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1.Izmaiņas pamatdatos 

1.1. Jauna nolietojuma metode 
Pamatdati → Pamatlīdzekļi → Nolietojuma grupas 
 

 
Attēls 1 - Nolietojuma metodes izvēle 
 
Ilgtermiņa ieguldījumu (pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu) nolietojuma aprēķiniem        
programmā ir iestrādāta jauna nolietojuma metode “Lineārā (no atlikušās vērtības)”.  
Normas vienības, kādās var noteikt nolietojuma normu, ir “Gadi” un “Mēneši”. 
Nolietojuma normu iespējams norādīt tikai veselos skaitļos. 
 
Nolietojuma summa mēnesī tiek aprēķināta “Atlikusī vērtība/atlikušie mēneši”. Nolietojuma         
summai, noapaļojot decimāldaļas, uz augšu noapaļo tikai tad, ja trešais cipars aiz komata ir              
no 5 līdz 9. Aprēķinot ilgtermiņa ieguldījuma pēdējā mēneša nolietojumu, tiek norakstīta visa             
atlikusī summa. 
 

Līdz 510.v. esošā nolietojuma metode “Lineārā” ir pārsaukta par “Lineārā (no uzskaites             
vērtības)”. 
 

 Līdz 510.v. esošajām nolietojuma metodēm aprēķina algoritmi netiek izmainīti. 
 

Lai sāktu lietot jauno nolietojuma metodi, ir jāveido jaunas nolietojuma grupas. Jau             
esošām grupām mainīt nolietojuma metodi nedrīkst. 
 

Veidojot jaunas nolietojumu grupas, izvērtēt kādu normas vienību izmantot - “Gadi” vai             
“Mēneši”. Jo mainot esošajiem ilgtermiņa ieguldījumiem nolietojuma metodi, vairākumā         
gadījumu norma būs jānorāda mēnešos. 
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Attēls 2 - Nolietojuma grupas ar dažādām metodēm 
 

1.2. Izmaiņas ilgtermiņa ieguldījumu kartītē 
 

Pēc 510.versijas uzlikšana nekas automātiski kartītēs nemainās. Uzskaitē esošajām          
kartītēm nolietojuma grupu var izmainīt tikai ar rekonstrukcijas dokumentu. Detalizētu          
aprakstu skatīt instrukcijas 5.nodaļā “Nolietojuma metodes nomaiņa esošajām kartītēm”. 
 
Pamatdati → Pamatlīdzekļi → Saraksts 
 
Izmaiņas ilgtermiņa ieguldījumu kartītē ir tikai tad, ja kartītei tiek izmantota nolietojuma grupa             
ar metodi “Lineārā (no atlikušās vērtības)”. Izmaiņas ir lappusēs “Nolietojums” un “Dati”. 
 

 
Attēls 3 - Pamatlīdzekļu kartītes lappuse “Nolietojums” 
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Nolietojuma metodes parametri - pieejami tikai metodei “Lineārā (no atlikušās vērtības)” 
Norma spēkā no datums, no kura ir spēkā norādītā nolietojuma metode un         

norma; 
 
Normas izmaiņas 
pazīme 

pazīme, kas nosaka normas pielietojumu sākot no “Norma        
spēkā no” datuma; 
Jauna - norādītā norma ilgtermiņa ieguldījumam no jauna        
tiek piešķirta ar “Norma spēkā no” datumu 
Turpinās - norādītā norma ilgtermiņa ieguldījumam ir bijusi        
piešķirta sākot no “Norma spēkā no” datuma un turpinās         
līdz šim brīdim 

Atlikušie mēneši mēnešu skaits, cik vēl ir palikuši nolietojuma aprēķinam; 

 
Lappusē “Dati” laukā “Ekspluatācijā līdz” datums tiek aprēķināts no lauka “Norma” un             

“Norma spēkā no”. 
 

 
Attēls 4 - Pamatlīdzekļu kartītes lappuse “Dati” 
 

1.3. Izmaiņas ilgtermiņa ieguldījumu kartītes operāciju arhīvā 
 
Pamatdati → Pamatlīdzekļi → Saraksts → Darbības → Operāciju arhīvs 
 
Ilgtermiņa ieguldījumu kartītes operāciju arhīvā ir iespējams izskatā pievienot kolonas, kas           
saistītas ar nolietojuma informāciju. 
Par katru notikušo darbību ir redzamas nolietojuma informācijas izmaiņas. 
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Visi jaunie lauki, kas pieejami operāciju arhīvā, ir pieejami arī, lai veidotu ilgtermiņa             
ieguldījumu kartītes izdrukas formas. 
 

