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Būtiskums
5. Ministrija, cita centrālā valsts iestāde izstrādā un apstiprina normatīvajiem aktiem

grāmatvedības un budžeta jomā atbilstošu un nozares specifikai atbilstošu vienotu
grāmatvedības uzskaites kārtību nozarei. Vienoto grāmatvedības uzskaites kārtību
ievēro visas finanšu pārskatu konsolidācijā iesaistītās iestādes.

6. Grāmatvedības uzskaites kārtība nosaka konkrētus principus, nostādnes, metodes,
noteikumus un praksi (tai skaitā uzskaites pamatprincipus, kontu plānu un darījumu
grāmatojumus, būtiskuma līmeni), ko budžeta iestāde lieto, veicot grāmatvedības
uzskaiti un sagatavojot finanšu pārskatus.

(MK noteikumi Nr. 1486)



Kļūdu labošana

170. … Konstatētās iepriekšējo periodu uzskaites kļūdas, neprecizitātes
un grāmatvedības uzskaites kārtības maiņas ietekmi uzskaita kā
pārskata perioda ieņēmumu un izdevumu korekcijas.

(MK noteikumi Nr. 1486)



Valūtas nomaiņas pamatprincipi
Latu konvertācija uz eiro tiks veikta pēc Eiropas Savienības Padomes noteiktā maiņas kursa 
(turpmāk – oficiālais maiņas kurss), noapaļojot līdz veseliem eiro centiem:

– ja trešā zīme aiz komata 0-4, tad centa vērtība nemainās; 
– ja trešā zīme aiz komata 5-9, tad uz augšu.

Naudas summas latos dala ar 0,702804.

Piemēram,  
5,37 Ls = 7,64082162309833 = 7,64 EUR
5,36 Ls = 7,62659290499200 = 7,63 EUR

Tik pat zīmju, cik ir latu tarifam, tik pat zīmju būs arī tarifam eiro: 
0,0818 Ls = 0,1163909141 = 0,1164 EUR

Jānodrošina grāmatvedības uzskaites nepārtrauktība un vērtību konvertācijas procesa 
izsekojamība.



Eiro ieviešanas diena

Ja latu konvertācijas uz eiro rezultātā veidojas starpība starp grāmatvedības konta 
atlikuma kopsummu un to veidojošām sastāvdaļām (uzskaites vienībām), starpības 
iekļauj finansiālās darbības pārskatā attiecīgi kā finanšu ieņēmumus vai izdevumus eiro 
ieviešanas pārskata gadā. 



Piemērs
Kreditoru konta veidojošās sastāvdaļas grāmatvedības uzskaites sistēmā 31.12.2013.:

• Kreditors A =500,50 LVL;

• Kreditors B =900,45 LVL;

• Kreditors C =1100,25 LVL

Kreditoru konta atlikums 31.12.2013. = 2501,20 LVL

01.01.2014. grāmatvedības uzskaites sistēmā kreditora konta un to veidojošo sastāvdaļu vērtību latos pārrēķina uz ekvivalentu euro pēc

oficiālā maiņas kursa 0,702804 (aprēķinu veic, dalot summu latos ar oficiālo maiņas kursu) un EIKL noteiktajiem noapaļošanas

principiem:

• Kreditoru konta veidojošās uzskaites vienības 01.01.2014.:

• Kreditors A =500,50 LVL : 0,702804=712,15 EUR

• Kreditors B =900,45 LVL : 0,702804=1281,22 EUR

• Kreditors C =1100,25 LVL : 0,702804=1565,51 EUR

Kreditoru konta uzskaites vienību kopsumma = 3558,88 EUR

Kreditoru konta atlikums 01.01.2014. = 2501 LVL : 0,702804 = 3558,60 EUR

starpība 0,28 EUR



Grāmatojumi

• starpību starp grāmatvedības konta atlikuma kopsummu un to 

veidojošām sastāvdaļām, grāmato uz ieņēmumiem/ izdevumiem

piemērs: D - Kreditori (euro ieviešanas korekcija)/ 8180(23.1.1.0./ 21.3.1.0.)

