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1. FINANSU PĀRSKATA SAGATAVOŠANAS PAMATNOSTĀDNES


PĀRSKATA SAGATAVOŠANAS PAMATS

2013.gadā grāmatvedības uzskaite kārtota un gada pārskats sastādīts, ņemot vērā sekojošu normatīvo
aktu nosacījumus:
o Likuma “Par grāmatvedību”
o Likuma “Par pašvaldībām”
o Likuma “Par pašvaldību budžetiem”
o Likuma “Par budžetu un finanšu vadību”
o LR MK 2009.gada 15.decembra noteikumi nr.1486 “Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto
grāmatvedības uzskaiti”
o LR MK 2003.gada 21.oktobra noteikumi nr.585” Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un
organizāciju „
o LR MK 2003.gada 21.oktobra noteikumi nr.584 ”Kases operāciju uzskaites noteikumu „
o Gada pārskats sastādīts atbilstoši 2013.gada 15.oktobra LR MK Nr.1115 „Gada pārskata
sagatavošanas kārtība” nosacījumiem.
o LR MK 2005.gada 13.decembra noteikumi nr. 934 “Noteikumi par budžeta izdevumu klasifikāciju
atbilstoši funkcionālajām kategorijām
o LR MK 2005.gada 27.decembra noteikumi nr. 1031 “Noteikumi par budžeta izdevumu klasifikāciju
atbilstoši ekonomiskajām kategorijām”

90009569239_GRPO_11032014_00; Liepājas pilsētas pašvaldības aģentūra
Liepājas sabiedriskais transports

o LR MK 2005.gada 27.decembra noteikumi nr.1032“Noteikumi par budžeta ieņēmumu
klasifikāciju”
o LR MK 2005.gada 22.novembra noteikumi nr. 875 “Noteikumi par budžeta finansēšanas
klasifikāciju”
o LR MK 2005.gada 25.oktobra noteikumi nr. 810 “Noteikumi par institucionālo sektoru
klasifikāciju”
o 2013.gada 28.decembra rīkojums Nr. 269 „Par 2013.gada pašvaldības pārskatu„”
2013. gada finanšu pārskats ir sagatavots kā vienas atsevišķas iestādes pārskats un saskaņā ar
uzkrāšanas un darbības turpināšanas principu’’.


PĀRSKATA PERIODS

Pārskata periods ir 12 mēneši no 2013.gada 1.janvāra līdz 2013.gada 31.decembrim.


PĀRSKATA SAGATAVOŠANĀ IZMANTOTĀ NAUDAS VIENĪBA
2013.gadā grāmatvedības uzskaiti veic Latvijas Republikas naudas vienībā – Latos (LVL).

Finanšu pārskatos atspoguļotie finanšu dati ir noapaļoti līdz veseliem latiem.
2. GRĀMATVEDĪBAS UZSKAITES POLITIKA, NOVĒRTĒŠANAS METODES UN
UZSKAITES PRINCIPI
Grāmatvedības organizēšana- Grāmatvedības reģistru sagatavošanai pašvaldībā izmantoto
grāmatvedības programmu resursu vadības sistēmu „HORIZON” (15.10.2013.g. licence lNr.200783).
2013. gada finanšu pārskata sagatavošana veikta Valsts kases budžeta pārskatu sistēmā „Valsts budžeta un
pašvaldību budžeta pārskati”.
Grāmatvedības uzskaites politika - konkrētu principu, paņēmienu un metožu kopums, ko
pielieto konkrētu darījumu uzskaitei un pārskatu sagatavošanai. Iestādē lieto vienas un tās pašas uzskaites
politikas, lai nodrošinātu dažādu periodu atskaišu salīdzināmību.
Grāmatvedības politikas maiņu uzskaita retrospektīvi, attiecinot maiņu arī uz iepriekšējiem
darījumu atlikumiem. Starptautiskajos publiskā sektora standartos ir pieļaujams, ka šādu kļūdu labo, arī
mainot iepriekšējā perioda atlikumus. Tā kā Latvijā nav noteikts, kā notiek iepriekšējo periodu atlikumu
maiņa un kādas atskaites līdz ar šādu maiņu iesniedz, Latvijā izmanto principu, kas nosaka kļūdas
labojumu pārskata periodā. Tas nozīmē, ka darījumus uzskaita pēc vienota principa tā, it kā politika būtu
pielietota jau no darījumu rašanās brīža.
Ieņēmumus vai izdevumus, kas rodas grāmatvedības politikas maiņas rezultātā, uzrāda pārskata
perioda ieņēmumu un izdevumu pārskatā un attiecīgi paskaidro pārskata pielikumā. Atsevišķus kontus
šādai politiku maiņu uzskaitei nepielieto.



GADA

PĀRSKATA

POSTEŅI

NOVĒRTĒTI

ATBILSTOŠI

ŠĀDIEM

NOVĒRTĒŠANAS PRINCIPIEM:
1. Pieņemts, ka iestāde darbosies arī turpmāk.
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2. Izmantotas tās pašas novērtēšanas metodes, kas izmantotas iepriekšējā gadā.
3. Posteņu novērtēšana veikta ar pienācīgu piesardzību, t.i.:


Pārskatā iekļauti tikai līdz bilances sastādīšanas dienai iegūtie ieņēmumi un
izdevumi;



Ņemtas vērā visas paredzamās riska summas un zaudējumi, kas radušies pārskata
gadā, vai iepriekšējos gados, arī tad, ja tie kļuvuši zināmi laika posmā starp bilances
datumu un pārskata sastādīšanas dienu;



Aprēķinātas un ņemtas vērā visas vērtību samazināšanās un nolietojuma summas,
neatkarīgi no tā, vai pārskats tiek noslēgts ar peļņu vai zaudējumiem



Ņemti vērā ar pārskata gadu saistītie ieņēmumi un izmaksas neatkarīgi no
maksājuma datuma un rēķina saņemšanas vai izrakstīšanas datuma. Izmaksas
saskaņotas ar ieņēmumiem pārskata periodā. Ieņēmumus un izdevumus atzīst un
uzskaita, pamatojoties uz uzkrāšanas principu



Aktīva un pasīva posteņu sastāvdaļas novērtētas atsevišķi.