 
Attēls 5 - Pamatlīdzekļu kartītes operāciju arhīvs 
 
Visas jaunās kolonas atrodas zem objekta “Summas”. 
 

Informācija jaunajās kolonās “Atlikušie mēneši”, “Norma spēkā no” un “Normas izmaiņas            
pazīme” būs pieejama tikai kartītēm, kurām izmanto nolietojuma grupu ar metodi “Lineārā            
(no atlikušās vērtības)”. 
 

 

 
Attēls 6 - Operāciju arhīva objekta “Summas” pieejamās kolonas 
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Lauki “Nolietojuma norma”, “Nolietojuma norma.Valūta”, “Lietot grupas normu”, “Pēdējais          
nolietojums”, “Nol.mēneši, EUR” un “Nol.gadā,EUR” ir mainījuši savu atrašanās vietu          
programmā, tāpēc, ja šie lauki ir izmantoti izdrukas formu kopijās, tad kopijās ir jāveic              
labojums, t.i., vajadzīgais lauks ir jāpievieno atkārtoti. 
 

 
 

 
Attēls 7 - Lauku pieejamība izdruku formu kopijās (pirms un pēc 510.v.) 
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2. Ilgtermiņa ieguldījumu dokumentu vizuālās un 
funkcionālās izmaiņas 

2.1. Sākuma atlikuma dokuments 
Dokumenti → Pamatlīdzekļi → PL sākuma atlikumi 
 
Ilgtermiņa ieguldījumu sākuma atlikumu dokumenta ievadloga apakšējā daļā ir izveidots          
papildus informācijas panelis. Tajā attēlo informāciju no kartītes lappuses “Nolietojums”.          
Dokumenta sagatavošanas laikā ir iespējams nomainīt panelī redzamo nolietojuma         
informāciju, ja tā nav pareiza. Saglabājot dokumentu, izmaiņas tiks saglabātas arī ilgtermiņa            
ieguldījumu kartītē. 
 

 
Attēls 8 - Sākuma atlikuma dokumenta ievadlogs 
 

2.2. Iegādes dokuments 
Dokumenti → Pamatlīdzekļi → Jauns dokuments 
 
Iegādes dokumenta ievadloga apakšējā daļā ir izveidots papildus informācijas panelis. Tajā           
attēlo informāciju no kartītes lappuses “Nolietojums”. Dokumenta sagatavošanas laikā ir          
iespējams nomainīt panelī redzamo nolietojuma informāciju, ja tā nav pareiza. Saglabājot           
dokumentu, izmaiņas tiks saglabātas arī ilgtermiņa ieguldījumu kartītē. 
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Attēls 9 - Iegādes dokumenta ievadlogs 
 

2.3. Nodošanas ekspluatācijā dokuments 
 
Dokumenti → Pamatlīdzekļi → Jauns dokuments 
 
Nodošanas ekspluatācijā dokumenta ievadloga apakšējā daļā papildus informācijas panelī ir          
pievienoti lauki no lappuses “Nolietojums”. Dokumenta sagatavošanas laikā ir iespējams          
nomainīt panelī redzamo nolietojuma informāciju, ja tā nav pareiza. Saglabājot dokumentu,           
izmaiņas tiks saglabātas arī ilgtermiņa ieguldījumu kartītē. 
 

 
Attēls 10 - Nodots ekspluatācijā dokumenta ievadlogs 
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2.4. Rekonstrukcijas dokuments 
 
Dokumenti → Pamatlīdzekļi → Jauns dokuments 
 
Rekonstrukcijas dokumenta ievadloga apakšējā daļā ir izveidots papildus informācijas         
panelis. Tajā informācija ir sagrupēta divās daļās.  
“Iepriekšējās vērtības” attēlo informāciju no kartītes lappuses “Nolietojums”.  
“Jaunās vērtības” attēlo to nolietojuma informāciju, kāda kartītē tiks saglabāta pēc           
rekonstrukcijas dokumenta izpildes.  
Ielasot ilgtermiņa ieguldījumu kartīti rekonstrukcijas dokumentā, automātiski “Jaunās        
vērtības” tiek aizpildītas ar pašreizējo kartītes informāciju. Laukam “Normas izmaiņas          
pazīme” automātiski tiek uzstādīta vērtība “Turpinās”. Tāda automātiska informācijas         
sagatavošana nodrošina to, ka neizdarot nekādas izmaiņas saistībā ar nolietojuma normām,           
programma pareizi turpinās rēķināt nolietojumu. 
 

