas vai pārdošanas iz-
maksas – attiecīgās krājumu vienības jānovērtē atbilstoši to neto pārdo-
šanas vērtībai.
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Ja konkrētas krājumu vienības nav iespējams novērtēt neto pārdo-
šanas vērtībā atsevišķi no citām līdzīgām krājumu vienībām (piem., tās 
pieder pie viena un tā paša produkcijas veida, kuru ražo un tirgo vienā 
un tajā pašā ģeogrāfiskajā tirgū), tās drīkst novērtēt neto pārdošanas 
vērtībā, apvienojot pa līdzīgo krājumu vienību grupām [6, 219. punkts].

 
Krājumu iegādes izmaksas vai ražošanas pašizmaksu var noteikt pēc 

šādām GPL 25. pantā noteiktām metodēm (sk. 3.2. att.):
• vidējā svērtā cenu metode;
• FIFO (no angļu val. first in, first out – ‘pirmais iekšā, pirmais ārā’) 

metode.
 
Vienkāršāka ir vidējās svērtās cenas metode.
Vidējo svērto cenu metode ir krājumu izlietojuma un atlikumu 

vērtības noteikšanas metode, kuru, piemērojot katras krājumu vie-
nības izmaksas, nosaka, pamatojoties uz līdzīgu krājumu vienību 
vidējām svērtajām izmaksām pārskata perioda sākumā un pārskata 
perioda laikā iegādāto vai saražoto līdzīgu krājumu vienību izmaksām 
[7, 25. pants].

Tātad krājumu novērtējums pēc vidējās svērtās cenas pamatojas uz 
kopējo – gan krājumā esošo, gan pārskata periodā iegādāto – krājumu 
daudzumu un vērtību, un vidējo svērto cenu aprēķina, krājumu iegādei 
izlietoto naudas summu dalot ar iepirkto krājumu daudzumu naturālās 
mērvienībās.

Ja preces ir izlietotas vai ir izlietotas tikai daļēji un gada beigās paliek 
krājumu atlikums, tad, novērtējot to pēc vidējās svērtās cenas, tas var 
neatspoguļot zemāko tirgus cenu. Taču likums paredz, ka krājumu no-
vērtēšanai obligāti jālieto zemākā novērtējuma cena.

 
Precīzāka ir FIFO metode. 
FIFO metode pamatojas uz pieņēmumu, ka tās krājumu vienības, kas 

pirmās tiek iepirktas vai saražotas, pirmās tiek arī pārdotas vai izlietotas 

3.2. att. Krājumu novērtēšanas metodes (autores veidots attēls).

Vidējā svērtā cenu metode FIFO metode

Krājumu novērtēšana
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ražošanas procesā, turklāt faktiskā krājumu izlietošanas secība netiek 
ņemta vērā.

Lietojot šo metodi, krājumu atlikumus novērtē faktiskajās iepirkuma 
cenās. Krājumu atlikumu novērtējums pēc FIFO cenas tuvina to tirgus 
cenām bilances sastādīšanas datumā, un iegūtie dati tādējādi patiesāk 
atspoguļo uzņēmuma krājumu vērtību [5, 71. lpp.].

Piemērs.
Šūšanas darbnīcā kokvilnas auduma atlikums 201x.  gada 1.  janvārī 

ir 10 m, cena – 1,90 €/m. Janvārī iegādāts kokvilnas audums šūšanas 
vajadzībām:

• 7. janvārī – 20 m par 2,07 €/m;
• 16. janvārī – 15 m par 1,90 €/m;
• 21. janvārī – 10 m par 6,75 €/m;
• 30. janvārī – 10 m par 4,50 €/m.
Veicot inventarizāciju 31. janvārī, konstatēti 15 m kokvilnas auduma 

atlikuma.
 
Vidējās svērtās cenas aprēķins kokvilnas auduma atlikuma vērtībai 

mēneša beigās:
Rādītāji Daudzums, m Cena, €/m Vērtība, €

Auduma atlikums 01.01.201x. 10 1,90 19,-
Iegādāts 07.01.201x. 20 2,07 41,40
16.01.201x. 15 1,90 28,50
21.01.201x. 10 6,75 67,50
30.01.201x. 10 4,50 45,-
Kopā: 65 201,40

Vidējā svērtā cena 31. janvārī: 201,40 € : 65 m = 3,10 €.
Kokvilnas auduma atlikuma vērtība ir 3,10 € × 15 m = 46,50 €. 
 
FIFO cenas aprēķins kokvilnas auduma atlikuma vērtībai mēneša 

beigās:

Rādītāji Daudzums, 
m

Cena, 
€/m

Vērtība, 
€

Atlikumā ir viss 30.01. saņemtais audums 10 4,50 45,-
Atlikumā no 21.01. saņemtā auduma 2,50 6,75 16,88
Kopā: 12,50 61,88
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Kokvilnas auduma FIFO cena 31. janvārī ir 61,88 € : 12,50 m = 4,95 €.
Tātad atšķirīgas krājumu novērtējuma metodes pielietojums dod at-

šķirīgus rezultātus.
Vidējā svērtā cena ne vienmēr atbilst zemākajai tirgus cenai un ne 

vienmēr nodrošina bilances patiesīgumu, it īpaši tad, ja pārskata perio-
da beigās ir ievērojami mainījušās tirgus cenas [5, 72. lpp.].

Uzņēmums var lietot vienu un to pašu krājumu izlietojuma un at-
likumu vērtības noteikšanas metodi visiem līdzīga veida un lietojuma 
krājumiem [7, 25. pants].

3.3. Krājumu uzskaites metodes

Krājumu uzskaitei var izmantot divas uzskaites metodes (sk. 3.3. att.):
1) nepārtrauktās inventarizācijas metodi,
2) periodiskās inventarizācijas metodi.

Krājumu uzskaites metodes izvēle ir atkarīga no uzņēmuma darbības 
veida, krājumu apjoma un arī no uzņēmuma vadības vēlmēm.

Nepārtrauktās inventarizācijas metodes būtība: sistemātiska krāju-
mu kustības uzskaite.

Krājumu uzskaites kontos (bilances kontos) 2.1. kontu grupā iegrā-
mato visu krājumu kustību – saņemšanu un izlietošanu –, bet krājumu 
izlietojumu noraksta 7.1. kontu grupā. 

Pēc šīs metodes jebkurā pārskata perioda brīdī var konstatēt krājumu 
atlikumus un inventarizācijai ir tikai kontroles nozīme, lai pārbaudītu 
krājumu uzskaites pareizību. 

Nepārtrauktās inventarizācijas metode nodrošina:
• kontroli pār krājumu saglabāšanu un zaudējumu – zādzību, izlau-

pīšanu, bojājumu – identificēšanu;

3.3. att. Krājumu uzskaites metodes (autores veidots attēls).

Nepārtrauktās inventarizācijas 
metode

Periodiskās inventarizācijas 
metode

Krājumu uzskaite



50 GRĀMATVEDĪBA

• uzskaites precizitāti krājumu (bilances) kontiem;
• iespēju aprēķināt peļņu vai zaudējumus par jebkuru laika periodu 

bez esošo krājumu inventarizācijas;
• operatīvus uzskaites datus uzņēmumiem, lai veiktu pasūtītāju 

pieprasījuma analīzi [5, 73. lpp.].
Uzskaite pēc nepārtrauktās inventarizācijas metodes: 
• iegādāti krājumi (materiāli) D 2110, 5721 – K 5310 vai 2610, 

2620 vai 2380; 
• izlietoti krājumi (materiāli) D 7111 – K 2110 (jābūt izlietojumu 

apliecinošiem dokumentiem – aktam vai atskaitei par materiālu 
norakstīšanu);

• inventarizācijā konstatēts krājumu vērtības samazinājums 
(2110 konta beigu saldo (inventarizācijas vērtība) ir mazāks nekā 
sākuma saldo) D 7190 – K 2110; 

• inventarizācijā konstatēts krājumu vērtības palielinājums 
(2110  konta beigu saldo (inventarizācijas vērtība) ir lielāks nekā 
sākuma saldo) D 2110 – K 7190.

Lietojot periodiskās inventarizācijas metodi, grāmatvedībā gada 
laikā nekādas izmaiņas krājumu kontos (bilances kontos), izņemot 
kontu „Avansa maksājumi par krājumiem”, neizdara un saglabā tajos 
gada sākuma bilancē uzrādītos atlikumus, turklāt parasti tikai naudas 
izteiksmē.

Visus izdevumus krājumu iegādei gada laikā uzreiz grāmato izdevu-
mu kontos (operāciju kontos) 7.1. kontu grupā „Izdevumi izejvielu, ma-
teriālu un preču iepirkšanai”.

Gada beigās veic krājumu inventarizāciju, atlikumus novērtē likumā 
noteiktajā kārtībā un nosaka starpību starp atlikumu gada sākumā un 
atlikumu gada beigās – palielinājumu vai samazinājumu. Lai kontos 
varētu iegrāmatot šīs izmaiņas, lieto kontu 7190 „Pirkto materiālu un 
preču krājumu un vērtības izmaiņas” [4, 77. lpp.].

Periodiskās inventarizācijas metodi var pielietot gadījumos, kad nav 
paredzēta liela krājumu uzkrāšana noliktavās. Tos iegādājas, lai īsā laikā 
izlietotu jeb pārdotu. Šo metodi parasti izmanto nelieli uzņēmumi. 

Savukārt, ja uzņēmumi ar lieliem krājumu atlikumiem lieto šo me-
todi un papildus neveic krājumu kontroles pasākumus, uzņēmuma 
vadībai ir grūti kontrolēt krājumu kustību un izlietojumu atbilstoši uz-
ņēmuma mērķiem un konstatēt krājumu zudumus (sabojājušos vai no-
zagtos) [5, 74. lpp.].

Krājumu uzskaite pēc periodiskās inventarizācijas metodes:
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• iegādāti krājumi (materiāli) D 7110, 5721 – K 5310 vai 2610, 2620 vai 
2380; 

• inventarizācijā konstatēts krājumu vērtības palielinājums 
(2110  konta beigu saldo (inventarizācijas vērtība) ir lielāks nekā 
sākuma saldo) D 2110 – K 7190;

• inventarizācijā konstatēts krājumu vērtības samazinājums 
(2110 konta beigu saldo (inventarizācijas vērtība) ir mazāks nekā 
sākuma saldo)  D 7190 – K 2110.

Visa krājumu uzskaite ir jāiekārto pa nomenklatūras nosaukumiem 
un pa atbildīgajiem glabātājiem. Līdz ar to veidojas atsevišķu krājumu 
uzskaite glabāšanas vietās un finanšu grāmatvedības kontos, kas savā 
starpā ir cieši saistīti.

Krājumu uzskaiti glabāšanas vietās sauc par noliktavu uzskaiti, un 
tā ir jāiekārto uzņēmumā neatkarīgi no tā, kāds krājumu uzskaites vari-
ants ir izvēlēts grāmatvedībā.

Atkarībā no krājumu veida glabāšanas vietas var būt ēkas, nojumes, 
telpas, glabātavas u. c. Ir centrālās noliktavas, kurās glabājas visam uz-
ņēmumam paredzētie krājumi, un atsevišķu uzņēmuma struktūrvienī-
bu noliktavas.

Noliktavā saņemtos krājumus noliktavas uzskaitē atspoguļo, pama-
tojoties uz attaisnojuma dokumentiem. 

3.4. Krājumu inventarizācija

Krājumu inventarizācija ir neatņemama grāmatvedības darba sastāv-
daļa. Krājumu inventarizācija noteikti jāveic pārskata perioda beigās. 
Pēc uzņēmuma vadītāja rīkojuma krājumu inventarizāciju var veikt 
biežāk.

Krājumu inventarizācijai jāaptver uzņēmumā, ceļā vai pārstrādē 
atrodošās preču un materiālās vērtības, kas grāmatvedībā tiek uzskaitī-
tas izejvielu, pamatmateriālu un palīgmateriālu, nepabeigto ražojumu, 
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gatavo ražojumu un preču (pārdošanai) sastāvā, kā arī darba un pro-
duktīvie dzīvnieki.

Krājumu inventarizāciju veic, tos obligāti saskaitot, nosverot vai 
izmērot.

Aizliegts inventarizācijas sarakstos ierakstīt datus par vērtību krā-
jumiem pēc materiāli atbildīgo personu vai grāmatvedības sniegtajām 
ziņām bez to faktiskās pārbaudes.

Preču un materiālo vērtību inventarizācija veicama tādā secībā, kādā 
tās izvietotas attiecīgajā glabāšanas vietā. 

Preces un materiālus, kas glabājas nebojātā piegādātāju iesaiņojumā 
vai tarā (kastēs, mucās, cisternās, maisos u. tml.), var inventarizēt, pa-
matojoties uz šo preču raksturojošām ziņām (marķējuma), kas atrodas 
uz iesaiņojuma vai taras, tomēr noteikti jāveic pārbaude dabā (saskaitot, 
nosverot, izmērot) izlases veidā. Ja, pārbaudot izlases veidā, ir konstatēta 
starpība starp faktiskajiem rezultātiem un ziņām, kas parādītas marķē-
jumā, jāveic pilna faktisko vērtību pārbaude.

Būtiska inventarizācijas procesa sastāvdaļa ir krājumu novērtēšana 
attiecībā uz to pilnvērtīgumu: par krājumiem, kuri zaudējuši sākotnējo 
kvalitāti (bojāti vai ar kādiem defektiem, izbeidzies derīguma termiņš, 
novecojis modelis u. tml.), kā rezultātā samazinājusies to sākotnējā vēr-
tība, inventarizācijas sarakstā izdarāms īpašs šos apstākļus raksturojošs 
ieraksts.

Būtiska inventarizācijas procedūras sastāvdaļa ir krājumu identifi-
cēšana un to īpašnieka noteikšana. Preču un materiālās vērtības, kuras 
pieder citiem uzņēmumiem un atrodas atbildīgā glabāšanā, inventari-
zējamas reizē ar pašu preču materiālajām vērtībām. Par šīm vērtībām 
jāsastāda atsevišķs inventarizācijas saraksts, kurā tiek izdarīta atsauce 
uz attiecīgiem apliecinošiem dokumentiem par šo vērtību pieņemšanu 
atbildīgā glabāšanā. Šo sarakstu kopijas jāiesniedz attiecīgo krājumu 
īpašniekiem datu salīdzināšanai un apstiprināšanai.

Preču un materiālās vērtības, kas glabājas citu uzņēmumu nolikta-
vās, ieraksta sarakstos, pamatojoties uz dokumentiem, kuri apliecina 
šo vērtību nodošanu atbildīgā glabāšanā. Sarakstos par šīm vērtībām 
uzrāda nosaukumu, daudzumu, šķiru, faktisko vērtību (pēc uzskai-
tes datiem), datumu, kad krava pieņemta glabāšanā, glabāšanas vietu, 
dokumentu numurus un datumus. Saņemot no uzņēmumiem, kuru 
atbildīgā glabāšanā šīs vērtības atrodas, inventarizācijas sarakstu no-
rakstus, komisija salīdzina vērtību faktisko daudzumu (pēc inventa-
rizācijas sarakstu norakstu datiem) ar daudzumu, kas konstatēts pēc 
dokumentiem.
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Ceļā esošo preču un materiālo vērtību inventarizācija norit, rūpīgi 
pārbaudot attiecīgo rēķinu pamatojumu.

Inventarizējot nepabeigtos ražojumus, jāievēro visi tie paši pamatno-
teikumi, kas ir spēkā citu krājumu veidu inventarizācijās. Ja nepabeigto 
ražojumu inventarizācijas gaitā tiek konstatēti anulēti pasūtījumi vai 
pasūtījumi, kuru izpilde apturēta, kā arī sabojātas iestrādes (detaļas, 
mezgli u. tml.), tas jāuzrāda inventarizācijas sarakstā ar īpašu ierakstu 
vai jāsastāda atsevišķs saraksts.

Izejvielas, pamatmateriālus, palīgmateriālus u. tml., kuri atrodas 
darba vietās un vēl nav apstrādāti, nepabeigto ražojumu inventarizā-
cijas sarakstos neiekļauj, bet inventarizē īpaši un atspoguļo atsevišķos 
sarakstos.

Krājumu inventarizācijas rezultātus fiksē inventarizācijas (inventāra) 
sarakstos. Šo sarakstu aizpildīšanas gaitā uzrādāmi visu inventarizācijas 
procesā pārbaudīto vērtību nosaukumi, marķējumi un citi tos raksturo-
jošie apzīmējumi, kam ir kāda būtiska nozīme uzņēmuma uzskaitē, kā 
arī patiesais šo vērtību daudzums (apjoms) un kvalitāte [16].
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4.1. Debitoru raksturojums

Debitori (debtors) ir uzņēmuma parādnieki. Debitoru parādi 
(accounts receivable) ir aktīvi, kuri izriet no uzņēmuma tiesībām 
saņemt ekonomiskos labumus no juridiskām vai fiziskām personām.

Debitoru parādus veido: 
• nesaņemta samaksa par pārdotajām precēm, produkciju vai izpil-

dītiem darbiem, sniegtiem pakalpojumiem; 
• avansa maksājumi preču piegādātājiem; 
• aizdotie līdzekļi;
• pārmaksāti nodokļi u. c. prasības. 
 
Parādnieku šajā gadījumā sauc par debitoru. 
Lielākie debitori parasti ir pircēji un pasūtītāji.

Katram debitoru parādu postenim bilancē atsevišķi norāda summas, 
kas saņemamas gada laikā un kas saņemamas vēlāk nekā gada laikā pēc 
bilances datuma [7, 17. pants].

Debitoru parādu atlikumi bilancē jāparāda atbilstoši attaisnojuma 
dokumentiem un ierakstiem grāmatvedības reģistros, un tiem jābūt 
saskaņotiem ar pašu debitoru uzskaites datiem bilances datumā. Strīda 
gadījumos atlikumi bilancē jāuzrāda atbilstoši grāmatvedības datiem.

Debitoru parādiem, kuru saņemšana tiek apšaubīta, apšaubāmās 
summas apmērā veido uzkrājumus nedrošiem parādiem. 

Debitoru parādu atlikumi bilancē jāparāda neto vērtībā, kas aprēķi-
nāta, no šo parādu uzskaites vērtības atbilstoši grāmatvedības datiem 
atskaitot nedrošiem parādiem izveidoto uzkrājumu atlikumus. 

 

4 DEBITORU  
UZSKAITE
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Bilancē debitori jāuzskaita apgrozāmo līdzekļu sastāvā, tādējādi tie 
ir īstermiņa parādi, kas jānokārto viena gada laikā. Grāmatvedim ir 
jāuzskaita šie debitoru parādi un jākontrolē, vai šie parādi tiek saņemti 
paredzētajā termiņā.

 
Bilances shēmā (sk. 1. pielikumu) debitorus iedala šādos posteņos 

(sk. 4.1. att.):
• pircēju un pasūtītāju parādi (konts 2310),
• radniecīgo sabiedrību parādi (konts 2330),
• asociēto sabiedrību parādi (konts 2340),
• citi debitori (konti 2350, 2380 un 2390),
• neiemaksātās daļas sabiedrības kapitālā (konts 2360),
• īstermiņa aizdevumi akcionāriem un dalībniekiem un vadībai 

(konts 2370),
• nākamo periodu izmaksas (konts 2410),
• uzkrātie ieņēmumi (konts 2420).

4. DEBITORU UZSKAITE

4.1. att. Debitoru iedalījums (autores veidots attēls).

