APSTIPRINU
Ropažu novada domes sēdē
2014.gada 22.oktobris
protokols Nr.20 15&
Ropažu novada pašvaldības
Grāmatvedības kontu apraksts
Konta numurs
1100
1110

Konta nosaukums
Nemateriālie
ieguldījumi
Attīstības pasākumi
un programmas

1121

Datorprogrammas

1125

Licences
datorprogrammām
Pārējie nemateriālie
ieguldījumi

1130

1140

Nemateriālo
ieguldījumu
izveidošana

1181;1182;1185

Avansa maksājumi
par nemateriāliem
ieguldījumiem

1187

Uzkrājumi
nedrošiem
avansiem par
nemateriāliem
ieguldījumiem

1191;1193;1195

Nemateriālo
ieguldījumu uzkrātā
amortizācija

1199

Nemateriālo
ieguldījumu
vērtības
samazinājums
Pamatlīdzekļi
Dzīvojamās ēkas

1200
1211

Konta apraksts
Uzskaita attīstības pasākumu un
programmu izdevumus, ja zināms, ka
projektu pabeigs un īstenos ( attīstības
plāns, stratēģiskais plāns ,
teritoriālplānojums )
Uzskaita datorprogrammas, kuru
lietošanas tiesības noteiktas ar licenci
Uzskaita atsevišķi no
datorprogrammām iegādātas licences
Uzskaita iepriekš neklasificētus
nemateriālos aktīvus, ja pastāv iespēja
nākotnes ekonomisko labumu plūsmai
un var ticami novērtēt aktīva vērtību
Uzskaita izmaksas, kas attiecas uz
nemateriālo ieguldījumu izveidošanu
līdz nemateriālo ieguldījumu
nodošanai lietošanā
Uzskaita samaksātos avansa
maksājumus par nemateriālo
ieguldījumu iegādi ( attīstības
pasākumi, programmas, licences,
pārējie nemateriālie ieguldījumi)
Uzskaita izveidotos uzkrājumus
nedrošiem avansa maksājumiem par
nemateriāliem ieguldījumiem
( attīstības pasākumiem, programmām,
licencēm, pārējiem nemateriāliem
ieguldījumiem )
Uzskaita aprēķināto amortizāciju (
attīstības pasākumiem, programmām.
licencēm, pārējiem nemateriāliem
ieguldījumiem )
Uzskaita aprēķināto nemateriālo
ieguldījumu vērtības samazinājumu

Uzskaita īpašumā esošas dzīvojamās
ēkas ( ja vismaz pusi no izmantojamās
platības izmanto dzīvošanai, ja

1212

Nedzīvojamās ēkas

1213

Transporta būves

1214

Zeme zem ēkām un
būvēm

1216
1217

Atpūtai un izklaidei
izmantojamā zeme
Pārējā zeme

1218

Inženierbūves

1219

Pārējais
nekustāmais
īpašums

1220

Tehnoloģiskās
iekārtas un mašīnas

1231

Transporta līdzekļi

1232

Saimniecības
līdzekļi

1233

Bibliotēku fondi

1236

Antīkie un citi
mākslas priekšmeti

izmanto dzīvošanai mazāk kā pusi –
nedzīvojamā ēka ar tās noteikto
lietošanas mērķi), dzīvokļus
Uzskaita īpašumā esošās ēkas, būves,
kuras netiek izmantotas un nav
paredzētas dzīvošanai ( neapdz .telpas,
šķūņi, kūtis, garāžas, administrācijas,
izglītības iestāžu, ārstniecības ēkas un
tml.)
Uzskaita īpašumā esošus ceļus, ielas,
gājēju celiņus, laukumus, stāvvietas,
tiltus un citi tamlīdzīgi objekti
Uzskaita zemi uz kuras uzbūvētas
ēkas, būves, kas ir īpašumā, valdījumā
vai piekrītoši pašvaldībai, kā arī
pagalmu un iebrauktuvju zemi, kuras
uzskata par ēkas vai būves
neatņemamu sastāvdaļu
Uzskaita parku teritorijas un atpūtas
vietas zemi
Uzskaita zemi zem ceļiem, stāvvietām,
meža zemes, kapu teritorijas citu
iepriekš neklasificētu zemi ( zem
elektrolīnijām ,un tml.)
Uzskaita visu veidu inženierbūves (
siltumtrases, ūdensvadus un
kanalizācijas tīklus, ūdens uzkrāšanas,
novadīšanas būves, konstrukcijas, un
tml.)
Uzskaita iepriekš neklasificēto
nekustāmo īpašumu –pārējās celtnes,
būves ( saimn. ēkas, akas, sporta un
atpūtas būves-estrāde, āra sporta
laukumi, un tml.)
Uzskaita tehnoloģiskās iekārtas (gāzes
katls, regulēšanas iekārtas,
mēraparatūru ), kuras lieto pašvaldības
funkciju izpildes vai sniegto
pakalpojumu nodrošinājumam
Uzskaita īpašumā esošu autotransportu
( jebkura veida transportlīdzekļi)
Uzskaita pamatlīdzekļus, kas
nodrošina saimniecisko darbību (
mēbeles, saimn. tehnika, un tml.)
Uzskaita bibliotēku krājumus (
grāmatas, mikrofilmas, skaņu
ierakstus, citus informācijas nesējus )
Uzskaita mākslas priekšmetus, gleznas
, skulptūras un citus līdzīga rakstura
priekšmetus ( norādes zīmes,
robežzīmes )

