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1. Ievads 

Banku augstskolas Finanšu vadības un grāmatvedības politika nosaka finanšu un vadības 

grāmatvedības uzskaites pamatprincipus, lai nodrošinātu nodalītu, ticamu un caurskatāmu 

finanšu plūsmas uzskaiti un pakalpojumu pašizmaksas un realizācijas cenas noteikšanu. 

Dokumentā lietotie saīsinājumi: 

BA Banku augstskola 

EK Eiropas komisija 

ES Eiropas savienība 

MK Latvijas Republikas Ministru kabinets 

LR Latvijas Republika 

BAIS Banku augstskolas informatīvā sistēma 

EKK Ekonomiskā klasifikācijas kods 

 

BA Finanšu vadības un grāmatvedības politika sagatavota, ņemot vērā sekojošu normatīvo 

regulējumu un vadlīnijas: 

 MK noteikumi Nr. 585 “Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju” 

(30.10.2003.); 

 MK noteikumi Nr. 1031 “Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši 

ekonomiskajām kategorijām” (01.01.2007.); 

 MK noteikumi Nr. 1032 “Noteikumi par budžetu ieņēmumu klasifikāciju” 

(01.01.2007.); 

 MK noteikumi Nr. 1115 “Gada pārskata sagatavošanas kārtība” (01.11.2013.); 

 MK noteikumi Nr. 1486 “Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 

(01.01.2010.); 

 MK noteikumi Nr. 34 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. 

specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un 

inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un 

infrastruktūrā" 1.1.1.1. pasākuma "Praktiskas ievirzes pētījumi" īstenošanas noteikumi 

(12.01.2016.); 

 MK noteikumi Nr. 725 “Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu izvērtēšanas un 

finansējuma administrēšanas kārtība” (12.12.2017.); 

 MK noteikumi Nr. 740 “De minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtība un 

uzskaites veidlapu paraugi” (18.12.2014.); 

 MK noteikumi Nr. 313 “Noteikumi par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas 

kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem” (17.06.2014.);  

 MK noteikumi Nr. 333 “Kārtība, kādā plānojami un uzskaitāmi ieņēmumi no maksas 

pakalpojumiem un ar šo pakalpojumu sniegšanu saistītie izdevumi, kā arī maksas 

pakalpojumu izcenojumu noteikšanas metodika un izcenojumu apstiprināšanas kārtība” 

(03.05.2011.); 

 Latvijas Republikas likums “Par grāmatvedību” (01.01.1993.); 

 Latvijas Republikas likums "Publiskas personas mantas atsavināšanas likums" 

(03.12.2002.); 

 Latvijas Republikas likums "Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas 

izšķērdēšanas novēršanas likums" (16.08.1995.); 

 Latvijas Republikas likums “Par Banku augstskolas Satversmi” (13.12.2017. redakcijā); 

 EK REGULA Nr. 651/2014 (17.06.2014.), ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par 

saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. Pantu; 



 EK REGULA Nr. 800/2008 (06.08.2008.), kas atzīst noteiktas atbalsta kategorijas par 

saderīgām ar kopējo tirgu, piemērojot Līguma par Eiropas Savienības darbību 87. un 

88. pantu (vispārējā grupu atbrīvojuma regula); 

 EK REGULA Nr. 1303/2013 (17.12.2013.), ar ko paredz kopīgus noteikumus par 

Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas 

Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu 

un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo 

fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes 

Regulu (EK) Nr. 1083/2006; 

 EK REGULA Nr. 1083/2006 (11.07.2006.), ar ko paredz vispārīgus noteikumus par 

Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ 

Regulu (EK) Nr. 1260/1999; 

 EK REGULA Nr. 1407/2013 (18.12.2013.) par Līguma par Eiropas Savienības darbību 

107. un 108. panta piemērošanu de minimis  atbalstam; 

 EK REGULA Nr. 1998/2006 (15.12.2006.) par Līguma 87. un 88. panta piemērošanu 

de minimis atbalstam; 

 EK paziņojums “Nostādnes par valsts atbalstu pētniecībai, izstrādei un inovācijai”, 

2014/C 198/01;  

 Vadlīnijas Pētniecisko organizāciju finanšu uzskaites sistēmas pinveidei, 2011., 

SIA FIDEA. 

Finanšu vadības un grāmatvedības politikā ir lietota terminoloģija ar turpmāk minēto 

skaidrojumu. 

Aktivitāte – BA darbība, kuras rezultātā tiek sniegts pakalpojums, radīts produkts vai 

intelektuālais īpašums. 

„arm length’s” princips- jebkurš darījums tā dalībnieku starpā tiek veikts vienīgi komerciālos 

(saimnieciskos) nolūkos, tādējādi saimnieciskā darījuma dalībnieki atrodas vienlīdzīgās 

pozīcijās.  

Banku augstskola – LR akadēmiskās un profesionālās augstākās izglītības un zinātnes 

institūcija, kas atbilst pētniecības organizācijas definīcijai un kurā ir apvienots un tiek attīstīts 

valsts galvenais studiju un zinātniskās pētniecības potenciāls sociālo zinātņu jomā. BA 

nodrošina mūsdienu līmenim atbilstošas studijas un pētniecību, balstoties uz augstākās 

izglītības un zinātnes vienotību. 

Cita pamatdarbība – BA pamatdarbība, kas tieši neattiecas uz izglītības un pētniecisko 

aktivitāšu veikānu, taču tai ir abu minēto darbības veidu papildinošs un atbalstošs raksturs. 

Fundamentāls pētījums – pētījums, ko galvenokārt veic, lai iegūtu jaunas zināšanas par lietām 

un parādībām, neparedzot nekādu tiešu komerciālu pielietojumu vai izmantošanu.  

Ierobežotas jomas darbība – BA saimnieciskā pamatdarbība, kura atbilst šādiem kritērijiem: 

 tā ir tieši saistīta ar BA darbību un tās infrastruktūras izmantošanu ar 

saimniecisku darbību nesaistītā jomā; 

 tai tiek patērēti tādi paši resursi (piemēram, materiāli, aprīkojums, 

darbaspēks, u. c.) kā ar saimniecisku darbību nesaistītām pamatdarbībām; 

 tai katru gadu piešķirtā kapacitāte nepārsniedz 20 procentus no attiecīgās 

struktūras kopējās gada jaudas. 
Izmaksu centrs - izmaksu apkopojums, kas attiecas uz noteiktu darbību vai aktivitāti 

pētniecības organizācijā. Tas var būt atsevišķa iekārta, to komplekss, darbinieks, vai nodaļa.  

Izmaksu iekļaušanas metode - izmaksu uzskaites metode, saskaņā ar kuru pakalpojuma vai 

projekta pašizmaksā iekļauj atbilstošu daļu no institūcijas kopējām netiešajām izmaksām, kuras 
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atspoguļo laika vai citu resursu patēriņu (piemēram, cilvēkstundas) noteiktā projekta izpildei 

vai pakalpojuma sniegšanai.  

Izmaksu nesējs - faktori, kuru izmaiņas rada izmaksu izmaiņas. Izmaksas, kuras ir atkarīgas 

no produkta izgatavošanas daudzuma, mainās vienlaikus ar mašīnu vai cilvēku darba stundām, 

izmaksas, kuras atkarīgas no noteiktu darbību skaita, mainās vienlaikus ar projektu, līgumu vai 

pasūtījumu skaitu. Tās var būt mašīnstundas, darba stundas.  

Lietišķais pētījums - oriģināli pētījumi, kas tiek veikti, lai iegūtu jaunas zināšanas ar konkrētu 

un praktisku mērķi vai uzdevumu. Tie ietver rūpnieciskos pētījumus, eksperimentālās izstrādes 

vai to abu kombināciju. 

Netiešās izmaksas - izmaksas, kuras ir saistītas ar pakalpojuma sniegšanu vai produkta izstrādi, 

bet kuras nevar tieši attiecināt uz konkrētu produkta vai pakalpojuma vienību.  

Pamatdarbība – BA izglītības darbība un pētniecība un šo darbību rezultātu izplatīšana 

izglītības vai publikāciju nodošanas veidā, ar nolūku panākt cilvēkresursu kvalifikācijas 

pieaugumu. 

Pamatdarbība, kurai nav saimniecisks raksturs – BA pamatdarbības daļa, kurai nepiemīt 

komerciāls raksturs:  

 publiskā izglītība (akreditētu un licenzētu studiju programmu īsenošana), 

kas tiek nodrošināta valsts izglītības sistēmas ietvaros un kas ir valsts 

uzraudzīta, kā arī var būt valsts finansēta; 

 neatkarīga pētniecība un izstrāde, lai iegūtu vairāk zināšanu un labāku 

izpratni; 

 pētniecības rezultātu izplatīšana, izmantojot mācību procesu, brīvas 

piekļuves datubāzes vai atklātās publikācijas; 

 zināšanu pārneses darbības, ko veic BA. 

 

Pārējā darbība – BA darbība, kas nav pamatdarbība un ir saimnieciska rakstura darbība. 

Pētniecība – nesaimnieciska rakstura vai saimnieciska pamatdarbība, kas izpaužas kā 

fundamentālo vai lietišķo pētījumu veikšana. 

Projekts - BA īstenotā jebkura aktivitāte, kuras rezultātā tiek sniegts pakalpojums, radīts 

produkts, tehnoloģijas vai cits intelektuālais īpašums. Projekts ir mazākā vienība, uz kuru tiek 

attiecinātas un apkopotas izmaksas aktivitāšu līmenī. Uz projektu izmaksas attiecina kā uz 

atsevišķu vienību to izveidošanas aktivitāšu ietvaros. Ar jēdzienu „projekts” tiek apzīmēti arī 

struktūrfondu un komercdarbības atbalsta projekti, kuriem atbalstu piešķir grantu veidā.  

Reinvestēšana - BA darbības rezultātā gūto ieņēmumu parsnieguma pār izmaksām (neto 

ienākuma) novirzīšana atpakaļ pamatdarbībā, lai sasniegtu tās primāros mērķus: 

nesaimnieciskās pamatdarbības peļņa tiek novirzīta nesaimnieciskajā pamatdarbībā, 

saimnieciskajā darbībā gūtā peļņa tiek novirzīta pamatdarbībā. Netiek veikta gūtās peļņas 

sadale. Gūtā peļņa netiek izmantota, lai finansētu saimniecisko darbību. 

Saimnieciskā pamatdarbība – BA pamatdarbības daļa, kurā piedāvā tirgū izglītības un 

pētniecības pakalpojumus komerciālam nolūkam. Tā nav tieši saistīta ar akreditēto studiju 

programmu īstenošanu, taču tā var uzlabot nesaimnieciskajā pamatdarbībā īstenoto 

pakalpojumu kvalitāti, kā arī veicināt sabiedrības izglītošanu un tās izpratni par BA darbību. 

Tiešās izmaksas - izmaksas, kuras var identificēt un attiecināt uz noteiktu izmaksu vienību. 

Šādas izmaksas pastāv tikai saistībā ar noteikta pakalpojuma sniegšanu vai projektu. Nošķirot 

aktivitātes pa projektiem parasti tiešās izmaksas attiecas tikai uz vienu projektu. Kritērijs – 

izmaksu nav, ja nav projekta.  



Tirgus cena - cena, kas tiktu piemērota līdzīgā darījumā starp divām neatkarīgām, informētām 

pusēm tādos pašos vai līdzīgos tirgus apstākļos, ievērojot „arm length’s” principu.  

Zināšanu un tehnoloģiju pārnese – jebkurš process, kura mērķis ir iegūt, apkopot un izplatīt 

skaidras un vārdos neizteiktas zināšanas, tostarp prasmes un kompetenci gan saimnieciskās 

darbībās, gan ar tām nesaistītās darbībās, piemēram, pētniecības sadarbībā, konsultācijās, 

licencēšanā, jaunu uzņēmumu veidošanā, publikācijās un pētnieku un citu darbinieku, kas 

iesaistīti šajās darbībās, mobilitātē. Zināšanu un tehnoloģiju pārneses darbībām nepiemīt 

saimniecisks raksturs, ja tās ir iekšējas darbības un visus ienākumus no šīm darbībām tiek 

reinvestēti. 

2. Finanšu vadības politika 

2.1. Banku augstskolas darbības galvenie virzieni 

Banku augstskolas darbībai lielākoties nav saimniecisks raksturs. Pamatdarbība ir akadēmiskā 

darbība, t.i., studiju darbība, pētniecība un citas darbības, kas nodrošina kvalitatīvu studiju un 

pētniecības procesu. Pārējā darbība galvenokārt ir saistīta ar infrastruktūras iznomāšanu 

izglītības, sporta un kultūras norišu īstenošanai. 

Atbilstoši ES normatīvo aktu prasībām, lai nodrošinātu pārskatāmību, ka netiek sniegts 

nelikumīgs atbalsts komercdarbībai, katra BA darbība tiek klasificēta kā attiecināma uz 

pamatdarbību vai pārējo darbību. Nodalot darbības veidu, tiek identificēts arī tās raksturs – 

nesaimnieciska vai saimnieciska rakstura darbība (sk. 1. attēlu). 

 

 

1. att. BA darbības klasifikācija pa to veidiem un rakstura. 

Saskaņā ar 1. att. redzamo klasifikāciju, finanšu un vadības grāmatvedībā tiek uzskaitīti aktīvi, 

saistības, ieņēmumi un izmaksas.  

