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Priekšvārds
Grāmatvedības kārtošana ir obligāta prasība saimnieciskās darbības veicē-

jiem. To nosaka spēkā esošie normatīvie akti. Grāmatvedībai ir jānodrošina uz-
ņēmuma vadība un īpašnieki ar informāciju par saimnieciskās darbības finan-
šu stāvokli un saimnieciskās darbības rezultātiem. Grāmatvedības uzdevumos 
ietilpst likumos noteikto nodokļu aprēķināšana un savlaicīga samaksa, kā arī 
gada pārskatu un statistikas pārskatu sastādīšana, iesniegšana.

Lai iepriekš minēto paveiktu, ir jāsaprot saimnieciskās darbības grāmatve-
dības uzskaites objekti, jāzina grāmatvedības kārtošanas metodes un finanšu 
pārskatu saturs, forma un sagatavošana. 

Saimnieciskās darbības uzskaite ir jāveic grāmatvedības jautājumos kom-
petentai personai. Nepieciešamo kompetenci var gūt, tikai mācoties un iegūstot 
grāmatveža kvalifikāciju, kas atbilst Ministru kabineta 2017. gada 23. maija 
noteikumos Nr. 264 Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilsto
šiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām minētajai grāmatve-
ža ceturtā vai trešā līmeņa kvalifikācijai un kuras kompetenci apliecina attie-
cīgs izglītības dokuments (diploms vai apliecība). 

Nepieciešamās pamatzināšanas kompetences iegūšanai grāmatve
dībā sniedz šī grāmata. Grāmatas nodaļās vienkārši un saprotami ir izskaid-
rots grāmatvedības kārtošanas process no saimnieciskā darījuma dokumentē-
šanas līdz gada pārskatam, aprakstot katru grāmatvedības metodes elementu: 
bilanci, kontus, divkāršo ierakstu, naudas novērtējumu, dokumentēšanu, in-
ventarizāciju, gada pārskatu. Atsevišķā grāmatas nodaļā ir aprakstītas grā-
matvedības organizēšanas prasības uzņēmumos. Grāmatvedības kārtošanas 
pamati ir skaidroti, balstoties uz prasībām, kādas tiek izvirzītas uzņēmumu 
grāmatvedībai.

Grāmatvedības pamatu teorētisko izklāstu papildina piemēri. Katras noda-
ļas beigās ir ievietoti uzdevumi patstāvīgam darbam un zināšanu paškontro-
les jautājumi. Paškontroles uzdevumu atrisinājumi skatāmi grāmatas beigās. 
Grāmatā ir iekļauta grāmatvedības terminu skaidrojošā vārdnīca un literatū-
ras saraksts grāmatvedības zināšanu papildu apguvei.

Grāmatu kā mācību līdzekli iesaku izmantot grāmatvedības pamatu apgū-
šanai koledžās, augstskolās un mūžizglītības apmācībā, kā arī grāmatvedības 
kārtošanas pamatu apgūšanai pašmācības ceļā gan uzņēmumu īpašniekiem un 
vadītājiem, gan iestāžu vadītājiem un visiem tiem, kuri vēlas pārzināt grāmat-
vedības pamatlietas, lai veiksmīgi sadarbotos un sastrādātos ar uzņēmumu vai 
iestāžu grāmatvežiem un finansistiem. 

Gaida Kalniņa, Dr.oec.,
SIA Gaidas Kalniņas audits 

zvērināta revidente 
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Go dā tais la sī tāj!

Tir gus eko no mi kas ap stāk ļos ar vien pa pla ši nās cil vē ku loks, ku riem 
ne pie cie ša mas pa mat zi nā ša nas grā mat ve dī bā. Uz ņē mu ma grā mat ve-
dī bu kār to grā mat ve ži, to mēr li kums no sa ka uz ņē mu ma īpaš nie ka un 
va dī tā ja at bil dī bu par grā mat ve dī bas or ga ni zē ša nu, kā arī ļauj pa šam 
īpaš nie kam un da žos ga dī ju mos arī va dī tā jam kār tot grā mat ve dī bu. 
Tā dēļ ie gū tās zi nā ša nas no de rēs ne ti kai grā mat ve dī bas un fi nan šu 
spe ci ālis tiem, bet arī uz ņē mu mu īpaš nie kiem un va dī tā jiem un ci tiem 
in te re sen tiem. 