Pircēju un pasūtītāju parādi

Radniecīgo sabiedrību parādi

Asociēto sabiedrību parādi

Citi debitori

Neiemaksātās daļas sabiedrības kapitālā

Nākamo periodu izmaksas

Uzkrātie ieņēmumi

Īstermiņa aizdevumi akcionāriem un  
dalībniekiem un vadībai

Debitori



56 GRĀMATVEDĪBA

Nedrīkst uzskaitīt vienā kontā tādus norēķinus ar debitoriem, kuri 
bilances shēmā ir jānorāda dažādos posteņos, turpretī kontu plānā pare-
dzētu posteni drīkst sadalīt vairākos kontos (analītiskos), ja šāda detali-
zācija nodrošina lielāku kontroli pār norēķiniem ar debitoriem.

4.2. Pircēju un pasūtītāju parādi

Pircēju un pasūtītāju parādi ir visbiežāk lietotais debitoru postenis 
bilancē. Šajā postenī uzskaita visus pircēju un pasūtītāju parādus, kas 
izveidojušies, pārdodot preces vai produkciju vai izpildot darbus vai pa-
kalpojumus, bet uzreiz nesaņemot atlīdzību par tiem.

Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaitei izmanto kontu 2310.

Debitoru parāds tiek uzskatīts par izveidojušos, ja pircējam ar pavad-
zīmi ir nodota prece vai produkcija vai pasūtītājam ir piestādīts rēķins 
par pakalpojuma izpildi. 

Izrakstīts rēķins pircējam par nosūtīto preci (produkciju) vai pasūtī-
tājam par pakalpojuma izpildi (ar PVN):

D 2310 – K 6110, 5720.
Pircējs, pasūtītājs apmaksā rēķinu:
D 2620, 2610 – K 2310.
 
Pārskata perioda beigās, pirms gada pārskata sastādīšanas, pircēju 

un pasūtītāju parādi jāizvērtē pēc to drošuma. Debitoru parādus, kuru 
samaksa nav droša, nosacīti var iedalīt divās grupās:

• bezcerīgie parādi, kuru saņemšana vairs nav reāla;
• šaubīgie parādi, no kuriem vismaz daļu ir cerības saņemt.
 
Bezcerīgie debitoru parādi, sastādot gada pārskatu, ir jānorak-

sta zaudējumos, bet, ja agrāk bija izveidots uzkrājums šiem debitoru 
parādiem, tad tie jānoraksta no nedrošiem parādiem izveidotajiem 
uzkrājumiem.

 
Šaubīgiem debitoru parādiem jāizveido uzkrājumi šo parādu segša-

nai samaksas nesaņemšanas gadījumā. 
Lai noteiktu šī uzkrājuma lielumu, uzņēmumam ir jāanalizē ie-

priekšējo periodu dati par pircēju un pasūtītāju maksājumu disciplīnu, 
atgūtajām vai zaudētajām debitoru parādu summām. Uzņēmumam jau 
grāmatvedības politikā jānosaka, pēc kādiem principiem tiks veidoti uz-
krājumi šaubīgajiem debitoriem [26].
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Praksē tiek lietotas vairākas metodes šaubīgo un bezcerīgo debitoru 
parādu summu aprēķināšanai.

1. Procentos no neto realizācijas vērtības.
 Šajā gadījumā ņem vērā iepriekšējo gadu faktisko zaudējumu 

summas, kas radušās šaubīgo debitoru parādu dēļ. Tiek noteikts 
procenta lielums, kuru piemēro, lai veidotu uzkrājumu šaubīga-
jiem debitoru parādiem [26]. 

 Pārskata gada beigās veic debitoru parādu inventarizāciju un ko-
riģē gada laikā izveidoto uzkrājumu. Izmantojot šo aprēķina me-
todi, uzkrājumu veido kopējā summā, nevis katram konkrētam 
debitoram [1, 188. lpp.].

2. Pēc apmaksas termiņiem. 
 Neapmaksātos rēķinus grupē pēc apmaksas termiņa dienām, pie-

mēram, 1–30 dienas, 31–60 dienas, 61–90 dienas utt. Pamatojoties 
uz iepriekšējo gadu pieredzi, katrā šajā intervālā ir noteikts pro-
cents neapmaksāto rēķinu. Izmantojot šo procentuālo attiecību, 
no katrā intervālā esošo debitoru parādu kopsummas tiek izrē-
ķināta šaubīgo un bezcerīgo debitoru parādu uzkrājuma summa. 
Izmantojot šo aprēķina metodi, arī uzkrājumu veido kopējā sum-
mā, nevis katram konkrētam debitoram [1, 188. lpp.].

3. Katra debitora individuāla izvērtēšana.
 Saskaņā ar šo metodi katrs debitors tiek vērtēts individuāli pēc 

uzņēmuma vadības noteiktiem iekšējiem kritērijiem. Par šaubī-
giem atzītos debitoru parādus uzkrāj atsevišķā kontā, nodrošina 
uzskaiti par katru debitoru un veido uzkrājumu par šaubīgā debi-
tora parāda summu.

Grāmatojumi pie uzkrājumiem:
• šaubīgie debitori:

D 231x (šaubīgs debitors) – K 2310;
• aprēķināts uzkrājums:

D 744x – K 431x;
• norakstīts no uzkrājuma, ja atzīts par bezcerīgu:

D 431x – K 231x (šaubīgie debitori).
 
Debitors ir uzskatāms par bezcerīgu, ja ir attiecīgs tiesas lēmums vai 

arī citi parāda piedziņas neiespējamību apliecinoši dokumenti. Uzņē-
mums var pierādīt, ka, lai gan ir veikti visi pasākumi parāda atgūšanai, 
parāds nekad netiks atmaksāts.

Sastādot uzņēmuma gada pārskatu, aprēķinātie uzkrājumi šaubīga-
jiem debitoriem ir jāpārskata. Ja tie ir palielinājušies vai samazinājušies 
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salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu, tad šis palielinājums vai samazi-
nājums ir jāiegrāmato attiecīgajos operāciju un bilances kontos:

• uzkrājumu palielinājums: 
D 744x – K 431x; 

• uzkrājumu samazinājums:
D 431x – K 65xx [26].

Likums nenosaka matemātiskus kritērijus debitoru parādu atzīšanai 
par šaubīgiem vai bezcerīgiem, šo vērtējumu atstājot uzņēmuma vadības 
ziņā.

Uzņēmuma vadības kompetencē ir noteikt, vai pastāv iespējamība, 
ka debitoru parāds, kuram 201x. gada 1. janvārī iestāsies noilgums, tiks 
atmaksāts. 

Ir iespējami trīs gadījumi.
1. Debitors parādu samaksās.
 Šāds debitora parāds uzskatāms par drošu, un tas ir jāatspoguļo 

bilancē neto vērtībā.
2. Pastāv iespēja, ka debitors parādu samaksās.
 Debitora parādu var atzīt par apšaubāmu, veidojot uzkrājumu ne-

drošiem parādiem. 
 Grāmatojums: 
 D 829x (parādu norakstīšana) – K 431x (citi uzkrājumi).
 Šis debitora parāds saglabāsies grāmatvedības uzkaitē, taču bilan-

cē to neuzrāda.
3. Debitors parādu nesamaksās.
 Visticamāk, lielākā daļa no debitoru parādiem, kam iestāsies 

noilgums, ir ierindojama šajā kategorijā un ir atzīstami par 
bezcerīgiem. Bezcerīgie parādi, kā iepriekš tika minēts, ir jā-
noraksta no nedrošiem parādiem izveidotajiem uzkrājumiem 
(ja šiem parādiem iepriekš ir veidoti uzkrājumi) vai jāiekļauj 
zaudējumos. 

 Grāmatojums, norakstot bezcerīgos parādus no uzkrājumu konta: 
 D 431x (citi uzkrājumi) – K 231x (šaubīgo debitoru saistības).
 Grāmatojums, pa tiešo iekļaujot bezcerīgos parādus zaudējumos: 
 D 829x (parādu norakstīšana) – K 231x (debitoru saistības).
Ar UIN apliekamajā bāzē iekļauj debitoru parādu summu, kura:
• izveidota kā uzkrājums nedrošiem parādiem un iekļauta kā iz-

maksa peļņas vai zaudējumu aprēķinā, un 36 mēnešu laikā no 
uzkrājuma izveidošanas dienas parāds nav atgūts vai tam šajā pe-
riodā nav piemērojams šī panta trešajā daļā minētais atbrīvojums;
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• iekļauta zaudējumos (izdevumos), ja pirms tam attiecīgajam 
debitora parādam nav izveidots uzkrājums un parādu sum-
mai nav piemērojams šī panta trešajā daļā minētais atbrīvojums 
[27, 9 pants].

UIN bāzē neiekļauj debitoru parādus (tiek piemērots atbrīvojums), ja 
nodokļa maksātājs veicis visas atbilstošās parādu piedziņas un atgūša-
nas darbības. 

Uzņēmums pircējiem un pasūtītājiem var piešķirt atlaides, kas sama-
zina par pirkumu vai pakalpojumu maksājamo summu.

Atlaides, kuras tiek dotas, jau izrakstot rēķinus, un nav saistītas ar 
īpašiem norēķināšanās noteikumiem, uzņēmums var negrāmatot atse-
višķā kontā.

Ja atlaižu piešķiršana ir atlīdzība par norēķinu noteikumu izpildi vai 
noteiktu realizācijas apjomu sasniegšanu, šādas atlaides var grāmatot, 
tikai izpildot šos nosacījumus, nevis rēķina izrakstīšanas brīdī, tāpēc 
to piešķiršana vienmēr tiek atspoguļota attiecīgajos atlaižu kontos [1, 
171. lpp.].

 

Pirms 6. grupas kontu slēgšanas ieņēmumi jāsamazina par to 
atlaižu summu, kuru uzņēmums piešķīris saviem pircējiem vai 
pasūtītājiem.

• Skonto (6410).
Norēķinu atlaide, ko piešķir pircējam vai pasūtītājam par rēķinu 

apmaksu noteiktā, ļoti īsā termiņā – dažu dienu laikā pēc pirkuma. To 
piešķir noteikta procenta apmērā no pirkuma summas, un parastais 
termiņš šīs atlaides saņemšanai nav ilgāks par 10 dienām. Atlaides pro-
centu nosaka piegādātājs, un parasti tas ir apmēram 2–5 %. Rēķinā jāuz-
rāda, cik liela ir piedāvātā atlaide, samaksājot to laikus. 

• Bonusi (6420).
Atlaide, ko piešķir pircējam par pirkumu lielos apjomos. Parasti bo-

nusu piešķir bezmaksas preces veidā.
• Rabati (6430).
Tirdzniecības atlaide, ko piešķir pircējam noteikta procenta vai sum-

mas veidā pie rēķina apmaksas.

Piemērs. 
Skonto atlaide. Praktiski strādājot, var būt divi varianti.
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I. Pircējs vispirms samaksā – izpilda nosacījumus –, tad saņem atlaidi.
1. Pircējam izrakstīts rēķins ar Skonto atlaidi (5 %; 7 dienas) par no-

sūtīto preci 1200,08 € vērtībā:
D 2310 – K 6110 → 991,80 € prece; 
D 2310 – K 5721 → 208,28 € PVN.

2. Pircējs samaksā laikus (7 dienu laikā):
D 2620 – K 2310→ 1200,08 € (prece + PVN). 

3. Pircējam piešķirta Skonto atlaide: 
D 6410 – K 2310 → 49,59 € prece → 991,80 × 5 %;
D 5721 – K 2310 → 10,41 € PVN → 208,28 × 5 %.

4. Pircējam tiek atgriezta nauda:
D 2310 – K 2620 → 60 € (prece + PVN).

5. Atlaide samazina uzņēmuma ieņēmumus:
D 6110 – K 6410 → 49,59 € (sk. piezīmi).

Piezīme. 
Var iztikt bez 5. grāmatojuma, jo, slēdzot operāciju kontus, tie tiekas 

peļņas vai zaudējumu kontā 8610:
D 6110 – K 8610 → 991,80 € (sk. 1. punktu);
D 8610 – K 6410 → 49,59 € (sk. 3. punktu).

II. Pircējs, izpildot nosacījumus, uzreiz samaksā, ņemot vērā atlaidi.
1. Pircējam izrakstīts rēķins ar Skonto atlaidi (5%; 7 dienas) par no-

sūtīto preci 1200,08 € vērtībā:
D 2310 – K 6110 → 991,80 € prece; 
D 2310 – K 5721 → 208,28 € PVN.

2. Pircējs samaksā laikus (7 dienu laikā) – tātad par 5 % mazāk, 
nekā rakstīts rēķinā:

D 2620 – K 2310 → 1140,08 € (prece + PVN) → 95 % no 1200,08 €. 
3. Pircējam piešķirta Skonto atlaide: 

D 6410 – K 2310 → 49,59 € prece → 991,80 × 5 %;
D 5721 – K 2310 → 10,41 € PVN → 208,28 × 5 %.

4. Atlaide samazina uzņēmuma ieņēmumus:
D 6110 – K 6410 → 49,59 € (sk. piezīmi).

Piezīme. 
Var iztikt bez 4. grāmatojuma, jo, slēdzot operāciju kontus, tie tiekas 

peļņas vai zaudējumu kontā 8610:
D 6110 – K 8610 → 991,80 € (sk. 1. punktu);
D 8610 – K 6410 → 49,59 € (sk. 3. punktu).

1200,08 €

1200,08 €
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4.3. Citi debitori

Citi debitori ir visi pārējie debitori, kuri nav minēti citos bilances 
posteņos. Šajā bilances postenī atspoguļo visus tos debitoru parādus, 
kuri nav saistīti ne ar pircējiem un pasūtītājiem, ne ar radniecīgajiem un 
asociētajiem uzņēmumiem, ne ar pašu uzņēmuma vadību vai arī avansa 
maksājumiem. Tie ir: 

• uzņēmuma norēķinu personām izsniegtie avansi,
• budžetā pārmaksātie un avansā samaksātie nodokļi,
• citām fiziskām un juridiskām personām izsniegtie aizde vumi 

u. c.

4.3.1. Norēķinu personas

Norēķinu persona ir starpnieks uzņēmuma norēķiniem ar citām 
personām, jo ne vienmēr uzņēmuma maksājumus var samaksāt tieši no 
kases vai ar pārskaitījumu no norēķinu konta bankā [5, 109. lpp.].

Uzskaitei izmanto kontu 2380 – norēķini par prasībām pret personā-
lu un citi īstermiņa aizdevumi.

Par norēķinu personu visbiežāk kļūst uzņēmuma darbinieki 
(sk. 4.2. att.).

4.2. att. Norēķinu shēma ar norēķinu personām (autores veidots attēls). 

Fiziska persona – uzņēmuma 
darbinieks

Kases izdevumu orderis

Avansa norēķins

Kases ieņēmumu orderis

Naudas līdzekļu izsniegšana 
norēķinu personai

Norēķinu personas avansa 
norēķins par izlietotiem naudas 

līdzekļiem

Neizlietoto naudas līdzekļu 
atgriešana

Norēķinu persona
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Pamatojoties uz darbinieka rakstisku iesniegumu un pēc uzņēmuma 
vadītāja rakstiska rīkojuma, uzņēmuma darbiniekiem izsniegto avansu 
saimniecisko izdevumu veikšanai var iedalīt divos veidos:

• avanss uzņēmuma saimnieciskās darbības nodrošināšanai dažā-
du preču, materiālu iegādei vai samaksai par sniegtajiem pakal-
pojumiem, piemēram, kancelejas preču, grāmatvedības veidlapu 
iegādei u. c.;

• avanss komandējuma izdevumu un darba braucienu izdevumu 
atlīdzināšanai.

 
Avanss var tikt izsniegts skaidrā naudā vai pārskaitīts uz personas 

norēķinu kontu bankā.
Pēc avansa saņemšanas darbinieks kļūst uzņēmumam par debito-

ru – norēķinu personu –, jo, saņēmis naudu (pret norēķinu), viņš vēl nav 
atskaitījies par tās izmantošanu.

Saņemto avansu norēķinu persona drīkst lietot tikai atbilstoši vadītā-
ja rīkojumā noteiktajam mērķim, kā arī nedrīkst to nodot citai personai. 
Par izlietoto naudu norēķinu persona iesniedz grāmatvedībā atskaiti jeb 
avansa norēķinu, kurā atbilstoši attaisnojuma dokumentiem uzrāda 
visus izdevumus hronoloģiskā kārtībā. Avansa norēķinam pievieno iz-
devumus attaisnojošus dokumentus [5, 110. lpp.]. 

Pirms avansa norēķina iesniegšanas grāmatvedībā norēķinu persona 
to paraksta. 

Grāmatvedis, apstrādājot norēķinu personas iesniegto avansa norē-
ķinu, obligāti (sk. 4.3. att.):

• piešķir avansa norēķinam sekojošo kārtas numuru;
• atspoguļo avansa norēķinā naudas summu, kas izsniegta darbi-

niekam pret norēķinu, norādot datumu, kad nauda izsniegta no 
kases vai bankas;

• pārbauda iesniegto attaisnojuma dokumentu noformēšanas 
pareizību;

• pārbauda avansa norēķinā atspoguļoto izdevumu lielumu pareizī-
bu un nepieciešamības gadījumā koriģē to;

• ieraksta avansa norēķinā korespondējošos kontus pretī katrai iz-
devumu summai, sagrupē izdevumus pa kontiem un ieraksta tos 
avansa norēķina priekšpusē (veic grāmatojumu);

• ja izdevumi ir bijuši ārvalstu valūtā, tad pārrēķina tos euro pēc 
Eiropas Centrālās bankas publicētā euro atsauces kursa, kas ir 
spēkā saimnieciskā darījuma dienas sākumā;

• aprēķina, vai ir izsniegto naudas līdzekļu pārtēriņš vai atlikums.
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SIA „ABC”
40009991117
Kalnciema iela 6

Norēķinu persona:
Pēteris Vilks
090958–11185

Avansa norēķins Nr. 1
201x. gada 31. janvāris

Atlikums/pārtēriņš no iepriekšējā avansa 
norēķina: 0,00
Saņemts no:  
1. Kases izdevumu orderis Nr.16 no 21.01.201x. 140,00
2.
Saņemts kopā: 140,00
Izlietots saskaņā ar avansa norēķinu: 120,00
Atlikums/pārtēriņš: 20,00

Norēķins pārbaudīts
Apstiprināšanai: viens simts divdesmit euro un 00 centi
Grāmatvedis: Inga Lapsa

201x. gada 31. janvārī
Norēķinu apstiprinu summā: viens simts divdesmit euro un 00 centi
Vadītājs: Jānis Kārkliņš

201x. gada 31. janvārī

Dokumentu skaits pielikumā: 1
Dokumentu saraksts avansa norēķinam Nr. 1

Dok. 
kārtas

nr.
Datums Kam, par ko un pēc kāda dokumenta 

samaksāts
Kopējā 
summa

Debeta 
konts Summa

1 2 3 4 5 6
1. 29.01.201x. Piegādātājam „A” par materiāliem: 120,00
2.   par materiāliem 2110 99,17
3.   PVN 21 % 5721  20,83
4.        
5.        
6.        
7.        
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Dok. 
kārtas

nr.
Datums Kam, par ko un pēc kāda dokumenta 

samaksāts
Kopējā 
summa

Debeta 
konts Summa

1 2 3 4 5 6

8.   Diennakts nauda (dienas naudas 
summa × dienu skaits)    

9.   Citi ar vadītāja rīkojumu 
atlīdzināmi izdevumi    

    Kopā: 120,00    

Darbinieka paraksts: P. Vilks
  Grāmatvedības kontu kopsavilkums: Kredīts

2380 120,00

Debets
Konts Summa
2110 99,17
5721 20,83

4.3. att. Avansa norēķins (autores veidots attēls).

