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Finanšu ministrijai 
 
Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi 
Ministru kabineta 2005. gada 27. decembra noteikumos 
Nr. 1031 “Noteikumi par budžetu izdevumu 
klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām””  
 

Latvijas Pašvaldību savienība ir iepazinusies ar Ministru kabineta 
noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 27. decembra 
noteikumos Nr. 1031 “Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju 
atbilstoši ekonomiskajām kategorijām”” un to nesaskaņo, jo no pašvaldībām 
saņemti šādi iebildumi:  

1) Rīgas pilsētas pašvaldība jau ir uzsākusi darbu pie Rīgas pilsētas 
pašvaldības 2015. gada budžeta projekta, un budžeta izpildītājiem 
paziņoti kontrolskaitļi pa budžeta programmām, tajā skaitā – atalgojumu. 
Būtisku izmaiņu veikšana klasifikatorā, atvaļinājuma pabalstu no 
01.01.2015. pārceļot no koda 1221 uz kodu 1148, ir novēlota. Izmaiņas 
klasifikatorā ir jāapstiprina savlaicīgi, vismaz pusgadu pirms grozījumu 
stāšanās spēkā, lai attiecīgi varētu veikt izmaiņas programmatūrā un 
pašvaldības normatīvajos aktos. 
Priekšlikums: izteikt koda 1140 nosaukumu šādā redakcijā: “Piemaksas, 
prēmijas, naudas balvas un atvaļinājuma pabalsts”; 

2) noteikumu projekta 1.8. punkts paredz izteikt 1.1. apakšgrupas 
kodu 1150 jaunā redakcijā. Lūgums precizēt koda 1150 skaidrojumā 
vārdus “kuras nav reģistrējušās kā pašnodarbinātās personas”. 
Fizisko personu uzskata par pašnodarbinātu personu likuma “Par valsts 
sociālo apdrošināšanu” izpratnē, un pašnodarbinātās personas statuss 
liecina tikai par sociālo iemaksu veikšanas kārtību, turklāt par šī statusa 
iegūšanu nav ne attiecīgas reģistrācijas apliecības, ne pārbaudes iespējas 
publiskajos reģistros. Savukārt likuma “Par nodokļiem un nodevām” 
izpratnē fiziskas personas var būt “saimnieciskās darbības veicēji”, un 
Valsts ieņēmumu dienests nodrošina attiecīgo publisko reģistru un 
izsniedz attiecīgu reģistrācijas apliecību.  
Arī koda 2279 jaunajā redakcijā ir norāde uz pašnodarbinātu personu: 
“Kodā 2279 uzskaita: Pārējos izdevumus par pakalpojumiem (ieskaitot 
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pašnodarbinātām personām), kuri nav minēti iepriekš, kārtējos 
izdevumus autoratlīdzībām, ja autoratlīdzības saņēmējs reģistrējies kā 
pašnodarbināta persona.”; 

3) noteikumu projekta 1.16. punkts paredz papildināt pielikuma 
1.1. apakšgrupu ar jaunu kodu 2235. Noteikumu projekta anotācijā nav 
skaidrots, kāpēc no esošā 2231 koda tiek nodalīta “kursu un semināru 
organizēšana”. Vēršam uzmanību, ka, uzskaitot izmaksas jaunizveidotajā 
kodā 2235, izdevumi vairs netiks uzskaitīti atbilstoši to ekonomiskajai 
būtībai un būs izveidoti jau 3 izdevumu kodi (2231, 2235, 2279), kuros 
jāuzskaita izdevumi saistībā ar kursu un semināru organizēšanu. Lai 
nodrošinātu precīzu un salīdzināmu izdevumu uzskaiti, vienveidīgi 
izdevumi ir jāuzskaita vienā izdevumu postenī; 

4) noteikumu projekta 1.17. punkts paredz papildināt pielikuma 
1.1. apakšgrupas koda 2239 skaidrojumu. Lūdzam izvērtēt iespēju šī 
koda skaidrojumā norādīt arī to, ka tajā uzskaita izdevumus preses 
abonēšanai lasīšanai internetā; 