1238

1239

Datortehnika,
sakaru un cita biroja
tehnika
Iepriekš
neklasificētie
pārējie
pamatlīdzekļi

1241

Pamatlīdzekļu
izveidošana

1242

Nepabeigtā
celtniecība

1251;1252;1253

Turējumā nodotais
nekustāmais
īpašums

1259

Turējumā nodotais
kustamais īpašums

1263

Mežaudzes

1269

Pārējie bioloģiskie
aktīvi

1281;1283;1286;1289 Avansa maksājumi
par
pamatlīdzekļiem
Uzkrājumi
nedrošiem
avansiem par
pamatlīdzekļiem
1291;1292;1293;1295 Pamatlīdzekļu
uzkrātais
nolietojums
1299
Pamatlīdzekļu
vērtības
samazinājums
1300
Ilgtermiņa finanšu
ieguldījumi
1311
Līdzdalība
radnieciskā
kapitālsabiedrībā
1287

Uzskaita datortehniku, printerus,
serverus, kopētājus, faksa aprātus un
citu līdzīga rakstura biroja tehniku
Uzskaita pārējos iepriekš neklasificētos
pamatlīdzekļus( video novērošanas
sistēma, ugunsdrošības signalizācijas
sistēma, medicīnas priekšmeti, tehn.
iek. vai citi pamatlīdzekļi ko izmanto
mācību procesā un tml.)
Uzskaita izmaksas konkrēta
pamatlīdzekļa līdz tā nodošanai
ekspluatācijā vai saņemto, bet vēl
neuzstādīto pamatlīdzekli līdz tā
uzstādīšanai lietošanai
Uzskaita būvniecības izmaksas ( t.sk.
projekta ) līdz konkrēta objekta
nodošanai ekspluatācija, būvniecības
procesa pabeigšanai
Uzskaita pašvaldības ilgtermiņa
ieguldījumus ( zemi, ēkas, būves, vai
citi ), kas nodoti turējumā pašvaldības
kapitālsabiedrībām
Uzskaita pašvaldības kustamo īpašumu
( transporta līdzekļi), kas nodoti
turējumā pašvaldības
kapitālsabiedrībām
Uzskaita mežaudzes, kuru vērtība
augot mainās
Uzskaita parkus, skvērus, ja veikta
koku uzskaite un ir noteikta to vērtība,
tā mainās kokiem augot
Uzskaita samaksātās priekšapmaksas
par pamatlīdzekļu iegādi ( zemi, ēkām,
būvēm, un citiem pamatlīdzekļiem,
bioloģiskajiem vai pazemes aktīviem )
Uzskaita izveidotos uzkrājumus
nedrošiem avansa maksājumiem par
pamatlīdzekļu iegādi
Uzskaita attiecīgās pamatlīdzekļu
grupas aprēķināto un uzkrāto
nolietojumu
Uzskaita aprēķināto vērtības
samazinājumu visām pamatlīdzekļu
grupām
Uzskaita ieguldījumu
kapitālsabiedrībā, kur pieder vairāk
nekā 50 % kapitāla – SIA Vilkme
100%

1312

Līdzdalība
radnieciskā
kapitālsabiedrībā

1321

Līdzdalība asociētā
kapitālsabiedrībā

1420

Pārējās ilgtermiņa
prasības
Uzkrājumi
nedrošām
ilgtermiņa prasībām
Apgrozāmie
līdzekļi
Mācību materiāli

1490

2000
2111
2112

2113
2114

2115
2116
2119

2132

2134

2161

Uzskaita ieguldījumu
kapitālsabiedrībā, kur pieder vairāk
nekā 50 % kapitāla – SIA Ciemats
100%
Uzskaita ieguldījumu
kapitālsabiedrībā, kur pieder no 20- 50
% kapitāla – SIA Hidroenergy Latvia
21%
Uzskaita pārējās ilgtermiņa prasības (
līgumu uz nomaksu ilgtermiņa daļa )
Uzskaita izveidotos uzkrājumus
nedrošām ilgtermiņa prasībām