Pa mat pra sī bas grā mat ve dī bai ir vie nā das vi siem uz ņē mu miem, tā-
pēc grā ma ta no de rēs ik vie na uz ņē mu ma va dī tā jiem un spe ci ālis tiem: 
kā ka pi tāl sa bied rī bas un per so nāl sa bied rī bas, in di vi du ālā uz ņē mu ma, 
zem nie ku saim nie cī bas un zvej nie ku saim nie cī bas, bied rī bas, no di bi-
nā ju ma, arod bied rī bas, po li tis kās or ga ni zā ci jas, tā arī in di vi du āla jiem 
ko mer san tiem, ja grā mat ve dī ba tiek kār to ta div kār šā ie rak sta sis tē mā. 

Sa vu kārt tiem in di vi du ālā uz ņē mu ma, zem nie ku saim nie cī bas un 
zvej nie ku saim nie cī bas īpaš nie kiem, in di vi du āla jiem ko mer san tiem, 
fi zis ka jām per so nām, kas kār to grā mat ve dī bu vien kār šā ie rak sta sis tē-
mā, ie tei ca mā ka ir grā ma ta Paš no dar bi nā to grā mat ve dī ba un no dok ļi.

Grā ma ta pa re dzē ta augst sko lu un ci tu mā cī bu ie stā žu pil na un ne-
pil na lai ka stu den tiem. Grā ma ta no de rēs arī uz ņē mē jiem, da žā du no-
za ru pār stāv jiem un vi siem, kas vē las uz sākt grā mat ve dī bas pa ma tu 
ap gu vi grā mat ve dī bas kur sos vai paš mā cī bas ce ļā. Grā ma ta no de rēs 
ik vie nam va dī tā jam, kas no lems sa va mikro uz ņē mu ma grā mat ve dī bu 
kār tot pa ša spē kiem.

Ar mā cī bu grā ma tas pa lī dzī bu Jūs ap gū siet uz ņē mu ma grā mat ve-
dī bas pa ma tus — no skaid ro siet grā mat ve dī bas no zī mi un tai iz vir zī tās 
pra sī bas, iz zi nā siet grā mat ve dī bas uz skai tes ob jek tus un me to des, ie-
pa zī sie ties ar grā mat ve dī bas bi lan ci un kon tiem, uz zi nā siet, kā no tiek 
vi su uz ņē mu ma saim nie cis ko da rī ju mu at spo gu ļo ša na grā mat ve dī bas 
do ku men tos un re ģis tros, kā arī in for mā ci jas ap ko po ša na un at spo gu-
ļo ša na fi nan šu pār ska tos, no skaid ro siet, kā das pra sī bas tiek iz vir zī tas 
uz ņē mu ma ga da pār ska tam un no dok ļu pār ska tiem. Jūs ie mā cī sie ties 
sa prast un lie tot grā mat ve dī bas sa ga ta vo to in for mā ci ju. 
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Au to res cen tās iz klās tīt grā mat ve dī bas te orē tis kos pa ma tus, ku rus 
maz ie tek mē gro zī ju mi nor ma tī va jos ak tos, to mēr līdz ar uz skai tes piln-
vei do ša nu ie spē ja mas iz mai ņas at se viš ķu nor mu pie mē ro ša nā. 