5) noteikumu projekta 1.22. punkts paredz izteikt pielikuma 
1.1. apakšgrupas koda 2279 skaidrojumu jaunā redakcijā. Lūdzam 
izvērtēt iespēju skaidrojumā arī noteikt, ka kodā uzskaita arī personu, kas 
nav pašvaldību iestāžu darbinieki, komandējuma izdevumu apmaksu, kā 
arī pasākumu ieejas biļešu apmaksu bērnu namu un internātskolu 
audzēkņiem; 

6) noteikumu projekta 1.26. punkts paredz papildināt pielikuma 
1.1. apakšgrupu ar jaunu kodu 2314 šādā redakcijā: 
“1.1. 2314 Iegādes iestādes administratīvās darbības nodrošināšanai 
  Kodā 2314 uzskaita: 

Iestādes administratīvos izdevumus par iegādātām pārtikas 
precēm, dāvanām, suvenīriem, telpu noformēšanu, 
apbalvojumu izgatavošanu un citi”  

Jaunizveidotais kods tiek atvērts zem grupas 2310 “Biroja preces un 
inventārs”, kā rezultātā nebūtu pareizi šajā kodā iekļaut tādas izmaksas, 
kuras varētu klasificēt gan kā pakalpojumu, gan preci (piemēram, telpu 
noformēšanu); 
Lūgums precizēt, kāda veida izdevumi par apbalvojumu izgatavošanu 
grāmatojami šajā kodā. Līdzīgs lūgums attiecībā uz jaunieviesto 
kodu 2391 (noteikumu projekta 1.28. punkts); 

7) noteikumu projekta 1.28. punkts paredz papildināt pielikuma 
1.1. apakšgrupu ar papildu kodiem 2391 un 2399 (2391: Iestādes 
reprezentācijas priekšmetu iegādes un apbalvojumu izgatavošanas 
izdevumi; 2399: Pārējie iepriekš neklasificētie preču iegādes izdevumi). 
Jaunizveidotajos kodos 2314 un 2391 dublējas uzskaitāmie izdevumi, 
piemēram, tādi izdevumi kā dāvanas un suvenīri, kuri tiek iegādāti kā 
prezentācijas priekšmeti. Vienlaicīgi šie paši izdevumi, ņemot vērā jauno 
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redakciju, varētu tikt uzskaitīti kodā 2231, piemēram, dāvanas un 
suvenīri kā prezentācijas priekšmeti.  
Jaunizveidotais kods 2391 tiek atvērts zem grupas 2390 “Pārējās 
preces”, kā rezultātā nebūtu pareizi jaunizveidotajā kodā iekļaut tādas 
izmaksas, kuras varētu tikt klasificētas gan kā pakalpojums, gan prece. 
Nepieciešams precizēt 2391 kodā atspoguļojamās izmaksas. 
Tāpat lūdzam papildināt Ministru kabineta noteikumu projekta anotāciju 
ar skaidrojumu kodu 2314 un 2391 ieviešanai; 

8) noteikumu projekta 1.41. punkts paredz izteikt pielikuma 
2.1. apakšgrupas kodu 5232 jaunā redakcijā. Esošajā noteikumu 
redakcijā šī koda aprakstā ir skaidrots, ka uzskaita izmaksas un 
izdevumus arī par tādu pamatlīdzekli kā televizors. Jaunajā redakcijā 
vārds “televizors” aizstāts ar vārdiem “foto un video tehnika”. Lūdzam 
skaidrot, vai ar jauno redakciju ir jāsaprot, ka šajā kodā arī turpmāk tiks 
uzskaitītas izmaksas un izdevumi par televizoriem?  