Uzskaita mācību materiālus, mācību
materiālus ES projektu ietvaros
Pārtikas preces
Uzskaita pārtikas preces delegāciju,
sadarbības partneru, viesu uzņemšanas
nodrošinājumam (tēja, dzeramais
ūdens, kafija, cukurs, konfektes,
saldais krējums ), produktu pakas
trūcīgām ģimenēm
Medikamenti, zāles Uzskaita medikamentus, zāles un citus
līdzīga satura materiālus
Saimniecības
Uzskaita saimniecības materiālus (
materiāli un
spuldzes, mazgāšanas un tīrīšanas
kancelejas
līdzekļus, suņu žetoni, sveces, utml.)
piederumi
un biroja un kancelejas piederumus
(vizītkartes, mapes, rakstāmpiederumi,
CD diski ), aploksnes ,markas
Kurināmais ,
Uzskaita gāzi ( apkurei ), degvielu un
degviela, smērvielas smērvielas ( autotransports )
Mašīnu un iekārtu
Uzskaita rezerves daļas nolietoto daļu
rezerves daļas
nomaiņai, bet kas nav pamatlīdzekļi
Pārējie materiāli
Uzskaita iepriekš neklasificētos
materiālus ( fotoalbumi, grāmatas
reprezentācijai )
Krājumu un
Uzskaita atsavināšanai paredzētos
ilgtermiņa
ilgtermiņa ieguldījumus neatkarīgi no
ieguldījumi
to grupas, elektrības norēķinu kartes
atsavināšanai
Turējumā nodotie
Uzskaita turējumā nodotos krājumus
krājumi
pašvaldību kapitālsabiedrībām vai
publiskām sabiedriskā labuma
organizācijām, kuras pilda pašvaldības
funkcijas, vai domāti atsavināšanai
Ātri nolietojamais
Uzskaita inventāru ( saimniecisko,
inventārs
sporta inventāru ), kas nodrošina
pašvaldības darbību, kalpošanas laiks
mazāks par 1 gadu; inventāru ar ES

projekta kalpošanas laika prasībām
2162
Apģērbi, apavi,
Uzskaita apģērbus, apavus, gultas veļu,
gultas veļa
skatuves tērpus ( mākslas kolektīviem
), audumus un citi tamlīdzīgi krājumi
2165
Turējumā nodotais
Uzskaita inventāru, kas nodots
inventārs
turējumā pašvaldības
kapitālsabiedrībām vai pašvaldības
sabiedriskā labuma organizācijām, kas
pilda pašvaldības funkcijas
2170
Speciālais militārais Uzskaita pašvaldībā saņemto militāro
inventārs
inventāru ( patronas, ieroči )
2180
Avansa maksājumi Uzskaita veiktās priekšapmaksas par
par krājumiem
krājumu iegādi
2187
Uzkrājumi
Uzskaita izveidotos uzkrājumus
nedrošiem
nedrošiem avansa maksājumiem par
avansiem par
krājumiem
krājumiem
2190
Krājumu vērtības
Uzskaita aprēķināto krājumu vērtības
samazinājums
samazinājumu
2312
Prasības par
Uzskaita pašvaldības prasības pret
norēķiniem
budžeta iestādēm, publiskām
personām, privātpersonām,
kapitālsabiedrībām, atdalot ar subkontu
2319
Pārējās prasības
Uzskaita prasības, kas izveidojušās
pret pircējiem un
pārdodot pamatlīdzekļus, sniedzot
pasūtītājiem
pakalpojumus un nav iepriekš
klasificētas
2320
Prasības par ES
Uzskaita attiecīgo projektu īstenošanas
finansētiem
gaitā radušās prasības, izņemot avansā
pasākumiem
pārskaitītos transfertus
2330
Šaubīgie debitori
Uzskaita pircēju un pasūtītāju parādus,
ko uzskata par šaubīgiem
2331
Uzkrājumi
Uzskaita izveidotos uzkrājumus
nedrošiem debitoru nedrošām pircēju un pasūtītāju
parādiem
prasībām
2339
Uzkrājumi pārējām Uzskaita izveidotos uzkrājumus
prasībām
pārējām nedrošām debitoru prasībām (
Latvijas krājbanka)
2341
Prasības par
Uzskaita prasības par nekustāmā
nodokļiem
īpašuma nodokli
2360
Uzkrātie ieņēmumi Uzskaita iedzīvotāja ienākuma
nodokli, kas attiecas uz iepriekšējo
periodu, bet kura saņemšanas termiņš
vēl nav pienācis
2371;2372;2373;2379 Pārmaksātie
Uzskaita pārmaksātos nodokļus (
nodokļi
IIN;VSAOI;PVN ,citi ), bet ne
pašvaldību administrēto nodokļu
pārmaksas
2381
Darbiniekiem
Uzskaita pašvaldības darbiniekiem
izsniegtie avansi
izsniegtos avansus saimnieciskiem,
degvielas iegādes izdevumiem