Grā ma tas sagatavota at bil sto ši Ga da pār ska tu un kon so li dē to ga da 
pār ska tu li ku ma (2015) nor mām un lie to ta jiem ter mi niem. Ik vie na uz-
ņē mu ma ga da pār ska ta ap joms un sa turs ir at ka rīgs no uz ņē mu ma lie-
lu ma, ku ru no sa ka at bil sto ši li ku mā no teik ta jiem kri tē ri jiem. Li kums 
no sa ka šā du uz ņē mu mu ie da lī ju mu: mikro sa bied rī ba, ma za sa bied rī ba, 
vi dē ja sa bied rī ba un lie la sa bied rī ba, kat rai no tām no sa kot ga da pār-
ska ta sa tu ru. Li ku mā ter mins „sa bied rī ba” tiek lie tots pla šā kā no zī mē, 
ie tve rot arī in di vi du ālos uz ņē mu mus, zem nie ku un zvej nie ku saim nie-
cī bas, tā tad arī šie uz ņē mu mi tiek at bil sto ši ie da lī ti. 

Grā ma tas trešais izdevums pār strā dā ts, at bil sto ši 2019. ga da 1. jan-
vārī spē kā eso ša jai nor ma tī va jai bā zei.

Grā mat ve dī bas pa ma tu te orē tis ko iz klās tu pa pil di na pie mē ri. Katras 
no da ļas no slē gu mā do ti paš kon tro les jau tā ju mi un paš mā cī bas uz de vu-
mi, kas pa lī dzēs pār bau dīt un no stip ri nāt ie gū tās zi nā ša nas. Ap stip ri-
nā ju mu tam, ka uz de vu mi at ri si nā ti pa rei zi, ie spē jams gūt grā ma tas 
bei gās, at ro dot uz de vu mu ri si nā ju mus un at bil des. 

Grā ma tas pie li ku mā dots grā mat ve dī bas kon tu plā na pa raugs, kurš 
pa lī dzēs ne vien grā mat ve dī bas pa ma tu ap gu vē, bet var būt no de rīgs 
kon krē ta uz ņē mu ma kon tu plā na iz strā dē. Grā mat ve dī bas kon ti vei do-
ti at bil sto ši Ga da pār ska tu un kon so li dē to ga da pār ska tu li ku ma nor-
mām, neie tve rot kon tus, ku ri va rē tu būt uz ņē mu mos, kas ga da pār ska tu 
sa ga ta vo sa ska ņā ar starp tau tis ka jiem grā mat ve dī bas stan dar tiem, 
pie mē ram, bi olo ģis ko ak tī vu, ie gul dī ju mu īpa šu mu un at lik tā no dok ļa 
uz skai tei.

Lai at vieg lo tu mā cī bu pro ce su un ar grā mat ve dī bu sais tī to ter mi-
nu iz prat ni, grā ma tas bei gās do ta grā ma tā lie to to ter mi nu skaid ro jo šā 
vārd nī ca. Tur klāt kat ram ter mi nam dots arī an glis kais tul ko jums.

Pēc tam kad bū siet ap gu vu ši grā mat ve dī bas pa ma tus, va rē siet tur-
pi nāt stu di jas un pa dzi ļi nāt zi nā ša nas, stu dē jot fi nan šu un va dī bas grā-
mat ve dī bu.

Vēlamizturībuunsekmes!
Autores

G R Ā M A T V E D Ī B A S  P A M A T I  U Z Ņ Ē M U M O S
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Šajā nodaļā iegūtās zināšanas palīdzēs:
n	 izprast jēdzienu „grāmatvedība” un noskaidrot tā nozīmi;
n	 uzzināt, kuri svarīgākie normatīvie akti reglamentē grāmatvedī-

bas kārtošanu, un iepazīties ar to saturu;
n	 gūt priekšstatu par grāmatvedības iedalījumu atkarībā no tās 

informācijas lietotāju interesēm;
n	 iepazīties ar grāmatvedībai izvirzītajām pamatprasībām.
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1.1. Grāmatvedības būtība

Grāmatvedība ir veikusi gadsimtiem ilgu vēsturisku attīstības ceļu. 
Mainoties sabiedrības formai, pārejot no naturālās saimniecības uz 
maiņas attiecībām un darba dalīšanu, radās nepieciešamība pēc uz-
skaites. 