4. Pārskata perioda sākuma bilance sakrīt ar iepriekšējā gada slēguma bilanci.
5. Darījumi atspoguļoti, ņemot vērā to ekonomisko saturu un būtību nevis juridisko formu.
6. Atkāpes no grāmatvedības principiem paskaidrotas pielikumā, norādot, kā tās ietekmē līdzekļus un
saistības, finansiālo stāvokli un finanšu rezultātus.
Izmaiņas grāmatvedības uzskaites pamatprincipos - nozīmē, ka darījumus uzskaita pēc citiem
principiem. Gadījumā, ja iestādei parādījušies jauni darījumi un attiecīgi tiek pielietoti arī jauni uzskaites
principi, to nevar uzskatīt par izmaiņu grāmatvedības uzskaites politikā.
Izmaiņas grāmatvedības uzskaites politikā pieļaujamas tikai tad, ja to prasa likumdošanas normas, vai
tad, ja mainītās politikas pielietošana uzrādīs patiesāk un precīzāk iestādes finanšu stāvokli.
Izmaiņas grāmatvedības uzskaites principos 2013. gadā ir notikušas sakarā ar grozījumiem
2009.gada 15.decembra LR MK noteikumos Nr.1486 “Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto
grāmatvedības uzskaiti”, kas izdarīti 2012.gada 16.oktobrī ar LR MK noteikumiem Nr.707 “Grozījumi
LR MK 2009.gada 15.decembra LR MK noteikumos Nr.1486 “Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto
grāmatvedības uzskaiti”. Šīs izmaiņas skar:


ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves atzīšanu pārskata gada ieņēmumos



izmaiņas nākamo periodu ieņēmumu uzskaites nosacījumos



izmaiņas kontu plānā

3. GRĀMATVEDĪBAS APLĒSES
GRĀMATVEDĪBAS APLĒSES - pieņēmumi, ko veic, pamatojoties uz pieejamo informāciju.
Tas attiecas uz uzkrājumiem, debitoru parādiem, aktīvu lietderīgās kalpošanas laika noteikšanu,
uzkrājumu izmaksu noteikšanu, tiesas prāvu izmaksu aplēsēm, jāveic aprēķini un jāizdara pieņēmumi, kas
ietekmē finanšu pārskatos uzrādīto aktīvu un pasīvu novērtējumu uz finanšu pārskatu sastādīšanas dienu,
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kā arī konkrētajā pārskata periodā uzrādītos ieņēmumus un izdevumus. Pamatotu aplēšu pielietošana ir
būtiska pārskatu sastādīšanas sastāvdaļa un neapdraud to ticamību.
Izmaiņas grāmatvedības aplēsēs rodas, ja mainās apstākļi, pēc kuriem noteikta aplēse, kā arī, iegūstot
jaunu informāciju, uzkrājot lielāku pieredzi vai veicot turpmākas attīstības pasākumus.
Gadījumā, ja nav iespējams noteikt, vai izmaiņa ir grāmatvedības politikā vai grāmatvedības
aplēsēs, izmaiņu uzskata par grāmatvedības aplēses maiņu un attiecīgi paskaidro.
Grāmatvedības aplēses maiņu uzskaita pārskata periodā, ja izmaiņa attiecas tikai uz pārskata
periodu, vai pārskata periodā un nākamajos periodos, ja izmaiņa attiecas arī uz nākamajiem periodiem.
Izmaiņas grāmato tajos pašos ieņēmumu un izdevumu kontos, kur sākotnēji uzskaitīja aplēses. Nav
nepieciešami atsevišķi uzskaites konti.
Tādas izmaiņas grāmatvedības aplēsēs, kam ir būtiska ietekme uz iestādes pārskata perioda
ieņēmumu un izdevumu pārskatu, atsevišķi paskaidro pārskatu pielikumā, norādot summu, kas attiecas uz
aplēses maiņu.
Budžeta iestādē tiek izmantotas aplēses šādos posteņos:


nemateriālo ieguldījumu amortizācija



pamatlīdzekļu nolietojums – atbilstoši LR MK 2009.gada 15.decembra noteikumi nr.1486
“Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti”



uzkrātās saistības

Izmaiņas grāmatvedības aplēsēs 2013. gadā nav notikušas.
BŪTISKO KĻŪDU UZSKAITE
Labojot iepriekšējo periodu būtisku kļūdu, pārskata pielikumā norāda papildu informāciju par
kļūdas iemeslu un apjomu, sadalot to pa periodiem, uz ko tā attiecas, kā arī kopējo kļūdas summu, kas
iekļauta pārskata perioda ieņēmumu un izdevumu pārskatā.