Izlietoto summu apstiprina uzņēmuma vadītājs.
Pēc tam seko galīgais norēķins ar norēķinu personu; iespējami trīs 

varianti:
• saņemtā avansa summa pilnībā atbilst darbinieka faktiskajiem 

izdevumiem;
• saņemtā avansa summa pārsniedz faktisko izdevumu summu, 

kas atspoguļota avansa norēķinā, – norēķinu persona atmaksā 
atlikušo avansa summu, iemaksājot naudu uzņēmuma kasē vai 
bankā;

• norēķinu personas faktiskie izdevumi, kas atspoguļoti avansa no-
rēķinā, pārsniedz izsniegto avansa summu – uzņēmums atlīdzina 
darbiniekam pārtērēto summu, izmaksājot naudu no kases vai 
bankas konta [4, 31.–32. lpp.].

Norēķinu par prasībām pret personālu uzskaites operāciju 
grāmatojumi:

• izsniegts avanss norēķinu personai, kā arī kompensēts avansa 
summas pārtēriņš norēķinu personai:
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D 2380 – K 2610, 2620;
• avansa norēķina iesniegšana:

D 7xxx, 5xxx – K 2380;
• norēķinu personas neizmantotās avansa summas atmaksa:

D 2610, 2620 – K 2380;
• neizmantotās avansa summas ieturētas no darba algas:

D 5610 – K 2380.

4.3.2. Komandējumi un darba braucieni

Komandējumu un darba braucienu izdevumi ir viens no uzņēmuma 
izdevumu posteņiem. To uzskaitei tiek izdalīts atsevišķs konts: 7570 – 
komandējuma izdevumi.

Par komandējumu uzskatāms ar komersanta, organizācijas, ies-
tādes vai citas institūcijas vadītāja rakstisku rīkojumu apstiprināts 
darbinieka, ierēdņa, karavīra, Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu 
un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonas ar speciālo dienesta 
pakāpi un citas fiziskās personas, kura nav darba attiecībās ar insti-
tūciju, kas sūta to komandējumā, un kura savu darbu nepilda savas 
saimnieciskās darbības ietvaros (ja personas komandējums ir saistīts 
ar tādu mērķu sasniegšanu un uzdevumu veikšanu, kuri paredzēti 
attiecīgās institūcijas statūtos (nolikumā)), brauciens uz noteiktu lai-
ku uz citu apdzīvotu vietu Latvijas Republikā vai, ja darbinieka pa-
stāvīgā darba vieta ir ārvalstī, – ārvalstī vai uz ārvalstīm, kā arī no 
ārvalstīm uz Latvijas Republiku (ja darbinieka pastāvīgā darba vieta 
ir ārvalstīs), lai:

• pildītu darba vai dienesta uzdevumus;
• papildinātu zināšanas un paaugstinātu kvalifikāciju (mācību 

komandējums), izņemot gadījumu, ja darbinieks nosūtīts uz iz-
glītības iestādi amata (darba) pienākumu izpildei nepieciešamās 
izglītības iegūšanai [11, 2. punkts].

Par darba braucienu uzskatāms darbinieka darbs vai dienests, ja 
tas saskaņā ar noslēgto darba līgumu vai amata aprakstu norisinās ceļā 
(piem., autosatiksmes, dzelzceļa, jūrniecības vai aviācijas nozarē) Lat-
vijas Republikā vai ārvalstīs vai ja darbs saistīts ar regulāriem un sis-
temātiskiem izbraukumiem un pārvietošanos (piem., celtniecības vai 
mežizstrādes nozarē) [11, 3. punkts].
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Pamatnosacījumi ar komandējumiem (darba braucieniem)  
saistīto izdevumu atlīdzināšanai

Norēķinoties ar institūciju darbiniekiem par komandējumā vai dar-
ba braucienā izlietotajiem finanšu līdzekļiem, ar iedzīvotāju ienākuma 
nodokli apliekama tā izdevumu daļa un valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātās iemaksas veicamas par to izdevumu daļu, kas pārsniedz Mi-
nistru kabineta 2010. gada 12. oktobra noteikumos Nr. 969 „Kārtība, 
kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi” noteiktās nor-
mas (sk. 3. pielikumu): 

• komandējuma dienas naudai;
• darba brauciena kompensācijai par papildu izdevumiem, kas dar-

ba specifikas dēļ rodas ceļā;
• darba brauciena izdevumiem par viesnīcu (naktsmītni) [11, 

4. punkts].
Norēķinoties ar institūciju darbiniekiem par Eiropas Savienības 

Padomes, Eiropas Savienības un starptautisko institūciju finansētā vai 
līdzfinansētā komandējumā vai darba braucienā izlietotajiem finanšu lī-
dzekļiem, ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliekama tā izdevumu daļa 
un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas saskaņā ar liku-
miem veicamas par to izdevumu daļu, kas pārsniedz Eiropas Savienības 
Padomes, Eiropas Savienības un starptautisko institūciju normatīvajos 
aktos un dokumentos noteiktās normas [11, 5. punkts].

Ja darbinieka pastāvīgā darba vieta ir ārvalstī un viņš dodas koman-
dējumā vai darba braucienā uz citu apdzīvotu vietu šajā ārvalstī, tad ar 
iedzīvotāju ienākuma nodokli apliekama tā izdevumu daļa un valsts 
sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas saskaņā ar likumiem vei-
camas par to izdevumu daļu, kas pārsniedz šajos noteikumos noteikto 
dienas naudas apmēru komandējumiem attiecīgajā ārvalstī vai Eiropas 
Savienības Padomes, Eiropas Savienības un starptautisko institūciju 
normatīvajos aktos un dokumentos noteikto normu, ja darbinieks ir 
devies Eiropas Savienības Padomes, Eiropas Savienības un starptautisko 
institūciju finansētā vai līdzfinansētā komandējumā vai darba braucienā 
[11, 6. punkts].

Komandējuma ilgumu nosaka institūcijas vadītājs.
Darbiniekam par komandējuma laiku atlīdzina šādus izdevumus:
1) dienas naudu, lai kompensētu papildu izdevumus, kas ro-

das komandējuma laikā (piem., par ēdināšanu, dažādiem 
pakalpojumiem);

2) ceļa (transporta) izdevumus (ja ir iesniegti attiecīgos izdevumus 
apliecinoši attaisnojuma dokumenti):
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 � pārbraukšanas izdevumus līdz komandējuma vietai un at-
pakaļ līdz pastāvīgajai darba (dienesta) vietai. Ar institūcijas 
vadītāja atļauju darbiniekam var atlīdzināt pārbraukšanas 
izdevumus no apdzīvotas vietas ārvalstīs, kura nav saistīta ar 
komandējumu, uz komandējuma vietu, ja šie izdevumi ir eko-
nomiski pamatoti un nav lielāki par pārbraukšanas izdevu-
miem no dzīvesvietas līdz komandējuma vietai;

 � pārbraukšanas izdevumus no vienas ārvalsts uz otru (ja darbi-
nieks nosūtīts uz vairākām valstīm). Ar institūcijas vadītāja at-
ļauju darbiniekam var atlīdzināt pārbraukšanas izdevumus no 
komandējuma vietas vienā ārvalstī uz apdzīvotu vietu, kura 
nav saistīta ar komandējumu, un no šīs apdzīvotās vietas uz 
nākamā komandējuma vietu, ja darbinieks ir nosūtīts vairākos 
komandējumos pēc kārtas un atgriešanās pastāvīgajā darba 
(dienesta) vietā starp diviem komandējumiem ir neizdevīga 
ekonomisku apstākļu dēļ;

 � par braukšanu ar kopējās lietošanas transportlīdzekļiem (arī 
taksometru) līdz lidostai, dzelzceļa stacijai, autoostai, kuģu 
piestātnei un no tām (arī no dzīvesvietas un atpakaļ), ieskaitot 
pasažieru apdrošināšanas obligātos maksājumus. Izdevumus 
par braucienu ar taksometru, ja tie ir bijuši pamatoti, var atlī-
dzināt ar institūcijas vadītāja atļauju;

 � par degvielu (ja darbinieks brauc ar darbinieka īpašumā vai 
valdījumā esošu vai institūcijas valdījumā esošu transportlī-
dzekli) saskaņā ar institūcijas vadītāja apstiprināto brauciena 
maršrutu un kilometrāžu, kā arī nepieciešamo attiecīgās mar-
kas degvielas daudzumu;

 � par transportlīdzekļu apdrošināšanu;
3) izdevumus par bagāžas pārvadāšanu (ja ir iesniegti attiecīgos iz-

devumus apliecinoši attaisnojuma dokumenti);
4) izdevumus par viesnīcu (naktsmītni), ieskaitot brokastu izdevu-

mus viesnīcā (ja ir iesniegti attiecīgos izdevumus apliecinoši at-
taisnojuma dokumenti);

5) izdevumus komandējuma laikā par autostāvvietu un iebraukšanu 
teritorijās, kur ir noteikta maksa (nodeva) par transportlīdzekļu 
iebraukšanu, un par maksas ceļu un tiltu lietošanu (ja ir iesniegti 
attiecīgos izdevumus apliecinoši attaisnojuma dokumenti);

6) izdevumus, kas saistīti ar izbraukšanas dokumentu noformēša-
nu (ja ir iesniegti attiecīgos izdevumus apliecinoši attaisnojuma 
dokumenti);
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 7) komisijas maksu bankas iestādei, ja bankā notikusi čeku vai va-
lūtas apmaiņa pret citas valsts valūtu (atbilstoši noteiktajai ko-
mandējuma izdevumu summai vai avansam);

 8) ārvalstīs veikto pārbraucienu izdevumus, ja darbinieks nosūtīts 
uz vairākām apdzīvotām vietām vienā valstī vai vairākām val-
stīm (ja ir iesniegti attiecīgos izdevumus apliecinoši attaisnoju-
ma dokumenti);

 9) braukšanas izdevumus attiecīgās valsts sabiedriskajā transportā 
(arī taksometros) atlīdzina par summu, kas nepārsniedz 30 % no 
visām komandējuma dienām noteiktās dienas naudas kopsum-
mas (ja ir iesniegti attiecīgos izdevumus apliecinoši attaisnoju-
ma dokumenti). Atsevišķos gadījumos, ja par vietējā sabiedriskā 
transporta izdevumiem darbinieks nevar uzrādīt attaisnojuma 
dokumentus (biļete ir palikusi kontroles aparātā), izdevumus 
var atlīdzināt ar institūcijas vadītāja rakstisku atļauju;

10) darbinieka braukšanas izdevumus Latvijas Republikas teritorijā 
sabiedriskajā transportā (arī taksometros) atlīdzina par summu, 
kas nepārsniedz 30 % no visām komandējuma dienām noteiktās 
dienas naudas kopsummas (ja ir iesniegti attiecīgos izdevumus 
apliecinoši attaisnojuma dokumenti);

11) izdevumus, kas saistīti ar apdrošināšanas polises iegādi darbi-
niekam komandējuma laikam (ja ir iesniegti attiecīgos izdevu-
mus apliecinoši attaisnojuma dokumenti), – apdrošinot riskus, 
kas darbiniekam sedz:

 � medicīnas un transportēšanas izdevumus;
 � izdevumus bagāžas apdrošināšanai tās pazaudēšanas, sabojā-

šanas vai aizkavēšanās gadījumā;
 � izdevumus, kas rodas reisu aizkavēšanās dēļ;
 � izdevumus civiltiesiskās atbildības apdrošināšanai attiecībā 

uz trešajām personām;
 � izdevumus, kas rodas pirmstermiņa atgriešanās dēļ;
 � izdevumus, kas rodas neparedzētās situācijās;
 � izdevumus, kas rodas nelaimes gadījumu dēļ;
 � izdevumus, kas saistīti ar vakcināciju;
 � izdevumus, kas saistīti ar dalības maksu pasākumos (piem., 

semināri, konferences) [11, 8. punkts].

Ja darbinieks ar institūcijas vadītāja atļauju savā pastāvīgajā darba 
(dienesta) vietā atgriežas no komandējuma vietas pēc komandējumam 
noteiktā laika vai uz komandējuma vietu dodas pirms komandējumam 
noteiktā laika (piem., pavada komandējuma vietā atpūtas, svētku dienas 
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un (vai) atvaļinājuma dienas), viņam atlīdzina ceļa (transporta) izdevu-
mus [11, 9. punkts].

MK noteikumos Nr. 969 minēto izdevumu atlīdzināšanai (izņemot 
izdevumus, kurus sedz institūcija, kas darbinieku uzaicinājusi koman-
dējumā) pēc darbinieka rakstiska pieprasījuma izsniedz avansu euro vai 
konvertējamā valūtā.

Svarīgi ir zināt, ka gan budžeta iestāžu un publisko aģentūru dar-
biniekiem, gan privātstruktūrām darba brauciena gadījumā viesnī-
cas (naktsmītnes) kompensācijai ir noteiktas normas (MK noteikumi 
Nr.  969), bet komandējuma gadījumā tās attiecas tikai uz budžeta ies-
tāžu un publisko aģentūru darbiniekiem, taču privātstruktūrām tās nav 
saistošas (ir tikai orientējošas). 

Ja darbiniekam ir nodrošināta bezmaksas uzturēšanās – tiek nodro-
šināta viesnīca (naktsmītne) un ēdināšana trīs reizes dienā (tajā skaitā 
no citas institūcijas finanšu palīdzības līdzekļiem) –, ar institūcijas va-
dītāja atļauju par katru komandējuma dienu viņam izmaksā līdz 30 % 
no dienas naudas (kompensācijas par papildu izdevumiem) normas 
[11, 13. punkts].

Ja darbinieks, dodoties komandējumā uz ārvalstīm, atrodas ceļā il-
gāk par vienu dienu un tas ir saskaņots ar tās institūcijas vadību, kas 
nosūta komandējumā, viņam par laiku, kas pavadīts ceļā, izmaksā die-
nas naudu pilnā apmērā tās valsts valūtā, uz kuru darbinieks nosūtīts, 
vai citā konvertējamā valūtā atbilstoši grāmatvedībā izmantojamam ār-
valstu valūtas kursam vai euro [11, 14. punkts].

Ja darbinieks dodas mācību komandējumā uz laiku, kas ir ilgāks 
par 30 dienām, tad par laiku, kas pārsniedz 30 dienas, dienas nau-
du neizmaksā. Komersants atsevišķos gadījumos, kas nav regulāri 
un sistemātiski un kas nav saistīti ar darbinieka nosūtīšanu Darba 
likuma izpratnē, ir tiesīgs noteikt darbiniekam dienas naudu vai 
tās daļu par mācību komandējuma laiku, kas ilgāks par 30 dienām 
[11, 15. punkts].

Ja darbiniekam komandējuma vai darba brauciena laikā ir bijušas ar 
darbu (dienestu) saistītas tālsarunas ar to institūciju, kura viņu nosū-
tījusi komandējumā vai darba braucienā, vai ar citām institūcijām par 
jautājumiem, kas saistīti ar komandējuma vai darba brauciena mērķi, kā 
arī ja darbinieks darba vajadzībām un saistībā ar komandējuma vai dar-
ba brauciena mērķi izmantojis internetu vai faksu, ar to saistītos izde-
vumus ar institūcijas vadītāja atļauju atlīdzina (ja ir iesniegti attiecīgos 
izdevumus apliecinoši attaisnojuma dokumenti) [11, 16. punkts].

Komandējuma vai darba brauciena izdevumus darbiniekam atlīdzi-
na institūcija, kura viņu nosūtījusi komandējumā vai darba braucienā.
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Ja kādus no 1. līdz 11. punktam iepriekš minētajiem izdevumiem 
sedz institūcija, kura uzaicinājusi darbinieku komandējumā, vai ārval-
stu puse, darbiniekam attiecīgie izdevumi netiek atlīdzināti, izņemot 
ar institūcijas vadītāja atļauju par katru komandējuma dienu viņam 
izmaksā līdz 30 % no dienas naudas (kompensācijas par papildu izdevu-
miem) normas.

Darbiniekam komandējuma laikā tiek saglabāta darba vieta (amats) 
un likumā noteiktā darba samaksa (atalgojums).

Ja darbinieks komandējuma vietā (ceļā) vai darba braucienā ir 
aizkavējies:

1) slimības dēļ – pēc slimību apliecinošu dokumentu iesniegšanas vi-
ņam atlīdzina izdevumus par viesnīcu (naktsmītni), izņemot gadī-
jumu, ja darbinieks ārstējies stacionārā, kā arī izmaksā dienas naudu 
vai kompensāciju par papildu izdevumiem par laikposmu, kamēr 
darbinieks veselības stāvokļa dēļ nav spējis komandējuma vai darba 
brauciena laikā pildīt darba (dienesta) pienākumus vai atgriezties 
dzīvesvietā, bet ne vairāk kā par diviem mēnešiem. Darbiniekam 
par slimības laiku izmaksā pārejošas darbnespējas pabalstu, slimī-
bas dienas neiekļaujot komandējuma vai darba brauciena laikā;

2) pildot darba (dienesta) pienākumus, kā arī no viņa neatkarīgu ie-
meslu dēļ (piem., biļešu trūkums, lidmašīnas pacelšanās neiespē-
jamība, transportlīdzekļa remonts) – izmaksā dienas naudu vai 
kompensāciju par papildu izdevumiem, kā arī darbiniekam atlī-
dzina citus izdevumus par dienām, kas pārsniedz komandējuma 
vai darba brauciena laiku, ja institūcijas vadītājs pēc darbinieka 
atgriešanās pastāvīgajā darba (dienesta) vietā ir pamatoti pagari-
nājis komandējuma vai darba brauciena laiku;

3) bez attaisnojoša iemesla – darba samaksa (atalgojums) par die-
nām, kas pārsniedz noteikto komandējuma vai darba brauciena 
laiku, netiek saglabāta un komandējuma vai darba brauciena iz-
devumi netiek atlīdzināti [11, 20. punkts].

Papildnosacījumi komandējumiem Latvijas Republikā
Ja darbinieks bijis komandējumā Latvijas Republikā, viņam 

atlīdzina:
1) izdevumus par braucienu uz komandējuma vietu un atpakaļ 

uz pastāvīgo darba (dienesta) vietu ar dzelzceļa, ūdens un gaisa 
transportlīdzekļiem, kā arī autotransporta līdzekļiem (izņemot 
taksometru). Ja darbinieks nav uzrādījis dokumentu, kas aplie-
cina viņa braukšanas izdevumus, institūcijas vadītājs ir tiesīgs 
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atļaut atlīdzināt braukšanas izdevumus atbilstoši minimālajai 
braukšanas cenai (tarifam);

2) dienas naudu – sešus euro par katru komandējuma dienu. Ja 
darbinieks komandējuma laikā katru dienu var atgriezties pastā-
vīgajā dzīvesvietā un tas ir ekonomiski pamatoti, institūcijas va-
dītājs var pieņemt lēmumu par dienas naudas atlīdzināšanu 50 % 
apmērā no minētās summas. Ja darbinieks tiek komandēts tikai 
uz vienu dienu un var atgriezties pastāvīgajā dzīvesvietā, ievērojot 
normatīvajos aktos noteikto darba un atpūtas režīmu, dienas nau-
da netiek maksāta;

3) izdevumus par viesnīcu (naktsmītni) (arī par vietas rezervēšanu) 
saskaņā ar iesniegtajiem samaksātajiem rēķiniem. Budžeta ies-
tāžu darbinieku izdevumiem par viesnīcu (naktsmītni) noteiktā 
maksimālā norma ir:

 � Rīgā – 57 euro par diennakti;
 � citās apdzīvotās vietās – 43 euro par diennakti [11, 21. punkts];

4) ja viesnīcas (naktsmītnes) rēķinā ir ieskaitīti izdevumi par ap-
ģērbu gludināšanu, apģērbu un apavu tīrīšanu vai remontu, kā 
arī citi personiskie izdevumi (arī izdevumi par bāra vai minibā-
ra lietošanu), tos samaksā darbinieks no viņam paredzētās die-
nas naudas (kompensācijas par papildu izdevumiem) summas 
[11, 22. punkts];

5) ja darbinieks nav iesniedzis dokumentus, kas apliecina viesnīcas 
(naktsmītnes) izmantošanu, institūcijas vadītājs ir tiesīgs atļaut 
izmaksāt darbiniekam summu, kas nepārsniedz dienas naudas 
(kompensācijas par papildu izdevumiem) normu [11, 23. punkts].

