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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” (VSS-677) 

 
Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) ir iepazinusies ar Ministru kabineta 

noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 27. decembra 
noteikumos Nr.1032 “Noteikumi par budžetu ieņēmumu klasifikāciju” (tālāk 
Noteikumu projekts) un to nesaskaņo, jo no pašvaldībām ir saņemti šādi 
iebildumi:  
1) Noteikumu projekta 1.9. punkts paredz svītrot pielikuma 1.4. grupas 

EKK 4.2.0.0. (Īpašuma nodokļa parādi) un EKK 4.3.0.0. (Zemes nodokļa 
parādi). LPS atbalsta iepriekš minēto kodu svītrošanu, tomēr vēl joprojām 
ir gadījumi, kad zemes nodokļa parādi tiek maksāti. Līdz ar to būtu 
nepieciešams skaidrojums, uz kādu kodu attiecināt konkrēto ieņēmumu; 

2) Noteikumu projekta anotācijā uzsvērts, ka EKK  21.3.8.0. “Ieņēmumi par 
nomu un īri” apakškodos tiek attiecināti tādi ieņēmumi, kas rodas no 
budžeta iestādes sniegtajiem maksas pakalpojumiem, savukārt ieņēmumi 
no pašvaldības īpašuma iznomāšanas jāuzskaita kodā 13.5.0.0. “Ieņēmumi 
no valsts un pašvaldību īpašuma iznomāšanas”. Attiecīgi ir svarīgi – kas ir 
līguma slēdzējs un ieņēmumu saņēmējs: pašvaldības budžeta iestāde vai 
pašvaldība kā publiskās pārvaldes orgāns.  
Anotācijā nav sniegts paskaidrojums, kāpēc ir svarīgi grāmatvedībā šķirot 
līgumus pēc līgumslēdzēja – pašvaldība vai pašvaldības iestāde, kas 
sarežģīs ieņēmumu uzskaiti grāmatvedībā, ja pašvaldības budžeta iestādei 
nodotais īpašums tik un tā ir pašvaldības īpašums; 

3) Atbilstoši Noteikumu projekta 1.42. punktam EKK 21.3.8.1 skaidrojums 
paredz, ka uz šo kodu attiecināmi arī no nomnieka saņemtie komunālo 
pakalpojumu un citi maksājumi (piemēram, apdrošināšana, nekustamā 
īpašuma nodoklis), ja šo pakalpojumu apmaksa tiek nodrošināta ar 
iznomātāka starpniecību (iznomātājs pats minētos pakalpojumus 
nenodrošina). Vienlaikus uz kodu neattiecina dzīvojamās platības īri.  
Nepiekrītam, ka no nomnieka saņemtie komunālo pakalpojumu un citi 
maksājumi tiek uzskaitīti šajā kodā, tādējādi nepamatoti palielinot 
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pašvaldību ieņēmumus un maldinot par patiesajiem ieņēmumiem 
no nedzīvojamā nekustamā īpašuma nomas.  
Līdzīga situācija ar EKK 21.3.8.9. skaidrojumu (Noteikumu projekta 
1.43. punkts).  
Ierosinām nodalīt atsevišķā EKK apakšīrnieku maksājumus par 
komunālajiem pakalpojumiem un citus šāda veida maksājumus, kas ļautu 
pie maksas pakalpojumu pašizmaksas un citu pašvaldību izdevumu 
aprēķināšanas nodalīt ar pamatdarbību nesaistošas izmaksas. 
Atsevišķi būtu nodalāmi arī ieņēmumi no dzīvojamo telpu īres. Iekļaujot 
tos EKK 21.3.8.9., kopā tiek sajaukti gan ar PVN apliekamie, gan 
neapliekamie darījumi; 

 
Vienlaikus izsakām priekšlikumus attiecībā uz EKK 21.3.8.4. (Ieņēmumi par 
zemes nomu): paskaidrojumā norādīt, ka uz šo kodu attiecināmi arī ieņēmumi 
no nokavējuma naudas, ja zemes nomas maksa netiek samaksāta termiņā.  
 
 
 
 
 
Priekšsēdis (paraksts*) Gints Kaminskis  
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