4. NOZĪMĪGU GRĀMATVEDĪBAS UZSKAITES PRINCIPU KOPSAVILKUMS


NEMATERIĀLIE AKTĪVI

Nemateriālo ieguldījumu sastāvā uzskaita tikai par samaksu iegūtās tiesības. “Nemateriālajos
ieguldījumos” uzrādīti uz noteiktu laiku un par samaksu iegādātas licences, iestādes ekonomiskās
attīstības plāni, teritoriālās plānošanas programmas, licences datorprogrammām, datorprogrammas.
Nemateriālie aktīvi uzskaitīti, pamatojoties uz LR MK 15.12.2009. noteikumiem Nr.1486 ,,Kārtība,
kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti", Liepājas pilsētas pašvaldības vienoto grāmatvedības
politiku.
Ilgtermiņa ieguldījumi ir visu veidu resursi, tai skaitā nemateriālie ieguldījumi, kurus pašvaldības
budžeta iestāde plāno izmantot ilgāk nekā gadu, kā arī visu veidu aktīvi, kuru apmaksa paredzēta vēlāk
nekā gadu pēc bilances.
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Nemateriālos ieguldījumus sākotnēji atzīst to iegādes vērtībā bez PVN. Iegādes vērtība ir samaksātā
nauda, tās ekvivalenti vai cita veida atlīdzība, kurai pieskaitītas visas izmaksas, kas tieši attiecas uz
ilgtermiņa ieguldījumu iegādi.
Pārskatā par budžeta iestādes finansiālo stāvokli (bilancē) nemateriālos ieguldījumus norāda
uzskaites (atlikušajā) vērtībā, no nemateriālo ieguldījumu iegādes (sākotnējās) vērtības atskaitot uzkrāto
nolietojumu (amortizāciju) nemateriālajiem ieguldījumiem un vērtības samazināšanos.
Nemateriālo ieguldījumu paredzamos lietderīgās lietošanas laikus nosaka atbilstoši lietošanas
tiesībās, līgumos vai citos tiesību saņemšanas apliecinošos dokumentos noteiktajiem laika periodiem. Ja
dokumentos tas nav noteikts, tad lietderīgās lietošanas laikam ir 5 gadi. Datorprogrammatūrai un to
licencēm nolietojuma norma gadā 20%.
Pašvaldības iestādēs ilgtermiņa ieguldījumus novērtē iestādes apstiprināta komisija, ja nepieciešams,
pieaicinot attiecīgās jomas speciālistus. Komisija vai minētie speciālisti, izmantojot vispāratzītas
vērtēšanas metodes, novērtē ieguldījumu iekļaujot bilancē līdz šim neuzskaitītu esošo

nemateriālo

ieguldījumu vai iekļaujot bilancē bez atlīdzības saņemtu nemateriālo ieguldījumu.
Nemateriālais aktīvs jāatzīst tikai tad, ja pastāv liela varbūtība, ka pašvaldība nākotnē saņems
ekonomiskos labumus no šī aktīva, tos izmantos funkciju nodrošināšanai vai pakalpojumu sniegšanai;
aktīva izmaksas var ticami novērtēt; to lietderīgās lietošanas laiks ir ilgāks nekā 12 mēneši no
pieņemšanas lietošanā.
Iegādāto nemateriālo ieguldījumu sastāvs ir dokumentāri jāpamato, un iegādes izdevumus nedrīkst
norakstīt izmaksās tūlīt pēc to iegādes. Nemateriālo ieguldījumi sākotnēji atzīst iegādes vērtībā.
Nemateriālo aktīvu definīcija nosaka, ka nemateriālam aktīvam ir jābūt identificējamam. Aktīvs atbilst
identificējamības kritērijam, ja tas ir nošķirams vai atdalāms no iestādes, vai radies no līguma vai citām
juridiskām tiesībām.


PAMATLĪDZEKĻI
Pamatlīdzekļi ir aktīvi, kuru paredzētais lietderīgās lietošanas laiks ir ilgāks par vienu gadu un

sākotnējā vērtība ir 150 lati un vairāk, un tie funkcionē patstāvīgi. Pamatlīdzekļi tiek iegrāmatoti iegādes
vērtībā bez pievienotās vērtības nodokļa. Bilancē pamatlīdzekļi atspoguļoti atlikušajā vērtībā (sākotnējā
vērtība mīnus nolietojums).
Pamatlīdzekļi iestādes bilancē tiek uzskaitīti to iegādes vērtībā ko veido samaksātā nauda, tās
ekvivalenti vai cita veida atlīdzība, kurai pieskaitītas visas izmaksas, kas tieši attiecas uz iegādes
darījumu.
Pamatlīdzekļu nolietojums ir summa, kuru pamatlīdzekļa vērtības dzēšanai pakāpeniski iekļauj
iestādes faktiskajās izmaksās pamatlīdzekļa lietderīgās lietošanas laikā. Pašvaldības iestādes, aprēķinot
pamatlīdzekļu nolietojumu, savā grāmatvedības uzskaitē pielieto lineāro metodi un aprēķina nolietojumu
vienmērīgi pa pārskata periodiem (pa mēnesi, ceturksni, gadu). Nolietojuma summu aprēķina latos un
santīmos. Pamatlīdzekļu nolietojumu sāk aprēķināt ar nākamā mēneša pirmo datumu pēc pamatlīdzekļa
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nodošanas ekspluatācijā un beidz aprēķināt ar nākamā mēneša pirmo datumu pēc pamatlīdzekļa
ekspluatācijas izbeigšanas vai izslēgšanas no uzskaites. Nolietojumu turpina rēķināt arī remontu un
rekonstrukcijas laikā. Remontu un rekonstrukciju izmaksas tiek pievienotas pamatlīdzekļu sākotnējai
vērtībai. Pamatlīdzekļiem pēc rekonstrukcijas, uzlabošanas vai atjaunošanas nolietojumu aprēķina
atlikušajā vai pārskatītajā lietderīgās lietošanas laikā un to rēķina no atlikušās jeb uzskaites vērtības.
Pamatlīdzekļiem, kurus iegādājas saskaņā ar līzinga nosacījumiem, nolietojumu rēķina pēc
tādiem pašiem noteikumiem, kādi piemērojami pārējiem īpašumā esošiem tās pašas grupas aktīviem.
Pieņemot uzskaitē lietotu pamatlīdzekli, budžeta iestādes izveidota komisija, nepieciešamības gadījumā
pieaicinot attiecīgās jomas speciālistu, nosaka pamatlīdzekļa tehnisko stāvokli, paredzamo lietošanas laiku
un nolietojuma normas atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
Ja pamatlīdzekļa sākotnējā vērtība ir pilnīgi norakstīta kā nolietojums, bet pamatlīdzekli turpina
lietot, nolietojuma aprēķināšanu pārtrauc, bet pamatlīdzekli saglabā uzskaitē.
Pamatlīdzekļu sastāvā ir:


Pārējie pamatlīdzekļi

Kontu grupā "Pārējie pamatlīdzekļi" uzskaita budžeta iestādes transportlīdzekļus, saimniecības
pamatlīdzekļus, datortehniku, sakaru un biroja tehniku, un pārējos iepriekš neklasificētus
pamatlīdzekļus.
Aktīvu vērtības samazinājuma pārbaude un finanšu pārskatos uzrādīto darījumu un posteņu
novērtēšanā piemērotais būtiskuma līmenis
Budžeta iestādēs katra pārskata perioda - finanšu gada - beigās novērtē, vai nepastāv pazīmes,
kas norāda uz ilgtermiņa ieguldījumu (arī atsavināšanai paredzēto aktīvu apgrozāmo līdzekļu sastāvā)
vērtības būtisku samazinājumu.
Ar

iestādes

vadītāja

rīkojumu

apstiprināta

komisija,

izvērtē

šādas

pazīmes:

- ievērojami samazinājies vai nepastāv pieprasījums pēc pakalpojuma, kuru sniedz budžeta
iestāde, lietojot attiecīgo ilgtermiņa ieguldījumu;
- pieņemts valdības vai pašvaldības lēmums, kas rada būtiskas negatīvas izmaiņas budžeta
iestādes darbībā;
- ilgtermiņa ieguldījums ir novecojis vai fiziski bojāts;
- ilgtermiņa ieguldījuma paredzētajā lietojumā notikušas būtiskas ilgtermiņa izmaiņas, kas
negatīvi ietekmē budžeta iestādes darbību;
- pieņemts lēmums apturēt ilgtermiņa ieguldījuma izveidošanu pirms tā pabeigšanas vai
nodošanas lietošanā (ekspluatācijā).
Ja pastāv vismaz viena no minētajām pazīmēm, komisija, ja nepieciešams, pieaicinot attiecīgās
jomas speciālistus, vispirms izvērtē, vai iespējams noteikt ilgtermiņa ieguldījuma patieso vērtību, atskaitot
atsavināšanas izmaksas.
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Ja ilgtermiņa ieguldījuma atgūstamā vērtība bilances datumā ir zemāka par tā uzskaites (atlikušo)
vērtību un vērtības samazinājums, ko nosaka kā uzskaites vērtības un atgūstamās vērtības starpību, ir
ilgāks par gadu, ilgtermiņa ieguldījumu novērtē atbilstoši zemākajai vērtībai.
Ja ilgtermiņa ieguldījuma atgūstamā vērtība bilances datumā ir zemāka par tā uzskaites
(atlikušo)vērtību un vērtības samazinājums, ko nosaka kā uzskaites vērtības un atgūstamās vērtības
starpību, ir paredzēts ilgāks par gadu un ir būtisks, pašvaldībai

ilgtermiņa ieguldījumu novērtē

atbilstoši zemākajai vērtībai. Ja atgūstamo vērtību nav iespējams noteikt, aktīva vērtības samazinājumu
nenosaka. Par būtisku samazinājumu tiek noteikti 15% no objekta uzskaites vērtības, kas nav mazāks
par 60000 LVL līdz 2013.gada 31. decembrim.Ja aktīvu vērtības samazinājums noteikšanas rezultāts ir
mazāks par noteikto 15% būtiskumu, atzīst visu to vērtības samazinājumu, kas ir lielāks par LVL
60000 līdz 2013.gada 31. decembrim.

Finanšu pārskatos uzrādīto darījumu un posteņu novērtēšanā piemērotais
būtiskuma līmenis
Bilnaces skaidrojumiem piemērotais būtiskuma līmenis
Finanšu pārskata skaidrojumā par Bilances

posteņu izmaiņām pārskata gada laikā tas ir

izmaiņām starp pārskata gada sākuma datiem un pārskata gada beigu datiem, skaidrojot izmaiņu iemeslus
un būtiskākos darījumus, būtiskuma līmenis darījumu skaidrojumiem ir piemērots:
• bilances – posteņu izmaiņu paskaidrojumos uzrādīt:
būtikāko posteņu izmaiņu gadījumus – horizontāli
-

tos posteņus kuru atlikusī vērtība ir > 10% no kontu grupas vērtības.