2393

Norēķini par
iztrūkumu
Norēķini par bērnu
uzturēšanos PII
Norēķini par
iemaksām mūzikas
un mākslas skolā
Pārējās prasības
pret personālu
Savstarpējie
norēķini par
izglītības
pakalpojumiem
Norēķini par nomu

2394

Norēķini par īri

2396

Norēķini par avansa
maksājumiem
Pārējās iepriekš
neklasificētās
prasības
Avansi par
pakalpojumiem

2382
2383
2384

2389
2392

2399

2421

2427

2429

Uzkrājumi
nedrošiem
avansiem par
pakalpojumiem
Pārējie nākamo
periodu izdevumi

2611;2612;2613;2614 Kase

2621;2622;2623;2624 Norēķinu konti VK
un kredītiestādes

2671

Nauda ceļa

3300
3310

Rezerves
Ilgtermiņa
ieguldījumu

Uzskaita prasību par iztrūkumu (
zagšanas gadījums )
Uzskaita vecāku iemaksas par bērnu
uzturēšanos PII ( Annele )
Uzskaita vecāku iemaksas par
audzēkņiem mūzikas-mākslas skolā
Uzskaita pārējās prasības pret
personālu
Uzskaita norēķinus ar izglītības
pakalpojumu sniegšanu citām
pašvaldībām
Uzskaita norēķinus par nomu ( telpas,
zeme, autotransports )
Uzskaita privātpersonu norēķinu par īri
( dzīvokļi)
Uzskaita avansa maksājumu norēķinus
Uzskaita citas iepriekš neuzskaitītās
prasības
Uzskaita samaksātās priekšapmaksas
par pakalpojumiem, ko saņems
nākamos periodos
Uzskaita izveidotos uzkrājumus
nedrošiem avansa maksājumiem par
pakalpojumiem
Uzskaita izdevumus, kas atzīstami kā
izdevumi nākamos pārskata periodos
( abonēšanas maksas, apdrošināšana
transporta līdzekļu, operatīvais līzings)
Uzskaita skaidras naudas līdzekļus
sadalījumā pa budžeta veidiem (
pamatbudžets, speciālais budžets,
ziedojumu un dāvinājumi, citu budžetu
līdzekļi)
Uzskaita bezskaidras naudas līdzekļus
sadalījumā pa budžeta veidiem
( pamatbudžets, speciālais budžets,
ziedojumu un dāvinājumi, citu budžetu
līdzekļi)
Uzskaita naudu ceļā pamatbudžets , ja
saņemam naudu kontā īsi pēc pārskata
perioda slēgšanas un ir saņemts
apliecinājums, ka pārskaitījums veikts
iepriekšējā periodā
Uzskaita ilgtermiņa ieguldījumu
pārvērtēšanas rezultātā radušos

3360

pārvērtēšanas
rezerve
Pārējās rezerves

3511;3512;3513;3514 Iepriekšējā pārskatu
gadu budžeta
izpildes rezultāts
3521;3522;3523;3524 Pārskata gada
budžeta izpildes
rezultāts

4000
4119

Uzkrājumi
Uzkrājumi
paredzamām
saistībām

5000
5112;5113;5119

Kreditori
Ilgtermiņu
aizņēmumi

5140

Ilgtermiņa saistības

5150

Ilgtermiņa nākamo
periodu ieņēmumi
un saņemtie avansi

5211;5212;5213;5219 Īstermiņa
aizņēmumi un
ilgtermiņa
aizņēmumu
īstermiņa daļa
5312
Īstermiņa saistības
pret piegādātājiem
un darbuzņēmējiem