Darba braucieni
Izdevumi, kuri atlīdzināmi darbiniekam par darba braucienu:
• ceļa (transporta) izdevumi:

 � par degvielu (ja darbinieks brauc ar darbinieka īpašumā vai 
valdījumā esošu vai institūcijas valdījumā esošu transportlī-
dzekli) saskaņā ar institūcijas vadītāja apstiprināto braucie-
na maršrutu un kilometrāžu, kā arī nepieciešamo attiecīgās 
markas degvielas daudzumu, ja ir iesniegti degvielas uzpildes 
staciju izdoti dokumenti (piem., kvītis, čeki), kas apliecina mi-
nētos izdevumus;

 � par transportlīdzekļa apdrošināšanu;
 � par biļetēm vai braukšanas maksu sabiedriskajos trans-

portlīdzekļos, kā arī taksometrā, ja tā izmantošana ir bijusi 
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pamatota (izdevumus par braucienu ar taksometru var atlīdzi-
nāt ar institūcijas vadītāja atļauju);

• izdevumi par viesnīcu (naktsmītni), ieskaitot brokastu izdevumus 
viesnīcā. Budžeta iestāžu darbinieku izdevumiem par viesnīcu 
(naktsmītni) noteiktā maksimālā norma Rīgā ir 57 euro par dien-
nakti, citās LR apdzīvotās vietās – 43 euro par diennakti, ārval-
stīs  – MK noteikumu Nr. 969 pielikumā noteiktās maksimālās 
viesnīcas maksas apmērā;

• izdevumi par autostāvvietu un iebraukšanu teritorijās, kurās ir 
noteikta maksa (nodeva) par transportlīdzekļu iebraukšanu;

• izdevumi, kas saistīti ar izbraukšanas dokumentu noformēšanu;
• komisijas maksa bankas iestādei, ja bankā ir notikusi čeku vai va-

lūtas apmaiņa pret citas valsts valūtu;
• izdevumi, kas saistīti ar apdrošināšanas polises iegādi darbinie-

kam darba brauciena laikam, apdrošinot riskus, kas darbiniekam 
sedz:

 � medicīnas un transportēšanas izdevumus,
 � izdevumus bagāžas apdrošināšanai tās pazaudēšanas, sabojā-

šanas vai aizkavēšanās gadījumā,
 � izdevumus, kas rodas reisu aizkavēšanās dēļ,
 � izdevumus civiltiesiskās atbildības apdrošināšanai attiecībā uz 

trešajām personām,
 � izdevumus, kas rodas pirmstermiņa atgriešanās dēļ,
 � izdevumus, kas rodas neparedzētās situācijās,
 � izdevumus, kas rodas nelaimes gadījumu dēļ;

• izdevumi par bagāžas pārvadāšanu (ja ir attaisnojuma 
dokumenti);

• braukšanas izdevumi attiecīgās valsts sabiedriskajā transportā (arī 
taksometros) – par summu, kas nepārsniedz 30 % no šai valstij no-
teiktās dienas naudas normas (ja ir iesniegti attiecīgos izdevumus 
apliecinoši dokumenti). Atsevišķos gadījumos, ja par vietējā sabied-
riskā transporta izdevumiem darbinieks nevar uzrādīt attaisnojuma 
dokumentus (biļete ir palikusi kontroles aparātā), izdevumus var 
atlīdzināt ar institūcijas vadītāja rakstisku atļauju [11, 41. punkts]; 

• darbiniekam, kas atrodas darba braucienā, tiek segti papildu iz-
devumi, kas darba specifikas dēļ rodas darba brauciena laikā par 
katru darba brauciena dienu MK noteikumos Nr. 969 noteiktajā 
dienas naudas apmērā, bet mēnesī kopā nepārsniedzot 70  % no 
attiecīgajā mēnesī aprēķinātās darba algas un aprēķināto papildu 
izdevumu summas. Ja darbiniekam mēnesī aprēķināto papildu iz-
devumu apmērs pārsniedz 70 % no attiecīgajā mēnesī aprēķinātās 
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darba algas un aprēķināto papildu izdevumu summas, uzskata, 
ka aprēķinātajai papildu izdevumu pārsnieguma summai nav 
kompensācijas rakstura [11, 42. punkts];

• ja darbiniekam ir iespējams atgriezties dzīvesvietā tās pašas 
diennakts laikā, kurā darba brauciens ir sācies, un viņam tiek 
nodrošināta normatīvajos aktos noteiktā darba un atpūtas režīma 
ievērošana, minētie papildu izdevumi netiek segti un kompensā-
cija netiek izmaksāta [11, 43. punkts].

4.3.3. Pārmaksātie nodokļi, iepriekš samaksātie nodokļi

Šajā kontā uzskaita pārskata gadā pārmaksātos nodokļus. Uzskai-
tei izmanto kontu 2390 – pārmaksātie nodokļi, iepriekš samaksātie 
nodokļi.

Tā kā atsevišķi nodokļi, piemēram, uzņēmumu ienākuma nodoklis, 
nekustamā īpašuma nodoklis, uzņēmumam jāmaksā budžetā plānveidī-
gi avansa veidā, tad pārskata gada beigās, iesniedzot faktisko pārskata 
gada aprēķinu, var izrādīties, ka ir samaksātas lielākas summas par tām, 
kas maksājamas pēc galīgā aprēķina par gadu. 

Šo pārmaksu var ieskaitīt nākamā gada nodokļu samaksai, saņemt 
atpakaļ no budžeta vai novirzīt citu nodokļu nomaksai. 

Šajā kontā jānodrošina analītiskā uzskaite par katru nodokļu veidu 
[4, 34. lpp.]. 

Grāmatojumi:
• pārmaksāts uzņēmumu ienākuma nodoklis:

D 2390 – K 8810;
• pārmaksāts nekustamā īpašuma nodoklis:

D 2390 – K 7xxx;
• saņemts no budžeta pārmaksātais nodoklis:

D 2620 – K 2390;
• pārmaksātais nodoklis novirzīts citu nodokļu nomaksai:

D 5720 – K 2390.

4.4. Neiemaksātās daļas sabiedrības kapitālā

Neiemaksātās daļas sabiedrības kapitālā būs tikai tad, ja sabiedrības 
dalībnieki nav apmaksājuši visu statūtos noteikto pamatkapitālu vai ak-
ciju sabiedrība ir izlaidusi jaunas akcijas, kuras vēl nav apmaksātas jeb 
izpirktas.
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 Uzskaitei izmanto kontu 2360 – neiemaksātās daļas sabiedrības 
kapitālā.

 
Neiemaksātās daļas kapitālā var būt gan uzņēmuma reģistrācijas brī-

dī, gan palielinot tā pamatkapitālu. 
Neiemaksātā daļa debitoram jāsedz ne vēlāk kā gada laikā kopš di-

bināšanas līguma parakstīšanas dienas. To var segt, iemaksājot naudā 
vai nododot sabiedrībai mantiskās vērtības. Grāmatvedībā jāveic katra 
dibinātāja neiemaksāto summu uzskaite [4, 29. lpp.].

 
Grāmatojumi:
• iegrāmatots neapmaksātais pamatkapitāls:

D 2360 – K 3110;
• dibinātājs apmaksā savu daļu skaidrā naudā vai norēķinu kontā 

bankā:
D 2610, 2620 – K 2360;

• dibinātājs apmaksā savu daļu, ieguldot pamatlīdzekļus, materiālu 
vai preču krājumus:

D 1210, 1220, 1230, 2110, 2130 – K 2360.

4.5. Īstermiņa aizdevumi akcionāriem vai  
dalībniekiem un vadībai

Īstermiņa aizdevumi akcionāriem vai dalībniekiem un vadībai 
(konts 2370) uzrāda tikai šajā kontā nosauktajām personām izsniegtos 
aizdevumus.

Vadībai izsniegto avansu, aizdevumu vai galvojumu saistību summas 
norāda sadalījumā pa atsevišķām amatu grupām (padomes un valdes 
locekļi), minot procentu likmes, svarīgākos nosacījumus un atmaksāja-
mās summas.

Par šādiem aizdevumiem grāmatvedībā ir jānodrošina analītiskā uz-
skaite par katru aizdevumu atsevišķi.

 
Grāmatojumi:
• izsniegts aizdevums skaidrā naudā no kases vai no bankas konta:

D 2370 – K 2610, 2620;
• aizdevuma ņēmējs atmaksā parādu skaidrā naudā kasē vai ban-

kas kontā:
D 2610, 2620 – K 2370;
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• aprēķināti procenti par aizdevumu:
D 2370 – K 8120;

• aizdevuma ņēmējs atmaksā procentus skaidrā naudā kasē vai 
bankas kontā:

D 2610, 2620 – K 2370.

4.6. Nākamo periodu izmaksas

Pēc ekonomiskā satura tas nav debitoru postenis, bet tajā atspoguļo 
izdevumus, kuri attiecas uz nākamajiem pārskata periodiem. 

Piemērs. 
Visa veida apdrošināšana, periodikas pasūtīšana nākamajam perio-

dam, iepriekš samaksāta nomas maksa u. c.
Uzskaitei izmanto kontu 2410 – nākamo periodu izmaksas.
Katram šādam izdevumu objektam jāiekārto analītiskā uzskaite 

un jāparedz laika periods, kurā tas jānoraksta pārskata perioda saim-
nieciskās darbības izdevumos saskaņā ar uzņēmumā izstrādāto šādu 
izdevumu norakstīšanas kārtību, bet obligāti tajā periodā, uz kuru tie 
attiecas.

 
Šajā kontā uzskaitītos izdevumus noraksta vienādās daļās visu to 

periodu laikā, kurā saglabājas šo izdevumu ietekme uz saimniecisko 
darbību.

 
Nākamo periodu izmaksu kontā var uzskaitīt tikai tādus nākamo pe-

riodu izdevumus, kuri pārskata periodā ir jau apmaksāti [1, 192. lpp.].
 
Grāmatojumi:
• samaksāts saņemtais rēķins par izdevumiem, kuri attiecas uz nā-

kamo pārskata periodu:
D 2410 – K 2380, 2610, 2620, 5310;

• norakstīti izdevumos attiecīgajā periodā: 
D 7xxx – K 2410.

4.7. Uzkrātie ieņēmumi

Šajā kontā norāda skaidri zināmas norēķinu summas ar pircējiem un 
pasūtītājiem par pārskata periodā piegādātajām precēm un sniegtajiem 
pakalpojumiem, attiecībā uz kuriem saskaņā ar piegādes, pirkuma vai 
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uzņēmuma līguma nosacījumiem bilances datumā vēl nav pienācis no-
rēķinu dokumenta iesniegšanas termiņš.

Piemērs.
Nodoti izpildītie darbi decembra pašās beigās, bet rēķins tiek izraks-

tīts janvāra pirmajās dienās. Sakarā ar to, ka rēķins par izpildītajiem 
darbiem decembrī vēl netika izrakstīts, šo summu nevar pielīdzināt de-
bitora parādiem – tā veido uzkrātos ieņēmumus.

Uzskaitei izmanto kontu 2420 – uzkrātie ieņēmumi. 

Uzkrātie ieņēmumi veidojas sakarā ar uzkrāšanas principu grāmatve-
dībā. Tas paredz visu uzņēmuma ieņēmumu un izdevumu atspoguļošanu 
nevis tajā periodā, kad ir veikts norēķins vai izrakstīts rēķins par darījumu, 
bet gan periodā, uz kuru ieņēmumi vai izdevumi attiecas. Tātad formāli 
uzkrātie ieņēmumi vēl nav debitora parāds, jo tas nav dokumentēts, bet 
pēc būtības darījums ir veikts, tātad par to jāsaņem atlīdzība [5, 105. lpp.].

Uzkrātos ieņēmumus pamato ar grāmatvedības izziņu.
 
Grāmatojumi:
• veikta, piemēram, preču piegāde, par kuru rēķins izrakstīts nā-

kamajā pārskata periodā – uz grāmatvedības izziņas pamata 
decembrī:

D 2420 – K 6xxx;
• izrakstīts rēķins – janvārī:

 � ieņēmumi par preču piegādi: D 2310 – K 2420;
 � PVN no ieņēmumu summas: D 2310 – K 5720;

• saņemta samaksa:
D 2620 – K 2310.

Gada beigās prasības inventarizē, salīdzinot norēķinus ar debitoriem.

Debitoriem sagatavo salīdzināšanas aktu divos vai trīs eksemplāros, 
no kuriem divus nosūta debitoram. Ja raksta trīs eksemplāros, tad vienu 
patur sev. Debitors apstiprina parāda summu un atsūta atpakaļ vienu 
akta eksemplāru.

Pārdomāta un precīza norēķinu ar debitoriem uzskaite dod iespēju 
kontrolēt uzņēmuma debitoru parādus un laikus reaģēt uz norēķinu 
termiņu kavējumiem. Lieli debitoru parādi apgrūtina uzņēmuma dar-
bu. Parasti tie ir uzņēmuma līdzekļi, kurus uzņēmums ir nopelnījis, bet 
vēl nav saņēmis, tādējādi tos nevar izmantot sev nepieciešamo darba lī-
dzekļu un materiālu iegādei.
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UZSKAITE

NAUDAS LĪDZEKĻU  
UZSKAITE

5.1. Naudas līdzekļu raksturojums

Naudas līdzekļi (cash) ir uzņēmumiem piederošie skaidrās naudas 
līdzekļi un līdzekļi banku kontos un noguldījumos [3, 316. lpp.].

Naudas līdzekļi ir uzņēmuma darbības galvenais tiešais resurss, ar 
kuru uzņēmums veicina sava kapitāla pieaugumu. 

Naudas līdzekļi ir uzņēmuma apgrozāmo līdzekļu likvīdākā daļa; to 
uzskaite nav sarežģīta, tomēr bieži uzņēmumu grāmatvedībā tiek pie-
ļautas neprecizitātes naudas līdzekļu uzskaitē. 

Bilancē uzrāda tikai naudu, bet naudas plūsmas pārskatā uzrāda 
naudu un naudas ekvivalentus. Savukārt pēc Starptautiskajiem grāmat-
vedības standartiem bilancē uzrāda naudu un tās ekvivalentus.

Tātad praksē ir izveidojusies situācija, ka uzņēmumi dažādi uz-
rāda naudas līdzekļus gada pārskatā. Sakarā ar to pārskata lietotāji 
papildu informāciju var iegūt finanšu pārskata pielikumā, kurā jābūt 
norādītai naudas un tās ekvivalentu uzskaites politikai, kā arī būtu 
jāatšifrē bilances postenis „Nauda” gadījumā, ja tajā ir ietverti arī 
naudas ekvivalenti.

GPL 45. pantā ir sniegta naudas un naudas ekvivalentu definīcija. Šī 
likuma izpratnē: 

• nauda ir skaidra nauda uzņēmuma kasē un bezskaidra nauda 
maksājumu kontos un pieprasījuma noguldījumu kontos;

• naudas ekvivalenti ir īstermiņa ieguldījumi, kurus īsā laikā var 
pārvērst naudā, un pastāv maza iespēja, ka to vērtība būtiski mai-
nīsies (piem., tādi īstermiņa ieguldījumi, kuru atlikušais termiņš 
līdz to dzēšanai un atpirkšanai, skaitot no iegādes datuma, ir trīs 
mēneši vai mazāk).
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Grāmatvedībā naudas līdzekļu uzskaitei ir šādi uzdevumi:
• naudas atlikuma un apgrozības kontrole kasē un elektroniskajos 

kases aparātos (EKA);
• naudas saglabāšanas nodrošināšana, piesavināšanās un izšķērdē-

šanas iespēju novēršana;
• informācijas iegūšana par atlikumiem bankas kontos u. c. naudas 

glabāšanas vietās;
• naudas plūsmas plānošana, lai uzņēmums varētu norēķināties ar 

saviem kreditoriem.

Uzņēmumam nauda var būt:
• kontos bankās vai norēķinu kartēs;

• skaidrā veidā – banknotēs un monētās.

5.2. Norēķinu konta operāciju uzskaite

Norēķinu konts ir uzņēmuma konts bankā, kur glabājas uzņēmuma 
brīvie naudas līdzekļi un kur tiek ieskaitīta un pārskaitīta nauda [25, 
26. lpp.].
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Uzņēmums var brīvi izvēlēties, kurās bankās un cik norēķinu kontu 
tas vēlas atvērt. 

Lai noformētu norēķinu konta atvēršanu bankā, nepieciešami šādi 
dokumenti: 

• iesniegums konta atvēršanai; 
• uzņēmuma reģistrācijas apliecība; 
• uzņēmuma Statūti; 
• notariāli apstiprināti parakstu paraugi, kuriem darbiniekiem ir 

tiesības rīkoties ar norēķinu konta līdzekļiem; 
• uzņēmuma zīmoga (ja tāds ir) paraugs.
Uzņēmums, atverot kontu bankā, noslēdz ar banku līgumu, kurā 

tiek paredzētas abu pušu tiesības un pienākumi, kā arī samaksas lielums 
par dažādiem bankas pakalpojumiem un bankas procentu maksa klien-
tam par brīvo līdzekļu izmantošanu [25, 26. lpp.].

Banka apstiprina klienta paraksta un zīmoga paraugus, kā arī pie-
šķir klientam konta numuru, kurš turpmāk jānorāda visos maksāšanas 
dokumentos. 

Bankas dokumentus vienmēr paraksta tikai tās personas, kurām ir 
apstiprinātas bankas paraksta tiesības, un tos apzīmogo ar bankā ap-
stiprinātu zīmogu. 

Savstarpējās attiecības ar banku veido: 
• norēķini ar pārskaitījumiem, 
• norēķini skaidrā naudā.
Visas operācijas, kas notiek norēķinu kontā, tiek atspoguļotas ban-

kas konta izrakstā, ko izsniedz banka. 
Bankas konta izrakstam jābūt noformētam atbilstoši Latvijas Bankas 

(LB) padomes lēmumam Nr. 45/3 „Bankas konta izrakstu sagatavošanas 
noteikumi”.

 
Bankas konta izraksts ir papīra dokumenta vai elektroniskā veidā 

sagatavots dokuments, kuru konta īpašniekam vai viņa pilnvarotai per-
sonai izsniedz banka, kurā konts ir atvērts.

Konta izrakstā atspoguļo visu noteiktā laika periodā klienta kontā 
veikto naudas līdzekļu kustību un norāda konta atlikumu šī perioda sā-
kumā un beigās.

Bankas pienākums ir izsniegt konta izrakstu par noteiktu laika pe-
riodu pēc konta īpašnieka vai tā pilnvarotas personas pieprasījuma sav-
starpēji noslēgtās rakstiskās vienošanās paredzētajā kārtībā [2].
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Bankas konta izrakstiem jābūt numurētiem.
Bankas konta izraksts uzskatāms par attaisnojuma dokumentu 

klienta grāmatvedības reģistru kārtošanā, uzskaitot un kontrolējot bez-
skaidras naudas līdzekļus bankās.

Bankas konta izraksti jāgrupē hronoloģiskā secībā, klāt pievienojot 
attaisnojuma dokumentus.