-

katra šī konta būtiskākās izmaiņas

būtikāko izmaiņu (>10%) skaidrojums – vertikāli:
-

būtiskie darījumi – naudas iegāde;

-

būtiskie darījumi – sākotnējai atzīšanai un inventarizācijas rezultātiem;

-

būtiskie darījumi – bezatlīdzības darījumiem un

ziedojumiem/dāvinājumiem, un.t.t.
Pamatlīdzekļu nolietojums
Pamatlīdzekļu nolietojums ir summa, kuru pamatlīdzekļa vērtības dzēšanai pakāpeniski iekļauj
iestādes faktiskajās izmaksās pamatlīdzekļa lietderīgās lietošanas laikā. Pamatlīdzekļu nolietojuma
normas pielieto saskaņā ar LR MK 2009.gada 15.decembra noteikumiem Nr. 1486 “Kārtība, kādā
budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti”


transportlīdzekļi - 10%;



datortehnika, sakaru un biroja tehnika - 20%;
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mēbeles, biroja aprīkojums un pārējie pamatlīdzekļi - 10%.

Aprēķinot pamatlīdzekļu nolietojumu, savā grāmatvedības uzskaitē pielieto lineāro metodi un aprēķina
nolietojumu vienmērīgi pa pārskata periodiem (pa mēnesi, ceturksni, gadu). Nolietojuma summu aprēķina
latos un santīmos. Pamatlīdzekļu nolietojumu sāk aprēķināt ar nākamā mēneša pirmo datumu pēc
pamatlīdzekļa nodošanas ekspluatācijā un beidz aprēķināt ar nākamā mēneša pirmo datumu pēc
pamatlīdzekļa ekspluatācijas izbeigšanas vai izslēgšanas no uzskaites. Nolietojumu turpina rēķināt arī
remontu un rekonstrukcijas laikā. Remontu un rekonstrukciju izmaksas tiek pievienotas pamatlīdzekļu
sākotnējai vērtībai. Pamatlīdzekļiem pēc rekonstrukcijas, uzlabošanas vai atjaunošanas nolietojumu
aprēķina atlikušajā vai pārskatītajā lietderīgās lietošanas laikā un to rēķina no atlikušās jeb uzskaites
vērtības.
Pamatlīdzekļiem, kurus iegādājas saskaņā ar līzinga nosacījumiem, nolietojumu rēķina pēc tādiem
pašiem noteikumiem, kādi piemērojami pārējiem īpašumā esošiem tās pašas grupas aktīviem.
Pieņemot uzskaitē lietotu pamatlīdzekli, budžeta iestādes izveidota komisija, nepieciešamības
gadījumā pieaicinot attiecīgās jomas speciālistu, nosaka pamatlīdzekļa tehnisko stāvokli, paredzamo
lietošanas laiku un nolietojuma normas atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
Pieņemot uzskaitē lietotu pamatlīdzekli, kuram nav zināma vērtība, pieaicinātie speciālisti, vai ar
iestādes vadītāja rīkojumu apstiprināta komisija novērtē pamatlīdzekļi, izmantojot vispāratzītas vērtēšanas
metodes un nosaka tā lietošanas vērtību.
Iekļaujot bilancē līdz šim neuzskaitītu vai ziedojumu un dāvinājumu veidā saņemtu zemju un ēku vērtības
noteikšanai var izmantot to kadastrālo vērtību, bet mežaudzēm - Meža valsts reģistra datus.
Ja ir veikta pamatlīdzekļu rekonstrukcija, uzlabošana vai atjaunošana, pēc kuras nemainās
pamatlīdzekļa lietderīgās lietošanas laiks nolietojumu aprēķina atlikušajā lietderīgas lietošanas laikā.
Veicot pamatlīdzekļu rekonstrukciju, uzlabošanu vai atjaunošanu, pēc kuras būtiski mainās
pamatlīdzekļa lietderīgās lietošanas laiks, pamatlīdzekļa atlikušo lietderīgās lietošanas laiku pārskata,
attiecīgi koriģējot pamatlīdzekļu nolietojuma aprēķinu kārtējam periodam un nākamajiem periodiem.
Analītiskajā uzskaitē nodala vienos grāmatvedības kontos uzskaitītos pamatlīdzekļus, kuriem
aprēķina nolietojumu, no pamatlīdzekļiem, kuriem neaprēķina nolietojumu.
Ja pamatlīdzekļa sākotnējā vērtība ir pilnīgi norakstīta kā nolietojums, bet pamatlīdzekli turpina
lietot, nolietojuma aprēķināšanu pārtrauc, bet pamatlīdzekli saglabā uzskaitē.
Pamatlīdzekļu nodošana- saņemšana starp budžeta iestādēm
Budžeta iestāde, kura nodod bez atlīdzības ilgtermiņa ieguldījumu citai budžeta iestādei, sniedz
informāciju par ilgtermiņa ieguldījuma uzskaiti (pamatlīdzekļa piederību uzskaites kategorijai detalizācijā
līdz apakšgrupai, sākotnējo vērtību, nolietojumu, atlikušo lietderīgās lietošanas laiku un attiecīgu norādi,
ja pamatlīdzekļa vērtība sākotnēji atzīta nākamo periodu ieņēmumos).
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Budžeta iestāde, bez atlīdzības nododot ilgtermiņa ieguldījumu citai budžeta iestādei, izslēdz tā
sākotnējo vērtību, nolietojumu (amortizāciju), nākamo periodu ieņēmumus, kas attiecas uz šo ilgtermiņa
ieguldījumu, un atzīst izdevumus. Izveidoto ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezervi, kas attiecas uz
šo ilgtermiņa ieguldījumu, izslēdz un atzīst ieņēmumus.
Budžeta iestāde, kura bez atlīdzības saņem ilgtermiņa ieguldījumu no citas budžeta iestādes,
turpina aprēķināt nolietojumu (amortizāciju) ilgtermiņa ieguldījuma atlikušajā lietderīgās lietošanas laikā
atbilstoši saņemtajai informācijai par ilgtermiņa ieguldījumu.
Budžeta iestāde, bez atlīdzības saņemot ilgtermiņa ieguldījumu no citas budžeta iestādes, atzīst tā
sākotnējo vērtību, nolietojumu (amortizāciju), nākamo periodu ieņēmumus.
Budžeta iestāde, bez atlīdzības saņemot ilgtermiņa ieguldījumu no citas budžeta iestādes, kurā
ilgtermiņa ieguldījuma vērtība sākotnēji uzskaitīta nākamo periodu ieņēmumos, saņemto ilgtermiņa
ieguldījumu atzīst nākamo periodu ieņēmumos un turpina aprēķināt nolietojumu (amortizāciju) ilgtermiņa
ieguldījuma atlikušajā lietderīgās lietošanas