BA pamatdarbība var būt tāda, kurai nav saimniecisks raksturs vai arī saimnieciska rakstura 

darbība. Tā ietver sekojošas aktivitātes: 

1) Studijas - darbības, kas nodrošina iespēju iegūt profesionālo augstāko izglītību, kā arī 

atbilstošas tālākizglītības un interešu izglītības organizēšana, veicinot gan BA personāla, 

gan pārējās sabiedrības kvalifikācijas pieaugumu; 

2) Pētniecība - fundamentālo pētījumu un lietišķo pētījumu veikšana un to rezultātu izplatīšana 

izglītības, publikāciju vai tehnoloģiju nodošanas veidā, kas nerada ekskluzīvus komerciālus 

ieguvumus kādai organizācijai vai komersantam, kas nav BA un kuru ienākumu – izdevumu 

Pamatdarbība

Studijas

saimnieciskā 
darbība

nav 
saimniecisks 

raksturs

Pētniecība

saimnieciskā 
darbība

nav 
saimniecisks 

raksturs

Cita 
pamatdarbība

saimnieciskā 
darbība

nav 
saimniecisks 

raksturs

Pārējā darbība

nav 
saimniecisks 

raksturs

saimnieciskā 
darbība
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pozitīvais saldo tiek ieguldīts Banku augstskolas pamatdarbības nodrošināšanai vai 

attīstīšanai; 

3) Cita pamatdarbība - atbalsta aktivitātes studiju un pētniecības darbību nodrošināšanai un 

darbības, kas sekmē sabiedrības kultūras, sociālo un ekonomisko izaugsmi un veicina 

izglītības sistēmas pieejamību un attīstību. 

BA pamatdarbības veidu klasifikācija ir apkopota 1. tabulā. 

1. tabula. 

BA pamatdarbības veidu izpausme un to atbilstība ar saimnieciski nesaistītu 

 vai saimniecisu darbību. 

Pamatdarbības veids 

Studijas Pētniecība Cita pamatdarbība 

Nav saimniecisks raksturs 
 akreditēto un licencēto studiju 

programmu īstenošana 

 reģistrācijas un lietvedības 

pakalpojumi 

 tālākizglītības programmu 

īstenošana 

 BA mācību materiālu izdošana 

un izplatīšana 

 fundamentālo un lietišķo 

pētījumu izstrāde un to rezultātu 

izplatīšana mācību, publikāciju 

vai tehnoloģiju nodošanas veidā 

valsts, ES un citu organizāciju 

finansēto projektu un dotāciju 

ietvaros 

 neatkarīgu pētniecības un 

attīstības aktivitāšu veikšana, lai 

gūtu vairāk zināšanu un labāku 

sapratni 

 dokumentu sagatavošana un 

izsniegšana (izziņas, 

apliecinājumi, kopijas, u. c.) 

 bibliotēkas maksas pakalpojumi 

BA personālam 

 BA personāla sporta un 

kultūras aktivitāšu organizēšana 

 nekustamā īpašuma attīstīšana 

nesaimnieciska rakstura 

darbību nodrošināšanai 

Saimnieciska darbība 
 BA sagatavošanās kursu 

īstenošana vidusskolēniem 

 BA tālākizglītības kursu 

īstenošana pārējai sabiedrībai 

 pētniecība, kuras ietvaros vismaz 

vienam no projekta posmiem ir 

saimniecisks raksturs un 

pētniecības rezultātus izmanto 

ražošanā vai pakalpojumu 

sniegšanā 

 komerciāla zināšanu un 

tehnoloģiju pārnese 

 dienesta viesnīcas pakalpojumi 

BA personālam 

 studējošo karjeras izaugsmes 

veicināšana (reklāma, stendi, 

prezentācijas, Karjeras dienas, 

u. c.)  

 ēdināšanas pakalpojumi 

 

Pārējā darbība ir tikai saimnieciska rakstura darbība, kas saistīta ar BA infrastruktūras 

iznomāšanu vai dienesta viesnīcas pakalpojumu sniegšanu citām fiziskām vai juridiskām 

personām. Tā tieši nav saistīta ar BA izglītības un pētniecības funkciju veikšanu un norisinās 

laikā, kad attiecīgie resursi nav nepieciešami pamatdarbības vajadzību nodrošināšanai: 

 auditoriju iznomāsana citām personām izglītības un konferenču norišu vajadzībām; 

 sporta un aktu zāles iznomāšana; 

 dienesta viesnīcas pakalpojumi personām, kas nav BA personāls; 

 citu saimniecisko telpu, kuras nav nepieciešamas BA pamatdarbības īstenošanai, 

iznomāšana to paredzētajai darbībai (piem., garāžas iznomāšana). 

Atbilstību saimnieciskajai vai nesaimnieciskajai darbībai pieņem balstoties uz struktūrvienību 

atbildīgā personāla ierosinājumiem un vadoties no ES, LR un BA normatīvo aktu1 prasībām. 

BA darbības veidu un to raksturu klasificēšanas kārtība tiek regulāri pilnveidota (vismaz 1 reizi 

gadā). 

                                                 

 

1 BA 2018. gada 06. augusta rīkojums Nr. 1.5-3/120 „Par BA darbības veidu un to raksturu klasificēšanas 

kārtību” 



Reinvestējot ieņēmumus, BA darbojas saskaņā ar BA Satversmi un ievēro sekojošas 

pamatnostādnes: 

1) Pamatdarbības rezultātā gūtais neto ienākums jāreinvestē BA pamatdarbībā, pie tam 

nesaimnieciskajā pamatdarbībā gūtā peļņa jāreinvestē nesaimnieciskajā pamatdarbībā;  
2) BA veic ieņēmumu gūšanas regulāru uzraudzību un analizē ieņēmumus un ar šo 

ieņēmumu gūšanu saistītās izmaksas ; 

3) lai projektam piešķirtais atbalsts nebūtu jākoriģē atbilstoši komercdarbības atbalsta 

normām, BA neveic saimniecisko darbību nesaimnieciskās pamatdarbības projektos.  

2.2. BA finanšu vadības sistēmas apraksts 

BA organizē uzskaiti tā, lai varētu iegūt datus no uzskaites sistēmām par katras finanšu plūsmas 

aktīviem (piemēram, pamatlīdzekļiem, debitoriem un naudu), saistībām (pašu kapitālu, 

uzkrājumiem un kreditoru parādiem), ieņēmumiem un izdevumiem (tai skaitā nākamo periodu). 

Finanšu plūsmu nodalīšana kalpo kā pamata pierādījums, ka netiek sniegts nelikumīgs 

komercdarbības atbalsts šķērssubsīdiju veidā. 

BA finanšu uzskaite tiek kārtota datorvidē. Finanšu uzskaites sistēma nodrošina ieņēmumu un 

tiešo izmaksu nodalīšanu pa līdzekļu veidiem, struktūrvienībām, projektiem, atsevišķiem 

pakalpojumiem un aktivitātēm, papildu grāmatvedības kontiem un ekonomiskās klasifikācijas 

kodiem izmantojot struktūrvienību un projektu kontu dimensijas un papildu pazīmes. Dimensija 

„Projekts” ir vienība, uz kuru var tikt attiecinātas un apkopotas izmaksas par jebkuru BA 

aktivitāti. Dimensijas “Projekts” struktūra tiek vaidota tā, lai būtu iespējams identificēt katras 

aktivitātes finansējumu, darbības veidu un darbības raksturu. Šo dimensiju piešķir uzskaitot ES 

struktūrfondu, citu atbalsta projektu, grantu, līgumdarbu un jebkuru BA pakalpojumu, uz kuru 

izmaksas attiecina kā uz atsevišķu vienību, tādējādi radot iespēju nošķirt saimniecisko un 

nesaimnieciska rakstura darbību, to izmaksas un finansējumus. 

BA finanšu grāmatvedības uzskaites sistēma nodrošina ieņēmumu un izmaksu nodalīšanu pa 

pamatdarbības veidiem un pārējām darbībām, nošķirot saimnieciskās aktivitātes no 

nesaimnieciskajām, tā panākot, ka BA saimnieciskā darbība netiek papildus finansēta no valsts, 

ES vai citiem izglītībai vai pētniecībai paredzētājiem līdzekļiem.  

Sniegto pakalpojumu, projektu vai citu aktivitāšu pilno pašizmaksu un tirgus cenas tiek 

aprēķinātas pamatojoties uz finanšu grāmatvedībā uzkrāto informāciju. 

Informācijas uzkrāšanai, apstrādei un ziņošanai BA izmanto datorprogrammas (sk. 2. tabulu). 

2. tabula 

BA datorprogrammu pielietojums finanšu uzskaites detalizācijas nodrošināšanai 

Veicamā uzskaites funkcija Programnodrošinājums 

BA finanšu uzskaite, nodrošinot tās klasificēšanu pa 

 grāmatvedības kontiem; 

 EKK kodiem; 

 aktivitātēm (projektiem, pakalpojumiem, u. c.); 

 darbības veidiem; 

 darbības rakstura; 

 struktūrvienībām 

Finanšu vadības un 

grāmatvedības 

uzskaites sistēma 

pašvaldību un budžeta 

iestādēm PAKALNS 

BA aktivitāšu pašizmaksas aprēķinam nepieciešamo papildu datu 

uzskaite 

BAIS 

BA aktivitāšu pilnās pašizmaksas aprēķins MS Excel 
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Aktīvu, saistību, ieņēmumu un izmaksu nodalīšanai pa finanšu plūsmām, uzskaites sistēmā 

PAKALNS ir ieviesta iespēja katram grāmatojumam norādīt papildu dimensiju Projekts (uz 

kuru aktivitāti ir attiecināms konkrētais ieraksts) un dimensiju Struktūrvienība (identificēt 

izmaksu centru). Uzskaiti pa Darbības veidiem un Darbības raksturu panāk piešķirot 

grāmatvedības kontiem sekojošas pazīmes: 

1n – Studiju darbība, kurai nav saimniecisks raksturs; 

1s – Studiju darbība ar saimniecisku raksturu; 

2n – Pētniecība, kurai nav saimniecisks raksturs; 

2s – Pētniecība ar saimniecisku raksturu; 

3n – Cita pamatdarbība, kurai nav saimniecisks raksturs; 

3s – Cita pamatdarbība ar saimniecisku raksturu; 

4s – Pārējā saimnieciskā darbība. 

Ilgtermiņa aktīvu analītiskās uzskaites kartītēs programmā PAKALNS, papildu iepriekš 

minētajam, norāda: 

 atbilstoši kartītes sadaļu nosaukumiem ievada – ilgtermiņa aktīva nosaukumu, iegādes 

vērtību, datumu, atrašanās vietu, atbildīgo personu, lietderīgo kalpošanas laiku, 

amortizācijas un nolietojuma aprēķināšanas metidi un likmi saskaņā ar MK 1486/2009; 

 sadaļā Piezīmes – finansējuma avota (fonda vai granta) idnetifikācijas dati un 

finansējuma apjoms procentos; 

 sadaļā Papildus – informācija par projektā paredzamajiem ieņēmumiem saskaņā ar 

ES regulu 1083/2006 

2.3. Izmaksu uzskaites pamatprincipi 

BA finanšu grāmatvedības uzskaites sistēma PAKALNS kalpo kā izejas dati sniegto 

pakalpojumu un projektu īstenošanas pilnās pašizmaksas noteikšanai. Visas izmaksas klasificē 

tiešajās, tieši attiecināmajās un netiešajās (pieskaitāmajās) izmaksās. Tiešās izmaksas un tieši 

attiecināmas izmaksas attiecina uz konkrēto aktivitāti, netiešās izmaksas pārdala starp 

aktivitātēm. 

Finanšu informācijas uzskaite nodalot finanšu plūsmas un klasificējot izmaksas ir pamats: 

1) ieņēmumu un izmaksu uzskaites caurskatāmībai; 

2) veiktās aktivitātes pašizmaksas noteikšanai; 

3) pakalpojuma cenas noteikšanai. 

Tiešās izmaksas ir izmaksas, kuras var identificēt un attiecināt uz noteiktu izmaksu vienību. 

Šādas izmaksas pastāv tikai saistībā ar noteikta pakalpojuma sniegšanu vai projekta īstenošanu. 

Nošķirot aktivitātes pa pakalpojumiem un projektiem, parasti, tiešās izmaksas attiecas tikai uz 

vienu aktivitāti. Kritērijs – izmaksu nav, ja nav projekta. BA aktivitāšu tiešās izmaksas veido: 

1) akadēmiskā personāla, pētnieku, tehniskā un cita atbalsta personāla atlīdzība par darbu 

un komandējumu izmaksas proporcionāli noteikta projekta vai citas aktivitātes izpildes 

apjomam;  

2) aktivitātes īstenošanai izmantoto iekārtu izmaksas;  

3) aktivitātes īstenošanai izlietoto materiālu izmaksas;  

4) pirktie pakalpojumi, kas tieši attiecas uz aktivitāti. 



Tieši attiecināmās izmaksas ir tādas, kuras tiek izmantotas aktivitātes īstenošanai, bet kuras 

pastāv arī neatkarīgi no aktivitātes un kuru lietojuma novērtējums ir iespējams, organizējot 

papildu uzskaiti un izmaksu sadalīšanu, piemēram: 

1) telpu izmaksas, tai skaitā komunālie pakalpojumi, apkalpojošā personāla izmaksas, 

nodokļi, kā arī telpu nolietojums proporcionāli to izmantošanai aktivitātes ietvaros; 

2) ilgtermiņā (arī ārpus aktivitātes) lietojamo iekārtu nolietojums proporcionāli to 

izmantošanai. 

Netiešās izmaksas ir tādas izmaksas, kuras ir saistītas ar aktivitāti, bet kuras nevar uz to tieši 

attiecināt. Šādas izmaksas pastāv arī tad, ja noteikta aktivitāte netiek veikta, tomēr bez to 

izmantošanas aktivitāti īstenot nebūtu iespējams. Netiešās, jeb pieskaitāmās izmaksas, 

piemēram, ir: 

1) personāla izmaksas, kuras nevar attiecināt tikai tieši uz aktivitāti, piemēram, 

administratīvās; 

2) vispārējā personāla lietojamo telpu un iekārtu izmaksas; 

3) citas kopējās izmaksas. 

 

Netiešo izmaksu aprēķinam BA izmanto izmaksu iekļaušanas metodi, saskaņā ar kuru 

izmaksas pašizmaksā iekļauj atbilstošu daļu no BA kopējām netiešajām izmaksām, kuras 

atspoguļo laika vai citu resursu patēriņu noteiktā projekta vai studiju programmas izpildei. 

