
Likuma «Par grāmatvedību» 
3. panta otrajā daļā noteikts, ka 
grāmatvedības kārtošanu uzņēmu-
mā veic grāmatvedības jautājumos 
kompetenta persona — grāmatve-
dis vai ārpakalpojuma grāmatvedis, 
ar ko uzņēmuma vadītājs noslēdzis 
attiecīgu rakstveida līgumu, kurā 
noteikti šīs personas pienākumi, 
tiesības un atbildība grāmatvedības 
kārtošanas jautājumos. Šāda norma 
saglabāta arī jaunā Grāmatvedības 
likuma 34. pantā.

Par to, kādam vajadzētu būt šī 
līguma minimālajam saturam, pla-
šāk stāstīts šajā Bilances numurā, 
rakstā «Ārpakalpojuma grāmatve-
ža darbības praktiskie aspekti» (sk. 
18. lpp.). Taču, apskatot tēmu par 
ārpakalpojuma grāmatveža maiņu, 
uzmanība jāpievērš vēl dažām sva-
rīgām līguma detaļām. 

Līgumā par ārpakalpojuma grā-
matvedību jāparedz ne tikai sadar-
bības uzsākšana un tās norise, bet 
arī tās pārtraukšana (pabeigšana). 

Proti, kā notiek sadarbības laikā 
uzkrāto grāmatvedības dokumentu 
(tajā skaitā elektroniski sagatavoto), 
reģistru un arī grāmatvedības reģis-
tru (tajā skaitā grāmatvedības da-
torprogrammā izveidotās datubā-
zes) nodošana. Šie aspekti ir vien-
līdz svarīgi arī gadījumā, kad apkal-
pojamais uzņēmums tiek likvidēts 
(saskaņā ar dalībnieku lēmumu) vai 
tiek pasludināta tā maksātnespēja 
(saskaņā ar tiesas spriedumu).

Kā minēts, likums uzliek par 
pienākumu līgumā paredzēt grā-
matveža pienākumus, tiesības un 
atbildību grāmatvedības kārtoša-
nas jautājumos. Atbildību pastipri-
na arī ārpakalpojuma grāmatveža 
civiltiesiskā apdrošināšana, kas ir 
obligāta jau trešo gadu. Taču ne 
Grāmatvedības likums, ne citi nor-
matīvie akti neregulē kārtību, kādā 
notiek ārpakalpojuma grāmatvežu 
maiņa. Praksē tiek novēroti vairāki 
nepatīkami starpgadījumi, kad «bi-
jušais» ārpakalpojuma grāmatvedis 
(visbiežāk neapmierinātībā ar to, ka 
zaudē klientu) pieturas tikai pie sev 
vien zināmiem noteikumiem, visā-
di kavējot dokumentu nodošanu un 
sarežģījot pakalpojuma sniegšanas 

uzsākšanu «jaunajam» ārpakalpoju-
ma grāmatvedim.

Šajā rakstā autors sniegs ietei-
kumus, kā pareizāk rīkoties abām 
pusēm — gan tam ārpakalpojuma 
grāmatvedim, kurš pārtrauc sadar-
bību ar klientu, gan arī ārpakalpo-
juma grāmatvedim, kurš pārņem 
lietas un turpinās apkalpot klientu. 
Būtu tikai apsveicami, ja šos ieteiku-
mus ņemtu vērā arī uzņēmēji, noslē-
dzot ārpakalpojuma grāmatvedības 
līgumu. Tādējādi nākotnē būtu ie-
spējams izvairīties no pārpratumiem 
un sarežģījumiem ārpakalpojuma 
grāmatvežu maiņas gadījumā. 

Vispirms jāatzīmē, ka dzīvojam 
civilizētā sabiedrībā un gan sadarbī-
bas uzsākšanu, gan arī tās pārtrauk-
šanu visos gadījumos vajadzētu risi-
nāt tikai un vienīgi savstarpējas sa-
pratnes un cieņas gaisotnē. Savukārt 
visas domstarpības ieteicams risināt 
Civillikumā noteiktajā kārtībā, taču 
nekādā ziņā «nespītējot» ne klien-
tam, ne arī tam ārpakalpojuma grā-
matvedim, kurš turpinās apkalpot 
klientu grāmatvedības jomā.