Sākot no 510.versijas, nolietojuma grupas un nolietojuma normas maiņu var veikt tikai ar              
rekonstrukcijas dokumentu. 
 

 
Attēls 11 - Rekonstrukcijas dokumenta ievadlogs 
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3. Darbības ar kartītēm, kam izmanto līdz 510.versijai 
esošās nolietojuma metodes 

3.1. Ilgtermiņa ieguldījumu kartītes izveide 
Pamatdati → Pamatlīdzekļi → Saraksts 
 

No 510.versijas Ilgtermiņa ieguldījumu kartītes izveidē, ja tai ir piesaistīta kāda cita             
nolietojuma metode nevis “Lineārā (no atlikušās vērtības)”, nav nekādu izmaiņu. 
 

 
Attēls 12 - Ilgtermiņa ieguldījumu kartītes nolietojuma apraksts (līdz 510.v. nolietojuma metode) 
 

3.2. Sākuma atlikuma dokumenta izveide 
Dokumenti → Pamatlīdzekļi → PL sākuma atlikumi 
 

 
Attēls 13 - Sākuma atlikuma dokuments (līdz 510.v. nolietojuma metode) 
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 No 510.versijas sākuma atlikuma dokumenta aizpilde nemainās. 

 
Ilgtermiņa ieguldījumu kartītēm, kam ir piesaistīta līdz 510.v. pieejamā nolietojuma metode,           
sākuma atlikuma dokumenta apakšējā daļā informatīvajā panelī, var redzēt datus no kartītes            
lappuses “Nolietojums” un iespējams labot datumu “Ekspluatācijā līdz”. 
 

3.3. Iegādes dokumenta izveide 
 
Dokumenti → Pamatlīdzekļi → Jauns dokuments 
 

 
Attēls 14 - Iegādes dokuments (līdz 510.v. nolietojuma metode) 
 

 No 510.versijas iegādes dokumenta aizpilde nemainās.  
 
Pēc kartītes (kartīšu) ielasīšanas iegādes dokumentā, apakšējā daļā papildus izveidotajā          
informatīvajā panelī, var redzēt datus no kartītes lappuses “Nolietojums”. Programma ir           
automātiski aizpildījusi lauku “Norma spēkā no” ar dokumenta datumu un lauku           
“Ekspluatācijā līdz”. Tā kā senajām nolietojuma metodēm aprēķina algoritmos nav veiktas           
nekādas izmaiņas, tad “Ekspluatācijā līdz” aprēķins var būt arī nekorekts. 
 
Ilgtermiņa ieguldījumu kartītēm, kam ir piesaistīta līdz 510.v. pieejamā nolietojuma metode, ir            
iespējams iegādes dokumentā manuāli izlabot “Ekspluatācijā līdz” datumu. 
 
 
Iegādes dokuments ar atpakaļejošu datumu. 
 
Ilgtermiņa ieguldījuma kartītes un iegādes dokumenta aizpilde gadījumā, ja dokuments ir           
saņemts ar nokavēšanos un to ievadīt ar dokumenta datumu sistēmā vairs nevar. 
 
 

11 



Programma nolietojumu uz atpakaļu neaprēķina. Manuāli izrēķina nolietojumu par          
trūkstošajiem mēnešiem, to norāda jau kartītē “Uzkrātais nolietojums”. 
 

 
Attēls 15 - Iegādes dokuments ar atpakaļejošu datumu (līdz 510.v. nolietojuma metode) 
 

 Nolietojumu programma sāk rēķināt no Iegādes dokumenta izpildes datuma. 
 

3.4. Nodots ekspluatācijā dokumenta izveide 
 
Dokumenti → Pamatlīdzekļi → Jauns dokuments 

 
Attēls 16 - Nodots ekspluatācijā dokuments (līdz 510.v. nolietojuma metode) 
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 No 510.versijas nodots ekspluatācijā dokumenta aizpilde nemainās.  

 
Pēc kartītes (kartīšu) ielasīšanas nodots ekspluatācijā dokumentā, apakšējā daļā         
informatīvajā panelī, var redzēt datus no kartītes lappuses “Nolietojums”. Programma          
automātiski aizpilda lauku “Norma spēkā no” ar dokumenta datumu un aprēķina           
“Ekspluatācijā līdz” datumu. Tā kā senajām nolietojuma metodēm aprēķina algoritmos nav           
veiktas nekādas izmaiņas, tad “Ekspluatācijā līdz” aprēķins var būt arī nekorekts. 
 
Ilgtermiņa ieguldījumu kartītēm, kam ir piesaistīta līdz 510.v. pieejamā nolietojuma metode, ir            
iespējams iegādes dokumentā manuāli izlabot “Ekspluatācijā līdz” datumu. 
 