Grāmatvedībā bankas konta izrakstus apstrādā šādi:
• norēķinu konta naudas atlikumu perioda sākumā salīdzina ar ie-

priekšējā izraksta naudas atlikumu perioda beigās;
• attaisnojuma dokumentus pievieno izrakstam to ierakstu secībā, 

turklāt grāmatvedis nosaka korespondējošo kontu, t. i., sastāda 
grāmatojumu;

• pārbauda ierakstus aritmētiski;
• veic operāciju loģisko kontroli;
• apstrādāto izrakstu ieraksta speciālā uzskaites reģistrā, kuru ie-

kārto norēķinu konta operāciju atspoguļošanai;
• izrakstu kopā ar attaisnojuma dokumentiem iešuj speciālā mapē 

,,Banka”, kuru iekārto uz vienu gadu [25, 27. lpp.].

Bankai jāglabā konta izraksti elektroniskā vai papīra dokumenta 
veidā Latvijas Republikas likumā „Par grāmatvedību” un citos Latvijas 
Republikas likumdošanas aktos noteiktajā kārtībā.

Konta izrakstu banka var izsniegt:
• elektroniskā veidā, ja konta izraksts bankā tiek glabāts elektronis-

kā veidā un ja ar konta īpašnieku noslēgta attiecīga vienošanās, 
tajā nosakot elektroniskā paraksta savstarpējo atzīšanu;

• papīra dokumenta veidā [2].
Ja konta izraksts bankā tiek glabāts papīra dokumenta veidā, bankai 

jāizsniedz konta izraksts papīra dokumenta veidā, kurš jāparaksta sa-
skaņā ar bankā noteikto tā parakstīšanas kārtību.

Ja konta izraksts bankā tiek glabāts elektroniskā veidā, banka to var 
izsniegt papīra dokumenta veidā, norādot visus elektroniskā veidā saga-
tavotā konta izraksta rekvizītus un tā elektroniskā paraksta, kurš aplie-
cina bankā glabājamo konta izrakstu, izdruku salasāmā veidā.

Elektroniskā paraksta izdrukai ir jābūt tādā formā, lai būtu iespē-
jams nepārprotami identificēt attiecīgo bankā glabājamā konta izraksta 
elektronisko parakstu [2].

Saimnieciskās operācijas bankā noformē ar šādiem dokumentiem:
• čeks skaidras naudas saņemšanai no norēķinu konta, 
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• skaidras naudas iemaksas pieteikums norēķinu kontā, 
• maksājuma uzdevums. 

Čeks ir norēķinu konta īpašnieka rīkojums bankai izmaksāt čekā no-
rādītajai personai čekā norādīto naudas summu [25, 29. lpp.].

Čekus izmanto, ja ir nepieciešams izņemt skaidru naudu no sava 
bankas konta.

Čeku grāmatiņu skaidras naudas izņemšanai uzņēmumam izsniedz 
banka, un to glabā uzņēmuma kasē.

Ja uzņēmumam nepieciešams norēķināties skaidrā naudā, tad grā-
matvedis izraksta čeku, kuru ar parakstu apstiprina vadītājs un darbi-
nieki, kuriem ir bankas paraksta tiesības, un čeku apzīmogo un izsniedz 
tai personai, kura saņems skaidru naudu bankas kasē. 

Maksājuma uzdevums ir maksājuma dokuments, kuru maksātājs 
(konta īpašnieks) izraksta un nosūta bankai, kurā tam atrodas norēķinu 
konts, lai tā pārskaitītu naudu no viņa norēķinu konta saņēmēja norēķi-
nu kontā. 

Par katru maksājumu jāsastāda savs maksājuma uzdevums. Maksā-
juma uzdevumus banka pieņem izpildei 10 dienu laikā pēc to izrakstī-
šanas (ieskaitot izrakstīšanas dienu). Kļūdas un labojumi maksājuma 
uzdevumā nav pieļaujami.

Norēķini skaidrā naudā:
• naudu no bankas saņem pret čeku:

 � čeku grāmatiņā katram čekam ir pasaknis, kurā ieraksta čeka 
summu, kam tas izrakstīts un izrakstīšanas datumu;

 � pret čeku no bankas saņemtā nauda tajā pašā dienā jāiegrā-
mato kasē ar kases ieņēmumu orderi;

• naudu var nodot bankā, savā kontā aizpildot skaidras naudas ie-
maksas pieteikumu:

 � naudas iemaksātājam jāparakstās un kā apliecinājums jāsa-
ņem ,,kvīts” ar bankas zīmogu un parakstu;

 � kopā ar bankas konta izrakstu tiek saņemts ,,orderis”, kas lie-
cina, ka nauda ieskaitīta norēķinu kontā.

Lai norēķinus padarītu ātrākus, drošākus un ērtākus, ir iespēja 
veikt norēķinus, izmantojot internetu vai telefonu. Klienta ērtībai ir 
dažāda veida kartes, piemēram, norēķinu karte, debetkarte un kre-
dītkarte, kas nodrošina maksājumu veikšanu, neizmantojot skaidru 
naudu.
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Visas lielākās bankas sniedz elektroniskos pakalpojumus, dodot 
klientiem – juridiskām personām – iespēju veikt bankas operācijas tieši 
no sava biroja. Šādu iespēju nodrošina tiešā telefona līnija ar modemu, 
kas savieno biroja datoru un bankas galveno datoru.

Maksājumu (norēķinu) karte – plastikāta identifikācijas līdzeklis, 
ar kura palīdzību kartes lietotājs veic preču un pakalpojumu apmaksas 
operācijas, kā arī saņem skaidru naudu.

Norēķinu kartes ir starptautiski standartizētas: tās ir vienāda izmēra, 
un tajās noteiktā vietā ir ievadīti dati un izveidota vienveidīga to pār-
baudes tehnoloģija. Tas dod iespēju šīs kartes lietot dažādās valstīs.

Debetkartes ir kartes, kuru izmantošana paredz autorizāciju (konta at-
likuma pārbaudi ar mērķi atļaut vai neatļaut darījumu) reālā laika ( online) 
režīmā. Tādas kartes ir ,,Maestro”, ,,VISA Electron”, ,,Plus”, ,,Cirrus”.

Algu kartes arī parasti ir debetkartes. Lai samazinātu uzņēmuma ad-
ministratīvos izdevumus algu izmaksai, darba devējiem tiek piedāvātas 
darbinieku algu programmas, proti, ar bankas starpniecību uzņēmuma 
darbiniekiem algas tiek ieskaitītas viņu karšu kontos. Uzņēmumam atliek 
tikai iesniegt bankai darba algu sarakstu un algu kopējo summu ieskai-
tīt kontā, no kura darba algu summu ieskaitīšana uzņēmuma darbinieku 
kontos notiek dažu stundu laikā. Ar uzņēmuma galvojumu bankas algas 
karšu lietotājiem piešķir nelielus īstermiņa aizdevumus (overdraftus) 
30–50  % apmērā no algas. Debetkartes turētājam ir jāiemaksā noteikta 
naudas summa savā norēķinu (karšu) kontā bankā. Iztērētā summa tiek 
atskaitīta no kartes īpašnieka norēķinu kontā esošajiem naudas līdzek-
ļiem. Ja īpašnieka norēķinu kontā nav naudas vai nav atļauts overdrafts 
(iespēja pārtērēt naudas atlikumu), debetkarti nevar izmantot.

Kredītkartes ir universāls maksāšanas līdzeklis. Šīm kartēm autorizā-
cija online režīmā nav obligāta. Kredīta lielums (nav obligāts) ir atkarīgs 
no dažādiem faktoriem, tostarp no tā, cik ilgi kartes īpašnieks ir bankas 
klients, cik liela ir vidējā summa, kas tiek apgrozīta konkrētajā kontā mē-
neša laikā, cik ātri un precīzi klients kārto savas kredītsaistības u. tml. Šis 
kredīta veids atšķiras no privātā kredīta ar to, ka, atmaksājot privāto kre-
dītu, to nevar paņemt vēlreiz, bet kredītkartes gadījumā tas ir iespējams.

Norēķinu konta operāciju uzskaitei izmanto kontu 2620 – norēķinu 
konti bankās.

5.3. Kases operāciju uzskaite

Skaidrā nauda ir vislikvīdākais uzņēmuma aktīvs, kam ir augsts 
piesavināšanās risks. Lai novērstu šo risku, uzņēmuma vadītājam ir 
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jāizveido efektīva naudas līdzekļu uzskaites un kontroles sistēma, kas 
atbilstu normatīvo aktu prasībām [15].

Uzņēmumā darījumi ar skaidru naudu tiek reģistrēti kasē. Grāmat-
vedības uzskaitē vārdam „kase” izšķir trīs jēdzienus: 

• EKA kase;
• struktūrvienības (veikala, tirdzniecības vietas) kase;
• galvenā uzņēmuma kase [15].

Kases operāciju uzskaite uzņēmumiem ir jāveic saskaņā ar Ministru 
kabineta 2003. gada 21. oktobra noteikumiem Nr. 584 „Kases operāciju 
uzskaites noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 584).

Uzņēmumu vadītāji ir atbildīgi par kases operāciju uzskaites notei-
kumu pareizu piemērošanu savu uzņēmumu saimnieciskās darbības 
apstākļiem un organizatoriskajai struktūrai.

To apstiprina grāmatvedības organizācijas dokumentos [23].
 
Uzņēmuma vadītāja darbības:
• jānosaka kases grāmatas un kases orderu forma, to sagatavošanas 

veids un nepieciešamības gadījumā papildu rekvizīti;
• ar rakstisku rīkojumu jāieceļ par kases operāciju uzskaiti atbildī-

gais grāmatvedis, kā arī jānosaka viņa pienākumi un atbildība un 
viņš jāpilnvaro parakstīt kases orderus;

• noformējot darba līgumu vai ar rakstisku rīkojumu jānosaka dar-
binieks, kurš veiks kasiera pienākumus: 

 � gadījumā, ja šos pienākumus veiks citā amatā nodarbināta 
persona (mazos uzņēmumos), tas arī ir jānoformē ar rakstisku 
rīkojumu;

• jāveic pasākumi skaidras naudas uzglabāšanas drošībai;
• kasei kā kasiera darba vietai noteikumi neparedz obligātu atra-

šanos atsevišķā telpā, galvenais priekšnoteikums – naudai jābūt 
uzglabātai drošībā;
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• uzņēmumiem arī nav noteikts ne uzglabājamās naudas limits, ne 
valūtas veids – to visu nosaka uzņēmuma vadītājs [23].

Kasiera darba pienākumos jāiekļauj šādi noteikumi:
• neveikt nekādus ieejošos vai izejošos maksājumus bez sanumurē-

tiem dokumentiem – kases orderiem, maksājumu sarakstiem;
• paraksts uz kases dokumenta vienlaikus ir arī naudas saņēmēja 

vai maksātāja apliecinājums, ka darījums reāli noticis;
• izmaksāt naudu citai personai drīkst tikai pēc rakstiskas naudas 

saņēmēja piekrišanas, kas norādīta pilnvarā;
• nedrīkst būt nekādu naudas izsniegšanas gadījumu pēc kasiera 

paša sastādīta kases izdevumu ordera;
• regulāri jāsaskaņo kases faktiskais atlikums ar atlikumu kases 

grāmatās;
• kasierim atskaites jānodod grāmatvedībā saskaņā ar apstiprināto 

dokumentu apgrozības shēmu;
• nauda jāuzglabā paredzētajā vietā;
• dienas skaidras naudas atlikumam jābūt tādam, lai nodrošinātu 

dienas skaidrās naudas darījumus;
• jāparedz kasiera aizvietošana slimības un atvaļinājuma laikā [23].

Skaidras naudas lietošanas ierobežojumus nosaka:
• likuma ,,Par nodokļiem un nodevām” 30. pants;
• Ministru kabineta 2007. gada 10. aprīļa noteikumi Nr. 237 ,,Skaidrā 

naudā veikto darījumu deklarēšanas noteikumi”;
• Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 159.7 pants ,,Skaid-

ras naudas lietošanas ierobežojumu neievērošana”. 

Nodokļu maksātājiem, izņemot fiziskās personas, kuras nav indi-
viduālie komersanti, katru mēnesi līdz 15. datumam jādeklarē visi 
iepriekšējā mēneša laikā savstarpēji skaidrā naudā veiktie darījumi – 
neatkarīgi no tā, vai darījums noticis vienā operācijā vai vairākās operā-
cijās, kuru summa pārsniedz 1500 euro.

Nodokļu maksātājiem, izņemot fiziskās personas, kuras nav indivi-
duālie komersanti, nav atļauts veikt skaidrā naudā darījumus, kuru 
summa pārsniedz 7200 euro – neatkarīgi no tā, vai darījums notiek 
vienā operācijā vai vairākās operācijās [20, 30. pants].

Noteiktais skaidrās naudas ierobežojums, kā arī skaidrā naudā 
veikto darījumu deklarēšanas pienākums attiecas arī uz fiziskajām 
personām, kuras reģistrējušās Valsts ieņēmumu dienestā (VID) kā 



855. NAUDAS LĪDZEKĻU  UZSKAITE

saimnieciskās darbības veicējas un veic skaidrās naudas darījumus 
saimnieciskās darbības ietvaros.

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 159.7 pants nosaka, ka: 
• par skaidrā naudā veikto darījumu nedeklarēšanu, ja darījumu 

summa pārsniedz mēnesī 1500 euro, bet nepārsniedz 7200 euro, 
uzliek naudas sodu fiziskajām personām trīs procentu apmērā 
no nedeklarētās summas, bet juridiskajām personām piecu pro-
centu apmērā no nedeklarētās summas;

• par darījuma veikšanu skaidrā naudā, ja darījuma summa pār-
sniedz 7200 euro, uzliek naudas sodu fiziskajām personām un ju-
ridiskajām personām piecpadsmit procentu apmērā no darījuma 
summas;

• par skaidrā naudā veikto darījumu deklarēšanu, pārkāpjot no-
dokļu normatīvajos aktos noteikto deklarāciju iesniegšanas ter-
miņu, uzliek naudas sodu fiziskajām personām no septiņdesmit 
līdz divsimt astoņdesmit euro, bet juridiskajām personām no 
simt četrdesmit līdz septiņsimt euro.

Deklarāciju par skaidrā naudā veiktajiem darījumiem darījuma da-
lībnieki iesniedz VID ne vēlāk kā līdz pārskata mēnesim sekojošā mēne-
ša piecpadsmitajam datumam [24, 3. punkts].

Ministru kabineta 2014. gada 11. februāra noteikumi Nr. 96 „Nodok-
ļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lieto-
šanas kārtība” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 96) nosaka:

• nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un 
iekārtu lietošanas kārtību; 

• nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un 
iekārtu lietotājus;

• darījumus apliecinošo dokumentu veidus un rekvizītus;
• nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un 

iekārtu lietotāju un apkalpojošo dienestu pienākumus; 
• kārtību, kādā elektroniskās ierīces un iekārtas, to lietotāji un ap-

kalpojošie dienesti reģistrējami VID vienotajā datubāzē (reģistrā);
• nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un 

iekārtu lietošanas, lietotāju un apkalpojošo dienestu uzraudzības 
un kontroles kārtību;

• gadījumus, kad nodokļu maksātāji, saņemot samaksu par darī-
jumiem vai amata atlīdzību par normatīvajos aktos noteiktajām 
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darbībām (turpmāk – samaksa par darījumiem) skaidrā naudā, 
nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanai var nelietot kases apa-
rātus, hibrīda kases aparātus, kases sistēmas, specializētās ierīces 
vai iekārtas.

Lai nodrošinātu nodokļu un citu maksājumu reģistrāciju, par da-
rījumiem saņemto samaksu skaidrā naudā, ar maksājumu kartēm vai 
citiem maksājuma apliecinājumiem (dāvanu kartes, čeki, taloni un 
tamlīdzīgi apliecinājumi par to, ka tiek veikts norēķins par darījumu) 
nodokļu maksātāji reģistrē, izmantojot nodokļu un citu maksājumu re-
ģistrēšanas elektroniskās ierīces un iekārtas – kases aparātus, kases sis-
tēmas, specializētās ierīces un iekārtas (turpmāk – kases aparāts).

Drīkst lietot tikai tādus kases aparātus, kas:
• atbilst normatīvajos aktos noteiktajām tehniskajām prasībām,
• ir reģistrēti VID uz lietotāja vārda,
• ir noplombēti ar numurētām un VID iegādātām speciālām sting-

rās uzskaites plombām. 
Lietotājs nodrošina saimnieciskās darbības veidam atbilstošas kons-

trukcijas kases aparāta iegādi un lietošanu nodokļu un citu maksājumu 
reģistrēšanai katrā pastāvīgajā darbības vietā vai ārpus tās. 

Maksājumus ārvalstu valūtā var pieņemt tikai tad, ja kases aparāts 
veic konvertācijas aprēķinu.

Lietotājs nodrošina, lai persona, kas pilda kasiera pienākumus, tiktu 
apmācīta darbam ar attiecīgo kases aparāta modeli, kā arī rakstiski no-
saka kasiera pienākumus. 

MK noteikumu Nr. 96 III nodaļa nosaka lietotāja pienākumus, re-
ģistrējot kases aparātus VID vienotajā datu bāzē (reģistrā), kā arī pār-
vietojot, pārtraucot lietot vai izbeidzot lietot kases aparātus. 

IV nodaļā noteikti kases aparātu lietotāja pienākumi attiecībā uz ka-
ses aparāta obligāto dokumentāciju un prasībām tās glabāšanai, kā arī 
tehniskās pases rekvizīti.
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V nodaļa nosaka lietotāja pienākumus saistībā ar darījumu reģistrē-
šanu kases aparātā:

• darījuma un par to saņemtās samaksas skaidrā naudā, ar mak-
sājumu kartēm vai citiem maksājuma apliecinājumiem (dāvanu 
kartes, čeki, taloni un tamlīdzīgi apliecinājumi par to, ka tiek 
veikts norēķins par darījumu) reģistrēšanu;

• kases čeka (ar rekvizītiem, kas kases čekam noteikti normatīvajos 
aktos par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko 
ierīču un iekārtu tehniskajām prasībām) izdrukāšanu un izsnieg-
šanu darījuma partnerim vai klientam;

• kases čeku anulēšanas kārtību un nosacījumus;
• skaidras naudas izsniegšanas operāciju reģistrēšanu;
• priekšapmaksas (dāvanu karšu pārdošanas) un pēcmaksas 

saņemšanu;
• lietotāja pienākumus laikā, kad kases aparāts nedarbojas.
VI nodaļa nosaka lietotāja pienākumus, aizpildot kases aparāta 

žurnālu, Z pārskatu un POS (no angļu val. point-of-sale – ‘pārdošanas 
punkts’) termināļu pārskatu reģistru. 

VII nodaļā noteikti darījumus apliecinošo dokumentu veidi:
• kases čeks,
• numurēta un VID reģistrēta kvīts,
• numurēta un VID reģistrēta biļete. 
Šajā nodaļā noteiktas prasības numurētu un VID reģistrētu kvīšu un 

numurētu un VID reģistrētu biļešu lietošanai, kā arī tajās norādāmie 
rekvizīti.

Kases čekā norādāmie rekvizīti ir noteikti MK 2014. gada 11. feb-
ruāra noteikumu Nr. 95 „Noteikumi par nodokļu un citu maksājumu 
reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu tehniskajām prasībām” 
23. punktā. 

 
Ja kases čekā vai numurētā un VID reģistrētā biļetē nav norādīti 

visi likumā „Par grāmatvedību” un „Pievienotās vērtības nodokļa li-
kumā” noteiktie rekvizīti, lietotājs pēc darījuma partnera pieprasījuma 
izsniedz kvīti. 