Autors iesaka ārpakalpojuma 
grāmatvedības līgumā iekļaut šā-
dus punktus.24
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Ārpakalpojuma 
grāmatveža 
maiņa

1 Likums «Par grāmatvedību», pieņemts 

14.10.1992., spēkā līdz 31.12.2021. 

2 Grāmatvedības likums, pieņemts 

10.06.2021., spēkā no 01.01.2022.

Galvenais normatīvais 
akts nozarē 
(tā saucamais jumta 
likums) līdz šā gada 
beigām ir likums 
«Par grāmatvedību»1. 
2022. gada 1. janvārī 
stāsies spēkā jaunais 
Grāmatvedības likums2, 
ko Saeima pieņēma 
šogad 10. jūnijā. 
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Ja pirms sadarbības uzsākšanas 
ārpakalpojuma grāmatvedis un 
klients noslēdz attiecīgu līgumu, 
kura minimālo saturu nosaka likums, 
tad līguma pārtraukšanas gadījumā 
autors iesaka parakstīt attiecīgu vie-
nošanos (paraugs — 1. pielikumā). 

Praksē visbiežāk strīds rodas par 
to — ir vai nav jānodod jaunajam 
ārpakalpojuma grāmatvedim grā-
matvedības programmā izveidotā 
datubāze ar visiem grāmatoju-
miem, no kuriem veidojas attiecīgie 
grāmatvedības reģistri. Un ne tikai 
reģistri, arī darba algas aprēķini, 
noliktavas uzskaite (ja tāda ir), de-
talizēta pamatlīdzekļu uzskaite, to 
nolietojuma aprēķini u.tml.

Jāsāk ar to, ka šī datubāze nekā-
dā ziņā nav ārpakalpojuma grāmat-
veža īpašums. Un tā nav arī grāmat-
vedības datorprogrammas izstrādā-
tāja (autora) īpašums, kā dažkārt ir 
ticis apgalvots publikācijās. Šāds 

apgalvojums ir neloģisks, ka ārpa-
kalpojuma grāmatveža sagatavotā 
datubāze, kas ir klienta uzdevumā 
veikts darbs un kas savukārt pare-
dzēts līgumā ar ārpakalpojuma grā-
matvedi, nesaprotamu iemeslu dēļ 
varētu kļūt par datorprogrammas 

izstrādātāja (autora) īpašumu. 
Jebkurš grāmatved ības re-

ģistrs — gan papīra formā sagata-
votais, gan elektroniski (datorpro-
grammā sagatavotais) — ir tikai un 
vienīgi attiecīgā uzņēmuma īpa-
šums, tajā skaitā arī minētā datu-
bāze, par kuru parasti rodas strīdi.

Vienkāršākais un pareizākais risi-
nājums ir šo jautājumu iekļaut līgu-
mā ar ārpakalpojuma grāmatvedi, 
kā tas minēts iepriekš. Tomēr gadī-
jumā, ja šāds punkts līgumā nav ticis 
iekļauts, uzņēmums (klients) ir tiesīgs 
šo strīdu risināt civiltiesiskā kārtā. 

Arī domstarpību gadījumā ārpa-
kalpojuma grāmatvedim, kurš kādu 
iemeslu dēļ nenodod datubāzi, ir 
pienākums visus attiecīgos analītis-
kos reģistrus izdrukāt un nodot pa-
pīra formā, kā to paredz Noteikumi 
par grāmatvedības kārtošanu un 
organizāciju3. Minēto noteikumu 
36. punktā noteikts:

(..) ja grāmatvedības reģistrus 

kārto tikai elektroniski, 

grāmatvedības datorprogrammai 

(grāmatvedības informācijas 

datorsistēmu programmatūrai) 

jābūt tādai, lai nodrošinātu:

36.1. ierakstu 

reģistra (systemlog) informācijas 

saglabāšanu par katru 

iegrāmatojumu vai iegrāmatojuma 

labojumu, tā veidu, datumu un 

laiku, sistēmas ieraksta numuru, 

kā arī iegrāmatojuma veicēju;

36.4. elektroniski sagatavota 

attaisnojuma dokumenta 

vai grāmatvedības reģistra 

datu attēlu un izdruku.