3.5. Rekonstrukcijas dokumenta izveide 
 
Dokumenti → Pamatlīdzekļi → Jauns dokuments 

3.5.1. Uzskaites vērtības izmaiņa, nemainot lietderīgās lietošanas laiku 
 

 
Attēls 17 - Uzskaites vērtības izmaiņa (līdz 510.v. nolietojuma metode) 
 
Rekonstrukcijas dokumentā laukā “Uzsk.v.izm.” norāda summu, par kādu mainās ilgtermiņa          
ieguldījuma vērtība. 
Dokumenta apakšējā daļā informatīvajā panelī var redzēt kāda ir aprēķināta jaunā           
nolietojuma summa mēnesī sākot ar nākamo mēnesi pēc rekonstrukcijas dokumenta. Tā kā            
senajām nolietojuma metodēm aprēķina algoritmos nav veiktas nekādas izmaiņas, tad          
“Ekspluatācijā līdz” aprēķins var būt arī nekorekts. 
 
Ilgtermiņa ieguldījumu kartītēm, kam ir piesaistīta līdz 510.v. pieejamā nolietojuma metode, ir            
iespējams iegādes dokumentā manuāli izlabot “Ekspluatācijā līdz” datumu. 
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3.5.2. Lietderīgā lietošanas laika izmaiņa 
 

 
Attēls 18 - Lietderīgā lietošanas laika izmaiņa (līdz 510.v. nolietojuma metode) 
 
 
Rekonstrukcijas dokumentā laukā “Uzsk.v.izm.” un “Nol.izm.” nekas netiek norādīts, jo          
ilgtermiņa ieguldījuma vērtības nemainās. 
Dokumenta apakšējā daļā informatīvajā panelī sadaļā “Jaunās vērtības” norāda informāciju          
par lietderīgās lietošanas laika izmaiņām. 
 

 Ja kartītei atstāj līdzšinējo nolietojuma grupu, tad  
- izņem pazīmi “Lietot grupas normu”; 
- laukā “Nolietojuma norma” norāda jauno normu; 
- laukā “Norma spēkā no” norāda datumu, ar kuru spēkā izmaiņas, parasti tas ir             

dokumenta datums (lauka vērtība ir tikai informatīva); 
- manuāli norāda pareizo datumu laukā “Ekspluatācijā līdz” (lauka vērtība ir tikai           

informatīva). 
 
Pēc norādītās informācijas programma automātiski aprēķina nolietojuma summu mēnesī. 
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3.5.3. Uzskaites vērtības un lietderīgā laika izmaiņa 
 

 
Attēls 19 - Uzskaites vērtības un lietderīgā lietošanas laika izmaiņa (līdz 510.v. nolietojuma metode) 
 
Rekonstrukcijas dokumentā laukā “Uzsk.v.izm.” norāda summu, par kādu mainās ilgtermiņa          
ieguldījuma vērtība. 
Dokumenta apakšējā daļā informatīvajā panelī sadaļā “Jaunās vērtības” norāda informāciju          
par lietderīgās lietošanas laika izmaiņām. 
 

 Ja kartītei piešķir citu nolietojuma grupu, tad  
- no nolietojumu grupu saraksta izvēlas vajadzīgo nolietojuma grupu; 
- manuāli aizpilda lauku “Norma spēkā no” (lauka vērtība ir tikai informatīva); 
- manuāli aizpilda lauku “Ekspluatācijā līdz” (lauka vērtība ir tikai informatīva). 

 
Pēc norādītās informācijas programma automātiski aprēķina nolietojuma summu mēnesī. 
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3.5.4.”Ekspluatācijā līdz” datuma sakārtošana 
 

 
Attēls 20 - “Ekspluatācijā līdz” datuma sakārtošana (līdz 510.v. nolietojuma metode) 
 
Ar rekonstrukcijas dokumentu var sakārtot lauka “Ekspluatācijā līdz” vērtības tām ilgtermiņa           
ieguldījuma kartītēm, kam nav izmantota nolietojuma metode “Lineārā (no atlikušās          
vērtības)” un kam arī nav plānots mainīt nolietojuma metodi. 
Pēc kartītes ielasīšanas dokumentā, apakšējā daļā informatīvajā panelī manuāli norāda          
pareizo ekspluatācijā līdz datumu. 
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4. Darbības ar kartītēm, kam izmanto nolietojuma 
metodi “Lineārā (no atlikušās vērtības)” 

4.1. Ilgtermiņa ieguldījumu kartītes izveide 
 
Veidojot jauna ilgtermiņa ieguldījuma uzskaites kartīti, izmaiņas ir tikai lappusē          
“Nolietojums”. Datu aizpilde pārējās lappusēs paliek nemainīga. 
 