5421
5422

Īstermiņa uzkrātās
saistības
Īstermiņa uzkrātās
saistības

vērtības palielinājumu
Uzskaitīta 2008.g.mežaudžu sākotnējās
atzīšanas vērtība atbilstoši Meža valsts
reģistra datiem
Uzskaita iepriekšējo pārskata gadu
budžeta izpildes rezultātus sadalījumā
pa budžeta veidiem ( pamatbudžets,
speciālais budžets, ziedojumu un
dāvinājumi, citu budžetu līdzekļi)
Uzskaita pārskata gada budžeta
izpildes rezultātus sadalījumā pa
budžeta veidiem ( pamatbudžets,
speciālais budžets, ziedojumu un
dāvinājumi, citu budžetu līdzekļi)
Uzskaita saistības, kas radušās
pārskata vai iepriekšējos pārskata
periodos, ir paredzamas, bet nav
skaidri zināms, kad būs segšanas
datums un summa
Uzskaita ilgtermiņa aizņēmumus pa
kredītiestādēm ( Valsts kase, ārvalstu
institūcijas, pārējie aizņēmumi )
Uzskaita saistības par izdevumiem, kas
attiecas uz pārskata periodu, bet par
kuriem attaisnojuma dokuments
pārskata periodā nav saņemts un
atmaksa dzēšama paredzēta vēlāk nekā
pēc gada no bilances datuma (zemes
noma )
Uzskaita ieņēmumus, kas atzīti pirms
bilances datuma, bet attiecas uz
nākamiem periodiem, kuri būs vēlāk
nekā pēc gada no bilances datuma
Uzskaita īstermiņa aizņēmumus un
ilgtermiņa aizņēmumu īstermiņa daļu
pa kredītiestādēm ( Valsts kase,
ārvalstu institūcijas, pārējie aizņēmumi
)
Uzskaita saistības par norēķiniem visos
budžeta veidos starp valsts un
pašvaldību budžeta iestādēm,
kapitālsabiedrībām, privātpersonām,
biedrībām, un citiem piegādātājiem un
darbuzņēmējiem
Uzskaita uzkrātās saistības par
atvaļinājuma rezervi
Uzskaita uzkrātās saistības par
atvaļinājuma rezerves darba devēja

5423
5424
5425
5426
5429
5611

5612

5621

Īstermiņa uzkrātās
saistības
Īstermiņa uzkrātās
saistības
Īstermiņa uzkrātās
saistības
Īstermiņa uzkrātās
saistības
Īstermiņa uzkrātās
saistības
Norēķini par darba
samaksu kārtējā
mēnesī
Norēķini par
deponēto darba
samaksu
Ieturējumi pēc
izpildrakstiem

5622

Norēķini par
apdrošināšanu

5623

Norēķini par
arodbiedrību
Norēķini par
komunāliem
maksājumiem

5624

5627

Darba algas
pārskaitījums bankā

5629

Citi ieturējumi

5721;5722;5723;2724 Nodokļi un VSAOI
maksājumi
5811
5813

5819
5911

5919

Citas saistības pret
personālu
Saistības par
saņemto drošība
snaudu
Pārējās īstermiņa
saistības
Nākamo periodu
ieņēmumi par
pakalpojumiem
Citi nākamo
periodu ieņēmumi

VSAOI
Uzskaita uzkrātās saistības par %
maksājumiem par aizņēmumiem
Uzskaita uzkrātās saistības pret
piegādātājiem
Uzskaita uzkrātās saistības par
pabalstiem
Uzskaita uzkrātās saistības skolēnu
ceļa izdevumi
Uzskaita uzkrātās saistības transferti
Uzskaita saistības pret personālu ( par
darba samaksu ) kārtējā mēnesī (
izmaksa skaidrā naudā )
Uzskaita saistības pret personālu par
deponēto darba samaksu
Uzskaita aprēķinātās, bet vēl
nepārskaitītos ieturējumus pēc tiesas
spriedumiem
Uzskaita aprēķinātos, bet vēl
nepārskaitītos darbinieku
apdrošināšanas maksājumus
Uzskaita aprēķinātās, bet vēl
nepārskatītās arodbiedrības iemaksas
Uzskaita pēc personāla iesnieguma
lūguma aprēķinātos , bet vēl
nepārskaitītos ieturējumus par
komunāliem maksājumiem
Uzskaita saistības pret personālu ( par
darba samaksu ) kārtējā mēnesī
pārskaitījums kontā
Uzskaita citus iepriekš neuzskaitītus
ieturējumus, kas pienākas darba
devējam
Uzskaita saistības par nodokļu (
IIIN;PVN;NĪN) un VSAOI
maksājumiem
Uzskaita saistības pret personālu pabalsti
Uzskaita saistības par drošības naudu,
ko saņēmusi pašvaldība konkursu un
izsoļu nodrošinājumam, saistības par
vēlēšanu naudu
Uzskaita saistības pret personālu par
deponētiem pabalstiem
Uzskaita saņemtos īstermiņa avansus
par pakalpojumiem, kurus sniegs
nākamos pārskata periodos
Uzskaita iepriekš neuzskaitītos
saņemtos īstermiņa avansus par