Šie reģistri nepārprotami ir 
klienta īpašums. 
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AIVARS 
DROISKIS,
Mg.sci.oec.,
grāmatvedības eksperts, 
fi nanšu konsultants,
Latvijas Republikas 
Ārpakalpojuma 
grāmatvežu asociācijas 
valdes priekšsēdētājs,
SIA Gamma AD 
(ārpakalpojuma grāmatvedis, 
licence AGL0000008) 
valdes loceklis, 
atbildīgais grāmatvedis

Jaunajam ārpakalpojuma 
grāmatvedim jāsaņem visu bilances 
kontu atšifrējumi — gan aktīva konti 
(piemēram, detalizēts debitoru 
saraksts), gan pasīva konti (detalizēts 
kreditoru saraksts, informācija par 
aizņēmumiem, neizmaksātajām 
dividendēm, darba algu u.tml.).

5. Papildu noteikumi
5.1. Strīdi un domstarpības, kas rodas šī līguma darbības laikā, tiek risināti, 

savstarpēji vienojoties vai arī Latvijas Republikas tiesību aktos 

noteiktajā kārtībā.

5.2. Pretenzijas par darba kvalitāti pieteicamas Latvijas Republikas 

Civillikuma un Civilprocesa likuma normās paredzētajos termiņos.

5.3. Visi šī līguma noteikumi, kā arī ziņas un cita informācija, kas iegūta 

līguma darbības laikā, ir konfi denciāla un nav izpaužama trešajām 

personām, izņemot tiesību aktos paredzētos gadījumus.

5.4. Izpildītājs ir atbildīgs bezstrīdu kārtībā par visiem zaudējumiem, kas 

nodarīti klientam, izpildītāja kļūdu, bezdarbības vai neuzmanības dēļ.

5.5. Izpildītājs nav atbildīgs par sekām, kas radušās informācijas sniegšanas 

(nesniegšanas) rezultātā vai ja klients neizpilda rakstiskas vai mutiskas 

izpildītāja rekomendācijas (prasības saskaņā ar tiesību aktiem un 

uzņēmumā apstiprināto grāmatvedības politiku).

5.6. Klients ir atbildīgs bezstrīdu kārtībā par visiem zaudējumiem, kas 

nodarīti izpildītājam, klienta kļūdu, bezdarbības vai neuzmanības dēļ.

5.7. Pārtraucot līgumu, izpildītājs ar attiecīgu aktu 5 (piecu) dienu laikā 

nodod klientam vai viņa pilnvarotai personai visus grāmatvedības 

dokumentus pilnā apjomā, tajā skaitā visus grāmatvedības reģistrus, 

kas ir tikuši sagatavoti līguma darbības laikā, ieskaitot elektroniski 

saņemtos (nosūtītos) rēķinus, elektroniski sagatavotos reģistrus un 

grāmatvedības datorprogrammas datubāzi.

3  Ministru kabineta 21.10.2003. noteikumi 

Nr. 585 «Noteikumi par grāmatvedības 

kārtošanu un organizāciju». 
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Īpaša uzmanība jāpievērš, lai 
tiktu saņemta visa ar pamatlī-
dzekļiem saistītā dokumentāci-
ja — to iegādes dokumenti, akti 
par to nodošanu ekspluatācijā, 
norakstīšanas akti, visu pamatlī-
dzekļu uzskaites kartītes un nolie-
tojuma aprēķina kartītes. Jāseko, 
lai pilnā apmērā tiktu pieņemta 
ar darba algas aprēķiniem saistī-
tā dokumentācija — darba laika 
uzskaites tabulas, darba algas 
aprēķinu saraksti, atvaļinājuma 
naudas aprēķini, arī darba algas 
izmaksu saraksti. Jaunajam ārpa-
kalpojuma grāmatvedim jāsaņem 
visu bilances kontu atšifrējumi — 
gan aktīva konti (piemēram, de-
talizēts debitoru saraksts), gan 
pasīva konti (detalizēts kredi-
toru saraksts, informācija par 
aizņēmumiem, neizmaksātajām 
dividendēm, darba algu u.tml.). 