Pamatdati → Pamatlīdzekļi → Saraksts 

4.1.1. Jauna ilgtermiņa ieguldījuma uzskaites kartītes izveide 
 

 
Attēls 21 - Jauna ilgtermiņa ieguldījuma uzskaites kartītes nolietojuma apraksts 
 
Ieteicamā lauku aizpildes secība: 
 

1. Nolietojuma grupa - izvēle no iepriekšdefinētām nolietojuma grupām; pēc grupas          
izvēles programma automātiski aprēķina atlikušo mēnešu skaitu; 

2. Lietot grupas normu - pazīme, kas norāda vai kartītei tiks piemērota grupai kopīgā             
nolietojuma norma, kas redzama laukā “Norma”; ja nav atzīmēta - iespējams manuāli            
ievadīt citu normu; 

3. Norma - lauks nav aktīvs, ja ir atzīme “Lietot grupas normu”; ja ir izņemta atzīme               
“Lietot grupas normu”, manuāli jāievada kartītes individuālā nolietojuma norma; 

4. Norma spēkā no - datums, no kura ir spēkā kartītē norādītā nolietojuma norma;             
jauniem ilgtermiņa ieguldījumiem, tas ir ekspluatācijā nodošanas datums; 

5. Normas izmaiņas pazīme - jauniem ilgtermiņa ieguldījumiem pazīme ir “Jauna”; 
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6. Atlikušie mēneši - programma automātiski aprēķina atlikušos mēnešus no kartītē          
norādītās nolietojuma normas. 
 

Atlikušo mēnešu skaitu, ko aprēķināja programma, var manuāli izmainīt. Programma           
neveic vairs pēc tam kontroli vai atlikušo mēnešu skaits ir atbilstošs nolietojuma normai. 
 
Lappusē “Dati” automātiski tiek aprēķināts “Ekspluatācijā līdz” datums, to aprēķina - datums            
“Norma spēkā no” + nolietojuma norma. 

4.1.2. Ilgtermiņa ieguldījuma ar jau uzkrātu nolietojumu kartītes izveide 
 

 
Attēls 22 - Ilgtermiņa ieguldījuma kartītes ar jau uzkrātu nolietojumu apraksts 
 
Ieteicamā lauku aizpildes secība: 
 

1. Nolietojuma grupa - izvēle no iepriekšdefinētām nolietojuma grupām; pēc grupas          
izvēles programma automātiski aprēķina atlikušo mēnešu skaitu; 

2. Lietot grupas normu - pazīme, kas norāda vai kartītei tiks piemērota grupai kopīgā             
nolietojuma norma, kas redzama laukā “Norma”; ja nav atzīmēta - iespējams manuāli            
ievadīt citu normu; 

3. Norma - lauks nav aktīvs, ja ir atzīme “Lietot grupas normu”; ja ir izņemta atzīme               
“Lietot grupas normu”, manuāli jāievada kartītes individuālā nolietojuma norma; 

4. Pēdējais nolietojums - jānorāda mēnesis un gads, par kuru pēdējo reizi ir            
aprēķināts nolietojums pirms datu ievadīšanas Horizon; 

5. Norma spēkā no - datums, no kura ir spēkā kartītē norādītā nolietojuma norma;             
ilgtermiņa ieguldījumiem ar jau uzkrātu nolietojumu, tas būs datums pirms uzsāk           
darbu ar Horizon; 

6. Normas izmaiņas pazīme - lietotiem ilgtermiņa ieguldījumiem pazīme ir “Turpināt”; 
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7. Atlikušie mēneši - programma automātiski aprēķina atlikušos mēnešus no kartītē          
norādītās nolietojuma normas; aprēķinātais cipars noteikti ir jāizlabo uz patieso          
atlikušo mēnešu skaitu. 

 
Lappusē “Dati” automātiski tiek aprēķināts “Ekspluatācijā līdz” datums, to aprēķina - datums            
“Norma spēkā no” + nolietojuma norma. 
 

4.2. Sākuma atlikuma dokumenta izveide 
 
Dokumenti → Pamatlīdzekļi → PL sākuma atlikumi 
 

 
Attēls 23 - Sākuma atlikuma dokuments 
 

 No 510.versijas sākuma atlikuma dokumenta aizpilde nemainās.  
 