5931

6010

6020

6050

6060

6061

6062
6080
8111

8121
8122
8123

8150

8180
8311

8312

Saņemtie transferti
ES finansētiem
projektiem
Ieņēmumi
Budžeta nodokļu un
nenodokļu
ieņēmumi
Dotācijas no
vispārējiem
ieņēmumiem

Īpaši iezīmētiem
mērķiem noteiktie
ieņēmumi
Maksas
pakalpojumi un citi
pašu ieņēmumi
Vecāku iemaksas

nākamiem pārskata periodiem ( NĪN )
Uzskaita transfertā saņemtos
maksājumus, kuri attiecas uz
nākamiem periodiem
Uzskaita IIN, patentmaksas, azartspēļu
nodokli, valsts nodevas, pašvaldības
nodevas, maksa par izziņām, sodi
Valsts dotācijas NĪN prognozes
neizpilde, dziesmu svētki, mācību
līdzekļu iegāde ,pedagogu darba
samaksa, tautas mākslas kolektīvi
,nodarbinātības pasākumi,
līdzfinansējums projektos, un tml.
Uzskaita ieņēmumus speciālā budžetā
– ceļa fonds, DRN, pārējie speciālā
budžeta ieņēmumi
Uzskaita ieņēmumus par kancelejas
pakalpojumiem, nomu, īri, biļešu
realizāciju, citus
Uzskaita bērnu vecāku iemaksas par
uzturēšanos PII, mūzikas –mākslas
skola
Uzskaita ieņēmumus par ES projektu
līdzfinansējuma daļu
Uzskaita ieņēmumus PB-SB;SB-PB

Citi ieņēmumi ( ES
atbalsts )
Pašvaldību budžeta
transfertu ieņēmumi
Pamatbudžeta
Uzskaita ieņēmumus , kas radušies
valūtas kursu
ārvalstu valūtas darījumu rezultātā
svārstību ieņēmumi saistībā ar valūtas svārstībām ( valūtas
aizņēmumi, valūtas konta atlikumi )
Pamatbudžeta
Uzskaita procentu ieņēmumus
procentu ieņēmumi pamatbudžetā
Speciālā budžeta
Uzskaita procentu ieņēmumus
procentu ieņēmumi speciālā budžetā
Ziedojumu un
Uzskaita procentu ieņēmumus
dāvinājumu
ziedojumos un dāvinājumos
procentu ieņēmumi
Ieņēmumi no
Uzskaita ieņēmumus no finanšu
mantiska
ieguldījumu atzīšanas patiesajā vērtībā,
ieguldījuma
ieguldot pašvaldības nefinanšu aktīvu
radnieciskās vai
asociētās
kapitālsabiedrībās
Finanšu ieņēmumi
Uzskaita ieņēmumus no grāmatvedības
no euro ieviešanas
kontu atlikumu konvertācijas
Ieņēmumi no
Uzskaita ieņēmumus no ziedojumiem
ziedojumiem un
un dāvinājumiem naudā no juridiskām
dāvinājumiem
un fiziskām personām
naudā
Ieņēmumi no
Uzskaita ieņēmumus no ziedojumiem

8412

8510

8520

8541

8550

8581

8592

8610

8612

8620

ziedojumiem un
dāvinājumiem
natūrā
Ieņēmumi no
vērtību saņemšanas
un nodošanas
bezatlīdzības ceļā
starp padotībā
esošām budžeta
iestādēm
Ieņēmumi no
atsavināšanai
paredzēto
nemateriālo
ieguldījumu un
pamatlīdzekļu
pārdošanas
Ieņēmumi no
krājumu pārdošanas
Inventarizācijā
atzītie iepriekš
neuzskaitītie esošie
ilgtermiņa
ieguldījumi
Ieņēmumi no
nedrošu debitoru
parādu izveidoto
uzkrājumu
samazināšanas
Ieņēmumi no
ilgtermiņu
ieguldījumu
sākotnējās atzīšanas
Ieņēmumi no
ilgtermiņa
pārvērtēšanas
rezerves
samazinājuma
Izdevumi no
nemateriālo
ieguldījumu un
pamatlīdzekļu
norakstīšanas un
likvidēšanas
Izdevumi no
nemateriālo
ieguldījumu un
pamatlīdzekļu
atsavināšanas
Izdevumi no

un dāvinājumiem natūrā no juridiskām
un fiziskām personām ( elektrības
kartes, pārtikas pakas )
Uzskaita ieņēmumus no vērtību
saņemšanas un nodošanas
bezatlīdzības ceļa starp pašvaldības
padotībā esošām iestādēm