Ja grāmatvedības uzskaite 
tika kārtota, arī pamatojoties 
uz dokumentiem, kas saņemti 
tikai elektroniskā veidā (piemē-
ram, rēķini), šie rēķini jāapkopo 
vienā vai vairākās datņu arhivē-
šanas programmas datnēs, iz-
mantojot failu arhivēšanas pro-
grammas WinZip vai WinRar, un 
vienā vai vairākos cietajos diskos 
(kompaktdiskos) jānodod kopā 
ar dokumentiem papīra formā.

Grāmatvedības lietas nodo-
dot gada vidū, ieteicams vieno-
ties arī par grāmatvedības hro-
noloģiskā reģistra saņemšanu 
papīra formā vai, piemēram, 
elektroniskā formātā Excel datnē 
vai OpenOffice datnē.

Grāmatvedības dokumentu 
(lietu) nodošanu noformē ar at-
tiecīgu aktu (paraugs — 2. pieli-
kumā). Ir svarīgi aktā precīzi uz-
skaitīt visus dokumentus, kādi ap-
kopoti dokumentu mapēs (arī cie-
tajos diskos vai kompaktdiskos), 
norādot to sagatavošanas un iz-
strādāšanas termiņus (periodus). 

Paraugs sastādīts gadījumam, 
kad grāmatvedības dokumenti 
tiek nodoti uzņēmumam (klien-
tam). Līdzīgs akts sastādāms arī 
gadījumos, kad grāmatvedības 
dokumenti tiek nodoti citam ār-
pakalpojuma grāmatvedim tieši 
vai līguma darbības laikā doku-
menti tiek nodoti glabāšanai uz-
ņēmuma arhīvā (ārpakalpojuma 
grāmatvedis nekārto uzņēmuma 
arhīvu), maksātnespējas admi-
nistratoram vai uzņēmumam tā 
likvidācijas gadījumā. 
Ārpakalpojuma grāmatvedim 

jāpatur prātā, ka ar dokumentu 

VIENOŠANĀS PROTOKOLS Nr. 1
pie 28.03.2014. līguma Nr. 2014–24

par grāmatvedības pakalpojumiem

Rīgā,  2021. gada 20. augustā.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību «Bizness», reģistrācijas Nr. 40001234567, 

tās valdes locekļa Miķeļa Biznesa personā, kas darbojas uz statūtu pamata, 

turpmāk tekstā — kklients, juridiskā adrese Jāņtārpiņu ielā 123–45, Rīgā, 

no vienas puses, un sabiedrība ar ierobežotu atbildību «Skaitīkļi un Co», 

reģistrācijas Nr. 40007654321, tās valdes locekļa Mārtiņa Skaitīkļa personā, 

kas darbojas uz statūtu pamata, turpmāk tekstā — izpildītājs (ārpakalpojuma 

grāmatvedis), juridiskā adrese Ciparu ielā 54–123, Rīgā, no otras puses, 

vienojas par 2014. gada 28. marta līguma Nr. 2014–24 pārtraukšanu 

2021. gada 20. augustā.

1. Izpildītājs un klients vienojas, ka 2014. gada 28. marta līgums Nr. 2014–24 

tiek pārtraukts 2021. gada 20. augustā, abām līguma slēdzēja pusēm 

vienojoties.

2. Izpildītājs apliecina:

2.1. Saimnieciskie darījumi iegrāmatoti par periodu līdz 2021. gada 

31. jūlijam ieskaitot.

2.2. Pamatlīdzekļu nolietojums aprēķināts par periodu līdz 2021. gada 

31. jūlijam ieskaitot.

2.3. Darba alga aprēķināta par periodu līdz 2021. gada 31. jūlijam ieskaitot.

2.4. Nodokļi aprēķināti un pārskati iesniegti par periodu līdz 2021. gada 

31. jūlijam ieskaitot.

2.5. Nodokļu inventarizācija veikta par periodu līdz 2021. gada 31. jūlijam 

ieskaitot.

2.6. Bilances posteņu (ieguldījumi, krājumi, norēķini ar debitoriem, nauda, 

norēķini ar kreditoriem) inventarizācija veikta pēc stāvokļa 2021. gada 

1. janvārī.

3. Grāmatvedības dokumentus (lietas), kas saskaņā ar šo līgumu glabājas 

pie izpildītāja, izpildītājs ar attiecīgu aktu 2021. gada 20. augustā nodod 

klientam.

