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Izglītības un zinātnes ministrijai
Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi
Ministru kabineta 2005. gada 13. decembra noteikumos
Nr.934 “Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju
atbilstoši funkcionālajām kategorijām”” (VSS-217)
Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) ir iepazinusies ar Ministru kabineta
noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 13. decembra
noteikumos Nr.934 “Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši
funkcionālajām kategorijām”” (tālāk Noteikumu projekts) un konceptuāli
atbalsta dokumenta tālāku virzību, vienlaikus lūdzam izvērtēt šādus no
pašvaldībām saņemtos iebildumus:
1. Par Noteikumu projekta 1.2. punktu: no 09.100 koda skaidrojuma daļas
“Neuzskaita:” izslēgt vārdus “Izglītojamo izmitināšanas pakalpojumus
(09.630)”, jo pirmsskolas izglītības iestādēs šāds pakalpojums netiek
nodrošināts;
2. Par Noteikumu projekta 1.8. punktu: ņemot vērā, ka izglītojamo
pārvadājumu vai ēdināšanas pakalpojumi var attiekties arī uz interešu un
profesionālās ievirzes izglītību, lūgums pielikuma 09.510 koda
skaidrojumu izteikt jaunā redakcijā:
“Kodā 09.510 uzskaita:
Mūzikas, mākslas un sporta skolas; sporta fakultatīvās nodarbības;
sportistu sagatavošanas centru un citu sporta iestāžu darbības
nodrošinājumu; sporta nodrošinājuma uzraudzību un regulēšanu; bērnu
un jauniešu interešu iestādes; mācību priekšmetu olimpiādes; izglītības
pasākumus.
Neuzskaita:
Izglītības papildu pakalpojumus (09.600), Izglītojamo pārvadājumu
pakalpojumus (09.610), Izglītojamo ēdināšanas pakalpojumus (09.620),
Izglītojamo pārējos papildu pakalpojumus (09.640).”
3. Par Noteikumu projekta 1.10. punktu:
1) Par kodu 09.610 “Izglītojamo pārvadājumu pakalpojumi”: lūgums
pielikuma koda 09.610 skaidrojumu izteikt šādā redakcijā:
“Kodā 09.610 uzskaita:
Izdevumus par izglītojamo pārvadājuma pakalpojumiem.
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Neuzskaita:
Braukšanas maksas atvieglojumus izglītojamiem sabiedriskā transporta
maršrutu tīklā (04.510?), Izdevumus degvielas kompensācijām par
izglītojamā pārvadājumiem ar personīgo transportu (attiecīgajā 09.000
funkcijas kodā).”
Kā norāda pašvaldības, izglītojamie sabiedrisko transportu izmanto ne
tikai nokļūšanai izglītības iestādē, bet arī citām aktivitātēm, kā arī to, ka
pašvaldības dotāciju sabiedriskā pakalpojuma sniedzējam pārskaita
avansā, tāpēc izdevumi, kas saistīti ar izglītojamo sabiedriskā transporta
izmantošanu, nav iekļaujami izdevumu funkcionālās klasifikācijas kodā
09.600.
Piemēram, Rīgas pilsētas pašvaldībā par sabiedriskā transporta
pakalpojumu sniegšanu noslēgts līgums ar SIA “Rīgas satiksme” un
atbilstoši līguma priekšmeta ekonomiskajai būtībai šāda veida izdevumi
tiek klasificēti kodā 04.000 un izdevumu uzskaitei vienas pasažieru
grupas izdalīšanu no pakalpojuma līguma dotācijas pārskaitīšanas brīža
nav iespējama. Saskaņā ar Ministru kabineta 28.07.2015. noteikumiem
Nr. 435 “Kārtība, kādā nosaka un kompensē ar sabiedriskā transporta
pakalpojumu sniegšanu saistītos zaudējumus un izdevumus un nosaka
sabiedriskā transporta pakalpojuma tarifu” un tā grozījumiem dotācija
uzņēmējam tiek pārskaitīta avansā.
2) Par kodu 09.620 “Izglītojamo ēdināšanas pakalpojumi”: lūgums
pielikuma koda 09.620 skaidrojumu izteikt šādā redakcijā:
“Kodā 09.620 uzskaita:
Izdevumus par izglītojamo ēdināšanas pakalpojumiem.”