Nodokļu maksātājs darījumu reģistrēšanai var nelietot kases apa-
rātu MK noteikumu Nr.  96 82., 84.  un 85. punktā norādītajos gadī-
jumos, darījumu apliecinot ar VID reģistrētu kvīti, VID reģistrētu 
biļeti, piemēram, par ārpus pastāvīgās darbības vietas sniegtajiem 
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pakalpojumiem, par pašu iegūtu vai ražotu preču pārdošanu to ražo-
šanas vietā vai piegādi pircējiem uz vietas, vai šo preču remontu; par 
pastāvīgajā darbības vietā sniegtajiem pakalpojumiem, ja tajā vidējie 
skaidrās naudas ieņēmumi mēnesī nepārsniedz sešas minimālās mēneša 
darba algas u. c.

Vidējos skaidrās naudas ieņēmumus mēnesī aprēķina, trijos ie-
priekšējos kalendāra mēnešos gūto skaidrās naudas ieņēmumu kopē-
jo summu izdalot ar trīs. Ja vidējie skaidras naudas ieņēmumi mēnesī 
divus mēnešus pēc kārtas pārsniedz sešas minimālās mēneša darba 
algas, nākamā mēneša laikā jānodrošina kases aparāta lietošanas 
uzsākšana. 

 
MK noteikumu Nr. 96 pielikumi
1. pielikums „Kases aparāta, hibrīda kases aparāta, kases sistēmas 

žurnāls valūtas pirkšanas un pārdošanas darījumiem”.
2. pielikums „Iesniegums apkalpojošā dienesta iekļaušanai Valsts ie-

ņēmumu dienesta vienotajā datubāzē (reģistrā)”.
3. pielikums „Iesniegums par stingrās uzskaites plombu piešķiršanu 

(paraugs)”.
4. pielikums „Pārskats par stingrās uzskaites plombu izlietojumu”.
5. pielikums „Valsts ieņēmumu dienesta vienotajā datubāzē (reģistrā) 

reģistrētie kases aparāti, kuri pārreģistrējami līdz 2016. gada 31. decem-
brim” (Pielikums MK 15.12.2015. noteikumu Nr. 744 redakcijā; sk. no-
teikumu 141.1 punktu.).

Kādas varētu būt nepilnības kases aparātu lietošanā:
• kases aparātā nav ieprogrammēti un X pārskatā, Z pārskatā un 

kases čekā netiek norādīti normatīvajos aktos noteiktie rekvizīti;
• nav noslēgts vai pagarināts rakstisks līgums ar apkalpojošo die-

nestu, vai arī šis līgums par apkalpošanu neatrodas kases aparāta 
lietošanas vietā;

• VID nav paziņots par kases aparāta lietošanas izbeigšanu vai 
pārtraukšanu;

• kases aparātam nav stingrās uzskaites plombas, vai arī šī plomba 
ir bojāta;

• kases aparāta naudas kastē esošās naudas kopsumma neatbilst 
X pārskatā norādītajai naudas summai;

• saņemto samaksu nereģistrē kases aparātā vai pircējam neiz-
sniedz kases čeku;

• kases aparāta žurnāls netiek precīzi izpildīts;
• kases aparāta žurnālā nav ielīmēti visi Z pārskati [23].

https://likumi.lv/ta/id/278906-grozijumi-ministru-kabineta-2014-gada-11-februara-noteikumos-nr-96-nodoklu-un-citu-maksajumu-registresanas-elektronisko-iericu-...
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Mazos uzņēmumos, kur ar skaidru naudu rīkojas uzņēmuma vadī-
tājs, kas bieži vien ir vienīgais īpašnieks, visai problemātiski ir ievērot 
pareizu kases operāciju uzskaiti.

Praksē notiek tā, ka nauda no tirdzniecības vietām tiek inkasēta, uz-
reiz tiek veikti norēķini par pirkumiem, un grāmatvedībā pamatdoku-
menti par naudas izlietojumu nonāk, pirms ir noformēta tās saņemšana. 
Tas nozīmē, ka kases operāciju dokumentēšana ir formāla. 

Lai naudu varētu izlietot, tā vispirms ir jāsaņem uzņēmuma kasē.
No EKA naudas kases izņemtā nauda dienas beigās ir tikai viena no 

EKA žurnāla (kurš pēc būtības ir hronoloģiskais reģistrs) ieraksta ailēm. 
No grāmatvedības viedokļa šāda naudas izņemšana ir atsevišķs saim-
niecisks darījums, kas ir jādokumentē.

Uzņēmuma kasieris (var būt arī uzņēmuma vadītājs) no tirdzniecības 
vietām inkasē naudu un kopā ar inkasācijas čekiem to nogādā galvenajā 
kasē.

Ja veikali ir izvietoti teritoriāli dažādās vietās vai to ieņēmumi ir 
mazi, inkasācija uz galveno kasi katru dienu netiks veikta. Tad uzņēmu-
ma vadītājs ar savu rīkojumu var noteikt darbinieku, kurš ir atbildīgs 
par izņemtās naudas uzglabāšanu un nogādāšanu uzņēmuma galvenajā 
kasē.

Kad kasieris uzrāda inkasācijas čeku, atbildīgais grāmatvedis sastāda 
ieņēmumu orderi un kvīti, reģistrē tos žurnālā, paraksta, apzīmogo ar 
uzņēmuma zīmogu un nodod kasierim.

Kasieris ar parakstu apstiprina ieņēmumu orderi, parakstās uz kvīts 
par to, ka nauda ir iemaksāta, apzīmogo ar spiedogu, naudu novieto tai 
paredzētajā glabāšanas vietā (seifā) un darījumu reģistrē kases grāmatā.

Kvītis kasierim kā fiziskai personai jāuzglabā pie sevis, lai inventari-
zācijas vai citā gadījumā ar tām varētu pamatot inkasēto naudas summu 
lielumu.

Uzņēmuma vadītājs ir atbildīgs par naudas drošības un apgrozīju-
ma kontroles procedūru noteikšanu. Viņam jānosaka, kurš darbinieks 
un cik bieži salīdzina EKA datus par naudas inkasāciju un uzņēmuma 
galvenajā kasē vai bankā iemaksātajām summām. Tas nevar būt, piemē-
ram, kasieris. 

Grāmatojumi par mazumtirdzniecības vietas dienas ieņēmumiem:
• dienas ieņēmumi, pamatojoties uz veikala atskaitēm:

D 261x (tirdzniecības vietas kase) −
K 611x (ieņēmumi no preču realizācijas),

K 572x (norēķini par PVN);
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• naudas saņemšana galvenajā kasē:
D 261x (uzņēmuma galvenā kase) – K 261x (tirdzniecības vietas kase).

 
Grāmatojums naudas saņemšanas un izsniegšanas dokumentēšanai:
• avansa izsniegšana saimnieciskiem darījumiem:

D 238x (norēķini par izsniegtajiem avansiem) – 
K 261x (uzņēmuma galvenā kase).

Uzņēmumos, kuros nauda no mazumtirdzniecības vietām tiek inka-
sēta uz banku, darījumu pamatojošs dokuments, ko saņem grāmatvedī-
ba, ir tirdzniecības vietu inkasācijas čeki un inkasācijas kvītis:

D 267x (nauda ceļā) − K 261x (tirdzniecības vietas kase).
Norēķinu kontā ieskaitīta nauda saskaņā ar bankas konta izrakstu:

D 262x (norēķinu konts bankā) − K 267x (nauda ceļā) [23].
 
Kases operāciju uzskaitei un pamatošanai tiek izmantoti šādi grā-

matvedības dokumenti: 
• kases ieņēmumu orderis, 
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• kases izdevumu orderis, 
• kases grāmata.
Kases ieņēmumu orderis ir dokuments, kas apliecina skaidrās nau-

das iemaksu uzņēmuma kasē.
 
Kasieris skaidro naudu kasē pieņem saskaņā ar uzņēmuma vadītāja 

vai atbildīgā grāmatveža parakstītiem kases ieņēmumu orderiem. 
Par saņemto skaidrās naudas maksājumu kasieris maksātājam iz-

sniedz uzņēmuma vadītāja vai atbildīgā grāmatveža un kasiera paraks-
tītu kases ieņēmumu ordera kvīti, kurā norādīti visi MK noteikumu 
Nr. 584 14. punktā norādītie rekvizīti. 

Uzņēmums, kurš skaidrā naudā saņemto samaksu reģistrē kases 
aparātā, par darbdienas laikā saņemto un iemaksāšanai uzņēmuma kasē 
paredzēto skaidrās naudas summu sagatavo vienu kases ieņēmumu or-
deri, saskaņā ar kuru iemaksā naudu kasē un izdara ierakstu kases grā-
matā. Šo kases ieņēmumu orderi sagatavo, pamatojoties uz kases aparāta 
žurnāla datiem [10, 6. punkts].

Kases izdevumu orderis ir dokuments, kas apliecina skaidrās nau-
das izsniegšanas mērķi no uzņēmuma kases. 

Kasieris skaidro naudu no kases izsniedz saskaņā ar uzņēmuma va-
dītāja un/vai atbildīgā grāmatveža un kasiera parakstītiem kases izde-
vumu orderiem, kuros norādīti visi MK noteikumu Nr. 584 15. punktā 
norādītie rekvizīti. 

Ja uz attaisnojuma dokumenta (piem., izmaksu saraksta, iesnieguma, 
rēķina), kas kases izdevumu orderī norādīts kā maksājuma pamatojums 
un pievienots kases izdevumu orderim, ir uzņēmuma vadītāja parakstīts 
rīkojums (atļauja) skaidrās naudas izsniegšanai, tad uzņēmuma vadītāja 
paraksts uz kases izdevumu ordera nav obligāts [10, 18. punkts]. 

Naudas saņēmējam kases izdevumu orderī obligāti jāparakstās par 
naudas saņemšanu, norādot saņemto summu ar vārdiem un datumu.

 
Kases ieņēmumu vai izdevumu orderos un izmaksu sarakstos ie-

rakstus izdara precīzi un skaidri. Aizliegts izdarīt ierakstus tehniski 
viegli pārlabojamā vai fiziski nenoturīgā veidā (rakstiskiem ierakstiem 
nedrīkst izmantot zīmuli). Šajos orderos un sarakstos nav pieļaujami ne-
kādi labojumi [10, 23. punkts].

 
Ja konkrētu skaidrās naudas maksājumu skaidrās naudas saņēmēja 

vietā saņem cita (pilnvarotā) fiziskā persona, tad papildus 15. punktā 
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minētajiem rekvizītiem norāda arī tās personas vārdu, uzvārdu un per-
sonas kodu, kura ir pilnvarota saņemt naudu un parakstīties kā faktis-
kais naudas saņēmējs [8, 17. punkts].

 
Kases operāciju veikšanai sagatavotos kases ieņēmumu un izde-

vumu orderus pirms to iesniegšanas kasē reģistrē kases ieņēmumu 
un izdevumu orderu reģistrācijas žurnālā. Kases ieņēmumu un iz-
devumu orderus numurē atsevišķi. Kases ieņēmumu un izdevumu 
orderus drīkst reģistrēt elektroniski, izmantojot datorprogrammu 
[10, 20. punkts].

Kases grāmata – uzņēmuma uzskaites dokuments, kurā oficiāli ap-
stiprinātā veidā tiek atspoguļota skaidrās naudas kustība [3, 218.  lpp.].
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Uzņēmuma kases operācijas, kā arī skaidrās naudas atlikumus uzņē-
muma kasē reģistrē atsevišķi kases operācijām euro un kases operācijām 
ārvalstu valūtās (pa to veidiem) iekārtotās kases grāmatās, ja kases grā-
mata sagatavota papīra reģistra veidā. 

Ja kases grāmatu kārto elektroniski, izmantojot datorprogrammu, 
tad uzņēmuma kases operācijas, kā arī skaidrās naudas atlikumus uz-
ņēmuma kasē reģistrē vienā kases grāmatā, atsevišķi uzskaitot kases 
operācijas euro un kases operācijas ārvalstu valūtās (pa to veidiem) 
[10, 3. punkts].

Kases grāmatu kārto katru dienu, kad uzņēmumam bijušas kases 
operācijas, izdarot šādus i erakstus:

• skaidrās naudas atlikums kasē (ja tāds ir) attiecīgā perioda 
sākumā;

• visas kases operācijas attiecīgajā periodā, nodalot skaidrās naudas 
saņemšanu un izsniegšanu;

• skaidrās naudas atlikums kasē (ja tāds ir) attiecīgā perioda beigās 
[10, 4. punkts]. 

Ja uzņēmuma vidējie dienas skaidrās naudas ieņēmumi kasē nav 
lielāki par 150 euro, uzņēmums kases grāmatu kārto reizi nedēļā. 

Vidējos dienas skaidrās naudas ieņēmumus kasē aprēķina, saskaitot 
katrā iepriekšējā kalendāra mēneša darbdienā saņemtos skaidrās naudas 
maksājumus kasē un iegūto kopsummu dalot ar minētā kalendāra mē-
neša darbdienu skaitu [10, 5. punkts]. 

Kases grāmatu kārto saskaņā ar šādām prasībām: 
• katram pārskata gadam iekārto jaunu kases grāmatu; 
• pārskata gada sākumā kases grāmatā norādītajam skaidrās nau-

das atlikumam kasē jābūt vienādam ar iepriekšējā pārskata gada 
beigās aprēķināto un kases grāmatā norādīto skaidrās naudas 
atlikumu;

• ieraksti par katru attiecīgo periodu izdarāmi atsevišķā kases grā-
matas lapā, norādot attiecīgā perioda sākuma un beigu datumu;

• kases operācijas reģistrē, pamatojoties uz kases ieņēmumu vai 
izdevumu orderiem un norādot kases grāmatā attiecīgā ordera 
numuru, maksājuma mērķi un kases operācijas summu;

• kases grāmatā ierakstītajam kases atlikumam attiecīgā perioda 
sākumā jāatbilst kases atlikumam iepriekšējā attiecīgā perioda 
beigās;

• ārkārtas gadījumos (piem., ja konstatēta zādzība) inventarizāci-
jā konstatēto skaidrās naudas iztrūkumu kases grāmatā reģis-
trē inventarizācijas dienā, pamatojoties uz šim nolūkam īpaši 
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sagatavotu kases izdevumu orderi, bet skaidrās naudas pārpaliku-
mu reģistrē – pamatojoties uz kases ieņēmumu orderi;

• kases grāmatu obligāti noslēdz mēneša pēdējā darbdienā 
[10, 9. punkts].

Kases grāmatu sagatavo un ierakstus izdara tā, lai tajā ietvertā infor-
mācija saglabātos likumā „Par grāmatvedību” grāmatvedības reģistriem 
paredzētajā glabāšanas laikā (10 gadus).

Ja kases grāmatu kārto elektroniski, izmantojot grāmatvedības 
datorprogrammu, tad nodrošina izdrukas – attiecīgā perioda kases ie-
ņēmumu un izdevumu pārskatus. Pārskatiem jābūt numurētiem no 
pārskata gada sākuma augošā secībā. Pārskata gada beigās vai, ja nepie-
ciešams, agrāk izdrukas brošē hronoloģiskā secībā. 

Papīra reģistra veidā sagatavotai kases grāmatai jābūt ar noplēša-
mām ielikuma lapām, kuras paredzētas kases ieņēmumu un izdevumu 
pārskatu sagatavošanai. Kases grāmatas lapas numurē no pārskata gada 
sākuma augošā secībā, caurauklo, pēdējā lapā norāda lapu skaitu un 
apliecina ar uzņēmuma vadītāja un atbildīgā grāmatveža parakstu un 
zīmogu, ja tāds ir. Kases grāmatas lapai un noplēšamai ielikuma lapai ir 
viens un tas pats numurs [10, 10.–12. punkts].

Tātad ierakstus kases grāmatā izdara divos eksemplāros. Pirmie 
eksemplāri paliek kases grāmatā, bet otros izmanto kā kases pārska-
tu – kopā ar pievienotiem kases orderiem un citiem attaisnojuma 
dokumentiem. 

Ierakstiem papīra reģistra veidā sagatavotā kases grāmatā nedrīkst 
izmantot zīmuli. Ja šādā kases grāmatā izdara labojumu, to atrunā, no-
rādot, kas, kad un kāpēc labojis. Labojumu ar parakstu apliecina uzņē-
muma kasieris un atbildīgais grāmatvedis [10, 13. punkts].

Kases operāciju uzskaitei izmanto kontu 2610 – kase.

Naudas konti ir aktīva konti, saldo ir debetā, palielinājums (ie-
nākošā nauda) jāgrāmato debetā, bet konta samazinājums (izejošā 
nauda) – kredītā.

5.4. Valūtas operāciju uzskaite

Uzskaitē pareizi jāatspoguļo ārvalstu valūtā veiktie darījumi, jo iz-
veidojies ienākums vai zaudējums uzskaitāms nodokļu aplikšanā. 

http://likumi.lv/doc.php?id=66460


955. NAUDAS LĪDZEKĻU  UZSKAITE

Darbu ar ārvalstu valūtu iedala divās lielās grupās (sk. 5.1. att.):
• valūtas maiņa,
• maksājumi valūtā.

Valūtas maiņu iedala:
• speciālā uzņēmējdarbības veidā – valūtas maiņas punktu darbs;
• valūtas konvertācijā – valūtas pirkšana un pārdošana nepiecie-

šamo maksājumu veikšanai (valūtas konvertācija var būt arī pa-
rasts saimniecisks darījums). Valūtas maiņas darbību reglamentē 
LB noteikumi un dokumenti.

Maksājumi valūtā ir parasti uzņēmuma saimnieciskie darījumi.

Izdarot maksājumus ārvalstu valūtā, uzskaitē rodas kursu starpī-
ba, bet valūtas konvertācijas gadījumā rodas peļņa vai zaudējums no 
konvertācijas.

 
Peļņu vai zaudējumus, kas rodas ārvalstu valūtas kustībā, sauc par 

„kursu starpību”, kas jāuzskaita nodokļu aplikšanas gadījumos.
Peļņa vai zaudējums, kas rodas, pērkot un pārdodot ārvalstu valūtu, ir 

„konvertācijas rezultāts”, kas pilnā apjomā uzskaitāms nodokļu aplikšanā.
 
Sastādot peļņas vai zaudējumu aprēķinu, valūtas konvertācija, 

kursu starpība un to rezultāts tiek uzskatīti par uzņēmuma „pārējo 

5.1. att. Darbs ar ārvalstu valūtu (autores veidots attēls). 

Valūtas maiņa

Speciāls 
uzņēmējdarbības 

veids

Parasti saimnieciskie 
darījumi

Valūtas  
konvertācija

Valūtas operācijas

Valūtas maiņa Maksājumi valūtā
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saimniecisko darbību”. Šie saimnieciskie darījumi nav ieskaitāmi „ār-
kārtas posteņos”.

 Valūtas kursu starpības uzņēmuma darījumos ar ārvalstu valūtu tiek 
uzrādītas „Ārkārtas ieņēmumu” vai „Ārkārtas izmaksu” sastāvā tikai ne-
parastos izņēmuma gadījumos, turklāt par lielām summām.

Grūtības darbā ar ārvalstu valūtu izraisa darījumu iedalījums:
• darījumi, kuros rodas kursu starpība;
• darījumi, kuros rodas konvertācijas rezultāts.
 
Kursu starpība rodas jebkurā naudas līdzekļu kustībā ārvalstu 

valūtā. 
 
Ar „kustību” saprot ārvalstu valūtas ienākumus vai izdevumus. Kon-

vertācijas rezultāts rodas tajā gadījumā, kad uzņēmums apmaina vienu 
valūtu pret citu.

Ar 2014. gada 1. janvāri grāmatvedībā izmantojamais ārvalstu valū-
tas kurss ir Eiropas Centrālās bankas (ECB) publicētais euro atsauces 
kurss, bet, ja konkrētai ārvalstu valūtai nav Eiropas Centrālās bankas 
publicētā euro atsauces kursa, izmanto pasaules finanšu tirgus atzīta fi-
nanšu informācijas sniedzēja periodiskajā izdevumā vai tā tīmekļa viet-
nē publicēto valūtas tirgus kursu attiecībā pret euro.