Pēc kartīšu ielasīšanas sākuma atlikuma dokumentā, apakšējā daļā papildus izveidotajā          
informatīvajā panelī, var redzēt datus no kartītes lappuses “Nolietojums”. Dokumenta          
sagatavošanas laikā ir iespējams nomainīt panelī redzamo nolietojuma informāciju, ja tā nav            
pareiza. Saglabājot dokumentu, izmaiņas tiks saglabātas arī ilgtermiņa ieguldījumu kartītē. 
Informācija par nolietojumu, ko var labot dokumenta veidošanas brīdī: 

- Nolietojuma grupa; 
- Norma spēkā no; 
- Lietot grupas normu; 
- Normas izmaiņas pazīme. 
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4.3. Iegādes dokumenta izveide 
 
Dokumenti → Pamatlīdzekļi → Jauns dokuments 
 

 
Attēls 24 - Iegādes dokuments 
 

 No 510.versijas iegādes dokumenta aizpilde nemainās.  
 
Pēc kartīšu ielasīšanas iegādes dokumentā, apakšējā daļā papildus izveidotajā informatīvajā          
panelī, var redzēt datus no kartītes lappuses “Nolietojums”. Dokumenta sagatavošanas laikā           
ir iespējams nomainīt panelī redzamo nolietojuma informāciju, ja tā nav pareiza. Saglabājot            
dokumentu, izmaiņas tiks saglabātas arī ilgtermiņa ieguldījumu kartītē. 
Informācija par nolietojumu, ko var labot dokumenta veidošanas brīdī: 

- Nolietojuma grupa; 
- Norma spēkā no; 
- Lietot grupas normu; 
- Normas izmaiņas pazīme. 

 
 
Iegādes dokuments ar atpakaļejošu datumu. 
 
Ilgtermiņa ieguldījuma kartītes un iegādes dokumenta aizpilde gadījumā, ja dokuments ir           
saņemts ar nokavēšanos un to ievadīt ar dokumenta datumu sistēmā vairs nevar. 
 
 

Programma nolietojumu uz atpakaļu neaprēķina. Manuāli jāizrēķina nolietojumu par          
trūkstošajiem mēnešiem, to norāda jau kartītē “Uzkrātais nolietojums” un kartītē samazina           
atlikušo mēnešu skaitu. 
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Attēls 25 - Iegādes dokuments ar atpakaļejošu datumu 
 

 “Ekspluatācijā līdz” datums tiek aprēķināts no “Norma spēkā no” datuma. 
 

 Nolietojumu programma sāk rēķināt no Iegādes dokumenta izpildes datuma. 
 

4.4. Nodots ekspluatācijā dokumenta izveide 
 
Dokumenti → Pamatlīdzekļi → Jauns dokuments 
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Attēls 26 - Nodots ekspluatācijā dokuments 
 No 510.versijas nodots ekspluatācijā dokumenta aizpilde nemainās.  

 
Pēc kartītes (kartīšu) ielasīšanas nodots ekspluatācijā dokumentā, apakšējā daļā         
informatīvajā panelī, var redzēt datus no kartītes lappuses “Nolietojums”. Dokumenta          
sagatavošanas laikā ir iespējams nomainīt panelī redzamo nolietojuma informāciju, ja tā nav            
pareiza. Saglabājot dokumentu, izmaiņas tiks saglabātas arī ilgtermiņa ieguldījumu kartītē. 
Informācija par nolietojumu, ko var labot dokumenta veidošanas brīdī: 

- Nolietojuma grupa; 
- Norma spēkā no; 
- Lietot grupas normu; 
- Normas izmaiņas pazīme. 

 

4.5. Rekonstrukcijas dokumenta izveide 
 
Dokumenti → Pamatlīdzekļi → Jauns dokuments 
 

Lai programma pēc rekonstrukcijas vai nolietojuma normas maiņas pareizi          
aprēķinātu nolietojuma summu mēnesī (atlikusī vērtība/atlikušie mēneši), līdz rekonstrukcijas         
datumam ir jābūt aprēķinātam nolietojumam. 
 
Programma dod brīdinājuma paziņojumu par to, ka nav aprēķināts nolietojums līdz           
(ieskaitot) rekonstrukcijas dokumenta datumam. Automātisku nolietojuma aprēķinu       
programma neveic. 
 