Piemērojot šo metodi, ievēro trīs izmaksu iekļaušanas posmus – izmaksu nošķiršanu, izmaksu 

sadalīšanu pa izmaksu centriem vai grupām un izmaksu iekļaušanu pašizmaksā. Error! 

Reference source not found.. attēlā ir atspoguļota izmaksu grupēšanas un iekļaušanas secība 

atsevišķu aktivitāšu pašizmaksas noteikšanai. 

 

 

2. att. BA pakalpojumu un projektu pašizmaksas noteikšana ar Izmaksu iekļaušanas metodi. 

 

1. solī tiek apkopotas visas tiešās izmaksas, kas saistītas ar ēku ekspluatāciju un sadalītas starp 

administratīvajām un akadēmiskajām struktūrvienībām izmantojot pieņemamu kritēriju 

(pieskaitījuma likmi procentos), piemēram, aizņemto telpu platību. 

TELPU ĪPAŠUMS 

 Uzturēšana 

 Uzkopšana 

 Apkure 

 Amortizācija 

 ....... 

KOPLIETOŠANAS 
TEHNISKAIS 

APRĪKOJUMS 

 Uzturēšana 

 Amortizācija 

 ....... 

 

ADMINISTRATĪVĀS STRUKTŪRVIENĪBAS 

 Mārketinga daļa 

 Finanšu daļa 

 Personāldaļa 

 ....... 

AKADĒMISKĀS STRUKTŪRVIENĪBAS 

Studijas Pētījumi Citi 

pakalpojumi 

Tiešās 

izmaksas 

Tiešās 

izmaksas 

Tiešās 

izmaksas 

1 

2 

3 
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2. solī administratīvo struktūrvienību izmaksas tiek attiecinātas uz atsevišķām akadēmiskajām 

struktūrvienībām izmantojot pieņemamu kritēriju (aizņemto telpu platība, studentu skaits, 

darbinieku skaits, u.c.). 

3. solī, kad katrai akadēmiskai struktūrvienībai ir iegūtas kopējās izmaksas, tās sadala uz 

atsevišķām aktivitātēm katras struktūrvienības ietvaros.  

Finanšu uzskaites sistēmā PAKALNS aktivitāšu tiešās izmaksas tiek sadalītas pa attiecīgajām 

aktivitātēm izmantojot dimensiju Projekti, bet visu tieši attiecināmo un netiešo izmaksu 

summas tiek uzkrātas kā Centralizēti sadalāmas izmaksas ar izmaksu iekļaušanas metodi. Šādi 

klasificētas izmaksas tiek eksportētas uz MS Excel izmaksu nošķiršanas (sadales) nolūkiem pa 

BA veiktajām aktivitātēm un to pilnās pašizmaksas noteikšanai.  

Ņemot vērā iepriekš minēto, BA grāmatvedības uzskaitē tiek veiktas sekojošas darbības:  

1) aktivitāšu sadalīšanu pa darbības veidiem, nošķirot saimnieciskās aktivitātes no 

nesaimnieciskajām; 

2) ēku un telpu izdevumu uzskaiti, aprēķinot viena kvadrātmetra izmaksas pa ēkām un 

struktūrvienībām un nodrošinot iespēju nodalīt telpu izmaksas pa aktivitātēm; 

3) tehniskā aprīkojuma noslodzes uzskaiti, kas nodrošina iespēju aprēķināt un attiecināt uz 

katru aktivitāti izmantotās iekārtas izmaksas; 

4) personāla darba laika uzskaiti pa aktivitātēm; 

5) finanšu uzskaiti atbilstoši programmā PAKALNS ieviestajiem grāmatvedības kontiem un 

to pazīmēm, EKK kodiem, dimensijām un struktūrvienībām; 

6) datu eksportu no finanšu uzskaites programmas PAKALNS uz MS Excel tieši attiecināmo 

un netiešo izmaksu sadalei un pilnas pašizmaksas noteikšanai. 

 

Veicot tieši attiecināmo un netiešo izmaksu sadali un pilnās pašizmaksas aprēķinu, tiek 

izmantots kontroles mehānisms: Visu aktivitāšu tiešās izmaksas + tieši attiecināmās izmaksas 

+ netiešās izmaksas = visu aktivitāšu pilno pašizmaksu kopsumma. 

 

2.4. Īpašas prasības infrastruktūras objektu nolietojuma iekļaušanai projektu 

pašizmaksā 

Finanšu vadības uzskaitē BA paredz precīzu infrastruktūras objektu nolietojuma uzskaiti 

atbilstoši pamatlīdzekļu izmantošanas mērķim, lai izpildītu Regulas Nr. 1083/2006 55. panta 

2. punkta un Regulas Nr. 1303/2013 61. panta 2. punkta prasības un būtu iespējams identificēt, 

cik liela katra ieņēmumus gūstoša projekta ieņēmumu daļa attiecināma uz nesaimnieciskās 

pamatdarbības infrastruktūras objektu. Gadījumā, kad BA ēkas un infrastruktūra vai citi 

ilgtermiņa ieguldījumi tiktu izmantoti gan saimnieciskajai darbībai, gan nesaimnieciskajai 

pamatdarbībai, nolietojuma aprēķinu un tā iekļaušanu projekta pašizmaksā veiks atkarībā no tā, 

kādiem mērķiem attiecīgā infrastruktūra (aktīva objekts) tiek izmantota un cik lielā mērā 

iespējams veikt sadalījumu. 

BA paredz sekojošu nolietojuma sadalījumu pa projektiem: 

 ja izmantotā infrastruktūra tiek izmantota tikai viena projekta veikšanai, aprēķinātais 

nolietojums tiek attiecināts uz šo vienīgo projektu pilnā apmērā; 

 ja infrastruktūra (piemēram, ēka) tiek izmantota vairāku, bet nodalāmu projektu 

veikšanai, aprēķinātais nolietojums tiek aprēķināts atbilstoši katrai infrastruktūrā esošo 

telpu platībai; 



 ja infrastruktūrā vienas un tās pašas telpas (piemēram, auditorijas) tiek izmantotas 

kopīgi dažādu projektu veikšanai, kopīgi izmantoto telpu izmaksas sadala atbilstoši tam, 

cik tās kalpo katram atsevišķam projektam (proporcionāli izmantotajam laikam). 

2.5. Tirgus cenas noteikšana 

BA savu sniegto pakalpojumu cenas noteikšanai, izmanto kādu no turpmāk minētajām 

metodēm un ievērojot MK noteikumus Nr. 333 “Kārtība, kādā plānojami un uzskaitāmi 

ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un ar šo pakalpojumu sniegšanu saistītie izdevumi, kā arī 

maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanas metodika un izcenojumu apstiprināšanas kārtība” 

(03.05.2011.). 

Izmaksu metode – balstās uz to izmaksu aprēķināšanu, ko BA ieguldījusi konkrētas aktivitātes 

īstenošanai. Izmaksu summa plus procenti, ko BA vēlas saņemt, veido piedāvātā pakalpojuma 

cenu. Pilnā pašizmaksa kalpo par pamata bāzi produkta vai pakalpojuma pārdošanas cenas 

noteikšanai. 

Tirgus metode – cena tiek noteikta, ņemot vērā noteikumus un cenas apjomu, kāds tiktu 

piemērots līdzīgā darījumā starp divām neatkarīgām pusēm tādos pašos vai līdzīgos tirgus 

apstākļos. Ja tirgus cenu nevar noteikt, jo nepastāv aktīvs tirgus, pakalpojumam piemēro 

izmaksu pieskaitīšanas metodi, nosakot par to tādu cenu, kas atspoguļo visas izmaksas, kā arī 

sapratīgu uzcenojumu. 

Gadījumā, ja BA veic projektu uzņēmuma uzdevumā vai sniedz pakalpojumu uzņēmumam kā 

pasūtītājam: 

1) BA kā pasūtījuma izpildītājs par savu pakalpojumu saņem adekvātu atlīdzības maksu; 

2) Pasūtītājs nosaka šā pakalpojuma noteikumus un nosacījumus. 

Vienlaicīgi tiek ievērots kāds no diviem nosacījumiem: 

1) BA sniedz savu pakalpojumu par tirgus cenu vai 

2) ja nepastāv tirgus cena, BA sniedz savu pakalpojumu par tādu cenu, kas atspoguļo 

visas izmaksas, ka arī saprātīgu uzcenojumu. 

Veicot jebkuru līgumpētījumu, atsevišķi jāuzskaita ar šo līgumpētījumu saistītās izmaksas, lai 

nodrošinātu, ka visas izmaksas tiek iekļautas līgumpētījuma cenā. 
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3. Grāmatvedības politika un uzskaites kārtība 

3.1. Vispārēje jautājumi 

Banku augstskolas (turpmāk - augstskola) iekšējie noteikumi (turpmāk - kārtība) nosaka 

grāmatvedības uzskaites pamatprincipus un saimniecisko darījumu grāmatojumus materiālo 

vērtību uzskaitei un norakstīšanai, naudas līdzekļu, darījumu, faktu un notikumu, prasību un 

saistību uzskaitei, kā arī metodes bilances posteņu novērtēšanai, ievērojot likumā  „Par 

grāmatvedību”,  Ministru kabineta 2003.gada 21.oktobra noteikumos Nr.585 „Noteikumi par 

grāmatvedības kārtošanu un organizāciju”, 2009.gada 15.decembra noteikumos Nr.1486 

„Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” (turpmāk - noteikumi) 

noteiktos grāmatvedības uzskaites pamatprincipus un grāmatvedības kontu plānu. 

Atbilstoši likumam „Par grāmatvedību” augstskolas pienākums ir kārtot grāmatvedību un 

rektors ir atbildīgs par augstskolas grāmatvedības uzskaites organizēšanu un kārtošanu. 

Banku augstskola grāmatvedības uzskaitē pielieto grāmatvedības kontus un tiem atbilstošos 

vienveidīgus grāmatojumus vienādos gadījumos, kas atbilst tās darījumu būtībai. Ja kādu 

konkrētu darījumu grāmatojumi šajā kārtībā nav noteikti, grāmatojumus veic tā, lai 

nodrošinātu grāmatvedības uzskaiti saskaņā ar grāmatvedības uzskaites pamatprincipiem 

atbilstoši darījumu ekonomiskajai būtībai un augstskolas lietotajiem grāmatvedības kontiem.  

Augstskolas grāmatvedības uzskaite un naudas plūsmas uzskaite tiek nodrošināta, ievērojot 

ieņēmumu un izdevumu klasifikāciju kodus. Analītiskās uzskaites nodrošināšanai, ja 

nepieciešams, papildina kontu detalizāciju pievienojot papildu zīmes kontu plānā.   

Augstskola nodrošina atsevišķu ar projekta īstenošanu saistītu darījumu grāmatvedības 

uzskaiti, stingri ievērojot apstiprināto projektu līgumu nosacījumus, finansējumu un projektu 

termiņus. Grāmatvedības programmā tiek atvērti konti un dimensijas (struktūrvienības|),  

tādējādi skaidri nodalot atsevišķu darījumu uzskaiti un pārskatu nodrošināšanu, lai varētu 

noteikt finansējuma avotus un izdevumus.  

Augstskola nodrošina visu saimniecisko operāciju apstiprinošo dokumentu oriģinālu, kopiju 

un citu datu uzglabāšanu, visas grāmatvedības informācijas saglabāšanu informācijas nesējos, 

kā arī attaisnojuma dokumentu un grāmatvedības reģistru izdruku saglabāšanu atbilstoši 

dokumentu glabāšanas termiņiem. 

Visus saimnieciskos darījumus apliecina ar attaisnojuma dokumentiem par  saimnieciskā 

darījuma esamību, novērtē naudas izteiksmē un, ievērojot hronoloģiju, sistemātiskā kārtībā 

iegrāmato grāmatvedības reģistros. Norādījumus par to, kura grāmatvedības konta kredītā un 

kura debetā  ierakstāma saimnieciskā darījuma summa (iegrāmatojums), izdara rakstiski uz 

attaisnojuma dokumenta vai viendabīgu dokumentu kopsavilkuma vai nodrošina šī 

iegrāmatojuma atšifrējumu, ja iegrāmatojumu veic elektroniski, un atbilstoši šim 

iegrāmatojumam izdara ierakstus attiecīgos kontos.  

Visi attaisnojuma dokumenti par saimnieciskiem darījumiem jāiegrāmato uzskaites reģistros 

saskaņā ar dokumentu apgrozības aprakstu, bet ne vēlāk kā 15 dienu laikā pēc tā mēneša 

beigām, uz kuru dokuments attiecas. Ierakstu veic divkāršā ierakstu sistēmā, pamatojoties uz 

attaisnojuma dokumentiem. Attaisnojuma dokumentiem jābūt sagatavotiem tā, lai glabāšanas 

laikā nezustu tajā ietvertā informācija un tiktu nodrošināts tā juridiskais spēks. Uzskaite 

aptver visus augstskolas saimnieciskos darījumus un tiek kārtota tā, lai grāmatvedības 

jautājumos kvalificēta trešā persona varētu gūt patiesu un skaidru priekšstatu par finansiālo 

stāvokli, darbības rezultātiem naudas plūsmu un saimnieciskiem darījumiem noteiktā laika 

posmā.  

Visus grāmatvedības reģistrus kārto latviešu valodā. Grāmatvedības uzskaitē un pārskatos par 

naudas vienību lieto naudas vienību – euro valūtu. 



Līdzekļu un to avotu uzskaite (finanšu plūsma, aktīvi, pasīvi, ieņēmumi, izdevumi) BA tiek 

organizēta nodalot pa: 

 Grāmatvedības kontiem (MK noteikumi Nr.1486); 

 Ekonomiskās klasifikācijas kodiem (MK noteikumi Nr.1031, 1032);  

 Projektiem (konkrēti realizējamām aktivitātēm);  

 Struktūrvienībām (atbilstoši BA apstiprinātajām struktūrvienībām); 

 Darbības veida (studiju, pētniecības u. c.); 

 Darbības rakstura (saimniecisks, nesaimniecisks) 

Attaisnojuma dokumentus pirms apmaksas vīzē atbilstošā projekta vadītājs, struktūrvienības 

vadītājs. Finanšu daļas atbildīgais darbinieks uz dokumenta norāda atbilstošās dimensijas no 

kuriem veicams maksājums. 