Krājumu novērtēšana
Krājumi uzskaitīti pēc to pašizmaksas. Krājumu uzskaite gada laikā tiek veikta nepārtraukti,

pielietojot FIFO krājumu uzskaites metodi.
Analītiskajā uzskaitē krājumi un inventārs uzskaitīti pēc to nosaukumiem un materiāli
atbildīgajām personām. Krājumu un inventāra atlikumi pārbaudīti gada inventarizācijā.
Krājumus un mazvērtīgo inventāru atzīst izdevumos periodā, kurā tos nodod lietošanā,
atsavina vai pārceļ citā aktīvu uzskaites grupā. Inventāra uzskaiti vienlaicīgi nodrošina zembilances
kontā daudzuma vienībās pēc atzīšanas izdevumos līdz tā faktiskajai norakstīšanai . Mazvērtīgā inventāra
sastāvā tiek uzskaitīts inventārs, kura iegādes vērtība ir līdz LVL 150,-. Mazvērtīgais inventārs tiek
izslēgts no grāmatvedības reģistriem norakstīšanas brīdī.
Krājumi atsavināšanai
Uzskaita preces un citus krājumus, kurus budžeta iestāde iegādājusies vai kuri paredzēti
atsavināšanai. Krājumus uzskaita kā atsavināšanai paredzētus, ja tie pašreizējā stāvoklī ir pieejami tūlītējai
atsavināšanai un pakļauti normatīvajos aktos noteiktajiem atsavināšanas nosacījumiem un to atsavināšana
ir ticama (pamatota ar normatīvo aktu vai iestādes vadības lēmumu, uzsākts atsavināšanas process un ir
pārliecība par tā pabeigšanu gada laikā no šī procesa uzsākšanas dienas).
Atsavināšanai (izņemot nodošanu bez atlīdzības budžeta iestādēm) paredzētos aktīvus uzskaita
apgrozāmo līdzekļu sastāvā to atlikušajā vērtībā.
Katra pārskata perioda beigās pārbauda, vai nav samazinājusies aktīva vērtība . Atsavināšanai
paredzētos aktīvus gada beigās apgrozāmo līdzekļu sastāvā novērtē atbilstoši to zemākajai vērtībai,
uzskaites (atlikušo) vērtību salīdzinot ar patieso vērtību (atskaitot atsavināšanas izmaksas).
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Ilgtermiņa un īstermiņa posteņi
Ilgtermiņa posteņos uzrādītas summas, kuru saņemšanas, maksāšanas, vai norakstīšanas termiņi

iestājas vēlāk par gadu pēc attiecīgā pārskata perioda beigām. Summas, kas saņemamas, maksājamas vai
norakstāmas gada laikā uzrādītas īstermiņa posteņos.
 Debitoru parādi
Debitoru parādi uzskaitīti piestādīto rēķinu summu apmērā .
Debitoru parādi bilancē tiek uzrādīti neto vērtībā, no sākotnējās vērtības atskaitot uzkrājumus
nedrošiem parādiem.
Saņemamās soda naudas uzskaita zembilancē no dienas, kad budžeta iestādei rodas likumīgas
tiesības piedzīt attiecīgo soda naudu. Saņemto soda naudu uzskaita kā ieņēmumus dienā, kad to ieskaita
budžeta iestādes norēķinu kontā.
 Uzkrājumi nedrošajiem debitoru parādiem izveidošanas pamatprincipi un aprēķināšanas
metodes
Budžeta iestāde katrā pārskata datumā novērtē, vai pastāv objektīvi pierādījumi prasību un
samaksāto avansu saņemšanai, izvērtējot (ja tas ir iespējams) katru parādnieku un katru darījumu. Ja šādi
pierādījumi pastāv, izdevumus uzkrājumiem novērtē nedrošās (apšaubāmās) summas apmērā vai
procentos no parāda vērtības.
Prasībām un samaksātajiem avansiem, kuri klasificēti kā nedroši (šaubīgi), budžeta iestādes
veido uzkrājumus apšaubāmās summas apmērā. Izveidoto uzkrājumu vērtību iekļauj pārskata perioda
pārējos izdevumos. Prasības un samaksātos avansus bilancē norāda neto vērtībā, kas aprēķināta, no
uzskaites vērtības atbilstoši grāmatvedības datiem atskaitot izveidotos uzkrājumus. Uzkrājumus prasībām
veido, ja pastāv risks, ka debitors neatmaksās pilnu parāda summu, ka neievēro līguma noteikumus
kavējot maksājumus ilgāk par 3 (trīs) mēnešiem.
Novērtējot prasību, parādu un avansu neatmaksas risku un secinot, ka sākotnēji izveidotie
uzkrājumi nav nepieciešami, budžeta iestāde samazina uzkrājumus un atzīst ieņēmumus no uzkrājumu
samazinājuma.Ja pārskata periodā atmaksā