 
Attēls 27 - Programmas brīdinājums 
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4.5.1. Uzskaites vērtības izmaiņa, nemainot lietderīgās lietošanas laiku 
 

 
Attēls 28 - Uzskaites vērtības izmaiņa 
 
Rekonstrukcijas dokumentā laukā “Uzsk.v.izm.” norāda summu, par kādu mainās ilgtermiņa          
ieguldījuma vērtība. 
Dokumenta apakšējā daļā informatīvajā panelī var redzēt kāda ir aprēķināta jaunā           
nolietojuma summa mēnesī sākot ar nākamo mēnesi pēc rekonstrukcijas dokumenta. 
 
Aprēķina piemērs maija mēnesī sagatavotam rekonstrukcijas dokumentam. 
Atlikusī vērtība uz maija beigām: 5000.00 + 1000.00 - 83.33 - 83.33 (nolietojums, ko vēl aprēķinās                
maijā) = 5833.34 EUR 
Atlikušie mēneši uz maija beigām: 59 - 1 (maija mēneša samazinājums) = 58 mēneši 
Nolietojuma summa mēnesī: 5833.34/58 = 100.57 EUR. 
 

 
Attēls 29 - Nolietojuma summas izmaiņa pēc rekonstrukcijas 
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4.5.2. Lietderīgā lietošanas laika izmaiņa 
 

 
Attēls 30 - Lietderīgā lietošanas laika izmaiņa 
 
Rekonstrukcijas dokumentā laukā “Uzsk.v.izm.” un “Nol.izm.” nekas netiek norādīts, jo          
ilgtermiņa ieguldījuma vērtības nemainās. 
Dokumenta apakšējā daļā informatīvajā panelī sadaļā “Jaunās vērtības” norāda informāciju          
par lietderīgās lietošanas laika izmaiņām. 
 

 Ja kartītei atstāj līdzšinējo nolietojuma grupu, tad  
- manuāli izmaina lauka “Normas izmaiņas pazīme” uz “Jauna”; pēc pazīmes izmaiņas           

labošanai pieejami kļūst pārējie lauki; 
- izņem pazīmi “Lietot grupas normu”; 
- laukā “Nolietojuma norma” norāda jauno normu; 
- laukā “Norma spēkā no” norāda datumu, ar kuru spēkā izmaiņas, parasti tas ir             

dokumenta datums. 
 
Pēc norādītās informācijas programma automātiski aprēķina: 

- atlikušos mēnešus; 
- nolietojuma summu mēnesī; 
- ekspluatācijā līdz. 

 
Aprēķina piemērs marta mēnesī sagatavotam rekonstrukcijas dokumentam. 
Atlikusī vērtība uz marta beigām: 141000.00 - 41624.38 = 99375.62 EUR 
Atlikušie mēneši uz marta beigām: 480 mēneši (pēc jaunās normas)  
Nolietojuma summa mēnesī: 99375.62/480 = 207.03 EUR. 
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4.5.3. Uzskaites vērtības un lietderīgā laika izmaiņa 
 

 
Attēls 31 - Uzskaites vērtības un lietderīgā lietošanas laika izmaiņa 
 
Rekonstrukcijas dokumentā laukā “Uzsk.v.izm.” norāda summu, par kādu mainās ilgtermiņa          
ieguldījuma vērtība. 
Dokumenta apakšējā daļā informatīvajā panelī sadaļā “Jaunās vērtības” norāda informāciju          
par lietderīgās lietošanas laika izmaiņām. 
 

Ja kartītei piešķir citu nolietojuma grupu, tad no nolietojumu grupu saraksta izvēlas             
vajadzīgo. 
 
Pēc nolietojuma grupas nomaiņas programma automātiski aizpilda: 

- “Norma spēkā no” ar dokumenta datumu; 
- “Normas izmaiņas pazīme” ar “Jauna”. 

 
Pēc norādītās informācijas programma automātiski aprēķina: 

- atlikušos mēnešus; 
- nolietojuma summu mēnesī; 
- ekspluatācijā līdz. 

 
Aprēķina piemērs marta mēnesī sagatavotam rekonstrukcijas dokumentam. 
Atlikusī vērtība uz marta beigām: 2500.00 + 4000.00 - 2256.96 = 4243.04 EUR 
Atlikušie mēneši uz marta beigām: 84 mēneši (pēc jaunās normas)  
Nolietojuma summa mēnesī: 4243.04/84 = 50.51 EUR. 
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5. Nolietojuma metodes nomaiņa esošajām kartītēm 
Dokumenti → Pamatlīdzekļi → Jauns dokuments 
 

 Nolietojuma metodes nomaiņu veic ar rekonstrukcijas dokumentu. 
 