Aktivitāšu (projektu) tiešās izmaksas tiek identificētas un attiecinātas uz noteiktu izmaksu 

vienību katras īstenotās aktivitātes ietvaros. Netiešās izmaksas, kas nav tieši attiecināmas uz 

aktivitāšu (projektu) īstenošanu, tiek uzskaitītas atsevišķos projektos. 

Sistēmu lietošana 

Grāmatvedības uzskaites procesu nodrošināšanai tiek izmantotas šādas sistēmas: 

 Grāmatvedības uzskaitei – datorprogrammu PAKALNS;  

 Projektu pašizmaksas aprēķināšanai – MS Excel un BAIS;  

 Maksājumu veikšanai - Valsts kases (VK) elektronisko pakalpojumu portāls un 

komercbanku internetbankas ar autorizētām pieejām;  

 Pārskatu sagatavošanai - Ministriju, centrālo valsts iestāžu un pašvaldību budžeta 

pārskatu informācijas sistēmas; 

 Nodokļu atskaišu iesniegšanai LR Valsts ieņēmumu dienestā - VID EDS ar 

autorizētām pieejām.  

Ar rektora rīkojumu ir norīkots tīkla administrators, kurš nodrošina datu aizsardzību un 

saglabāšanu.  

3.2. Grāmatvedības uzskaite un grāmatojumi 

3.2.1. Nemateriālo ieguldījumu uzskaite 

3.2.1.1. Nemateriālo ieguldījumu atzīšana uzskaitē, iegāde, saņemšana un izveidošana 

Saņemot preču pavadzīmi – rēķinu (vai citus nemateriālā ieguldījuma iegādi pamatojošos 

dokumentus) gadījumā, ja nemateriālais ieguldījums ir faktiski saņemts (ja nemateriālais 

ieguldījums nav saņemts dienā, kad saņem dokumentu, uzskaita kā avansa maksājumu), 

dokumentā norādītajā vērtībā palielina attiecīgo nemateriālo ieguldījumu kontu un samazina 

saistību kontu. Grāmatvedības kontos veic šādus debeta (turpmāk – Db.) un kredīta 

(turpmāk – Kr.) grāmatojumus: 

Db. 

Kr. 

1121 

5311 

Datorprogrammas 

Saistības pret piegādātājiem un darbuzņēmējiem 

Saņemot avansa maksājuma rēķinu (vai citu dokumentu), grāmatojumus neveic, bet rēķinu 

reģistrē augstskolas uzskaites sistēmā. Avansa maksājuma dokumenta apmaksas dienā 

palielina avansu par nemateriālajiem ieguldījumiem vai nemateriālo ieguldījumu izveidošanas 

kontu (pamatojums - maksājuma uzdevums) un samazina naudas kontu, no kura veic 

maksājumu, grāmatojot: 

Db. 

Kr. 

1185 

2600 

Avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem 

Naudas līdzekļi 



15 

Saņemot nemateriālo ieguldījumu, par kuru iepriekš veikts avansa maksājums, avansa 

maksājuma vērtībā samazina avansa kontu un palielina attiecīgo nemateriālo ieguldījumu 

kontu, grāmatojot: 

Db. 1121 Datorprogramma  

Kr. 1185 Avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem 

Nemateriālo ieguldījumu amortizāciju aprēķina atbilstoši to paredzamajam lietderīgās 

lietošanas laikam, ko nosaka atbilstoši lietošanas tiesībās, līgumos vai citos tiesību 

saņemšanas apliecinošos dokumentos noteiktajiem laika periodiem. Ja iegādes līgumos nav 

noteikts nemateriālā ieguldījuma lietošanas laiks, nododot to ekspluatācijā tā lietderīgais laiks 

tiek noteikts 5 gadi (amortizācijas norma 20% gadā).     

Nemateriālo ieguldījumu amortizāciju aprēķina sistemātiski pēc lineārās metodes to lietošanas 

laikā un iegrāmato kā nemateriālo ieguldījumu uzkrāto amortizāciju un noraksta izdevumos 

ne retāk kā reizi pārskata periodā: 

Db. 7000 Izdevumi (attiecīgais izdevumu konts) 

Kr. 1195   Datorprogrammu uzkrātā amortizācija 

Veicot uzlabojumus, kas būtiski uzlabo nemateriālo ieguldījumu funkcionalitāti vai pagarina 

lietderīgās lietošanas laiku, izmaksu summu par veikto uzlabojumu pieskaita nemateriālā 

ieguldījuma uzskaites vērtībai un grāmato: 

Db. 1121 Datorprogrammas 

Kr. 5311 

2621 

Saistības pret piegādātājiem un darbuzņēmējiem  

Pamata budžeta konts 

Kr. 5311 

2621 

Saistības pret piegādātājiem un darbuzņēmējiem  

Pamata budžeta konts 

3.2.1.2. Nemateriālo ieguldījumu izslēgšana no uzskaites 

Nemateriālo ieguldījumu noraksta, ja ir beidzies lietošanas laiks (licence) vai morāli novecojis 

(datorprogramma) un tālāka ekspluatācija nav nepieciešama neatkarīgi no tā atlikušās 

vērtības. Augstskolā ar rīkojumu tiek izveidota ilgtermiņa ieguldījumu (nemateriālo 

ieguldījumu) norakstīšanas komisija, kura izskata ilgtermiņa ieguldījumu norakstīšanai 

sagatavotos attaisnojuma dokumentus (norakstīšanas aktus, uzskaites kartiņu kopijas, u.c.) un 

iesniedz tos apstiprināšanai vadībai. Atsevišķos gadījumus pie norakstīšanas akta tiek 

pievienots speciālistu atzinums par nemateriālo ieguldījumu. 

Nemateriālo ieguldījumu noraksta, samazinot tā uzskaites vērtību par uzkrāto amortizāciju un 

pēc tam atlikušo (bilances) vērtību noraksta atbilstošajā izdevumu kontā. 

Db. 

 

 

Kr. 

 

1195 

8610 

 

1121 

 

Datorprogrammu uzkrātā amortizācija  

No uzskaites izslēgto nemateriālo ieguldījumu un 

pamatlīdzekļu vērtība  

Datorprogrammas  



3.2.2. Pamatlīdzekļu uzskaite 

3.2.2.1. Pamatlīdzekļu atzīšana uzskaitē, iegāde, saņemšana un izveidošana 

Visus esošos pamatlīdzekļus uzskaita atbilstoši īpašuma (valdījuma, piekritības) tiesībām, 

kuras nosaka noslēgtie līgumi, īpašumu reģistrācijas dokumenti vai citi tiesību apliecinošie 

dokumenti saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.  

Pamatlīdzekļi ir augstskolas lietiski ilgtermiņa ieguldījumi, kuriem piemīt vismaz trīs no šīm 

pazīmēm: 

1) lietošanas termiņš ir ilgāks par vienu gadu; 

2) nav paredzēti pārdošanai; 

3) garantija ilgāka par gadu; 

4) lietderīgās kalpošanas ilgums nav būtiski mazāks par normatīvajos aktos 

noteikto; 

5) tā izmaksas var ticami novērtēt; 

6) tā iegādes izmaksas plānotas budžetā, kā pamatkapitāla veidošana;  

7) vienmērīga lietošanas intensitāte; 

8) vienas vienības vērtība pārsniedz 213 euro.  

Par pamatlīdzekļa iegādes datumu uzskata dienu, kad augstskolai pāriet riski un ekonomiskie 

labumi no attiecīgā pamatlīdzekļa. Parasti par iegādes datumu uzskata dienu, kad saņem 

pamatlīdzekli. 

Saņemot preču pavadzīmi – rēķinu (vai citus pamatlīdzekļa iegādi pamatojošos dokumentus) 

gadījumā, ja pamatlīdzeklis ir faktiski saņemts (ja pamatlīdzeklis nav saņemts dienā, kad 

saņem dokumentu, uzskaita kā avansa maksājumu), dokumentā norādītajā vērtībā palielina 

attiecīgo pamatlīdzekļu kontu un samazina saistību kontu, grāmatojot: 

Db.  1230  Pārējie pamatlīdzekļi  

Kr.  5311  Īstermiņa saistības pret piegādātājiem un darbuzņēmējiem 

Saņemot avansa maksājuma rēķinu, grāmatojumus neveic, bet rēķinu reģistrē  uzskaites 

sistēmā. Avansa maksājuma dokumenta apmaksas dienā palielina avansu par pamatlīdzekļiem 

vai pamatlīdzekļu izveidošanas un nepabeigtās celtniecības kontu (pamatojums - maksājuma 

uzdevums) un kreditē to naudas kontu, no kura veic maksājumu, grāmatojot: 

Db.  1280 

 1240 

Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem 

Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā celtniecība  

Kr.  2600 Naudas līdzekļi  

Saņemot pamatlīdzekli, par kuru iepriekš veikts avansa maksājums, avansa maksājuma 

vērtībā samazina avansa kontu un palielina attiecīgo pamatlīdzekļu kontu, grāmatojot: 

Db. 

Kr. 

1230 

1280 

Pārējie pamatlīdzekļi 

Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem  

Pamatlīdzekli saņemot bez atlīdzības (dāvinājumā), saņemšanas dienā nosaka tā vērtību. Ja 

dāvinājumu saņem pēc dokumenta, kurā norādīta vērtība, pamatlīdzekli uzskaita norādītajā 

vērtībā. Ja vērtība nav norādīta, komisija, nepieciešamības gadījumā pieaicinot attiecīgās 

jomas speciālistu, nosaka saņemtā pamatlīdzekļa vērtību un paredzamo lietderīgās lietošanas 

laiku (pamatlīdzekļiem, kuru lietošanas laiks ir ierobežots). Pamatlīdzekli saņemot kā 

dāvinājumu, palielina attiecīgo pamatlīdzekļa kontu un atbilstošo ieņēmumu kontu vai 

nākamo periodu ieņēmumu kontu (atbilstoši līguma nosacījumiem), grāmatojot: 

Db. 

 

 1230  Pārējie pamatlīdzekļi 
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Kr.  1240 

 8312 

 Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā celtniecība 

 Ieņēmumi no ziedojumiem un dāvinājumiem naturālā veidā 

Saņemot dokumentu (rēķinu), kas apliecina pamatlīdzekļa izveidošanu, dokumenta 

saņemšanas dienā vai rēķina apmaksas dienā, ja saņemts avansa maksājuma rēķins, grāmato: 

Db.  1240 Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā celtniecība  

Kr.  5311 Īstermiņa saistības pret piegādātājiem un darbuzņēmējiem  

Pārskata perioda beigās (vai dienā, kad attiecīgo aktīvu plāno nodot ekspluatācijā) izmaksas, 

kas tieši attiecas uz pamatlīdzekļa izveidošanu, pārgrāmato no kopējām budžeta iestādes 

izmaksām un kapitalizē pamatlīdzekļa izveidošanas vērtībā, samazinot izdevumus un 

palielinot pamatlīdzekļu izveidošanas kontu. Grāmato: 

 Db. 1240 Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā celtniecība  

 Kr. 7000 Izdevumi (attiecīgais izdevumu konts)  

Pamatlīdzekļus, kas sastāv no atsevišķām komplektējošām daļām, kuras var izmantot un 

uzskaitīt atsevišķi (datorsistēmas bloks, monitors, printeris u.tml.), uzskaita kā atsevišķus 

aktīvus, izņemot tos, kas iegādāti iepriekšējos periodos un uzskaitīti kā komplekts. 

Pamatlīdzekļus, kas sastāv no daļām, kuras nevar izmantot atsevišķi un to lietderīgās 

lietošanas laiks būtiski atšķiras (agregāti tehnoloģiskajām iekārtām u.tml.), uzskaita atsevišķi. 

Pamatlīdzekļa atsevišķu sastāvdaļu lietderīgās lietošanas ilgums (nolietošanas periods) 

nedrīkst pārsniegt kopējā pamatlīdzekļu objekta lietderīgās lietošanas ilgumu, ja vien šī 

sastāvdaļa nav atsevišķa vienība, kuru viegli pārvietot uz citu pamatlīdzekli. 

Pamatlīdzeklim (datoram, serverim) paredzētu datorprogrammu jeb operētājsistēmu, bez 

kuras tas nevar darboties, uzskata par šī pamatlīdzekļa neatņemamu sastāvdaļu. 

Datorprogrammas vērtību var iekļaut attiecīgā pamatlīdzekļa vērtībā un uzskaitīt 

pamatlīdzekļu sastāvā. 

3.2.2.2. Pamatlīdzekļu nolietojuma uzskaite 

Augstskolas bilancē iekļauto pamatlīdzekļu nolietojuma normas nosaka saskaņā ar Ministru 

kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto 

grāmatvedības uzskaiti” 2.pielikumā noteiktajām pamatlīdzekļu nolietojuma normām un 

piemērošanas nosacījumiem.   

Pamatlīdzekļu nolietojumu aprēķina pēc lineārās metodes.  

Bilancē iekļautajiem pamatlīdzekļiem ar neierobežotu lietošanas laiku – zemei un bibliotēku 

fondiem, kultūras un mākslas priekšmetiem nolietojumu neaprēķina. 

Nolietojumu turpina aprēķināt arī pamatlīdzekļu tehnisko apkopju, remontu un rekonstrukciju 

laikā. 

Ja pamatlīdzekļa sākotnējā vērtība ir pilnīgi norakstīta kā nolietojums, bet pamatlīdzekli 

turpina lietot, nolietojuma aprēķināšanu pārtrauc, bet pamatlīdzekli saglabā uzskaitē. 

Aprēķināto pamatlīdzekļu nolietojumu atzīst izdevumos un uzskaita kā uzkrāto nolietojumu 

atbilstoši  attiecīgajam pamatlīdzekļu veidam: 

Db. 

Kr. 