Gadījumā, ja klients rakstveidā ir lūdzis grāmatvedības dokumentus nodot 

jaunajam ārpakalpojuma grāmatvedim:

3. Grāmatvedības dokumentus (lietas), kas saskaņā ar šo līgumu glabājas pie 

izpildītāja, pamatojoties uz klienta lēmumu (11.08.2021.kKlienta vēstule), 

izpildītājs ar attiecīgu aktu 2021. gada 20. augustā nodod SIA «Rūtiņa», 

reģ. Nr. 40004567890, juridiskā adrese Rīgā, Burtnīcu ielā 22–33, valdes 

loceklei Annai Grāmatiņai.

Gadījumā, ja klients rakstveidā ir lūdzis grāmatvedības dokumentus nodot 

maksātnespējas administratoram:

3. Grāmatvedības dokumentus (lietas), kas saskaņā ar šo līgumu glabājas pie 

izpildītāja, pamatojoties uz klienta lēmumu (11.08.2021. klienta vēstule), 

izpildītājs ar attiecīgu aktu 2021. gada 20. augustā nodod maksātnespējas 

administratoram Jānim Bargajam, reģ. Nr. 01019012345, licence 

Nr. 0123456, juridiskā adrese Rīgā, Tiesas ielā 123–1.

4. Par 2021. gada jūlijā sniegtajiem pakalpojumiem klients samaksā izpildītājam 

saskaņā ar 2014. gada 28. marta līguma Nr. 2014–24 noteikumiem.

5. Pēc Dokumentu (lietu) nodošanas — pieņemšanas akta parakstīšanas un 

vienošanās 4. punktā minētā rēķina apmaksas 2014. gada 28. marta līgums 

Nr. 2014–24 tiek uzskatīts par pārtrauktu, un līguma slēdzēju (izpildītāja un 

klienta) savstarpējās saistības tiek uzskatītas par izpildītām.

6. Vienošanās stājas spēkā tās parakstīšanās dienā un ir spēkā līdz tajā 

paredzēto noteikumu (darbību) izpildei. 

IZPILDĪTĀJS KLIENTS
SIA «Skaitīkļi un Co»  SIA «Bizness»

Reģistrācijas Nr. 40007654321 Reģistrācijas Nr. 40001234567

 (M. Skaitīklis) (M. Bizness)

1 .  P I E L I K U M S
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AKTS Nr. 2014–24
par grāmatvedības dokumentu nodošanu un pieņemšanu

Rīgā, 2021. gada 20. augustā.

Grāmatvedības dokumentus nodod:

Mārtiņš Skaitīklis, SIA «Skaitīkļi un Co», reģistrācijas Nr. 40007654321, valdes loceklis;

Grāmatvedības dokumentus pieņem:

Miķelis Bizness, SIA «Bizness», reģistrācijas Nr. 40001234567, valdes loceklis.

NODOTO DOKUMENTU (LIETU) SARAKSTS
SIA «Bizness» NMR kods 40001234567

Nr. 
p. 
k.

Lietas 
numurs Lietas nosaukums Periods Lietu 

skaits

Glabāšanas 
termiņš 

(ilgums)**

Kārbas 
Nr.