Pirms nolietojuma metodes maiņas ir jāizvērtē, kas ir pareizā izejas vērtība - ilgtermiņa              
ieguldījumu kartītē esošais “Ekspluatācijā līdz” vai no kartītes datiem aprēķinātie “Atlikušie           
mēneši”, kurus aprēķina “Atlikusī vērtība/Nolietojuma summa mēnesī”. 
 

 
Attēls 32 - Nolietojuma metodes nomaiņa (par pareizo pieņemot atlikušos mēnešus) 
 

 
Attēls 33 - Nolietojuma metodes nomaiņa (par pareizo pieņemot kartītes “Ekspluatācijā līdz”) 
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Kartīšu, kurām ir neatbilstība starp nolietojuma summu mēnesī un Horizon uzrādīto            
Ekspluatācijā līdz, atlasi veic ar Excel palīdzību. 
 
Lai no programmas iegūtu izejas datus aprēķiniem Excel failā, ilgtermiņa ieguldījumu kartīšu            
sarakstā (Pamatdati → Pamatlīdzekļi → Saraksts) izveido izskatu ar kolonām, kādas           
vajadzīgas atšķirību aprēķiniem. 
 
Pamatdati → Pamatlīdzekļi → Saraksts 
 

 
Attēls 34 - Saraksta izskatā vajadzīgās kolonas 
 
 
Lai atlasītu kartītes, kurām veikt pārbaudes aprēķinus, ieteicams izveidot atlases filtru. 

 
Attēls 35 - Filtrs datu atlasei 
 
 
Pēc filtra atlasītās kartītes izsūta uz Excel failu un veic aprēķinus izmantojot Excel formulas. 
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Attēls 36 - Excel ar aprēķina rezultātiem 
 
 

Aprēķins Aprēķina informācija Excel formula 

Atlikušie mēneši 
Aprēķina no atlikušās vērtības un nolietojuma 
summas mēnesī =ROUND((F2/G2);0) 

Kartītes ekspl.līdz 
(mēnesis, gads) 

No Horizon PL kartītē attēlotā “Ekspluatācijā 
līdz” atdala mēnesi un gadu. =TEXT(D2;"mm.yyyy") 

Aprēķinātais ekspl.līdz 
(mēnesis, gads) 

Pie Horizon kartītes “Pēdējais nolietojums” 
pieskaita aprēķinātos atlikušos mēnešus 

=TEXT(EDATE(E2;H2); 
"mm.yyyy") 

Atšķirības 

Pārbauda, kam ir atšķirības starp Horizon 
“Ekspluatācijā līdz” un aprēķināto ekspluatācijā 
līdz =EXACT(I2;J2) 

Jaunie atlikušie mēneši 

No Horizon kartītes “Ekspluatācijā līdz” un 
“Pēdējais nolietojums” aprēķina jaunos atlikušos 
mēnešus. =DATEDIF(E2;D2;"M") 

Attēls 37 - Excel aprēķina formulas 
 
 
Visas tās pamatlīdzekļu kartītes, kurām Excel failā kolonā “Atšķirības” ir “FALSE”, ir tās,             
kurām atlikusī vērtība netiks norakstīta līdz “Ekspluatācijā līdz” datumam.  
 

Mainot kartītei nolietojuma metodi uz “Lineārā (no atlikušās vērtības)”, jānorāda jaunā            
norma. Norma var būt tikai vesels skaitlis, tāpēc jaunā norma jānorāda mēnešos. 
 
Horizon ir izveidota iespēja ielasīt rekonstrukcijas dokumentu ar Excel veidni (Dokumenti ->            
Pamatlīdzekļi -> Saraksts -> Darbības -> Ārējo datu ielāde).  
 

Excel veidni var izmantot tikai Rekonstrukcijas dokumentam ar “Dalība norēķinu           
operācijās” ir “Nepiedalās”.  
 
No aprēķinātajiem Excel faila rezultātiem aizpilda daļu Excel veidnes kolonu. 
 
1.variants - pareizi ir kartītes “Atlikušie mēneši”. 
Tādā gadījumā rekonstrukcijas dokumentā kā jauno nolietojuma normu mēnešos norāda          
aprēķinātos “Atlikušie mēneši” (kolona H no faila 45.attēlā). 
 

28 



 
Attēls 38 - Rekonstrukcijas dokumenta Excel veidne 
 
 
2.variants - pareizs ir kartītē esošais “Ekspluatācijā līdz”. 
Tādā gadījumā rekonstrukcijas dokumentā kā jauno nolietojuma normu mēnešos norāda          
aprēķinātos “Jaunie atlikušie mēneši” (kolona L no faila 45.attēlā). 
 

 
Attēls 39 - Rekonstrukcijas dokumenta Excel veidne 
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