Uzskaita ieņēmumus no nemateriālo
ieguldījumu un pamatlīdzekļu
pārdošanas

Uzskaita ieņēmumus no krājumu
pārdošanas, neieskaitot ieņēmumus
valsts budžetā
Uzskaita inventarizācijā konstatētās
starpības starp faktiskajiem un
uzskaites datiem
Uzskaita ieņēmumus no nedrošo
prasību atgūšanas, ja izveidots
uzkrājums
Uzskaita līdz šim neuzskaitītus esošus
ilgtermiņa ieguldījumus, kas iegūti un
novērtēti sākotnējās atzīšanas rezultātā
Uzskaita ieņēmumus no ilgtermiņu
pārvērtēšanas rezerves samazinājuma

Uzskaita izdevumus atzīstot ilgtermiņa
ieguldījumu un pamatlīdzekļu vērtības
samazinājumu

Uzskaita izdevumus atzīstot ilgtermiņa
ieguldījumu un pamatlīdzekļu
atsavināšanu

Uzskaita izdevumus , kas rodas

8640

8655

7011;7111

krājumu pārdošanas
Inventarizācijā
konstatētie
iztrūkumi
Izdevumi
uzkrājumu
veidošanai
nedrošām prasībām
un avansiem par
pakalpojumiem
Izdevumi
Atalgojums

7012;7212

Darba devēja
VSAOI

7021

Komandējumu un
dienesta braucienu
izdevumi
Pakalpojumu
apmaksa

7022;7122

7023;7123

7024
7025

7032

7034

7043

7051;7151

7052;7152

pārdodot krājumus
Uzskaita inventarizācijā atklātos
iztrūkumus
Uzskaita izdevumus saistītus ar
izdevumiem uzkrājumu veidošanai
nedrošām prasībām un avansiem par
pakalpojumiem

Uzskaita izdevumus saistītus ar
atalgojumu pa budžeta veidiem
( pamatbudžets, speciālais budžets )
Uzskaita izdevumus saistītus ar darba
devēja VSAOI pa budžeta veidiem
( pamatbudžets, speciālais budžets )
Uzskaita izdevumus saistītus ar
iekšzemes un ārvalstu
komandējumiem, dienesta braucieniem
Uzskaita izdevumus saistītus ar
pakalpojumu apmaksu ( sakari,
internets, komunālie, remonta
pakalpojumi, un tml.) pa budžeta
veidiem ( pamatbudžets, speciālais
budžets )
Uzskaita izdevumus saistītus ar
materiālu, inventāra ,resursu iegādes
apmaksu pa budžeta veidiem
( pamatbudžets, speciālais budžets )

Materiālu,
energoresursu,
ūdens un inventāra
iegāde līdz Ls 150
par vienu vienību
Grāmatu un žurnālu Uzskaita izdevumus par periodikas,
iegāde
mācību literatūras iegādi
Nodokļu maksājumi Uzskaita NĪN par pašvaldības
īpašumiem citās teritorijās un PVN
maksājumus valstij
Mērķdotācijas
Uzskaita dotācijas pašvaldību
pašvaldību
komersantiem par pakalpojumu
komersantiem
sniegšanu
Dotācijas iestādēm Uzskaita dotācijas iestādēm vai
un organizācijām
organizācijām par pakalpojumu
sniegšanu
Procentu maksa VK Uzskaita procentu maksājumu
izdevumus par aizņēmumiem valsts
kasē
Nemateriālo
Uzskaita izdevumus saistītus ar
ieguldījumu
nemateriālo ieguldījumu nolietojumu
veidošanas
izslēdzot no uzskaites pa budžeta
izdevumi
veidiem ( pamatbudžets, speciālais
budžets un ziedojumi, dāvinājumi)
Pamatlīdzekļu
Uzskaita izdevumus saistītus ar

veidošanas
izdevumi

7062

Pabalsti naudā

7063

Pabalsti natūrā

7072

Norēķini ar citām
pašvaldībā

7099

Kredīta
pamatsummas
atmaksa
Pamatbudžeta
valūtas kursu
svārstību izdevumi

8211

8221;8222;8223

Bankas
pakalpojumu
izdevumi

8280

9000

Finanšu izdevumi
no euro ieviešanas
Izdevumi no
ziedojumiem un
dāvinājumiem
naudā
Izdevumi no
ziedojumiem un
dāvinājumiem
naudā
Izdevumi no vērtību
saņemšanas un
nodošanas
bezatlīdzības ceļā
starp padotībā
esošām budžeta
iestādēm
Koriģējošais konts

