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Finanšu ministrijai 
 

Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru 
kabineta 2005. gada 27. decembra noteikumos nr. 1032 
“Noteikumi par budžetu ieņēmumu klasifikāciju”” 

 
Latvijas Pašvaldību savienība ir izvērtējusi un nesaskaņo Ministru 

kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 
27. decembra noteikumos nr. 1032 “Noteikumi par budžetu ieņēmumu 
klasifikāciju””, jo ir šādi iebildumi: 

1. Spēkā esošo noteikumu 5. punkts šobrīd nosaka: “Normatīvajos aktos 
budžeta un finanšu vadības jomā noteiktās iestādes (izņemot pašvaldības) 
nodrošina šajos noteikumos noteiktās budžetu ieņēmumu klasifikācijas 
lietošanu plānošanā, uzskaitē un pārskatos. Pašvaldības budžeta uzskaitei 
un pārskatu sagatavošanai klasifikāciju piemēro tikai normatīvajos aktos 
par pārskatu sagatavošanu un iesniegšanu noteiktajā apjomā, bet budžeta 
plānošanai – atbilstoši saviem ieskatiem. Pašvaldībām un budžeta iestāžu 
vadītājiem ieņēmumu uzskaites nodrošināšanai ir tiesības sadalīt 
ieņēmumu kodus sīkāk.” Savukārt grozījumi paredz veikt izmaiņas 
noteikumu 5. punktā, otrā teikuma otro daļu izsakot šādā redakcijā: “bet 
budžeta plānošanai – atbilstoši saviem ieskatiem, nodrošinot kopējo 
ieņēmumu sadalījumu ne mazāk kā klasifikācijas trijās zīmēs (četrzīmju 
kodiem pirmā zīme “0”) un transfertus kodu zemākajā detalizācijas pakāpē 
(piecās zīmēs).” Minētā redakcija nozīmē, ka turpmāk pašvaldību 
saistošajos noteikumos par budžetu būs jānodrošina lielāka detalizācijas 
pakāpe, nekā tas tiek nodrošināts likumā par valsts budžetu, kas ne tikai 
konceptuāli ir nepieņemami, bet attiecībā uz transfertiem no valsts budžeta 
bieži vien pat neiespējami, jo valsts ne vienmēr nodrošina precīzu un 
savlaicīgu informāciju par transfertiem pašvaldību budžetu pieņemšanas 
procesā. Par šādu normu ir iespējams diskutēt tikai pēc tam, kad valsts 
konsolidētais budžets tiks pieņemts attiecīgā detalizācijas līmenī. 
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Lūdzam svītrot noteikumu projekta 1.1. punktu par grozījumiem noteikumu 
5. punktā. 

2. Lūdzam svītrot no anotācijas tekstu: “Pašvaldību budžetu plāna uzrādīšana 
pārskatos ne mazāk kā divos līmeņos nodrošinātu vienveidīgu informāciju 
analīzes veikšanai, kā arī tiktu ievērots vienlīdzīgs princips ar izdevumu 
ekonomisko klasifikāciju, kurā (paralēli ar šo noteikumu projektu) tiek 
virzīts grozījums pašvaldību izdevumu plāna uzrādīšanai pārskatos divās 
zīmēs. Līdz ar to nepieciešams precizēt noteikumu 5. punktu, jo tas šobrīd 
paredz, ka plānošanai ieņēmumu klasifikāciju pašvaldības pielieto 
atbilstoši saviem ieskatiem. Jāņem vērā, ka ieņēmumu klasifikācijā ir četri 
līmeņi (kas cits no cita tiek atdalīti ar punktiem), bet ir četrzīmju un 
pieczīmju kodi, un atbilstoši noteikumu 4. punktam datu apstrādes 
sistēmās ieņēmumu klasifikāciju uztur piecās zīmēs un klasifikācijas 
līmeņus ar punktu neatdala, bet četrzīmju kodiem priekšā liek pirmo zīmi 
“0”. Līdz ar to noteikumu projektā pašvaldībām piemērojamais zīmju 
skaits (trīs zīmēs) ir formulēts no datu apstrādes sistēmu viedokļa, tādējādi 
nodrošinot budžetu plāna uzrādīšanu divos līmeņos pēc būtības. Attiecīgi 
četrzīmju kods nepieciešamajā detalizācijā ir, piemēram, 9.5.0.0 (divi 
līmeņi, trīs zīmes, pirmā zīme ir “0”), un pieczīmju kods – 10.1.0.0. (divi 
līmeņi, trīs zīmes). Transfertu kodi ir nepieciešami konsolidēto budžetu 
sagatavošanai un tiek piemēroti vislielākajā detalizācijas pakāpē (piecās 
zīmēs).”  