Pasaules finanšu tirgus atzīti finanšu informācijas sniedzēji ir, pie-
mēram, „Financial Times” (www.ft.com), „Bloomberg” (www.bloom-
berg.com), „Reuters” (www.reuters.com). 

 
Ja attaisnojuma dokumentā vērtības mērs ir ārvalstu valūta, tad tajā 

norādītās summas naudas izteiksmē ierakstiem grāmatvedības reģistros 
pārrēķina euro saskaņā ar grāmatvedībā izmantojamo ārvalstu valūtas 
kursu, kas ir spēkā saimnieciskā darījuma dienas sākumā.

Par saimnieciskā darījuma dienu uzskata attiecīgi naudas saņem-
šanas vai maksāšanas dienu, preču vai pakalpojumu pirkšanas vai 
pārdošanas dienu, kā arī jebkuru citu dienu, kurā faktiski notikušas 
pārmaiņas uzņēmuma mantas stāvoklī [18, 5. pants].

Euro atsauces kursi tiek noteikti, pamatojoties uz ECB sistēmas un 
citu centrālo banku saskaņošanas procedūru, kas notiek katru darba 
dienu plkst. 15.15 (pēc Latvijas laika) un atspoguļo valūtas tirgus situā-
ciju attiecīgajā brīdī. ECB publicētais euro atsauces kurss ir pieejams 
ECB interneta vietnē (http://ej.uz/ECB_eiro_kurss).

http://www.ft.com
http://www.bloomberg.com
http://www.bloomberg.com
http://www.reuters.com
http://ej.uz/ECB_eiro_kurss
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Uzņēmumi neatkarīgi no darījuma veikšanas laika izmantos dienas 
sākumā publicēto valūtas kursu – tātad kursu, ko ECB publicējusi, no-
teikusi iepriekšējā darba dienā pēc plkst. 15.15 [21, 13. lpp.].

 
Valūtas operāciju uzskaitei izmanto šādus kontus:
• ieņēmumi no valūtu kursa paaugstināšanās – 8150;
• zaudējumi no valūtu kursa pazemināšanās – 8250;
• valūtas konvertācijas atspoguļošanai – 2680.

5.5. Naudas līdzekļu inventarizācija

Naudas līdzekļu inventarizācijas gaitā pārbauda skaidras naudas at-
likumus uzņēmuma kasēs, bezskaidras naudas atlikumus uzņēmuma 
kontos bankās un citās kredītiestādēs, naudas līdzekļus ceļā, kā arī nau-
das un naudas norēķinu dokumentus bilances sastādīšanas datumā.

Inventarizējot kasi, pārskaita visas naudas zīmes atsevišķi pa va-
lūtu nosaukumiem un atspoguļo inventarizācijas sarakstos, uzrādot 
valūtas banknošu (naudas zīmju) skaitu pēc nomināliem un to kopējo 
summu [16].

Inventarizācijā piedalās arī kasieris. Uzsākot kases inventarizāciju, 
komisija pieprasa no kasiera parakstu par to, ka seifā neglabājas citu 
uzņēmumu nauda un kasieris inventarizācijas komisijai uzrādījis visus 
kases dokumentus un naudu [5, 124. lpp.].

Naudas līdzekļu atlikumus uzņēmuma kontos bankās un citās kre-
dītiestādēs (Latvijā un ārvalstīs) inventarizē, uzņēmumam un attiecī-
gajai bankai (kredītiestādei) savstarpēji saskaņojot bezskaidras naudas 
atlikumus pa kontiem un valūtu nosaukumiem, par ko attiecīgi apstip-
rina savstarpējās salīdzināšanas dokumentus. Uz šo dokumentu pamata 
sastāda inventarizācijas sarakstus, kuros uzrāda bankas (kredītiestādes) 
nosaukumu, adresi, konta numuru, valūtas nosaukumu un atlikumu.

Naudas līdzekļus ceļā (naudas pārvedumus uz uzņēmuma kontu 
bankā, inkasētos skaidras naudas ieņēmumus u. tml.) inventarizē, salī-
dzinot uzskaitītās summas ar bankas vai citas kredītiestādes pasta kvīšu 
datiem, pavadrakstiem (kvītīm) par ieņēmumu nodošanu inkasentiem 
un citiem attiecīgiem dokumentiem.

Naudas dokumentus (pastmarkas, vekseļu markas, valsts no-
devu markas u.  c.) inventarizē, saskaitot markas pa to veidiem, un 
inventarizācijas sarakstā uzrāda to nosaukumus, daudzumu un 
nominālvērtību.
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Naudas norēķinu dokumentus – no pircējiem, pasūtītājiem un citiem 
debitoriem saņemtos čekus, kā arī kreditoriem (citiem uzņēmumiem un 
fiziskām personām) izsniegtos čekus – inventarizē šādi:

• kreditoriem izsniegtos čekus inventarizē, salīdzinot izsniegto 
čeku numurus ar banku izrakstiem: 

 � inventarizācijas sarakstā ieslēdz izsniegtos čekus, kuri vēl nav 
uzrādīti samaksai attiecīgajās banku vai citās kredītiestādēs, 
uzrādot čeku numurus, izsniegšanas datumus, summas, sa-
maksas termiņus un čeka saņēmēju;

• no debitoriem saņemtos, uzņēmuma kasē esošos (bankā neie-
sniegtos) čekus pārbauda un inventarizācijas sarakstā uzrāda 
čeku numurus, čeka devēju, izrakstīšanas datumu, iesniegšanas 
termiņu un summas [16].

Atsevišķos sarakstos jāinventarizē izsniegtās kredītkartes. 
Pēc pilnīgas naudas līdzekļu inventarizācijas pabeigšanas inventari-

zācijas komisija sagatavotajiem sarakstiem pievieno dokumentus un pa-
skaidrojumus, kas iegūti vai sagatavoti pārbaudes gaitā, un iesniedz tos 
uzņēmuma vadītājam.
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PRAKTISKIE DARBI

1. praktiskais darbs

Uzņēmums 18. augustā iegādājas licenci uz pieciem gadiem par 
500 €, apmaksu veicot no norēķinu konta. 

Iegrāmatojiet licences iegādi un nosakiet tās bilances vērtību uz pār-
skata perioda beigām – 31. decembri!

2. praktiskais darbs

Uzņēmums 24. oktobrī iegādājas grāmatvedības datorprogrammu 
par 1200 €, apmaksu veicot no norēķinu konta. Vadītājs noteicis lietderī-
gās lietošanas laiku – divi gadi.

Iegrāmatojiet datorprogrammas iegādi un nosakiet, kādā bilan-
ces postenī un kādā vērtībā tā tiks atspoguļota bilancē uz iegādes gada 
31. decembri!

3. praktiskais darbs

Uzņēmums A nopircis uzņēmumu B, par to samaksājot 7100 €. 
 
Iegādājamā uzņēmuma B bilances dati:
pamatlīdzekļi – 630 €
krājumi – 410 €
kreditori – 500 €.

Uzņēmuma A bilance pirms uzņēmuma B iegādes

Aktīvs Pasīvs
Pamatlīdzekļi 540,- Kapitāls 5720,-
Krājumi 420,- Kreditori 450,-
Naudas līdzekļi 5210,-
Bilance 6170,- Bilance 6170,-

PRAKTISKIE DARBI
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Uzņēmuma A bilance pēc uzņēmuma B iegādes

Aktīvs Pasīvs

Bilance Bilance

Nosakiet uzņēmuma B vērtību un tīros aktīvus! Aprēķiniet goodwill! 
Sastādiet uzņēmuma A bilanci pēc uzņēmuma B iegādes!

4. praktiskais darbs

Darba uzdevums
1. Aprēķiniet pamatlīdzekļu nolietojumu finanšu grāmatvedības va-

jadzībām pēc lineārās un ģeometriski degresīvās metodes! Nolie-
tojuma aprēķinu sāciet ar nākamā mēneša 1. datumu pēc iegādes.

2. Aprēķiniet uzkrāto nolietojumu!
3. Aprēķiniet neto vērtību katra pārskata gada beigās!

1. uzdevums
Pamatlīdzekļa sākotnējā vērtība ir 500 €. Tas iegādāts 2014. gada 

2. septembrī; lietderīgās lietošanas laiks – pieci gadi.

Gads

Lineārā metode Ģeometriski degresīvā metode
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2. uzdevums
Pamatlīdzekļa sākotnējā vērtība ir 320 €. Tas iegādāts 2014. gada 

6. novembrī; lietderīgās lietošanas laiks – četri gadi.

Gads

Lineārā metode Ģeometriski degresīvā metode
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3. uzdevums
Pamatlīdzekļa sākotnējā vērtība ir 1800 €. Tas iegādāts 2008. gada 

4. janvārī; lietderīgās lietošanas laiks – pieci gadi.

Gads

Lineārā metode Ģeometriski degresīvā metode
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4. uzdevums
Pamatlīdzekļa sākotnējā vērtība ir 6000 €. Tas iegādāts 2014. gada 

27. jūnijā; lietderīgās lietošanas laiks – seši gadi.

5. praktiskais darbs

Darba uzdevums
Konditorejā cukura atlikums 201x. gada 1.  janvāri ir 100 kg; cena – 

0,64 €/kg. Janvārī saņemts cukurs ražošanas vajadzībām: 
• 5. janvārī – 150 kg par 0,84 €/kg
• 18. janvārī – 220 kg par 0,79 €/kg
• 23. janvārī – 80 kg par 0,84 €/kg
• 30. janvārī – 100 kg par 0,76 €/kg.
Veicot inventarizāciju 31. janvārī, konstatēti 130 kg cukura atlikuma.
 
Aprēķiniet cukura atlikuma vērtību pēc vidējās svērtās cenas un 

FIFO metodes!

Gads

Lineārā metode Ģeometriski degresīvā metode
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6. praktiskais darbs

Darba uzdevums
Pēc pavadzīmes saņemti materiāli no piegādātāja par 220 € + 

PVN 21 % = .............. €. 
Samaksāts par saņemtajiem materiāliem no norēķinu konta: 160 € + 

PVN 21 % = .............. €.
Pārskata perioda beigās veikta inventarizācija, kurā konstatēts mate-

riālu atlikums par 1200 €, bet perioda sākumā noliktavā bija materiālu 
atlikums par 1000 €. 

Iegrāmatojiet saimnieciskās operācijas, pielietojot periodiskās inven-
tarizācijas metodi!

• D .............. – K .............. 
• D .............. – K ..............
• D .............. – K ..............
• D .............. – K ..............
• D .............. – K ..............

7. praktiskais darbs

Darba uzdevums
Saņemti materiāli no piegādātāja ar pēcapmaksu par 100 € + PVN 

21 % = .............. €.
Nopirkti materiāli ar tūlītēju samaksu no kases par 200 € + PVN 

21 % = .............. €.
Norakstīti materiāli, kas izlietoti saimnieciskās darbības vajadzībām 

par 250 €.

Iegrāmatojiet saimnieciskās operācijas, pielietojot nepārtrauktās in-
ventarizācijas metodi!

• D .............. – K ..............
• D .............. – K ..............
• D .............. – K ..............
• D .............. – K ..............
• D .............. – K ..............
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8. praktiskais darbs

Uzrakstiet grāmatojumus šādām saimnieciskajām operācijām:
 1) izrakstīts rēķins pasūtītājam par pakalpojuma izpildi: 1526,25 € + 

PVN 21 %;
 2) pasūtītājs apmaksā izrakstīto rēķinu, ieskaitot naudu norēķinu 

kontā; 
 3) izrakstīts rēķins pircējam par nosūtīto preci: 15984,67 € + 

PVN 21 %;
 4) pircējs apmaksā izrakstīto rēķinu, ieskaitot naudu norēķinu 

kontā; 
 5) izsniegts īstermiņa aizdevums uzņēmuma dalībniekam no norē-

ķinu konta: 5000 €;
 6) izrakstīts rēķins pircējam par nosūtīto produkciju: 3254,80 € + 

PVN 21 %, piešķirot 4 % atlaidi. Pircējam rēķins jāsamaksā 
10  dienu laikā. Pircējs apmaksā rēķinu septiņu dienu laikā, ie-
skaitot naudu norēķinu kontā; 

 7) saņemts rēķins par telpu nomu: 250 € + PVN 21 %;
 8) no kases izsniegta nauda: 250 € A. Kārkliņam kā norēķinu per-

sonai un 50 € G. Bērziņam kā norēķinu personai;
 9) A. Kārkliņa iesniegtais avansa norēķins: komandējuma izdevu-

mi – rēķins par viesnīcu: 220 € + PVN 21 %; 
 10) G. Bērziņa iesniegtais avansa norēķins: nopirktas kancelejas pre-

ces par 52,25 € + PVN 21 %;
 11) G. Bērziņam no kases izmaksāts avansa pārtēriņš; 
 12) no norēķinu konta samaksāts UIN avansa maksājums: 600 €;
 13) 27. oktobrī saņemts rēķins par laikraksta abonēšanu visam nā-

kamajam kalendārajam gadam: 45 € + PVN 21 %; 
 14) 17. novembrī samaksāts saņemtais rēķins par laikraksta abonē-

šanu, apmaksu veicot no norēķinu konta;
 15) 5. martā noslēgts līgums un izrakstīts rēķins par telpu īri ar 

noteikumu, ka samaksa tiks veikta piecu dienu laikā no līguma 
parakstīšanas brīža par visu īres periodu – diviem gadiem. Īres 
maksa: 1600 € + PVN 21 % mēnesī. Rēķins apmaksāts 7. martā. 
Uzrakstiet grāmatojumus par abiem gadiem!
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9. praktiskais darbs

Darba uzdevums: veiciet valūtas operāciju uzskaiti!

10.11.2017. ECB atsauces kurss 1,16540 USD. 
1. Norēķinu kontā ieskaitīts īstermiņa bankas kredīts 20 000 USD.
2. No norēķinu konta samaksāts avanss piegādātājam 4800 USD.
Aprēķiniet atlikumu (beigu saldo) uz 10.11.!

23.11.2017. ECB atsauces kurss 1,18480 USD.
3. Aprēķiniet kursu starpību!
4. Norēķinu kontā ieskaitīts avanss no pasūtītāja 15 980 USD.
Aprēķiniet atlikumu (beigu saldo) uz 23.11.!
Aprēķiniet apgrozījumu par novembri!
Aprēķiniet atlikumu (beigu saldo) uz 30.11.!

04.12.2017. ECB atsauces kurss 1,1865 USD.
5. Aprēķiniet kursu starpību!
6. USD izdevums konvertācijai 9588 USD.
Aprēķiniet atlikumu uz 04.12.!
Aprēķiniet apgrozījumu par decembri!
Aprēķiniet atlikumu (beigu saldo) uz 31.12.!

31.12.2017. ECB atsauces kurss 1,19930 USD.
7. Aprēķiniet kursu starpību!
Aprēķiniet atlikumu (beigu saldo) uz 31.12.!
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Nr.
p. k. Datums Operāciju saturs

Summa, USD
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
Atlikums mēneša 
sākumā -------- --------

1. 10.11. Īstermiņa bankas 
kredīts 20 000,- 1,16540 17161,49 5150

2. 10.11. Avanss 
piegādātājam 4 800,- 4118,76 2190

Atlikums 12.11. 15 200,- 13042,73
3. 23.11. Kursu starpība 1,18480 213,56 8250

15 200 : 1,18480 = 12829,17 – 13042,73 = -213,56

4. 23.11. Avanss no 
pasūtītāja 15 980,-

Valūtas operāciju uzskaite par 2017. gada novembri un decembri

Turpiniet patstāvīgi pēc 9. praktiskā darba nosacījumiem!
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PIELIKUMI

1. pielikums
Bilances shēma 

(Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma 1. pielikums)

PIELIKUMI

Aktīvs Pasīvs
Ilgtermiņa ieguldījumi
 I. Nemateriālie ieguldījumi

 1. Attīstības izmaksas 
 2. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes 

un tamlīdzīgas tiesības 
 3. Citi nemateriālie ieguldījumi 
 4. Nemateriālā vērtība 
 5. Avansa maksājumi par nemateriālajiem 

ieguldījumiem
 II. Pamatlīdzekļi (pamatlīdzekļi, ieguldījuma 

īpašumi un bioloģiskie aktīvi)
 1. Nekustamie īpašumi:

a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves
b) ieguldījuma īpašumi

 2. Dzīvnieki un augi:
a) darba un produktīvie dzīvnieki un 

ilggadīgie stādījumi
b) bioloģiskie aktīvi

 3. Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos 
pamatlīdzekļos

 4. Ilgtermiņa ieguldījumi publiskā partnera 
pamatlīdzekļos 

 5. Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces 
 6. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs 
 7. Pamatlīdzekļu izveidošana un 

nepabeigto celtniecības objektu izmaksas 
 8. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem 

 III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi
 1. Līdzdalība radniecīgo sabiedrību 

kapitālā
 2. Aizdevumi radniecīgajām sabiedrībām
 3. Līdzdalība asociēto sabiedrību kapitālā
 4. Aizdevumi asociētajām sabiedrībām
 5. Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi 
 6. Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa 

debitori
 7. Pašu akcijas un daļas 
 8. Aizdevumi akcionāriem vai 

dalībniekiem un vadībai 
 9. Atliktā nodokļa aktīvi

Pašu kapitāls
 1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls) 
 2. Akciju (daļu) emisijas uzcenojums 
 3. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas 

rezerve 
 4. Finanšu instrumentu patiesās vērtības 

rezerve 
 5. Rezerves: 

a) likumā noteiktās rezerves
b) rezerves pašu akcijām vai daļām 
c) sabiedrības statūtos noteiktās rezerves
d) rezerves, kas novirzītas attīstībai
e) ārvalstu valūtu pārrēķināšanas rezerve
f) pārējās rezerves

 6. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai 
nesegtie zaudējumi

 7. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi
 8. Mazākumakcionāru līdzdalības daļa

Uzkrājumi
 1. Uzkrājumi pensijām un tamlīdzīgām 

saistībām 
 2. Uzkrājumi paredzamajiem nodokļiem
 3. Citi uzkrājumi

Ilgtermiņa kreditori
 1. Aizņēmumi pret obligācijām 
 2. Akcijās pārvēršamie aizņēmumi
 3. Aizņēmumi no kredītiestādēm 
 4. Citi aizņēmumi 
 5. No pircējiem saņemtie avansi 
 6. Parādi piegādātājiem un 

darbuzņēmējiem 
 7. Maksājamie vekseļi 
 8. Parādi radniecīgajām sabiedrībām 
 9. Parādi asociētajām sabiedrībām 
 10. Nodokļi un valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātās iemaksas 
 11. Atliktā nodokļa saistības
 12. Pārējie kreditori 
 13. Nākamo periodu ieņēmumi 
 14. Neizmaksātās dividendes
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Apgrozāmie līdzekļi
 I. Krājumi