7000 

1291 

1293 

Izdevumi (attiecīgais izdevumu konts) 

Ēku uzkrātais nolietojums  

Pārējo pamatlīdzekļu uzkrātais nolietojums 



3.2.2.3. Pamatlīdzekļu kapitālo ieguldījumu un remonta izmaksu uzskaite 

Par pamatu pamatlīdzekļa uzlabojumu, atjaunošanas vai rekonstrukcijas un remonta darbu 

izmaksu kapitalizācijai vai iekļaušanai izdevumos uzskata remontdarbu rezultātā iegūto 

pamatlīdzekļa uzlabojumu. 

Ja remontdarbu rezultātā gūtais pamatlīdzekļa uzlabojums ir būtisks un dod labumu laika 

periodā, kas pārsniedz vienu gadu, izmaksas kapitalizē, iekļaujot pamatlīdzekļa vērtībā. 

Grāmato: 

Db. 1212 

1230 

Nedzīvojamās ēkas 

Pārējie pamatlīdzekļi  

Kr. 5311 Īstermiņa saistības pret piegādātājiem un darbuzņēmējiem 

Pamatlīdzekļa esošā stāvokļa saglabāšanas, uzturēšanas, remonta vai labošanas rezultātā 

radušās izmaksas atbilstoši to ekonomiskajai būtībai atzīst kā attiecīgā perioda izdevumus.  

3.2.2.4. Pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma uzskaite 

Konstatējot pamatlīdzekļa vērtības būtisko samazinājumu grāmato: 

Db. 8690 Pārējie iepriekš neklasificētie izdevumi 

Kr. 

 

1210 

1220 

1230 

Zeme, ēkas un būves 

Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas  

Pārējie pamatlīdzekļi  

3.2.2.5. Pamatlīdzekļu izslēgšana no uzskaites 

Pamatlīdzekli norakstot, likvidējot, atsavinot, to izslēdz no uzskaites, norakstot tā vērtību un 

uzkrāto nolietojumu, atzīstot izdevumus ilgtermiņa ieguldījuma atlikušajā (bilances) vērtībā.  

Pamatlīdzekli noraksta, samazinot tā vērtību par uzkrāto nolietojumu un pēc tam atlikušo 

(bilances) vērtību noraksta atbilstošajā izdevumu kontā. Vispirms noraksta pamatlīdzekļa 

uzkrāto nolietojumu, grāmatojot: 

Db. 

 

Kr. 

1291 

1293 

1230 

Nedzīvojamo ēku uzkrātais nolietojums  

Pārējo pamatlīdzekļu uzkrātais nolietojums 

Pārējie pamatlīdzekļi  

Pēc tam, noraksta pamatlīdzekļa atlikušo vērtību atbilstošajā izdevumu kontā, ja tāda ir, 

grāmatojot: 

Db.  

 

Kr. 

1212 

1230 

8610 

Nedzīvojamās ēkas  

Pārējie pamatlīdzekļi 

No uzskaites izslēgto nemateriālo ieguldījumu un 

pamatlīdzekļu vērtība  

Ja pamatlīdzeklis iznīcināts prettiesiskas darbības rezultātā, pamatlīdzekli izslēdz no 

uzskaites. Ja par pamatlīdzekļa iznīcināšanu prettiesiskas darbības rezultātā iestāde ir 

iesniegusi prasību tiesā, līdz tiesas lēmuma pieņemšanai prasību uzskaita zembilancē, jo 

prasības apjoms un atmaksas laiks nav precīzi zināmi. 

3.2.3. Apgrozāmo līdzekļu uzskaite 

3.2.3.1. Krājumu uzskaite 

Apgrozāmie līdzekļi – aktīvi, kurus augstskola plāno izmantot gada laikā vai kuru apmaksa 

paredzēta gada laikā pēc bilances datuma. 
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Krājumi ir augstskolas īstermiņa aktīvi, kas paredzēti to darbības nodrošināšanai, 

atsavināšanai un kas materiālu un izejvielu veidā atrodas vai tiks izlietoti saimnieciskās 

darbības procesā.  

Krājumus atzīst iegādes vērtībā (summējot iegādes cenu un neatgūstamos nodokļus). Krājumu 

piegādes vienreizējās izmaksas (piegādes izdevumus, u.c.) atzīst izdevumos krājumu iegādes 

brīdī. Ražošanas pašizmaksu aprēķina, saskaitot izejvielu un materiālu izlietojumu atbilstoši 

iegādes izmaksām un ražojumu izgatavošanas izmaksām. Pārdošanas izmaksas neiekļauj 

ražošanas pašizmaksā. 

Grāmatvedības uzskaite krājumu novērtēšanai piemēro „pirmais iekšā – pirmais ārā” (FIFO) 

metodi. FIFO metode balstās uz pieņēmumu, ka tās krājumu vienības, kuras pirmās 

iepirktas/saražots, pirmās arī tiek izlietotas. 

Krājumu sastāvā uzskaita inventāru. Inventārs ir materiāls aktīvs vērtībā līdz 213 euro ar 

lietošanas laiku līdz vienam gadam (ātri nolietojamais inventārs, apģērbi, apavi, gultas 

piederumi) un kurš neatbilst pamatlīdzekļu noteiktiem kritērijiem.   

Krājumu inventarizāciju veic reizi gadā - periodā no trīs mēnešus pirms līdz mēnesi pēc 

bilances datuma. Nepieciešamības gadījumā arī biežāk (atbildīgās personas maiņas gadījumā 

u.c.). 

Saņemot preču pavadzīmi – rēķinu (vai citus krājumu iegādi pamatojošos dokumentus) 

gadījumā, ja krājumi ir faktiski saņemti (ja krājumi nav saņemti dienā, kad saņem dokumentu, 

uzskaita kā avansa maksājumu), dokumentā norādītajā vērtībā palielina attiecīgo krājumu 

kontu un samazina saistību kontu, grāmatojot: 

 Db. 2110 

2160 

Izejvielas un materiāli 

Inventārs 

Kr. 5311 Īstermiņa saistības pret piegādātājiem un darbuzņēmējiem  

Saņemot rēķinu par avansa maksājumu, grāmatojumus neveic, bet rēķinu reģistrē  uzskaites 

sistēmā. 

Avansa maksājuma dokumenta apmaksas dienā palielina avansu par krājumiem kontu 

(pamatojums – maksājuma uzdevums) un samazina naudas kontu, no kura veic maksājumu, 

grāmatojot: 

Db. 2180 Avansa maksājumi par krājumiem 

Kr. 2600 Naudas līdzekļi 

Saņemot krājumus, par kuriem iepriekš veikts avansa maksājums, avansa maksājuma vērtībā 

samazina avansu uzskaites kontu un palielina attiecīgo krājumu kontu, grāmatojot: 

Db. 

 

Kr. 

2110 

2160 

2180 

Izejvielas un materiāli 

Inventārs  

Avansa maksājumi par krājumiem 

Krājumus saņemot no citas iestādes bez atlīdzības, vērtībā, kādā krājumi uzskaitīti 

iepriekšējās budžeta iestādes grāmatvedībā, palielina attiecīgo krājumu kontu un atbilstošo 

ieņēmumu kontu, grāmatojot: 

 Db. 

 

  Kr. 

  2110 

  2160 

  8411 

Izejvielas un materiāli 

Inventārs  

Ieņēmumi no vērtību saņemšanas bezatlīdzības ceļā starp 

budžeta iestādēm 



Krājumus saņemot dāvinājumā, saņemšanas dienā nosaka to vērtību. Ja dāvinājuma 

saņemšanas dokumentā norādīta krājumu vērtība, tos uzskaita norādītajā vērtībā.  Ja vērtība 

nav norādīta, tad iestādes komisija, nepieciešamības gadījumā pieaicinot attiecīgās jomas 

speciālistu, nosaka saņemto krājumu vērtību. 

Krājumus saņemot kā dāvinājumu, palielina attiecīgo krājumu kontu un atbilstošo ieņēmumu 

kontu vai nākamo periodu ieņēmumu kontu (atbilstoši līguma nosacījumiem, ja krājumi 

paredzēti ilgtermiņa objekta izveidei u.tml.), grāmatojot: 

Db. 

 

Kr. 

2110 

2160 

8312 

Izejvielas un materiāli 

Inventārs  

Ieņēmumi no ziedojumiem un dāvinājumiem naturālā veidā 

Norakstot krājumus, tos izslēdz no uzskaites, norakstot to uzskaites vērtību izdevumos. 

Grāmato: 

Db. 

Kr. 

7000 

2100 

Izdevumi (attiecīgais izdevumu veids) 

Krājumi 

Uzkrājuma princips paredz, ka darījumu un citu notikumu rezultātus atzīst tad, kad tie notiek 

neatkarīgi no naudas saņemšanas vai samaksāšanas. Preču pārdošanu atzīst, kad preces 

valdījuma un lietošanas tiesības pāriet pircējam neatkarīgi no samaksas saņemšanas. 

Ja krājumus pārdod, tos vispirms izslēdz no uzskaites un atzīst izdevumus.  

Noraksta krājumu uzskaites vērtību, kuru nosaka atbilstoši pielietotajai nepārtrauktās 

inventarizācijas krājumu uzskaites metodei, grāmatojot: 

Db. 7000 Izdevumi (attiecīgais izdevumu konts) 

Kr. 

 

2110 

2160 

Izejvielas un materiāli 

Inventārs 

Pēc tam atzīst prasības un ieņēmumus no krājumu pārdošanas krājumu pārdošanas vērtībā. 

Grāmato: 

Db. 2310 Pircēju un pasūtītāju parādi 

Kr. 6000 Ieņēmumi (atbilstošais ieņēmumu veids) 

Norakstot inventarizācijas rezultātā konstatētos bojātos vai novecojušos krājumus, grāmato: 

Db. 7000 Izdevumi (attiecīgais izdevumu veids) 

Kr. 

 

2110 

2160 

Izejvielas un materiāli 

Inventārs 

Augstskolas vadība nosaka inventāra konkrēto priekšmetu grupu analītiskās uzskaites un 

norakstīšanas veidus, procedūras un kontroles kārtību. 

Augstskolas darbinieku dienesta pienākumu pildīšanai iegādāto inventāru (galda lampas, 

kalkulatorus, uzziņu literatūru u.c.) izsniedz lietotājam un noraksta to vērtību izdevumos, jā 

vērtība par vienību nepārsniedz 30 euro.  

Pārējo inventāru atzīst izdevumos periodā, kurā tos nodod lietošana. Augstskola nodrošina 

inventāra uzskaiti (daudzuma vienības) arī pēc atzīšanas izdevumos līdz faktiskajai to 

norakstīšanai. 

Inventāram pārskata perioda beigās veic inventarizāciju un trūkstošo vai bojāto priekšmetu 

bilances vērtību noraksta izdevumos, grāmato: 
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Db. 7000 Izdevumi (attiecīgais izdevumu konts) 

Kr. 2160 Inventārs 

3.2.3.2. Debitoru prasību uzskaite 

Debitoru prasību uzskata par izveidojušos, kad dokumentāli noformēta un nodota prece vai 

sagatavots dokuments par darba (pakalpojuma) izpildi, izņemot gadījumus, ja līgumā 

paredzēta pircēja rakstveida apstiprinājuma saņemšana (vai citi apmaksas nosacījumi). 

Uzkrājumu princips nosaka, ka ieņēmumus un izmaksas atzīst, kad tie ir nopelnīti vai radušies 

neatkarīgi no naudas saņemšanas vai samaksas. Atbilstoši cēloņiem, kāpēc augstskola nav 

saņēmusi pienākošos summu, debitoru parādus atšķirīgi uzskaita grāmatvedībā un uzrāda 

finanšu pārskatos. 

Ja pienācis rēķina samaksas termiņš, bet samaksa no debitora vēl nav saņemta, parādu bilancē 

uzrāda kā debitoru parādu, nepieciešamības gadījumā veidojot uzkrājumus nedrošajiem 

(šaubīgajiem) parādiem. 

Debitoru prasības atzīst saskaņā ar ieņēmumu uzskaites pamatprincipiem, grāmatojot: 

Db. 2300 Debitori 

Kr. 6000 Ieņēmumi (atbilstošais ieņēmumu veids) 

Saņemot prasību apmaksu, debitoru parādu dzēš atbilstoši finanšu iestādes konta izrakstam. 

Grāmato: 

 Db. 2600 Naudas līdzekļi 

 Kr. 2300 Debitori 

Ja debitoru parāds iepriekš klasificēts kā nedrošs un tam izveidoti uzkrājumi, saņemot prasību 

apmaksu arī atbilstošos uzkrājumus samazina un atzīst pārskata perioda ieņēmumus. Grāmato: 

Db. 2331 Uzkrājumi par pircēju un pasūtītāju parādiem 

Kr. 8550 Ieņēmumi no nedrošiem debitoru parādiem izveidoto 

uzkrājumu samazināšanas 

Atzīstot prasības pret pircējiem un pasūtītājiem par augstskolas sniegtajiem maksas 

pakalpojumiem (studiju maksu) un citiem pašu ieņēmumiem grāmato:   

Db. 2319   Pārējie pircēju un  pasūtītāju parādi 

Kr. 6000 

5723 

Ieņēmumi 

Pievienotās vērtības nodoklis  

Augstskola, saņemot prasību apmaksu no pircējiem un pasūtītājiem, grāmato: 

Db. 2600 Naudas līdzekļi 

 Kr. 2319 Pārējie pircēju un pasūtītāju parādi 

Augstskola, pamatojoties uz noslēgtajiem līgumiem, aprēķinātās mācību maksas atzīst kā 

debitoru prasības, veicot atbilstošus grāmatojumus un uzskaita saskaņā ar debitoru parādu, 

prasību un uzkrājumu nedrošiem parādiem uzskaites politiku. 

Izvērtējot prasības un atzīstot debitoru parādu kā nedrošu (šaubīgu), aprēķina uzkrājumu 

summu un iekļauj to pārskata perioda izdevumos: 

   Db.    8650           Izdevumi uzkrājumiem nedrošiem debitoru parādiem 

   Kr.    2331    Uzkrājumi nedrošiem debitoru parādiem  



Debitorus izvērtē vismaz reizi pārskata periodā (gadā). Debitoru izvērtēšanā iekļauj arī tos 

debitoru parādus, kuriem iepriekšējos periodos jau izveidoti uzkrājumi. 