Jo, lai nodrošinātu vienveidīgu informāciju analīzes veikšanai, primāri ir 
jānodrošina valsts konsolidētā budžeta plāna uzrādīšana ne mazāk kā divos 
līmeņos (trijās zīmēs), tāpat transferti tad būtu jāuzrāda zemākajā 
detalizācijas līmenī, ko noteikumu projekts neparedz. 

3. Lūdzam svītrot no noteikumu anotācijas šo teikumu: “Latvijas Pašvaldību 
savienības Finanšu komitejas 2016. gada 31. maija sēdē tika izskatīts 
jautājums par pašvaldību budžeta plāna uzrādīšanas detalizācijas līmeni 
pārskatos.” Minētajā sēdē tika diskutēts tikai par izdevumu sadaļu, bet ne 
par ienākumu sadaļu, tāpēc tāda atsauce ir nekorekta.  

4. Tā kā noteikumu projekta 1.3. punkts paredz svītrot vienu iedzīvotāju 
ienākuma nodokļa kodu un, tā kā pašvaldības jau gadiem ilgi nodrošina 
valsti ar daudz detalizētu informāciju par nekustamā īpašuma nodokļa 
kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumiem un iekasētajiem iepriekšējo gadu 
parādiem, nekā valsts nodrošina pašvaldības ar informāciju par iekasēto 
iedzīvotāju ienākuma nodokli, kā arī, tā kā vairs neviena pašvaldība pati 
neiekasē iedzīvotāju ienākuma nodokli, ir nepieciešams, lai pašvaldībām 
par iedzīvotāju ienākuma nodokli tiktu nodrošināts vismaz daļēji tāds pats 
informācijas apjoms, kā pašvaldības valsti nodrošina par nekustamā 
īpašuma nodokli. Lūdzam noteikumu projektu papildināt, paredzot, ka tiek 
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pievienots jauns pielikums, kurā tiek sniegta šāda informācija par 
iedzīvotāju ienākuma nodokli par katru mēnesi:  

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis kopā 
t.sk. iedzīvotāju ienākuma nodoklis, kārtējā saimnieciskā gada 
ieņēmumi; 

iedzīvotāju ienākuma nodoklis, iepriekšējo gadu parādu 
maksājumi. 

5. Saskaņā ar noteikumu projekta 1.7. punktu tiek paredzēts svītrot 
1.4. apakšgrupas kodus, kuros līdz šim tika uzskaitīti nodokļa parāda 
maksājumi, kas tika iemaksāti pašvaldību budžetos saskaņā ar likumu “Par 
zemes nodokli” un likumu “Par īpašuma nodokli”. Tā kā šos parāda 
maksājumus pašvaldības joprojām iekasē, lūdzam papildināt projektu ar 
jaunu punktu šādā redakcijā:  

“izteikt jaunā redakcijā pielikuma 1.4. apakšgrupas 4.1.0.0. kodu:  
1.4. 4.1.0.0. Nekustamā īpašuma nodoklis 

  Uz 4.1.0.0. kodu attiecina ieņēmumus, kas aprēķināti un iemaksāti 
saskaņā ar likumu "Par nekustamā īpašuma nodokli", t. sk. soda naudu 
vai nokavējuma naudu par termiņā nesamaksāto nekustamā īpašuma 
nodokli, kā arī nodokļa parāda maksājumus par īpašumu un zemi, 
kas aprēķināti un iemaksāti saskaņā ar likumā “Par zemes 
nodokli” un likumā “Par īpašuma nodokli” noteiktajām normām “ 

6. Tā kā 19.01.2016. ir veikti grozījumi Ministru kabineta 28.06.2005. 
noteikumos nr. 480 “Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt 
pašvaldību nodevas”, atbilstoši Būvniecības likuma normām un pašvaldību 
budžetos ir maksājama “pašvaldības nodeva par būvatļaujas izdošanu vai 
būvniecības ieceres akceptu” (15. punkts), lūdzam attiecīgi precizēt arī 2.0 
apakšgrupas kodu 9.5.1.2. un izteikt nodevas nosaukumu atbilstoši 
pārējiem normatīvajiem aktiem.  

7. Papildus lūdzam informēt, kurā mājaslapā ir iespējams iepazīties ar šī 
gada valsts konsolidētā budžeta ieņēmumu tāmi pilnā budžeta ieņēmumu 
detalizācijas pakāpē. 

 
 
Priekšsēža p. i. Mudīte Priede 
 
 
14.07.2016. 17:51 
865 
Sanita Šķiltere, Padomniece finanšu un ekonomikas jautājumos  
67326633, 26313528, sanita.skiltere@lps.lv 
 
Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. 