parādu, kam sākotnēji bija izveidoti uzkrājumi, budžeta

iestāde samazina izveidotos uzkrājumus un atzīst ieņēmumus no uzkrājumu samazināšanās. Ja debitoru
parāds iepriekš klasificēts kā nedrošs un tam izveidoti uzkrājumi, saņemot prasību apmaksu arī atbilstošos
uzkrājumus samazina un atzīst pārskata perioda ieņēmumus.
Budžeta iestāde pārskata perioda beigās izvērtē prasības un samaksātos avansus un uzskata tos
par nedrošiem (šaubīgiem), ja:prasību apmaksas vai avansu nosacījumu izpildes termiņš ir nokavēts 90
dienas un vairāk, un par šaubīgu debitoru uzskatāms debitoru parāds, kuram parāda ilgums pārsniedz
vienu gadu.Veidojot uzkrājumus pēc šādiem principiem:


parādiem, kuru saņemšana vai izpilde kavēta 91-180 dienas, uzkrājumus veido 25

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

procentu apmērā no parādu vērtības;


parādiem, kuru saņemšana vai izpilde kavēta 271-365 dienas, uzkrājumus veido 75

procentu apmērā no parādu vērtības


parādiem, kuru saņemšana vai izpilde kavēta ilgāk par 365 dienām, uzkrājumus veido

80 procentu apmērā no parādu vērtības.
2. Uzkrājumus veido uzreiz apšaubāmās summas apmērā, ja:


pastāv strīds par prasību atmaksu vai līguma izpildi, par kuru veikts avansa maksājums;



pret debitoru ir ierosināta lieta par maksātnespēju;



ir pamatoti iemesli, kas liek apšaubīt parāda atgūšanu.

 Nākamo periodu izmaksas un avansa maksājumi par pakalpojumiem
Nākamo periodu izdevumu kontā atzītos maksājumus iekļauj izdevumos pēc uzkrāšanas principa,
izdevumus atzīstot periodā, uz kuru tie attiecas. Attiecīgi izdevumus atzīst tad, kad budžeta iestāde ir
saņēmusi pakalpojumu.
Saņemot rēķinu par avansa maksājumiem un nākamo periodu izdevumiem, to līdz apmaksas
dienai uzskaita atsevišķi kā zembilances saistības. Katru avansa maksājumu vai nākamo periodu
izdevumu veidu uzskaita analītiski.
Samaksātos avansus klasificē tās aktīvu grupas sastāvā, par kuriem avansi maksāti. Avansu
aktīva iegādei norāda tajā pašā bilances grupā, kur pēc darījuma izpildes uzskaitīs iegūto aktīvu. Atsevišķi
izdala avansus nemateriālajiem ieguldījumiem, avansus pamatlīdzekļu iegādei un avansus krājumiem.
Pārējos avansus klasificē kopā kā īstermiņa aktīvu daļu.
 Nauda un naudas ekvivalenti
Naudas plūsmas pārskata mērķiem nauda un naudas ekvivalenti sastāv no naudas kasē un tekošo
bankas kontu atlikumiem.
Šajos finansu pārskatos atspoguļotie rādītāji ir izteikti Latvijas nacionālajā valūtā – latos (LVL).
Lats ir brīvi konvertējams gandrīz attiecībā pret visām valūtām un ir atzīts par konvertējamu
naudas vienību atbilstoši Starptautiskā Valūtas fonda vadlīnijām. Visi darījumi ārvalstu valūtās tiek
pārvērtēti latos pēc Latvijas bankas oficiāli noteiktā valūtas kursa attiecīgajā darījuma veikšanas dienā.
 Pašu kapitāls
Pašu kapitālu veido:


iepriekšējo gadu budžeta izpildes rezultāts;



pārskata gada budžeta izpildes rezultāts.