Pārskata perioda grāmatvedības kontu slēgšanas procedūru ietvaros tiek pārbaudīts vai pareizi 

klasificēti debitoru parādi un vai ir izveidotie uzkrājumi nedrošiem, (šaubīgiem) debitoru 

parādiem un uzkrājumi paredzamām saistībām. 

3.2.3.3. Norēķini ar darbiniekiem 

Kontu grupā „2380 Prasības pret personālu” uzskaita norēķinus ar augstskolas darbiniekiem 

par izsniegtajiem avansiem, iztrūkumiem un citas prasības pret personālu. 

Avansus izsniedz pēc rektores rīkojuma un saņēmēja rakstiska avansa pieprasījuma. Avansa 

pieprasījumā norāda avansa mērķi. 

Avansa saņēmējs sagatavo avansu pārskatus (avansa norēķinus) par avansā saņemtās naudas 

izlietojumu, kuru iesniedz grāmatvedībā, pievienojot izdevumus apliecinošus dokumentus, 

sanumurētus avansa pārskatā. 

Pārskatus par avansu izlietojumu sagatavo arī par komandējuma izdevumiem. Izsniegto 

avansu ārvalstu valūtā pārrēķina pēc Latvijas Bankas oficiāli noteiktā valūtas maiņas kursa 

darījuma dienā.  

Neizmantoto avansa atlikumu avansa saņēmējs atmaksā ne vēlāk kā piecu darba dienu laikā 

pēc avansa pārskata iesniegšanas. 

Ja avansa saņēmējs noteiktā laikā neiesniedz pārskatu (norēķinu) par saņemto summu 

izlietojumu vai neatmaksā neizmantoto avansa atlikumu, augstskolai ir tiesības šīs summas 

piedzīt normatīvos aktos noteiktā kārtībā. 

Norēķinus ar personālu uzskaita atsevišķos grāmatvedības kontos pēc darījuma būtības - 

izsniegtie avansi saimnieciskiem darījumiem, komandējumu izdevumi, prasības par 

zaudējumu atlīdzināšanu. 

Izsniedzot darbiniekam avansu (saimnieciskiem izdevumiem, komandējumu izdevumiem 

u.tml.), uzskaitē atzīst debitoru prasību un samazina naudas līdzekļus, grāmatojot: 

Db. 2381 Darbiniekiem izsniegtie avansi 

Kr. 2600 Naudas līdzekļi 

Saņemot no darbinieka izlietotā avansa (saimniecisko izdevumu, komandējumu izdevumu 

u.tml.) atskaiti, samazina prasību pret darbinieku un palielina attiecīgos izdevumus vai 

krājumu kontu atlikumus, grāmatojot: 

Db. 7000 

2100 

Izdevumi (attiecīgais izdevumu konts) 

Krājumi 

Kr. 2381 Darbiniekiem izsniegtie avansi 

Ja saņemtais avanss ir mazāks kā iesniegtie attaisnojuma dokumenti, tad par trūkstošo summu 

kreditē kontu 5811 „Citas saistības pret personālu”. 

Db. 7000 Izdevumi (attiecīgais izdevumu konts) 

Kr. 5811 Citas saistības pret personālu 

Augstskola izmanto SEB bankas pakalpojumu – augstskolas kontam piesaistītus norēķinu 

karšu kontus. 

Norēķinu karšu pakalpojumi paredzēti augstskolas darbinieku komandējumu, darba braucienu 

nodrošināšanai un avansa izdevumu ar norēķinu personām veikšanai. 
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Kartes atver uz darbinieka vārda un naudas līdzekļus tajās ieskaita saskaņā ar avansu 

izsniegšanas kartību saimniecisku vai komandējumu izdevumu apmaksai.  

Naudas līdzekļus kartes uzskaita saskaņā ar debitoru parādu, un uzkrājumu nedrošiem 

parādiem uzskaites politiku, kas attiecas uz avansu norēķiniem un prasībām pret personālu.  

3.2.3.4. Uzkrājumu aktīviem uzskaite 

Augstskolas kavētos debitoru parādus pēc to atgūšanas iespējamības novērtējuma var uzskatīt 

par nedrošiem (šaubīgiem) parādiem. Pazīmes, kas liecina par debitoru parāda nedrošumu, ir: 

1. kavēta parāda apmaksa, pēc vairākkārtējiem atgādinājumiem debitors joprojām nemaksā 

vai debitors apšauba iestādes tiesības piedzīt šo parādu;  

2. parādnieka sliktais finanšu stāvoklis un negatīvie darbības rezultāti vai citi apstākļi, kas 

liecina par parādnieka nespēju apmaksāt pilnu parāda summu (zināms, ka pret debitoru 

ierosināts tiesas process par tā atzīšanu par bankrotējušu) u.tml. 

Augstskolai, izvērtējot prasības un atzīstot debitoru parādu kā nedrošu (šaubīgu), aprēķina 

uzkrājumus un iekļauj to vērtību  pārskata perioda izdevumos, grāmatojot: 

Db. 8650 Izdevumi uzkrājumiem nedrošiem debitoru parādiem 

Kr. 2331 Uzkrājumi nedrošiem debitoru parādiem  

Uzkrājumus uzskaita tajā pašā valūtā kā debitoru parādus. Pārskata perioda beigās uzkrājumu 

atlikumus ārvalstu valūtā pārvērtē latos pēc Latvijas Bankas oficiāli noteiktā valūtas maiņas 

kursa perioda pēdējā dienā, atzīstot ieņēmumus un izdevumus no valūtas kursu svārstībām. 

Ja novērtējot nedrošiem debitoru parādiem sākotnēji izveidotos uzkrājumus, ko veic ne retāk 

kā reizi gadā, konstatē, ka tie vairs nav nepieciešami, samazina uzkrājumus, tos iekļaujot 

pārskata perioda ieņēmumos. Grāmato: 

Db. 2331 Uzkrājumi nedrošiem debitoru parādiem  

Kr. 8550 Ieņēmumi no nedrošiem debitoru parādiem izveidoto 

uzkrājumu samazināšanas  

Ja parādnieks ir likvidēts (izslēgts no Komercreģistra), miris vai ir pagājis parāda piedziņas 

iespējamības termiņš (saskaņā ar Civillikumu), un šādam debitora parādam uzkrājumi nebija 

izveidoti vai izveidotā uzkrājumu summa nav pietiekam, parādu noraksta un iekļauj pārskata 

perioda izdevumos. Grāmato: 

Db. 8630 Izdevumi debitoru prasību un aizdevumu dzēšanas 

norakstīšanai 

Kr. 2300 Debitori 

Ja parādam, kuru izslēdz no uzskaites, pirms tam izveidoti uzkrājumi, parādu noraksta un 

samazina izveidotos uzkrājumus, grāmatojot: 

Db. 2331 Uzkrājumi nedrošiem debitoru parādiem 

Kr. 2300 Debitori 

3.2.3.5. Nākamo periodu izdevumu un avansu par pakalpojumiem un projektiem uzskaite 

Nākamo periodu izdevumos uzskaita izdevumus, kas veikti pārskata gadā, bet attiecas uz 

nākamo pārskata periodu, piemēram, izdevumi par preses abonēšanu, interneta 

pakalpojumiem, apdrošināšanu u.c. 

Nākamo periodu izdevumus atzīst brīdī, kad veikts atbilstošais maksājums. Samaksājot 

pārskata periodā rēķinu par izdevumiem, kuri attiecas uz nākamajiem periodiem grāmato: 



Db. 2429 Pārējie nākamo periodu izdevumi 

Kr. 2600 Naudas līdzekļi 

Katrā mēnesī, kad augstskola ir saņēmusi pakalpojumu, uz kuru attiecas atzītie nākamo 

periodu izdevumi, izmaksās noraksta attiecīgajam mēnesim proporcionāli atbilstošo izmaksu 

summu. Atzīstot izdevumus periodā uz kuru attiecas nākamo periodu izdevumi grāmato: 

Db. 7000 Izdevumi (attiecīgais izdevumu konts) 

Kr. 2429 Pārējie nākamo periodu izdevumi 

Avansa maksājumus par pakalpojumiem atzīst grāmatvedības uzskaitē avansa maksājuma 

veikšanas dienā, palielinot atbilstošo avansu kontu, grāmatojot:        

Db. 2421 Avansi par pakalpojumiem 

Kr. 2600 Naudas līdzekļi 

Par pakalpojumiem veiktos avansa maksājumus dzēš un attiecīgos izdevumus atzīst dienā, 

kad saņemti atbilstošie pakalpojumi, grāmatojot: 

Db. 7000 Izdevumi (attiecīgais izdevumu konts) 

Kr. 2421 Avansi par pakalpojumiem 

Ja pakalpojums saņemts pakāpeniski (pa daļām), atzīst izdevumus saņemtās pakalpojumu 

daļas vērtībā, pamatojoties uz līgumu un/vai pakalpojumu nodošanas – pieņemšanas aktu.  

Maksājumus, kas saistīti ar ārvalstu finanšu palīdzības un Eiropas Savienības politikas 

instrumentu finansētajiem projektiem un pasākumiem no darbuzņēmējiem saņemtajiem 

pakalpojumiem, noraksta izdevumos saskaņā ar projekta pieteicēja (palīdzības saņēmēja) 

iesniegtiem darbu izpildes pamatojošiem dokumentiem. Grāmato: 

Db. 7000 Izdevumi (attiecīgais izdevumu konts)   

Kr. 2400 Nākamo periodu izdevumi un avansi par pakalpojumiem un 

projektiem 

Pārskata perioda grāmatvedības kontu slēgšanas procedūru ietvaros tiek pārbaudīts vai 

nākamo periodu izdevumi un avansa maksājumi atzīti atbilstoši normatīvo aktu prasībām.  

3.2.3.6. Naudas līdzekļu uzskaite 

Darījumus augstskola uzskaita Latvijas euro. Ja darījums tiek veikts ārvalstu valūtā, tad 

pārrēķina, pielietojot Latvijas Bankas noteikto oficiālo valūtas kursu darījuma dienā. 

Naudas līdzekļu saņemšanu (konta palielinājums) atzīst brīdī, kad naudas līdzekļi ir ieskaitīti 

iestādes Valsts kases (bankas) kontā saskaņā ar konta izrakstu, vai kasē, saskaņā ar naudas 

iemaksas dokumentu. 

Saņemot naudas līdzekļus kasē vai norēķinu kontā, atbilstoši Valsts Kases konta izrakstam 

palielina attiecīgo naudas līdzekļu kontu saņemtās summas apjomā un samazina attiecīgo 

aktīvu, pasīvu vai ieņēmumu kontu atbilstoši naudas saņemšanas iemeslam, grāmatojot: 

 Db. 2611 

2621 

Kase 

Norēķinu konti Valsts kasē  

 Kr. 2000 

5000 

6000 

8000 

Apgrozāmie līdzekļi 

Kreditori 

Ieņēmumi 

Dažādi ieņēmumi un izdevumi 
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Ja augstskola saņem naudas līdzekļus kontā īsi pēc pārskata perioda slēgšanas un saņemts 

apliecinājums, ka pārskaitījums veikts iepriekšējā periodā, perioda beigās attiecīgo summu 

atzīst kā naudu ceļā. Naudu ceļā uzskaita tikai tādā gadījumā, ja to pamato attiecīgi 

attaisnojuma dokumenti. Grāmato: 

Db. 2671 Nauda ceļā 

Kr. 2000 

5000 

6000 

8000 

Apgrozāmie līdzekļi 

Kreditori 

Ieņēmumi 

Dažādi ieņēmumi un izdevumi 

Pārskata perioda beigās naudas līdzekļu atlikumus ārvalstu valūtā pārvērtē euro valūtā pēc 

Latvijas Bankas oficiāli noteiktā valūtas maiņas kursa pārskata perioda pēdējā dienā.  

Ja pārvērtēšanas rezultātā veidojas ieņēmumi no valūtas kursa svārstībām, grāmato: 

Db. 2600 Naudas līdzekļi 

Kr. 8110 Ieņēmumi no valūtas kursu svārstībām (attiecīgais budžeta 

veids) 

Ja pārvērtēšanas rezultātā veidojas izdevumi no valūtas kursu svārstībām, grāmato: 

Db. 8210 Izdevumi no valūtas kursu svārstībām (attiecīgais budžeta 

veids)  

Kr. 2600 Naudas līdzekļi 

Maksājot naudas līdzekļus, atzīst to samazinājumu un uzskaita attiecīgo darījumu – naudas 

maksājumu rezultātā iegūtos aktīvus, samazinātās saistības vai, atsevišķos gadījumos, tiešu 

izdevumu apmaksu. Saskaņā ar veikto darījumu, grāmato: 

Db. 

 

 

 

1000 

2000 

5000 

7000 

8000 

Ilgtermiņa ieguldījumi  

Apgrozāmie līdzekļi 

Kreditori 

Izdevumi 

Dažādi ieņēmumi un izdevumi  

Kr. 2600 Naudas līdzekļi 

Ja saistības uzskatāmas par dzēstām tikai tad, kad adresāts saņēmis naudu savā kontā (noteikts 

līgumā), pārskaitītos līdzekļus līdz apliecinājumam par naudas saņemšanu adresāta kontā, 

uzskaita kā naudu ceļā, grāmatojot: 

Db. 2671 Nauda ceļā 

Kr. 2621 Norēķinu konti Valsts kasē 

Dienā, kad adresāts saņem naudu savā kontā, saistības dzēš un iestāde pārskaitītos naudas 

līdzekļus izslēdz no konta “Nauda ceļā”, grāmatojot: 

Db. 1000 

2000 

5000 

7000 

8000 

Ilgtermiņa ieguldījumi  

Apgrozāmie līdzekļi 

Kreditori 

Izdevumi 

Dažādi ieņēmumi un izdevumi 



Kr. 2671 Nauda ceļā  

3.2.4. Pašu kapitāla uzskaite 

Pašu kapitāls – augstskolas aktīvu atlikusī daļa pēc visu tās saistību atskaitīšanas. Pašu 

kapitāls sastāv no pārskata gada un iepriekšējo pārskata gadu budžeta izpildes rezultātiem. 