1. 01–8 Rēķini, pavadzīmes 2014–2021 07 8 5 gadi 1

2. 01–6 Grāmatvedības reģistri 2014–2021 07 8 10 gadi 2

3. 01–9 Inventarizācijas saraksti 2014–2021 07 8 10 gadi 2

4. 01–4
Darba alga – aprēķini, 

personīgie konti, sociālās kartītes
2014–2021 07 8 75 gadi* 3

5. 01–10 PVN pārskati 2014–2021 07 8 5 gadi 4

6. 01–5.1
Līgumi par pakalpojumu 

realizāciju
2014–2021 07 3 5 gadi 5

7. 01–5.2 Līgumi ar apakšuzņēmējiem 2014–2021 07 3 5 gadi 5

8. 01–5.3

Līgumi par saņemtajiem 

pakalpojumiem, 

patapinājuma līgumi

2014–2021 07 1 pastāvīgi 6

9. 01–3
Personāla dokumenti – Darba 

līgumi, rīkojumi par personālu
2014–2021 07 1 75 gadi* 6

10. 01–7
Sarakste ar VID, 

audita dokumenti
2014–2021 07 1 10 gadi 6

11. 01–1
Uzņēmuma reģistrācijas 

dokumenti
2014–2021 07 1 pastāvīgi 6

12. 01–3 Pamatlīdzekļu dokumenti 2014–2021 07 3 pastāvīgi 6

13. 01–2 Rīkojumi, nolikumi 2014–2021 07 1 līdz nomaiņai 7

14. 01–11 Bankas dokumenti 2014–2021 07 3 5 gadi 7

15. 01–12 Kases dokumenti 2014–2021 07 8 5 gadi 8

16. 01–10

Ziņas par darba ņēmējiem, 

Darba devēja ziņojumi, 

Ziņojumi par fi ziskām personām 

izmaksātajām summām

2014–2021 07 8 10 gadi 9

17. 01–6 Gada pārskati 2014–2020 3 pastāvīgi 10

18.

Cietais disks / kompaktdisks 

(arhivēti elektroniskie 

dokumenti – saņemtie rēķini, 

grāmatvedības datorprogrammā 

Zalktis izveidotā datubāze)

2014–2021 07 1 5 gadi 7

Kopā 76/1

* Par periodu līdz 31.12.1998. Sākot ar 01.01.1999. — 10 gadi. 

** Dokumentu glabāšanas termiņi noteikti atbilstoši Arhīvu likuma5, Grāmatvedības likuma 
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Dokumentus pieņēma Miķelis Bizness,
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 reģistrācijas Nr. 40001234567, 

 valdes loceklis

nodošanas faktu nebeidzas viņa 
atbildība, kas paredzēta tiesību 
aktos. Autors vērš uzmanību, ka 
tiesībsargājošās iestādes pēc vai-
rākiem gadiem var arī ārpakalpo-
juma grāmatvedim uzdot jautā-
jumus un aicināt sniegt liecības 
par sadarbību ar bijušo klientu. 

Savukārt uzņēmuma mak-
sātnespējas procesa gadījumā 
arī maksātnespējas administra-
tors var aicināt ārpakalpojuma 
grāmatvedi sniegt informāciju. 
Atsevišķos gadījumos ārpakal-
pojuma grāmatvedi var nozīmēt 
kā parādnieka pārstāvi saskaņā 
ar Maksātnespējas likumu4.

Uzņēmuma maksātnespējas 
gadījumā ārpakalpojuma grā-
matvedim noteikti jāatceras, ka 
jebkura nesadarbošanās ar mak-
sātnespējas administratoru var 
tikt tulkota kā maksātnespējas 
procesa kavēšana un var radīt 
nevēlamas sekas. 
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Maksātnespējas procesa 
kavēšana
(3) Par šķēršļu likšanu 

maksātnespējas procesa gaitā, 

kas parādnieka (juridiskās 

personas maksātnespējas 

procesa subjekta) pārstāvja 

vai fi ziskās personas (fi ziskās 

personas maksātnespējas 

procesā) rīcībā izpaužas kā 

apzināti nepatiesu ziņu sniegšana 

tiesai vai administratoram, 

darījumu nelikumīga veikšana, 

mantas vai darījumu slēpšana, 

dokumentu slēpšana, 

iznīcināšana vai viltošana, — 

soda ar brīvības atņemšanu uz 

laiku līdz pieciem gadiem vai ar 

īslaicīgu brīvības atņemšanu, 

vai ar piespiedu darbu, vai ar 

naudas sodu, atņemot tiesības 

uz noteiktu vai visu veidu 

komercdarbību vai uz noteiktu 

nodarbošanos vai tiesības 

ieņemt noteiktu amatu uz laiku 

no diviem līdz pieciem gadiem.

Arī šo iemeslu dēļ ir ļoti sva-
rīgi līgumattiecības pārtraukt 
korekti un visus attiecīgos do-
kumentus nodot pēc piederības 
vislabākajā kārtībā.

2 .  P I E L I K U M S

4  Maksātnespējas likuma 65. pants, 

likums pieņemts 06.08.2010. 

5  Arhīvu likums, pieņemts 11.02.2010. 

6  Ministru kabineta 06.11.2012. 

noteikumi Nr. 748 «Dokumentu un 

arhīvu pārvaldības noteikumi». 