Pirmais sistematizētais grāmatvedības apraksts, kurā teorētiski 
tika pamatoti grāmatvedības metodoloģiskie principi, ieskaitot divkār-
šā ieraksta sistēmu, bija 1494. gadā izdotais itāļu matemātiķa Lukas 
Pačoli (Luca Pacioli) Traktāts par rēķiniem un ierakstiem. Šajā tirdz-
niecības attīstības posmā bija nepieciešama uzskaites veidošana. Tā 
pakāpeniski attīstījās mūsdienu modernās grāmatvedības uzskaites 
sistēma. 

Grāmatvedība ir nozīmīgs uzņēmumu vadīšanas līdzeklis. Ar tās 
palīdzību tiek iegūta informācija par katra uzņēmuma saimniecisko 
darbību, par uzņēmējdarbībā izmantotajiem mantiskajiem un naudas 
līdzekļiem, to īpašniekiem.

Grāmatvedība ir ekonomiskās informācijas uztveršanas, re
ģistrācijas, sistematizācijas un uzkrāšanas process, kas nodro
šina juridisko atbildību par saimnieciskajiem darījumiem un 
dod iespēju šīs informācijas lietotājiem pieņemt lēmumus un 
spriedumus.

Uzņēmums ir saimniekošanas primārais posms un vienlaikus grā-
matvedības pielietojuma pamatvienība. 

Uzņēmuma grāmatvedība ir plānveidīga, pilnīga un sistemā
tiski sakārtota viena uzņēmuma visu saimniecisko operāciju 
reģistrācija uz attaisnojuma dokumentu pamata.

Mūsdienās grāmatvedību izprot kā:
n	 uzņēmuma pārvaldes struktūrvienību;
n	 cilvēku profesionālās darbības nozari;
n	 ekonomikas zinātnes apakšnozari;
n	 ekonomiskās informācijas uzkrāšanas līdzekli un sistēmu;
n	 tautsaimniecības uzskaites veidu.
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Grāmatvedībai kā tautsaimniecības uzskaites veidam ir raksturīgi: 
n	 tā uztver un atspoguļo tikai saimnieciskās darbības faktus, kuri 

pakļauti naudas novērtējumam un kuru būtība ir ražošanas lī-
dzekļu kustība un to finansēšanas avotu formas maiņa;

n	 grāmatvedībā notiek nepārtraukta un hronoloģiska visu saim-
niecisko darījumu reģistrācija;

n	 visus ierakstus izdara, pamatojoties uz attaisnojuma dokumen-
tiem;

n	 grāmatvedībā lieto divus uzskaites mērītājus: naudas un natu-
rālos;

n	 uzskaitē lieto kontu sistēmu;
n	 lieto divkāršo ierakstu – katra darījuma summa tiek ierakstīta vie-

na (vai vairāku) konta debetā un otra (vai vairāku) konta kredītā;
n	 grāmatvedībā lieto bilances metodi – sagatavo bilanci;
n	 grāmatvedībā atspoguļo norēķinu attiecības.

1.2. Grāmatvedību 
reglamentējošie normatīvie akti

Latvijas Republikā grāmatvedības kārtošanu reglamentē likums 
Par grāmatvedību un uz likuma pamata izdoti MK noteikumi:
n	 Kases operāciju uzskaites noteikumi; 
n	 Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju.

Šie normatīvie akti jāievēro visiem uzņēmumiem: kā komersantiem, 
kooperatīvajām sabiedrībām, ārvalstu komersantu filiālēm, biedrībām 
un nodibinājumiem, politiskajām organizācijām, reliģiskajām organi-
zācijām, arodbiedrībām, iestādēm, aģentūrām un citām juridiskajām, 
tā arī fiziskajām personām, kas veic saimniecisko darbību.

Likums Par grāmatvedību nosaka pamatprasības grāmatvedī-
bas kārtošanai.

Ikviena uzņēmuma pienākums ir kārtot grāmatvedību. Grāmatve-
dībā uzskatāmi jāatspoguļo visi uzņēmuma saimnieciskie darījumi, kā 
arī katrs fakts vai notikums, kas rada pārmaiņas uzņēmuma mantas 
stāvoklī. 