3.2.4.1. Budžeta izpildes rezultātu uzskaite 

Pārskata perioda (gada) beigās slēdz visus pārskata gada ieņēmumu un izdevumu kontus ar 

kontu “Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts”. 

Ieņēmumus slēdz katram budžeta veidam atsevišķi, grāmatojot: 

Db. 3110 

3120 

Budžeta iestāžu pamatlīdzekļu fonds 

Valsts pamatkapitāls (līdzdalības kapitāls) 

Kr. 3510 Iepriekšējo pārskata gadu budžeta izpildes rezultāts (attiecīgais 

budžeta veids) 

 

Db. 6000 Ieņēmumi (attiecīgie ieņēmumu konti) 

 8100 Finanšu ieņēmumi 

 8300 Saņemtie un sniegtie ziedojumi un dāvinājumi 

 8400 Bezatlīdzības ceļā saņemtās un nodotās materiālās vērtības 

 8500 Pārējie ieņēmumi 

Kr. 

 

3521 

3523 

3524 

Pārskata gada pamatbudžeta izpildes rezultāts 

Pārskata gada ziedojumu un dāvinājumu izpildes rezultāts 

Pārskata gada citu budžetu izpildes rezultāts 

Izdevumus slēdz katram budžeta veidam atsevišķi, grāmatojot: 

Db. 

 

3521 

3523 

3524 

Pārskata gada pamatbudžeta izpildes rezultāts 

Pārskata gada ziedojumu un dāvinājumu izpildes rezultāts 

Pārskata gada citu budžetu izpildes rezultāts 

Kr. 7000 Izdevumi (attiecīgais izdevumu konts) 

 8200 Finanšu izdevumi 

 8300 Saņemtie un sniegtie ziedojumi un dāvinājumi 

 8400 Bezatlīdzības ceļā saņemtās un nodotās materiālās vērtības 

 8600 Pārējie izdevumi 

Kontus, kuriem nav norādīts budžeta veids, slēdz atbilstoši tā budžeta veida izpildes 

rezultātam, no kura finansēta augstskolas pamatdarbība. 

Nākamajā pārskata periodā (gadā) pārskata gada budžeta izpildes rezultātu atlikumus 

pārgrāmato uz iepriekšējo pārskatu gadu budžeta izpildes rezultātu. Grāmato: 

Db. 

 

3521 

3523 

3524 

Pārskata gada pamatbudžeta izpildes rezultāts 

Pārskata gada ziedojumu un dāvinājumu izpildes rezultāts 

Pārskata gada citu budžetu izpildes rezultāts  
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Kr. 

 

3511 

3513 

 

3514 

Iepriekšējo pārskata gadu pamatbudžeta izpildes rezultāts 

Iepriekšējo pārskata gadu ziedojumu un dāvinājumu izpildes 

rezultāts 

Iepriekšējo pārskata gadu citu budžetu izpildes rezultāts 

 

 

3.2.5. Uzkrājumu paredzamajām saistībām uzskaite 

Uzkrājumus paredzamajām saistībām veido pārskata perioda slēgšanas dienā atbilstoši 

augstskolas rektores apstiprinātam aprēķinam, ja augstskolai ir pašreizējas saistības, kuras 

visticamāk būs jāapmaksā, bet kuru apjoms, rašanās vai apmaksas datums nav precīzi zināmi 

(piemēram, ja pret augstskolu ir iesniegta prasība tiesā par zaudējumu atlīdzināšanu un var ar 

zināmu drošību uzskatīt, ka tiesas spriedums būs nelabvēlīgs iestādei. Uzkrājumus veido 

saskaņā ar budžeta iestādē noteikto kārtību. 

Uzkrājumu veidošanas izdevumus uzskaita tajos pašos kontos, kur uzskaitītu attiecīgā veida 

darījumu. Ja šādam darījumam ir vienreizējs raksturs un tam nav paredzēts atsevišķs konts, 

atzīst kā pārējos izdevumus, grāmatojot: 

Db. 7000 

8690 

Izdevumi (attiecīgais izdevumu konts)  

Pārējie iepriekš neklasificētie izdevumi 

Kr. 4200 Uzkrājumi paredzamām saistībām  

Augstskolai, izveidojot uzkrājumus, ja pārskata perioda slēgšanas dienā nebija zināms saistību 

apjoms vai maksāšanas diena, bet vēlāk saistību apjoms un maksāšanas diena kļūst zināma, 

uzkrājumus pārgrāmato uz atbilstošo saistību kontu, grāmatojot: 

Db. 4200 Uzkrājumi paredzamām saistībām  

Kr. 5000 Kreditori (ilgtermiņa vai īstermiņa) 

Ja kļūst droši zināms, ka neradīsies saistības, kurām izveidots uzkrājums, izveidotos 

uzkrājumus noraksta, grāmatojot: 

Db. 4200 Uzkrājumi paredzamām saistībām  

Kr. 8590 Pārējie iepriekš neklasificētie ieņēmumi 

Augstskolai iepriekšējā pārskata periodā izveidojot uzkrājumus saistībām un pārskata perioda 

beigās konstatējot, ka uzkrājumiem jābūt lielākiem, uzkrājumus palielina, grāmatojot: 

Db. 

 

7000 

8690 

Izdevumi (attiecīgais izdevumu konts)  

Pārējie iepriekš neklasificētie izdevumi 

Kr. 4200 Uzkrājumi paredzamām saistībām  

Augstskolai iepriekšējā pārskata periodā izveidojot uzkrājumus saistībām un pārskata perioda 

beigās konstatējot, ka uzkrājumiem jābūt mazākiem, uzkrājumus samazina, grāmatojot: 

Db. 4200 Uzkrājumi paredzamām saistībām  

Kr. 8590 Pārējie iepriekš neklasificētie ieņēmumi 

Pastāvot iespējamām (nākotnes) saistībām (saistības drīzāk neiestāsies nekā iestāsies), 

uzkrājumus vai uzkrātās saistības neveido, bet nākotnes saistības ietver zembilancē un to 

raksturojumu sniedz finanšu pārskata pielikumā. 



Uzkrājumu apjomu pārvērtē un attiecīgi koriģē katra uzskaites perioda beigās (pārskata 

datumā).  

Uzkrājumus izmanto tikai tāda izdevumu segšanai, kuram tie tika izveidoti. 

3.2.6. Kreditoru saistību uzskaite 

3.2.6.1. Kreditoru saistību uzskaite 

Kreditori ir saistības, kas radušās tādu pagātnes notikumu rezultātā kā pakalpojumu, preču vai 

pamatlīdzekļu iegāde. Kreditori iekļauj arī parādus darbiniekiem, norēķinus par sociālās 

apdrošināšanas maksājumiem un norēķinus par saņemtajiem avansiem. 

Saistības ir augstskolas pašreizējās saistības, kas radušās pagātnes notikumu dēļ un kuru 

izpildes rezultātā ir paredzama ekonomisko labumu ietverošu resursu aizplūde no augstskolas 

Saskaņā ar grāmatvedības uzskaites pamatprincipiem visas saistības iedala ilgtermiņa 

saistībās (saistībās, kuru atmaksas termiņš ir ilgāks kā viens gads no bilances datuma) un 

īstermiņa saistībās (saistībās, kuru atmaksas termiņš ir īsāks kā viens gads no bilances 

datuma). 

Saņemot rēķinu (dokumentu) par pakalpojumu izpildi, grāmato attiecīgo aktīvu vai izdevumu 

kontu palielinājumu un atzīst īstermiņa vai ilgtermiņa saistības. Grāmato: 

Db. 1000 

2000 

7000 

Ilgtermiņa ieguldījumi  

Apgrozāmie līdzekļi  

Izdevumi (attiecīgais izdevumu konts)  

Kr. 5130 

5311 

Ilgtermiņa parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem 

Saistības pret piegādātājiem un darbuzņēmējiem 

Veicot pakalpojumu apmaksu, samazina atbilstošos saistību un naudas līdzekļu kontus, 

grāmatojot: 

Db. 5311 Saistības pret piegādātājiem un darbuzņēmējiem 

Kr. 2600 Naudas līdzekļi 

Aprēķinot augstskolas darba samaksas izdevumus, palielina izdevumus un atzīst atbilstošās 

saistības, grāmatojot: 

Db. 7000 Izdevumi (attiecīgais izdevumu konts) 

Kr. 5611 

5720 

Norēķini par darba samaksu kārtējā mēnesī 

Nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi 

Izmaksājot naudas līdzekļus, samazina saistību un naudas līdzekļu kontus, grāmatojot: 

Db. 5611 

5720 

Norēķini par darba samaksu kārtējā mēnesī 

Nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi 

Kr. 2600 Naudas līdzekļi 

Ja radušās saistības pret personālu, kas nav saistītas ar darba samaksu, palielina citas saistības 

pret personālu un izdevumus  saskaņā ar darījuma ekonomisko būtību. 

Ja darbinieks iesniedz avansa (piemēram, saimnieciskajiem izdevumiem vai komandējumiem) 

atskaiti par lielākiem izdevumiem nekā izsniegtais avanss, izsniegto avansu noraksta visu 

izdevumu vērtībā un par starpību atzīst citas saistības pret personālu. Šādus grāmatojumus 

parasti veic pārskata perioda beigās, grāmatojot: 

Db. 7000 Izdevumi (attiecīgais izdevumu konts) 
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Kr. 2381 Darbiniekiem izsniegtie avansi 

Kr. 5811 Citas saistības pret personālu 

Atmaksājot darbiniekam saņemtā avansa (saimnieciskajiem izdevumiem vai 

komandējumiem) pārtērēto vērtību, grāmato: 

Db.  5811   Citas saistības pret personālu 

Kr.  2600   Naudas līdzekļi 

Nākamā perioda sākumā veic kreditoru inventarizāciju, kuras ietvaros izsūta salīdzināšanas 

aktus visiem kreditoriem, noskaidro atklātās atšķirības un, ja tas nepieciešams veic atbilstošas 

korekcijas grāmatvedības reģistros pamatojoties uz attaisnojuma dokumentiem.  

3.2.6.2. Saņemto avansu un nākamo periodu ieņēmumu uzskaite 

Saņemto priekšapmaksu par precēm vai pakalpojumiem (mācību maksa), kuru piegāde notiks 

nākamajos periodos, uzskaita kā saņemtos avansus, ja piegādājamo preču vai pakalpojumu 

apjoms nav precīzi noteikts. Ja piegādājamo preču vai pakalpojumu apjoms ir precīzi noteikts, 

saņemto samaksu uzskaita kā nākamo periodu ieņēmumus. 

Ieņēmumus par konkrētiem pakalpojumiem, kas saņemti pirms pārskata perioda slēgšanas 

datuma, bet attiecas uz nākamajiem (pārskata periodam sekojošiem) periodiem, uzskaita kā 

nākamo periodu ieņēmumus. Ja telpu nomas līgumā noteikts, ka nomnieks maksā uzreiz par 

trim mēnešiem, tad iznomātāja grāmatvedībā, izrakstot rēķinu, divu mēnešu nomas maksu 

uzrāda kā nākamo periodu ieņēmumus. Nomnieka grāmatvedībā saņemtajā rēķinā uzrādīto 

divu mēnešu nomas maksu uzskaita kā nākamo periodu izdevumus. 

Saņemot apmaksu par pakalpojumiem, kurus sniegs nākamajā periodā un kuru apjoms ir 

precīzi noteikts, saņemot finanšu palīdzību, finansiālo atbalstu, dāvinājumus un ziedojumus, 

kuru izlietojums saskaņā ar līgumu vai vienošanos noteikts izdevumu kompensēšanai citos 

pārskata periodos, palielina nākamo periodu ieņēmumus, grāmatojot: 

Db. 2600 Naudas līdzekļi 

Kr. 5910 Nākamo periodu ieņēmumi  

Saņemto finanšu palīdzību, finansiālo atbalstu, dāvinājumus vai ziedojumus, kuru izlietojums 

saskaņā ar līgumu vai vienošanos noteikts izdevumu kompensēšanai citos pārskata periodos, 

atzīst ieņēmumos pārskata periodos, kad atzīst attiecīgos izdevumus, grāmatojot: 

Db.  5910   Nākamo periodu ieņēmumi  

Kr.  6000 

 8000 

  Ieņēmumi (attiecīgais ieņēmumu konts) 

  Dažādi ieņēmumi un izdevumi (atbilstošais ieņēmumu konts) 

3.2.6.3. Uzkrāto saistību uzskaite 

Uzkrātās saistības atzīst, ja saistību lielums un apmaksas termiņi ir  paredzamas vai noteikti 

zināmas, bet par ko attaisnojuma dokuments (rēķins) pārskata periodā (līdz 15.janvārim) nav 

saņemts, kā arī to apjoms vai saistību datums nav precīzi zināms. Veidojot uzkrājumus, to 

vērtību iekļauj pārskata perioda izdevumos. Uzkrājumus atzīst saskaņā ar grāmatvedības 

uzskaites uzkrāšanas un piesardzības principiem.  

Augstskola veido uzkrājumus konkrētam darījumam saskaņā, atsevišķi izvērtējot katru 

darījumu vai darījuma partneri. 

Uzkrātās saistības atzīst, aprēķinot augstskolas saistības pret darbinieku par neizmantotajām 

atvaļinājuma dienām pārskata datumā, neatkarīgi no darbinieka izmantoto atvaļinājuma dienu 

skaita pēc pārskata datuma. 