Kā norāda pašvaldības, budžeta izdevumu apmaksas un grāmatošanas
procesā nodalīt visas izmaksas, kas saistītas ar izglītojamā ēdināšanu, ja
pakalpojumu sniedz pati iestāde, ir ļoti sarežģīti un rada lielu papildu
administratīvo slogu. Piemēram, Rīgas pilsētas pašvaldībā ir aptuveni
150 iestādes, kurās ēdināšanu nodrošina pati izglītības iestāde. Pārsvarā
infrastruktūras objekti, kuros tiek nodrošināts pirmsskolas izglītības
process, ir celti līdz pagājušā gadsimta 80. gadiem, līdz ar to nav
nodrošināti atsevišķi skaitītāji (apkurei, ūdenim, elektrībai u.c.), tādējādi
šādas izmaksas plānot atsevišķā iestāžu ieņēmumu/izdevumu tāmē nav
iespējams. Nav iespējams arī veikt atsevišķu uzskaiti, jo pakalpojuma
sniedzējs piestāda kopēju rēķinu pa iestādi. Atsevišķu izmaksu
izdalīšana uz atsevišķu valdības funkciju ir ļoti laikietilpīgs process.
3) Par kodu 09.630 “Izglītojamo izmitināšanas pakalpojumi”: lūgums
pielikuma koda 09.630 skaidrojumu izteikt šādā redakcijā:
“Kodā 09.630 uzskaita:
Izdevumus par izglītojamo izmitināšanas pakalpojumiem.”
Kā norāda pašvaldības, budžeta izdevumu apmaksas un grāmatošanas
procesā precīzi nodalīt visas izmaksas, kas attiecas uz ēku, kurā notiek
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mācību process, un ēku, kura nodrošina dienesta viesnīcas vai
internāta funkcijas, nav iespējams. Piemērojot šādu uzskaiti, viens
pakalpojuma sniedzēja rēķins manuāli jāsadala vairākās daļās, jo viens
rēķins tiek piestādīts vienai izglītības iestādei, iekļaujot visas iestādes
adreses. Veicot šādas darbības, vēl vairāk palielināsies administratīvais
slogs un procesā iesaistīto darbinieku manuālais darbs, līdz ar to arī
patērētais laiks manuālai izdevumu uzskaitei.
Ņemot vērā
 pašvaldību par Noteikumu projektu sniegtos viedokļus, un vienlaikus
 Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) vēlmi veicināt izglītības netiešo
izmaksu pārskatāmību,
LPS rosina rast kompromisu jautājumā par izglītības nozares netiešajām
izmaksām – proti, Ministru kabineta 13.12.2005. noteikumos Nr.934 neizvērst
kodu 09.610, 09.620, 09.630 un 09.640 skaidrojumus, bet plašākus
skaidrojumus par klasifikācijas kodu praktisko piemērošanu sniegt IZM
izstrādātajās “Vadlīnijās par izglītības nozares netiešo izdevumu finanšu datu
un budžeta analīzes indikatoru piemērošanai”, iestrādājot šādus
pamatprincipus:
1. uz 09.600 apakškodiem attiecina 1) izdevumus par pakalpojumu, ja tas tiek
iepirkts kā ārpakalpojums; 2) izdevumus, kas ir attiecināmi tikai uz
konkrēto pakalpojumu (izdevumus var precīzi nodalīt no kopējiem
izdevumiem), ja pakalpojumu sniedz pati izglītības iestāde vai pašvaldība
(piemēram, ēdināšanas pakalpojuma gadījumā izdevumus pārtikas
produktu iegādei, darba samaksai personālam u.tml.). Ja izdevumus
konkrēta pakalpojuma nodrošināšanai nevar precīzi nodalīt no kopējiem
izglītības iestādes izdevumiem (piemēram, izdevumus par elektrību, ūdeni,
kanalizāciju, apkuri u.tml.), tos attiecīgi attiecina uz 09.100, 09.219 u.c.
kodiem;
2. ja pakalpojums tiek sniegts ne tikai izglītības iestādēm, bet arī citām
iestādēm (piemēram, autobuss tiek izmantots ne tikai izglītības funkcijas
veikšanai, bet arī kultūras un sporta funkcijai: koncertiem, izrādēm,
mēģinājumiem, sporta sacensībām, treniņa nodarbībām u.tml.), tad ar
pakalpojuma sniegšanu saistītos izdevumus attiecina uz to funkciju, uz kuru
attiecas izdevumu būtiskākā daļa.
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