 1. Izejvielas, pamatmateriāli un 
palīgmateriāli

 2. Nepabeigtie ražojumi un pasūtījumi 
 3. Gatavie ražojumi un preces pārdošanai 
 4. Avansa maksājumi par krājumiem
 5. Dzīvnieki un augi:

a) dzīvnieki un viengadīgie stādījumi
b) bioloģiskie aktīvi

 6. Pārdošanai turētie ilgtermiņa 
ieguldījumi

 II. Debitori
 1. Pircēju un pasūtītāju parādi 
 2. Radniecīgo sabiedrību parādi 
 3. Asociēto sabiedrību parādi 
 4. Citi debitori 
 5. Neiemaksātās daļas sabiedrības kapitālā 
 6. Īstermiņa aizdevumi akcionāriem vai 

dalībniekiem un vadībai 
 7. Nākamo periodu izmaksas 
 8. Uzkrātie ieņēmumi

 III. Īstermiņa finanšu ieguldījumi
 1. Līdzdalība radniecīgo sabiedrību 

kapitālā 
 2. Pašu akcijas un daļas 
 3. Pārējie vērtspapīri un līdzdalība 

kapitālos
 4. Atvasinātie finanšu instrumenti

 IV. Nauda

Īstermiņa kreditori
 1. Aizņēmumi pret obligācijām
 2. Akcijās pārvēršamie aizņēmumi 
 3. Aizņēmumi no kredītiestādēm 
 4. Citi aizņēmumi
 5. No pircējiem saņemtie avansi 
 6. Parādi piegādātājiem un 

darbuzņēmējiem 
 7. Maksājamie vekseļi 
 8. Parādi radniecīgajām sabiedrībām 
 9. Parādi asociētajām sabiedrībām 
 10. Nodokļi un valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātās iemaksas 
 11. Pārējie kreditori
 12. Nākamo periodu ieņēmumi 
 13. Neizmaksātās dividendes 
 14. Uzkrātās saistības 
 15. Atvasinātie finanšu instrumenti
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2. pielikums
Grāmatvedības kontu plāns

Bilances konti
1. Ilgtermiņa ieguldījumi
1.1. Nemateriālie ieguldījumi
  1110 Pētniecības un uzņēmuma attīstības izmaksas

  1120 Koncesijas, patenti, licences, tirdzniecības zīmes un līdzīgas tiesības; datoru 
programmas

  1130 Uzņēmuma nemateriālā vērtība
  1180 Avansa maksājumi par nemateriāliem aktīviem
  1190 Nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstītā daļa (pasīvā)
1.2. Pamatlīdzekļi

  1210 Zemes gabali, ēkas, būves, ilggadīgie stādījumi un citi nekustamā īpašuma 
objekti

  1220 Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas
  1230 Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs
  1240 Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas
  1290 Pamatlīdzekļu nolietojums (pasīvā)
1.3. Ilgtermiņa finansu ieguldījumi
  1310 Līdzdalība meitas uzņēmumu kapitālā
  1320 Aizdevumi meitas uzņēmumam
  1330 Līdzdalība saistīto uzņēmumu kapitālā
  1340 Aizdevumi saistītajiem uzņēmumiem
  1350 Pārējie vērtspapīri
  1360 Pārējie aizdevumi
  1370 Pašu akcijas un daļas
  1380 Aizdevumi uzņēmuma dalībniekiem un valdei
2. Apgrozāmie līdzekļi
2.1. Krājumi
  2110 Izejvielas un materiāli
  2120 Nepabeigtie ražojumi
  2130 Gatavie ražojumi un preces pārdošanai
  2140 Nepabeigtie pasūtījumi
  2190 Avansa maksājumi par precēm
2.2. Produktīvie un darba dzīvnieki
  2210 Pieaugušie produktīvie lopi
  2220 Jaunlopi un sīkie dzīvnieki
  2230 Darba lopi
  2290 Darba lopu norakstītā vērtība (pasīvā)
2.3. Norēķini par prasībām (ar debitoriem)
  2310 Norēķini ar pircējiem un pasūtītājiem
  2320 Par piegādēm un pasūtītājiem saņemtie vekseļi
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  2330 Meitas uzņēmuma parādi
  2340 Saistīto uzņēmumu parādi
  2350 Norēķini ar citiem debitoriem
  2360 Norēķini par parakstītā sabiedrības kapitālā neiemaksātām summām
  2370 Īstermiņa aizdevumi sabiedrības dalībniekiem un vadībai
  2380 Norēķini par prasībām pret personālu un īstermiņa aizdevumi personālam
  2390 Pārmaksātie nodokļi, iepriekš samaksātie nodokļi
2.4. Nākamo periodu izdevumi
  2410 Nākamo periodu izdevumi
  2420 Akciju emisijas nocenojums (disagio)
2.5. Vērtspapīri apgrozāmo līdzekļu sastāvā un īstermiņa līdzdalība kapitālos
  2510 Meitas uzņēmuma akcijas un daļas
  2520 Saistīto uzņēmumu akcijas un daļas
  2530 Pašu uzņēmuma akcijas un daļas
  2540 Pārējie vērtspapīri un līdzdalība kapitālos
2.6. Naudas līdzekļi
  2610 Kase
  2620 Norēķinu konti bankās
  2640 Akreditīvi, čeki un īpašu norēķina formu konti
  2650 Citi konti bankās
  2670 Pārējie naudas līdzekļi
3. Pašu kapitāls

3.1. Pamatkapitāls vai līdzdalības kapitāls, agio, ilgtermiņa ieguldījumu 
pārvērtēšanas rezerve

  3110 Pamatkapitāls vai līdzdalības kapitāls
  3120 Akciju emisijas uzcenojums (agio)
  3130 Ilgtermiņu ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve
3.2. Privātkonti
  3210 Privātiem nolūkiem izņemtie līdzekļi
  3220 Privātie ieguldījumi
3.3. Rezerves
  3310 Rezerves kapitāls
  3330 Citas likumā paredzētās rezerves
  3340 Rezerves pašu akcijām un daļām
  3350 Statūtos paredzētās rezerves
  3360 Pārējās rezerves
3.4. Nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi
  3410 Pārskata gada nesadalītā peļņa
  3420 Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa
4. Uzkrājumi
4.1. Uzkrājumi pensijām pielīdzinātām saistībām
  4110 Uzkrājumi pensijām pielīdzinātām saistībām
4.2. Uzkrājumi paredzamiem nodokļiem
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  4210 Uzkrājumi paredzamiem nodokļiem
4.3. Citi uzkrājumi
  4310 Citi uzkrājumi
5. Kreditori
5.1. Norēķini par aizņēmumiem
  5110 Aizņēmumi pret obligācijām
  5120 Akcijās pārvēršamie aizņēmumi
  5130 Aizņēmumi ar līdzdalību peļņā
  5140 Citi aizņēmumi
  5150 Īstermiņa aizņēmumi no kredītiestādēm
  5160 Ilgtermiņa aizņēmumi no kredītiestādēm
  5170 Aizņēmumi no kredītiestādēm – bez norādītā termiņa
5.2. Norēķini par saņemtajiem avansiem
  5210 Norēķini par saņemtajiem avansiem
5.3. Norēķini ar piegādātājiem un darbuzņēmējiem
  5310 Norēķini ar piegādātājiem un darbuzņēmējiem
5.4. Maksājamie vekseļi
  5410 Norēķini par pašu izdotiem vekseļiem
5.5. Norēķini ar uzņēmumiem, dalībniekiem un personālu
  5510 Norēķini par parādiem meitas uzņēmumam
  5520 Norēķini par parādiem saistītiem uzņēmumiem
  5530 Norēķini par parādiem uzņēmumiem, ar kuriem ir līgums par līdzdalību
  5540 Norēķini par parādiem citiem uzņēmumiem un dalībniekiem
  5550 Norēķini par parādiem personālam
5.6. Norēķini par darba samaksu un ieturējumiem (izņemot nodokļus)
  5610 Norēķini par darba algu
  5620 Norēķini par ieturējumiem no darba algas (izņemot nodokļus)
5.7. Norēķini par nodokļiem
  5710 Norēķini par peļņas nodokli
  5720 Norēķini par citiem nodokļiem, nodevām un maksājumiem budžetam
5.8. Norēķini par dividendēm
  5810 Norēķini par pārskata gada dividendēm
  5820 Norēķini par iepriekšējo gadu neizmaksātajām dividendēm
5.9. Nākamo periodu ieņēmumi
  5910 Nākamo periodu ieņēmumi

Operāciju konti
6. Ieņēmumi no uzņēmuma saimnieciskās darbības
6.1. Ieņēmumi no pārdošanas, kas apliekami ar nodokļiem vispārējā kārtībā
  6110 Ieņēmumi no pamatdarbības produkcijas un pakalpojumu pārdošanas
6.2. Ieņēmumi no pārdošanas, kas citādi apliekami ar nodokļiem
  6210 Ar nodokļiem neapliekamie pārdošanas ieņēmumi
  6220 Ar īpašiem nodokļiem apliekamie pārdošanas ieņēmumi
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6.3. Komisijas, starpniecības un citi ieņēmumi
  6310 Komisijas un starpniecības ieņēmumi
  6320 Ieņēmumi no atkritumu pārstrādes un realizācijas
  6330 Ieņēmumi no taras realizācijas
  6340 Ar nodokļiem neapliekamie apgrozījumi
6.4. Ieņēmumus samazinošas atlaides
  6410 Piešķirtās skonto atlaides
  6420 Piešķirtie bonusi
  6430 Piešķirtie rabati un citas tirdzniecības atlaides
6.5. Pārējie uzņēmuma ieņēmumi
  6510 Ieņēmumi no vērtspapīru kursa paaugstināšanās
  6530 Ieņēmumi no zemes gabalu iznomāšanas
  6540 Ieņēmumi no apgrozāmo līdzekļu pārdošanas
  6550 Ieņēmumi no pamatlīdzekļu iznomāšanas
  6560 Ieņēmumos pārskaitītais rezervju un uzkrājumu samazinājums
  6570 Iepriekšējo gadu nodokļa samazinājums
  6580 Papildu ieguldījumi un citi ieņēmumi
  6590 Pašu uzņēmuma kapitālieguldījumiem izpildītie darbi
6.6. Gatavās produkcijas un nepabeigto ražojumu krājumu un vērtības izmaiņas
  6610 Gatavās produkcijas krājumu un vērtības izmaiņas
  6620 Nepabeigto ražojumu krājumu un vērtības izmaiņas
  6630 Nepabeigto pasūtījumu atlikumu un vērtības izmaiņas
  6640 Produktīvo un darba dzīvnieku ganāmpulka vērtības izmaiņas
6.7. Citu periodu ieņēmumi, kas attiecas uz pārskata periodu
  6710 Citu periodu ieņēmumi, kas attiecas uz pārskata periodu
6.9. Sociālās infrastruktūras iestāžu un pasākumu ieņēmumi
  6910 Dzīvokļu saimniecības ieņēmumi
  6920 Komunālās saimniecības ieņēmumi
  6930 Sadzīves pakalpojumu ieņēmumi
  6940 Sabiedriskās ēdināšanas ieņēmumi
  6950 Izglītības iestāžu ieņēmumi
  6960 Medicīnas iestāžu ieņēmumi
  6970 Kultūras un sporta iestāžu un pasākumu ieņēmumi
  6980 Pārējie sociālās infrastruktūras iestāžu un pasākumu ieņēmumi
7. Saimnieciskās darbības izdevumi
7.1. Izdevumi izejvielu, materiālu un preču iepirkšanai
  7110 Izejvielu un materiālu iepirkšanas un piegādes izdevumi
  7120 Preču iepirkšanas un piegādes izdevumi
  7130 Saņemtās atlaides
  7140 Taras izdevumi
  7150 Muitas un ievednodevas
  7160 Pārējie ārējie izdevumi
  7170 Samaksa par darbiem un pakalpojumiem no ārienes
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  7180 Pārējie materiālie izdevumi (nodoklis par dabas resursu izmantošanu, celmu 
nauda u.c.)

  7190 Pirkto materiālu un preču krājumu un vērtības izmaiņas
7.2. Personāla izmaksas
  7210 Strādnieku algas
  7220 Pārvaldes personāla un administratīvā personāla algas
  7230 Sociālās infrastruktūras iestāžu un pasākumu darbinieku algas
  7240 Pārējās personāla izmaksas
7.3. Sociālās nodevas un izmaksas
  7310 Sociālais nodoklis
  7320 Pārējās sociālās izmaksas
7.4. Pamatlīdzekļu nolietojums un citu ieguldījumu vērtības norakstījumi
  7410 Nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstīšana
  7420 Pamatlīdzekļu nolietojums
  7440 Apgrozāmo līdzekļu vērtības norakstīšana
7.5. Pārējie saimnieciskās darbības izdevumi
  7510 Dabas aizsardzības izdevumi
  7530 Nodevas par ražošanā izmantotiem zemes gabaliem
  7540 Apdrošināšanas maksājumi (izņemot darbinieku apdrošināšanu)
  7550 Pārējie saimnieciskās darbības izdevumi
  7560 Strādnieku vervēšanas un apmācības izdevumi
  7570 Komandējuma izdevumi
7.6. Preču pārdošanas izdevumi
  7610 Iesaiņojamais materiāls, tara
  7620 Preču transporta izdevumi
  7630 Preču transporta apdrošināšana
  7640 Samaksātās komisijas naudas
  7650 Citi pārdošanas izdevumi
7.7. Administrācijas izdevumi
  7710 Sakaru izdevumi
  7720 Kantora (biroja) izdevumi
  7730 Juristu pakalpojumu apmaksa
  7740 Gada pārskata un revīzijas izdevumi
  7750 Naudas apgrozījuma blakus izdevumi
  7760 Transporta izdevumi administrācijas vajadzībām
  7770 Citi vadīšanas un administrācijas izdevumi
7.8. Pārskata periodā iekļaujamie iepriekšējo periodu izdevumi
  7810 Pārskata periodā iekļaujamie iepriekšējo periodu izdevumi
7.9. Sociālās infrastruktūras uzturēšanas izdevumi
  7910 Dzīvokļu saimniecības izdevumi
  7920 Komunālās saimniecības izdevumi
  7930 Sadzīves pakalpojumu izdevumi
  7940 Sabiedriskās ēdināšanas izdevumi
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  7950 Izglītības iestāžu izdevumi
  7960 Medicīniskās apkalpošanas izdevumi
  7970 Kultūras un sporta iestāžu un pasākumu izdevumi
  7980 Pārējie sociālās infrastruktūras uzturēšanas izdevumi
8. Dažādi ieņēmumi un izdevumi, peļņa un zaudējumi
8.1. Dažādi ieņēmumi
  8110 Ieņēmumi no līdzdalības, vērtspapīriem un aizdevumiem
  8120 Pārējie ieņēmumi no procentiem un tiem pielīdzināmi ieņēmumi
  8130 Vekseļu diskonta ieņēmumi
  8140 Ziedojumi un citi tiem pielīdzināmi ieņēmumi
  8150 Ienākumi no valūtu kursa paaugstināšanās
  8160 Saņemtās soda naudas un līgumsodi
  8170 Peļņa no ārzemju valūtas pārdošanas vai pirkšanas
  8190 Citi ieņēmumi
8.2. Dažādi izdevumi
  8210 Īstermiņa finanšu ieguldījumu vērtības norakstīšana
  8220 Samaksātie procenti un tiem pielīdzināmie izdevumi
  8230 Vekseļu diskonta izmaksas
  8240 Ilgtermiņa aizdevumu procentu samaksa
  8250 Zaudējumi no valūtu kursa pazemināšanās
  8260 Samaksātās soda naudas un līgumsodi
  8270 Zaudējumi no ārzemju valūtas pirkšanas vai pārdošanas
  8290 Citi izdevumi
8.3. Ārkārtas ieņēmumi
  8310 Ārkārtas ieņēmumi
8.4. Ārkārtas izdevumi
  8410 Ārkārtas izdevumi
8.6. Peļņa vai zaudējumi
  8610 Peļņa vai zaudējumi
8.7. Peļņas izlietojums (bez nodokļiem)
  8710 Peļņas izlietojums

8.8. Nodokļi no peļņas un citi saimnieciskās darbības izdevumos  neiekļaujamie 
nodokļi

  8810 Nodoklis no peļņas
  8820 Nodoklis par dabas resursu izmantošanu no peļņas maksājamā daļā
  8830 Nodoklis par zemi
  8840 Citi saimnieciskās darbības izmaksās neiekļaujamie nodokļi
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3. pielikums
Izdevumu diennakts normas komandējumiem  

(darba braucieniem) uz ārvalstīm

Nr. 
p. k. Valsts vai teritorija

Dienas naudas 
(kompensācijas 

par papildu 
izdevumiem) norma 

(euro)

Viesnīcas maksas norma

valūta summa

1. Afganistāna 40 ASV dolārs 230
2. Amerikas Savienotās Valstis 40 ASV dolārs 250

3. Amerikas Savienotās Valstis 
(Ņujorka) 40 ASV dolārs 300

4. Andora 40 euro 150
5. Austrālija 46 Austrālijas dolārs 300
6. Austrija 46 euro 150
7. Azerbaidžāna 29 euro 150
8. Baltkrievija 29 ASV dolārs 140
9. Beļģija 40 euro 200

10. Bijusī Dienvidslāvijas Republika 
Maķedonija 35 euro 120

11. Bosnija un Hercegovina 29 euro 100
12. Bulgārija 29 euro 130
13. Čehija 35 euro 150
14. Dānija 46 Dānijas krona 1300
15. Dienvidkoreja 29 ASV dolārs 150
16. Ēģipte 29 ASV dolārs 230
17. Francija 57 euro 200
18. Gibraltārs 35 Anglijas mārciņa 60
19. Grenlande 46 euro 170
20. Grieķija 46 euro 170
21. Gruzija 23 ASV dolārs 160
22. Gvatemala 29 ASV dolārs 120
23. Horvātija 29 euro 130
24. Igaunija 29 euro 100
25. Indija 40 ASV dolārs 370
26. Irāka 29 ASV dolārs 120
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27. Irāna 29 ASV dolārs 120
28. Itālija 46 euro 220
29. Izraēla 40 ASV dolārs 250
30. Īrija 52 euro 190
31. Īslande 57 ASV dolārs 220
32. Japāna 52 ASV dolārs 280
33. Jaunzēlande 74 Austrālijas dolārs 250
34. Kanāda 40 Kanādas dolārs 180
35. Kazahstāna 29 ASV dolārs 160
36. Kenija 37 ASV dolārs 200
37. Kipra 29 euro 120
38. Kirgīzija 29 ASV dolārs 160
39. Kosova 35 euro 120

40. Krievija (Maskava un 
Sanktpēterburga) 46 euro 270

41. Krievija (izņemot Maskavu un 
Sanktpēterburgu) 29 euro 190

42. Kuveita 35 ASV dolārs 150
43. Ķīna 29 ASV dolārs 180
44. Ķīna (Pekina, Šanhaja) 32 ASV dolārs 190
45. Ķīna (Honkonga, Makao) 40 ASV dolārs 200
46. Libērija 29 ASV dolārs 120
47. Lielbritānija 63 Anglijas mārciņa 280
48. Lietuva 29 euro 100
49. Lihtenšteina 52 Šveices franks 180
50. Luksemburga 40 euro 200
51. Malta 29 euro 100
52. Maroka 29 ASV dolārs 230
53. Moldova 29 euro 120
54. Monako 40 euro 150
55. Nīderlande 46 euro 170
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56. Norvēģija 52 Norvēģijas krona 1400
57. Polija 29 euro 130
58. Portugāle 40 euro 150
59. Rumānija 35 euro 150
60. Serbija un Melnkalne 35 euro 120
61. Singapūra 35 ASV dolārs 150
62. Slovākija 29 euro 130
63. Slovēnija 29 euro 130
64. Somija 46 euro 180
65. Spānija 40 euro 160
66. Šveice 52 Šveices franks 280
67. Tadžikistāna 29 ASV dolārs 160
68. Taivāna 35 ASV dolārs 150
69. Tunisija 29 ASV dolārs 230
70. Turcija 35 euro 160
71. Ukraina 35 euro 200
72. Ungārija 29 euro 130
73. Uzbekistāna 29 euro 130
74. Vācija 46 euro 170
75. ASV Virdžīnas 29 ASV dolārs 120
76. Zviedrija 40 euro 220
77. Pārējās valstis 29 ASV dolārs 150
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