0100

Zembilance
Nomātie aktīvi

9100
9110

Zembilances aktīvi
Iespējamie aktīvi

8321

8322

8422

pamatlīdzekļu nolietojumu izslēdzot
no uzskaites pa budžeta veidiem
( pamatbudžets, speciālais budžets un
ziedojumi, dāvinājumi)
Uzskaita izsniegtos pabalstus naudā (
ēdināšana, ceļa izdevumi, medicīna,
GMI, ārkārtas, bērnu piedzimšanas,
dzīvokļu, un tml.)
Uzskaita izsniegtos pabalstus naudā
( ēdināšana- brīvpusdienas, GMI,
ārkārtas, dzīvokļu, un tml.)
Uzskaita norēķinus ar citām
pašvaldībām izglītības, sociālo
pakalpojumu nodrošināšanā
Uzskaita valsts kases aizņēmumu
pamatsummas atmaksas izdevumus
Uzskaita izdevumus , kas radušies
ārvalstu valūtas darījumu rezultātā
saistībā ar valūtas svārstībām ( valūtas
aizņēmumi, valūtas konta atlikumi )
Uzskaita bankas pakalpojumu
izdevumus pa budžeta veidiem
((pamatbudžets, speciālais budžets ,
ziedojumi ,dāvinājumi)
Uzskaita izdevumus no grāmatvedības
kontu atlikumu konvertācijas
Uzskaita izdevumus no ziedojumiem
un dāvinājumiem naudā no juridiskām
un fiziskām personām
Uzskaita izdevumus no ziedojumiem
un dāvinājumiem natūrā no juridiskām
un fiziskām personām ( elektrības
kartes, pārtikas pakas )
Uzskaita izdevumus no vērtību
saņemšanas un nodošanas
bezatlīdzības ceļa starp pašvaldības
padotībā esošām iestādēm

Pielieto pie kontu papildināšanas no
pamatbudžeta uz speciālo budžetu un
otrādi
Uzskaita operatīvā nomā lietošanā
iegūtu transporta līdzekli
Iznomātie un izīrētie pašvaldības
īpašumi, iespējamās iegūstamās

9120

Inventārs

9122

Mīkstais inventārs

9124
9130

Mācību grāmatas
Saņemamie
līgumsodi un
naudas sodi
Citi zembilances
aktīvi

9190

9500
9510

9520

9530

Zembilances pasīvi
Nākotnes
maksājumi saskaņā
ar līgumiem, kas
noslēgti par ārvalstu
finanšu palīdzības
un ES politiku
instrumentu
finansētiem
projektiem
Nākotnes saistības
un maksājumi
saskaņā ar
līgumiem un
vadības lēmumiem
par ilgtermiņa
ieguldījumu iegādi
un izveidi, izņemot,
kas noslēgti par
ārvalstu finanšu
palīdzības un ES
politiku instrumentu
finansētiem
projektiem
Nākotnes saistības
un maksājumi
saskaņā ar
līgumiem un
vadības lēmumiem
par preču un
pakalpojumu iegādi,
izņemot, kas
noslēgti par ārvalstu
finanšu palīdzības

summas tiesvedību procesos, nedrošo
debitoru parādu summa
Uzskaita pašvaldības inventāru
( saimniecisko, mēbeles telefonus, un
tml.) daudzumos
Uzskaita apģērbus , apavus, sporta
tērpus, gultas veļu daudzumos
Uzskaita mācību grāmatas daudzumos
Aprēķinātās un nesaņemtās soda
sankcijas par NĪN
Uzskaita nomātos Venden ūdens
aparātus, konteinerus, bezatlīdzības
lietošanā datortehniku bibliotēkās,
digitālās kartes teritoriālplānojumam,
finanšu ieguldījumu SIA „Rīgas
apriņķa avīzē „.
Uzskaita nākotnes maksājumus
saskaņā ar līgumiem, kas noslēgti par
ārvalstu finanšu palīdzības un ES
politiku instrumentu finansētiem
projektiem

Uzskaita nākotnes saistības un
maksājumus saskaņā ar līgumiem un
vadības lēmumiem par ilgtermiņa
ieguldījumu iegādi un izveidi, izņemot,
kas noslēgti par ārvalstu finanšu
palīdzības un ES politiku instrumentu
finansētiem projektiem

Uzskaita nākotnes saistības un
maksājumus saskaņā ar līgumiem un
vadības lēmumiem par preču un
pakalpojumu iegādi, izņemot, kas
noslēgti par ārvalstu finanšu palīdzības
un ES politiku instrumentu finansētiem
projektiem

9998

Sastādīja :

un ES politiku
instrumentu
finansētiem
projektiem
Pretkonts

A.Rubene