9) noteikumu projekta 1.56. punkts paredz papildināt pielikumu ar jauniem 
1.5. apakšgrupas kodiem 7231 (Pašvaldību uzturēšanas izdevumu 
transferti padotības iestādēm) un 7232 (Pašvaldības iestādes uzturēšanas 
izdevumu transferts uz pašvaldības budžetu), savukārt noteikumu 
projekta 1.63. punkts paredz papildināt pielikumu ar jauniem 
2.2. apakšgrupas kodiem 9251 (Pašvaldību kapitālo izdevumu transferti 
padotības iestādēm) un 9252 (Pašvaldības iestādes kapitālo izdevumu 
transferts uz pašvaldības budžetu).  
Jaunizveidotie izdevumu kodi 7232 un 9252 šādā veidā atbilst 
ieņēmumu kodu būtībai. Ja pašvaldības iestādei jāveic līdzekļu atmaksa 
uz pašvaldības budžetu vienā pārskata periodā, tad pastāv iespēja 
izmantot to pašu ieņēmumu/izdevumu koda samazinājumu/ 
palielinājumu, ko izmantoja, pārskaitot/saņemot šos budžeta līdzekļus. Ja 
budžeta iestāde atmaksā budžeta līdzekļus, kuri pārsniedz pārskata 
perioda robežas, tad pastāv iespēja izmantot ieņēmumu un izdevumu 
transferta kodus. 
Ņemot vērā iepriekš minēto, neuzskatām, ka atgrieztie naudas līdzekļi 
būtu jāuzskaita atsevišķā izdevumu kodā kā saņemtie ieņēmumi.  
Vēršam uzmanību, ka transfertu kustību var arī iegūt, skatot noteiktā 
laika perioda apgrozījumu. Kopumā esošajā Ministru kabineta 
noteikumu redakcijā izdevumi kodā 7230, 9250 konsolidējas ar 
ieņēmumiem ieņēmumu kodā 19.3.0.0. (esošajā redakcijā). 
Izsakām priekšlikumu nedalīt atsevišķi uzturēšanas izdevumu transfertus 
(7200) un kapitālo izdevumu transfertus (9200), jo šos izdevumus būtībā 
ir iespējams nodalīt tikai uzkrāšanas principā nenaudas darījumiem. 
Budžeta plānošanas un finansējuma (naudas) došanas brīdī nav 
iespējams nodalīt šāda veida izdevumus, jo, piešķirot budžeta iestādei 
asignējumu, nav precīzi paredzams, kādu izdevumu – uzturēšanas vai 
kapitālo – segšanai saskaņā ar apstiprināto budžeta plānu asignējums tiks 
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izmantots. Abu veidu transferti pašvaldībām varētu būt vienā izdevumu 
kodā; 

10) izsakām priekšlikumu papildināt pielikuma 1.1. apakšgrupas 
koda 2220 skaidrojumu ar vārdiem “kā arī komunālo maksājumu 
izdevumus, ja iestādei komunālos pakalpojumus nodrošina ēkas 
apsaimniekotājs”; 

11) izsakām priekšlikumu papildināt pielikuma 1.1. apakšgrupu ar 
kodu 2224 šādā redakcijā:  
“1.1. 2224 Izdevumi par atkritumu savākšanu, izvešanu un utilizāciju 

Tāpat lūdzam sniegt skaidrojumu, vai gadījumā, ja atkritumu izvešana 
notiek no kapsētu teritorijām, ir korekti piemērot arī 2220 grupas kodu; 

12) lūdzam izvērtēt iespēju papildināt pielikuma 1.1. apakšgrupas 
koda 2259 skaidrojumu, nosakot, ka šajā kodā uzskaita arī izdevumus 
par ekspertu slēdzienu par datoru likvidāciju apmaksu, printeru kasešu 
uzpildi. 

 
 
 
 
 
 
Priekšsēža padomniece Olga Kokāne 
 
 
19.09.2014. 10:29 
1045 
Lāsma Ūbele, Padomniece finanšu un ekonomikas jautājumos  
67326633, 29539035, Lasma.ubele@lps.lv 
 
Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. 