K – 8280 (8100 ekk)/ Kreditori (euro ieviešanas korekcija)

• gada beigās aprēķina un slēdz ieņēmumu/ izdevumu kontus



Ministru kabineta noteikumi Nr. 1486 «Kārtība, kādā budžeta 
iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti»

269.2 punktā Kontā "8180 Finanšu ieņēmumi no euro ieviešanas"
uzskaita ieņēmumus no grāmatvedības kontu atlikumu konvertācijas.

269.4 punktā Kontā "8280 Finanšu izdevumi no euro ieviešanas" uzskaita
izdevumus no grāmatvedības kontu atlikumu konvertācijas.



Ministru kabineta noteikumi Nr. 1486 «Kārtība, kādā budžeta 
iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti»

 200.4 punkts «Budžeta iestādes pēc 2013.gada pārskata iesniegšanas, normatīvos aktos noteiktā kārtībā
koriģē grāmatvedības kontu un to veidojošo uzskaites vienību atlikumus 2014.gada sākumā par
konvertācijas no latiem uz euro rezultātā radušos starpību, kas veidojas starp 2013.gada pārskatā uzrādīto
grāmatvedības kontu un to veidojošo uzskaites vienību atlikumiem, kas konvertēti euro, un faktisko
grāmatvedības kontu un to veidojošo uzskaites vienību atlikumiem euro, un atzīst finanšu ieņēmumus vai
izdevumus no euro ieviešanas. Līdz 2014.gada 31.decembrim korekcijas grāmatojumu reversē."



Darbības, kas jāveic pirms pārskata sagatavošanas

• euro ieviešanas dienā veic grāmatvedības datu konvertāciju uz euro
grāmatvedības informācijas sistēmās

• pēc 2013.gada pārskata iesniegšanas (parakstījis vadītājs) ePārskatos
iegūst 2014.gada sākuma atlikumus

• veic grāmatvedības datu korekciju par grāmatvedības datu un  pārskata datu 
starpību

• līdz 2014.gada beigām veic grāmatojuma reversu



Piemērs 
Konta atlikumu veidojošo 

uzskaites vienību kopsumma

1. EUR 3558,88

2. EUR 3559,88

Gada pārskata atlikums

ePārskatos

EUR 3559

EUR 3559
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Korekcijas

negrāmato

EUR 0,88

grāmato

Bilances atlikumi atbilstoši 

virsgrāmatai (noapaļoti) 

EUR 3559

sakrīt

EUR 3560

nesakrīt

Starpība EUR 0,88



Piemērs
Kreditoru konta atlikums grāmatvedības uzskaites sistēmā 

01.01.2014. = 3559 EUR (pamats – iepriekšējā pārskata gada beigu atlikums)

Starpība 0,88 EUR (3559,88 EUR – 3559 EUR) tiek iekļauta finansiālās darbības pārskatā kā ieņēmumi
2014.gadā

D Kreditori (euro ieviešanas korekcija) = 0,88 EUR

K 8180 = 0,88 EUR

Līdz 2014.gada beigām grāmatojumu reversē

D 8180= 0,88 EUR

K Kreditori (euro ieviešanas korekcija) = 0,88 EUR



Gada pārskatu sagatavošana

Pirms eiro ieviešanas dienas – latos

Ar eiro ieviešanas dienu – tikai eiro

Oficiālais kurss periodā līdz eiro ieviešanas dienai ir Latvijas Bankas noteiktais 

Pirmajā gada pārskatā, kas sagatavots eiro, kā salīdzināmie rādītāji jāuzrāda iepriekšējo 
pārskata gada rādītāji, kas pārrēķināti eiro pēc oficiālā maiņas kursa



Gada pārskatu sagatavošana

Pamatojoties uz esošo gada pārskatu sagatavošanas praksi un normatīvajiem aktiem,
kas reglamentē gada pārskatu sagatavošanu gada pārskatā skaitļus jānoapaļo līdz
veseliem skaitļiem

Gada pārskatu sagatavo latviešu valodā!



Paldies!