Iepriekšējo pārskata gadu budžeta izpildes rezultātu un pārskata gada budžeta izpildes
rezultātu uzskaita sadalījumā pa budžetu veidiem.
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Budžeta gada izpildes rezultātu aprēķina kā pārskata gada faktisko ieņēmumu un faktisko
izdevumu starpību, Izpildes rezultātu aprēķina par katru budžetu atsevišķi. Pārskata perioda beigās slēdz
visus pārskata gada ieņēmumu un izdevumu kontus atbilstoši budžeta veidiem. Grāmatojot pārskata gada
rezultātu, visus ieņēmumu un izdevumu kontus slēdz ar bilances pasīva kontu „Pārskata gada budžeta
izpildes rezultāts”.
 Uzkrātās saistības
Uzkrātās saistības atzīst, ja saistību lielums un apmaksas termiņi ir samērā precīzi aprēķināmi un
nenoteiktības pakāpe ir daudz mazāka nekā uzkrājumiem. Pārskata perioda beigās budžeta iestāde
iegrāmato uzkrātās saistības. Uzkrāto saistību summu nosaka saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem, tāmēm
vai pēc iepriekšējās pieredzes par izdevumu apjomu. Aprēķināto summu iegrāmato izdevumos un
uzkrātajās saistībās.
Uzkrājumi darbinieku atvaļinājumu apmaksai tiek aprēķināti katram pašvaldības darbiniekam,
pamatojoties uz kopējo nopelnīto, bet neizmantoto atvaļinājuma dienu skaitu, kas reizināts ar vidējo
vienas dienas darba atalgojumu pēdējo sešu mēnešu laikā, kam pieskaitītas attiecīgās sociālās
apdrošināšanas obligātās iemaksas.
Kā uzkrātās saistības atzīst saistības par izdevumiem, kas attiecas uz pārskata periodu, bet par ko
attaisnojuma dokuments līdz pārskata sagatavošanai nav saņemts, vai tamlīdzīgas saistības. Uzkrātās
saistības ir arī detalizētas uzkrātās saistības budžeta iestādes darbinieku atvaļinājumu izmaksām.
 Kreditoru parādi
Norēķini ar kreditoriem šīs politikas ietvaros ietver saistības, kas radušās budžeta iestādēm tādu
pagātnes notikumu rezultātā kā: pakalpojumu, preču vai pamatlīdzekļu iegāde. Tāpat kreditoru saistības
ietver parādus darbiniekiem, parādus par nesamaksātiem nodokļiem u.c.
Gada beigās budžeta iestāde aprēķina un atsevišķi uzrāda kreditoru saistību īstermiņa un ilgtermiņa
daļas. Īstermiņa daļās iekļauj summas, kuru atmaksas termiņš nepārsniedz vienu gadu no bilances datuma.
 Nākamo periodu ieņēmumi un saņemtie avansa maksājumi
Ieņēmumus, kas saņemti pirms pārskata perioda bilances datuma, bet attiecas uz nākamajiem
pārskata periodiem, norāda bilances pasīvā kā nākamo periodu ieņēmumus. Nākamo periodu ieņēmumu
kontā atzītās summas iekļauj ieņēmumu un izdevumu pārskatā pēc uzkrāšanas principa, ieņēmumus
atzīstot periodā, uz kuru tie attiecas.
Attiecīgi ieņēmumus atzīst dienā, kad budžeta iestāde ir sniegusi pakalpojumu vai realizējusi
darījumā paredzēto aktīvu.
 Ieņēmumu uzskaite
Ieņēmumus uzskaita pēc uzkrājumu principa, kas nosaka, ka ieņēmumus atzīst grāmatvedības
periodā, kad tie radušies, neatkarīgi no tā, vai nauda saņemta.
Ieņēmumus ārvalstu valūtā uzskaita latos to atzīšanas dienā. Ieņēmumus, kas rodas no valūtas
kursu atšķirībām ieņēmumu atzīšanas dienā un naudas saņemšanas dienā, uzskaita kā ieņēmumus vai
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zaudējumus no valūtas kursu svārstībām.
Ieņēmumus no pakalpojumu sniegšanas uzskaita, atskaitot pievienotās vērtības nodokli un ar
realizāciju tieši saistītās atlaides.
Ja skaidru naudu iemaksā budžeta iestādes kasē, ja tie iepriekš nav atzīti kā ieņēmumi, tad
ieņēmumus atzīst dienas beigās, pamatojoties uz kases aparāta atskaiti.
Dotāciju piešķiršanas dienā budžeta iestāde atzīst ieņēmumus no saņemtajām dotācijām un
palielina naudas līdzekļu konta atlikumu.
Pārskata gada beigās budžeta iestāde, kas saņēmusi transferta pārskaitījumu, bet nav saņēmusi
apstiprinājumu par attaisnotajiem (atzītiem) izdevumiem vai izlietojusi saņemto transfertu saskaņā ar
uzkrāšanas principu, koriģē pārskata perioda pamatdarbības ieņēmumus un atzīst avansā saņemtos
transfertus neizlietotās un neapstiprinātās summas apmērā, par to informējot budžeta iestādi, kas veikusi
transferta pārskaitījumu, normatīvajos aktos par pārskatu sagatavošanu noteiktajos termiņos savstarpējo
darījumu salīdzināšanai.
Ja preču pārdošanas vai pakalpojumu sniegšanas darījumu reģistrācija notiek bez kases aparāta
izmantošanas, tad ieņēmumus atzīst, pamatojoties uz attaisnojošo dokumentu, kurā uzskaitīti dienas
ieņēmumi.
 Izdevumi
Pašvaldības budžeta izdevumi ir atspoguļoti atbilstoši Ministru kabineta noteikumos noteiktajai
izdevumu klasifikācijai atbilstoši valdības funkcijām un ekonomiskajām kategorijām.
Izdevumi ir atzīti pēc uzkrāšanas principa. Izdevumus atzīst periodā, kad tie radušies, neatkarīgi
no naudas saņemšanas vai samaksas.

Zembilances uzskaites pamatprincipi
Zembilancē reģistrē budžeta iestādes iespējamos aktīvus, kuri radušies pagātnes notikumu
rezultātā un kuru pastāvēšana apstiprināsies tikai atkarībā no viena vai vairāku tādu nākotnes notikumu
notikšanas vai nenotikšanas, kurus budžeta iestāde pilnībā nevar kontrolēt.
Zembilancē reģistrē budžeta iestādes iespējamās saistības, kas radušās pagātnes notikumu
rezultātā, bet to iestāšanās vai neiestāšanās atkarīga no viena vai vairāku tādu nākotnes notikumu
notikšanas vai nenotikšanas, kurus budžeta iestāde pilnībā nevar kontrolēt. Zembilancē norāda arī
pašreizējās saistības, kuru dzēšanai nav nepieciešams budžeta iestādes resursu patēriņš, un pašreizējās
saistības, kurām nav pietiekams pamatojums saistību vērtības noteikšanai.
 Gada inventarizācija
Gada inventarizācija izdarīta laika periodā no 16.12.2013-31.01.2014.g.

pamatojoties uz

13.12.2013. rīkojumu Nr.14a ‘’Par kārtējo inventarizāciju’’.
Inventarizācijas veiktas visiem bilances posteņiem, zembilances prasībām un saistībām, stingrās
uzskaites dokumentiem .
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 Notikumi pēc bilances datuma
No pārskata gada beigām līdz šodienai nav notikuši nekādi svarīgi notikumi, kas varētu būtiski
ietekmēt gada pārskata novērtējumu.

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