Lai noteiktu kopējo uzkrāto saistību apjomu, aprēķina  uzkrāto saistību summu katram 

nodarbinātajam atsevišķi pēc sekojošas formulas: 

 

NEPIECIEŠAMA 

SUMMA 

VIENAM 

DARBINIEKAM 

 

 

 

 

 

= 

 

ATTIECĪGĀ 

DARBINIEKA 

VIDĒJĀ 

IZPEĻŅA 

 

 

 

X 

 

DARBINIEKA 

NEIZMANTOTO 

ATVAĻINĀJUMA 

DIENU SKAITS 

UZ PĀRSKATA  

PERIODA BEIGĀM 

 

 

 

+ 

 

DARBA DEVĒJA 

VALSTS SOCIĀLĀS 

APDROŠINĀŠANAS  

IEMAKSAS 

Kopējo summu uzkrātām saistībām neizmantotiem atvaļinājumiem aprēķina, saskaitot katra 

nodarbinātā aprēķināto uzkrāto saistību summu. 

Uzkrājumus neizmantotajiem atvaļinājumiem grāmato: 

Db. 

Kr. 

7000 

5420 

Izdevumi (attiecīgas izdevumu konts) 

Īstermiņa uzkrātās saistības 

 

Atsevišķos grāmatvedības kontos uzskaita uzkrātās saistības norēķiniem ar darbiniekiem 

(konts 5421 „Uzkrātās saistības norēķiniem ar darbiniekiem”) un uzkrātās saistības 

norēķiniem par nodokļiem un sociālās apdrošināšanas maksājumiem (konts 5422 „Uzkrātās 

saistības norēķiniem par nodokļiem un sociālās apdrošināšanas maksājumiem”).  

Nākamajos periodos grāmato tikai starpību starp jauno aprēķināto uzkrājumu un jau 

iepriekšējā periodā iegrāmatoto uzkrājumu. Uzkrājumu veido reizi gadā (gada beigas). 

Uzkrājumu periods 1 gads. 

Grāmatojumi nākošajos periodos par neizmantotā atvaļinājuma summas starpību: 

Palielinājums: 

Db. 7000 Izdevumi (attiecīgas izdevumu konts)  

Kr. 5420 Īstermiņa uzkrātas saistībām  

Samazinājums: 

Db. 5420 Īstermiņa uzkrātas saistībām  

Kr. 7000 Izdevumi (attiecīgas izdevumu konts)  

Uzkrāto saistību atvaļinājumiem grāmatojuma dokumentālais pamatojums ir grāmatvedības 

izziņa.  

3.2.7. Ieņēmumu uzskaite 

Augstskolas ieņēmumi ir ieņēmumi no dotācijām no vispārējiem ieņēmumiem, ieņēmumi no 

transfertu pārskaitījumiem, ieņēmumi no augstskolas sniegtajiem maksas pakalpojumiem un 

citiem pašu ieņēmumiem, kā arī ieņēmumi no dāvinājumiem un ziedojumiem. 

Ieņēmumus atzīst un uzskaita pēc uzkrāšanas principa, kas nosaka, ka ieņēmumus atzīst 

periodā, kad tie radušies, neatkarīgi no naudas līdzekļu saņemšanas. Ieņēmumu korekcijas 

pieļaujamas tikai pārskata perioda ietvaros. 

Augstskola ieņēmumus uzskaita atbilstoši  prasībām , kas noteiktas normatīvajos aktos 

budžeta ieņēmumu klasifikācijas jomā. 
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Dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un ieņēmumiem no transferta pārskaitījumiem uzskaita 

pēc vispārējiem ieņēmumu uzskaites pamatprincipiem – saņemšanas dienā atzīst ieņēmumus, 

kurus sadala pa galvenajiem budžeta ieņēmumu kodiem. 

Saņemot asignējumus asignējumu (dotāciju) piešķiršanas (saņemšanas) dienā grāmato: 

Db. 2600 Naudas līdzekļi 

Kr. 6000 Ieņēmumi (saņemtās dotācijas) 

Ja tiek veikts transferta pārskaitījums, transferta pārskaitījuma dienā samazina naudas 

līdzekļus norēķinu kontā un atzīst izdevumus no transferta pārskaitījumiem, grāmatojot: 

Db. 7000 Izdevumi 

Kr. 2600 Naudas līdzekļi 

Ja saņem transferta pārskaitījumu, transferta pārskaitījuma dienā palielina līdzekļus norēķinu 

kontā un atzīst ieņēmumus no saņemtajiem transferta pārskaitījumiem, grāmatojot: 

Db. 2600 Naudas līdzekļi 

Kr. 6000 Ieņēmumi 

Augstskola pārskata perioda beigās saskaņā ar uzkrāšanas principu koriģē atzītos ieņēmumus 

par piešķirto valsts budžeta dotāciju slēgtajiem budžeta asignējumiem, attiecīgi samazinot 

naudas līdzekļu atlikums, grāmatojot: 

Db. 6000 Ieņēmumi 

Kr. 2600 Naudas līdzekļi 

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem tiek atzīti periodā, kad tie ir sniegti. 

Izrakstot rēķinu (dokumentu) par sniegtajiem pakalpojumiem vai piegādēm, grāmato: 

Db. 2300 Debitori 

Kr. 5723 Pievienotās vērtības nodoklis  

 6000 Ieņēmumi (attiecīgais ieņēmumu konts) 

Ja pakalpojumus (vai citus pašu ieņēmumus) apmaksā ar skaidras naudas iemaksu kasē, atzīst 

ieņēmumus, grāmatojot: 

Db. 2610 Kase 

Kr. 5723 Pievienotās vērtības nodoklis  

 6000 Ieņēmumi  

Saņemot apmaksu par pakalpojumiem (vai citiem pašu ieņēmumiem), samazina atzītās 

debitoru prasības un grāmato: 

Db. 2600 Naudas līdzekļi 

Kr. 2300 Debitori 

Pārskata perioda beigās aprēķina un uzskaita ieņēmumus, kas attiecas uz pārskata periodu, bet 

par kuriem rēķins vēl nav sagatavots. Uzkrātos ieņēmumus grāmato: 

 

Nākamajā pārskata periodā, izrakstot rēķinu par pakalpojumiem (vai citiem pašu 

ieņēmumiem), kas sniegti iepriekšējā pārskata periodā un atzīti kā uzkrātie ieņēmumi, 

grāmato: 

Db. 2360 Uzkrātie ieņēmumi 

Kr. 6000 Ieņēmumi  



Db. 2300 Debitori 

Kr. 5713 Pievienotās vērtības nodoklis  

 2360 Uzkrātie ieņēmumi 

Ieņēmumus ārvalstu valūtā uzskaita latos to atzīšanas dienā. Ieņēmumus, kas rodas no valūtas 

kursu svārstībām ieņēmumu atzīšanas dienā un naudas saņemšanas dienā, uzskaita kā 

ieņēmumus vai izdevumus no valūtas kursu svārstībām. 

3.2.8. Dāvinājumu un ziedojumu uzskaite 

Dāvinājums vai ziedojums ir finanšu līdzekļu vai mantas bez atlīdzības saņemšana no 

fiziskām vai juridiskām personām. 

Ieņēmumus no dāvinājumiem vai ziedojumiem atzīst periodā, kad saņemti naudas līdzekļi vai 

ķermeniskās lietas. 

Saņemot ziedojumus un dāvinājumus naudā, augstskola atzīst ieņēmumus (izņemot, ja 

atbilstoši līgumu nosacījumiem atzīstami nākamo periodu ieņēmumi) un naudas līdzekļus, 

grāmatojot: 

 Db. 2613 Ziedojumu un dāvinājumu līdzekļi 

   

   

2623 

2673 

Ziedojumu un dāvinājumu līdzekļi 

Ziedojumu un dāvinājumu līdzekļi 

 Kr. 8311 Ieņēmumi no ziedojumiem un dāvinājumiem naudā 

Ziedojuma, dāvinājuma naturālā veidā saņemšanas dienā nosaka saņemtā ziedojuma vērtību. 

Ja dāvinājumu vai ziedojumu saņem pēc dokumenta, kurā norādīta vērtība, saņemto aktīvu 

uzskaita norādītajā vērtībā. Ja vērtība nav norādīta, izveidota komisija, nepieciešamības 

gadījumā pieaicinot attiecīgas jomas speciālistu, nosaka saņemtā aktīva vērtību: 

   Db. 1000 

2100 

Ilgtermiņa ieguldījumi  

Krājumi 

 Kr. 8312 Ieņēmumi no ziedojumiem un dāvinājumiem naturālā veidā 

Ja ziedojumā vai dāvinājumā saņemtas lietas, kuru vērtība nav norādīta ziedojuma vai 

dāvinājuma līgumā vai citā dokumentā, kas apliecina šo lietu ziedojumu vai dāvinājumu, un 

patiesā vērtība nav zināma (to nav iespējams ticami noteikt), attiecīgās lietas novērtē izveidota 

komisija, nepieciešamības gadījumā pieaicinot atbilstošas jomas speciālistu. 

3.2.9. Izdevumu uzskaite 

Izdevumus atzīst un uzskaita pēc uzkrāšanas principa, izdevumus atzīstot periodā, kad tie 

radušies, neatkarīgi no naudas līdzekļu samaksas. Izdevumu korekcijas pieļaujamas tikai 

pārskata perioda ietvaros. 

Izdevumus uzskaita saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto budžetu izdevumu klasifikāciju 

atbilstoši ekonomiskajām kategorijām. 

Izdevumu rēķina (par saņemtajiem pakalpojumiem vai cita veida darījumiem) saņemšanas 

dienā atzīst izdevumus un saistības, grāmatojot: 

Db. 7000 Izdevumi (attiecīgais izdevumu konts) 

 2393 Pievienotās vērtības nodoklis  

Kr. 5311 Saistības pret piegādātājiem un darbuzņēmējiem 



33 

Veicot izdevumu aprēķinu (aprēķinot nolietojumu, amortizāciju, darba algas u.tml.), tos 

grāmato dienā, kad attiecīgo aprēķinu apstiprina. Atbilstoši aprēķina būtībai, atzīst saistības 

vai aktīvu samazinājumu, grāmatojot: 

Db. 7000 Izdevumi 

Kr. 5000 

1000 

2000 

Kreditori 

Ilgtermiņa ieguldījumi  

Apgrozāmie līdzekļi 

Izdevumus ārvalstu valūtā uzskaita un pārrēķina euro pēc Latvijas Bankas noteiktā valūtas 

kursa izdevumu atzīšanas dienā. 

Valūtas kursu svārstības izdevumu atzīšanas dienā un naudas samaksas dienā tiek uzskaitītas 

attiecīgi kā ieņēmumi vai izdevumi no valūtas kursu svārstībām. 

3.2.10. Pārskata perioda slēguma uzskaite 

Pārskata perioda beigās apkopota grāmatvedības uzskaites informāciju par augstskolas 

darbību pārskata perioda laikā, kā arī pārliecinās par visu grāmatvedības procedūru izpildi 

(pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojuma (amortizācijas) aprēķinu un uzskaiti, 

uzkrāto ieņēmumu vai izdevumu aprēķins un uzskaite, uzkrājumu aprēķins un uzskaite, aktīvu 

un saistību īstermiņa un ilgtermiņa daļas noteikšana un uzskaite, kontu slēgšana un pārskata 

gada rezultāta noteikšana un uzskaite). 

Pārskata beigās slēdz visus pārskata gada ieņēmumu un izdevumu kontus atbilstoši budžeta 

veidiem un grāmato bilances pasīva kontā „Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts”. 

Grāmatojot pārskata gada rezultātu, bilances pasīva kontu  „Pārskata gada budžeta izpildes 

rezultāts” slēdz tikai ar ieņēmumu un izdevumu kontiem.  Nākamajā gadā konta „Pārskata 

gada budžeta izpildes rezultāts” atlikumu pārgrāmato uz bilances pasīva kontu „Iepriekšējo 

pārskata gadu budžeta izpildes rezultāts”. 

3.2.11. Zembilances uzskaite 

Zembilances kontos reģistrē augstskolas iespējamos aktīvus, kuri radušies pagātnes notikumu 

rezultātā un kuru pastāvēšana apstiprināsies tikai atkarībā no viena vai vairāku tādu nākotnes 

notikumu notikšanas vai nenotikšanas, kuru augstskola pilnībā nevar kontrolēt. 

Zembilances kontos reģistrē iespējamās saistības, kas radušās pagātnes notikumu rezultātā, 

bet iestāšanās vai neiestāšanās atkarīga no viena vai vairāku nākotnes notikumu notikšanas 

vai nenotikšanas, kurus pilnībā nevar kontrolēt. Zembilancē norāda arī pašreizējās saistības, 

kuru dzēšanai nav nepieciešams resursu patēriņš, un pašreizējas saistības, kurām nav 

pietiekams pamatojums saistību vērtības noteikšanai. 

3.3. Dokumentu glabāšanas, arhivēšanas un iznīcināšanas kārtība 

Saskaņā ar BA Lietu nomenklatūru BA grāmatvedības īslaicīgi glabājamie dokumenti 

noteikto laiku tiek glabāti grāmatvedībā. Par dokumentiem, kuru uzglabāšanas termiņš ir 

beidzies, tiek sastādīts akts par dokumentu atlasi iznīcināšanai un pēc tā apstiprināšanas tiek 

sasmalcināti un nodoti otrreizējai pārstrādei. 

Ar ERAF līdzfinansēto līgumu īstenošanu saistīto dokumentu oriģinālus uzglabā saskaņā ar 

MK 27.06.2006. noteikumiem Nr.545 “Kārtība, kādā ES struktūrfondu vadībā iesaistītās 

institūcijas nodrošina struktūrfondu ieviešanu un grozījumu izdarīšanu plānošanas 

dokumentos”. Ja kādos projektos, kurus realizē BA, tiek noteikts atšķirīgs dokumentu 

glabāšanas laiks, tad tiek ievērots šis laiks. 



3.4. Noslēguma jautājums 

BA nodrošina mēneša, ceturkšņa un gada finanšu pārskata sagatavošanu atbilstoši šai kārtībai. 

Grāmatvedības politika tiek aktualizēta, kad veiktas būtiskas izmaiņas normatīvajos aktos, kas 

reglamentē grāmatvedības uzskaiti.  
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