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Saīsinājumi 

D Debets 

EKK, kods Ekonomiskās klasifikācijas kods vai pārskata rindas kods 

konts Grāmatvedības konts 

K Kredīts 

ePārskati Valsts kases e-pakalpojums pārskatu sagatavošanai, iesniegšanai un apkopošanai saskaņā 

ar normatīvajiem aktiem pārskatu sniegšanas jomā 

Likums 12.04.2019 “Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību” 

MK 87 Ministru kabineta 13.02.2018 noteikumi Nr. 87 “Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta 

iestādēs” 

MK 344 

 

Ministru kabineta 19.06.2018 noteikumi Nr.344 “Gada pārskata sagatavošanas kārtība” 

MK 934 Ministru kabineta 13.12.2005 noteikumi Nr. 934 “Noteikumi par budžetu izdevumu 

klasifikāciju atbilstoši funkcionālajām kategorijām 

PB Pamatbudžets 

SB Speciālais budžets 
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Izmaiņas 

Nr.Pk. Piezīme Izmaiņu apraksts 

1.  Sadaļa “2019.gada 

decembra mēneša un gada 

pārskatā” 

Papildināta ar 3.rindkopu par budžeta plāna 

korekcijām 
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Ievads 

Vadlīnijas par pašvaldību speciālā budžeta atlikumu iekļaušanu pamatbudžetā izstrādātas, lai nodrošinātu 

likuma “Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību” 3. pantā iekļautās normas ievērošanu, kas nosaka, ka 

pašvaldību budžeti sastāv no pamatbudžeta un ziedojumiem un dāvinājumiem.  

Lai pašvaldības varētu sagatavoties un veikt informācijas sistēmu pielāgošanas darbus, likums paredz pārejas 

noteikumu par to, ka normas par pašvaldību speciālo budžetu integrēšanu pašvaldību pamatbudžetos stājas spēkā ar 

2020.gada 1.janvāri. 

Vadlīnijas sniedz detalizētāku skaidrojumu par pašvaldību speciālā budžeta atlikumu (naudas līdzekļu un 

budžeta izpildes rezultāta) iekļaušanu pamatbudžetā – pārgrāmatošanu un informācijas uzrādīšanu mēneša un gada 

pārskata veidlapās e-Pārskatos, kā arī informāciju par speciālā budžeta norēķinu kontu slēgšanu/nosaukumu maiņu. 
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Speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikuma iekļaušana pamatbudžetā 

GRĀMATVEDĪBAS UZSKAITE 

Pašvaldības speciālā budžeta skaidras naudas līdzekļu grāmatvedības kontu atlikumu uz 31.12.2019 

pārgrāmato uz pamatbudžeta kontiem.  

Naudas līdzekļu atlikumu skaidrā naudā kasē uz 31.12.2019 pārgrāmato: 

D 2611 Pamatbudžeta līdzekļi  

(EKK 19.1.0.0. Pašvaldības budžeta iekšējie transferti starp vienas pašvaldības budžeta) 

veidiem) 

K 2612 Speciālā budžeta līdzekļi 

(EKK 7220 Pašvaldību izdevumu iekšējie transferti starp pašvaldības budžeta veidiem) 

31.12.2019. Naudas līdzekļu atlikumu norēķinu kontos Valsts kasē, kredītiestādēs vai citās institūcijās  

pārgrāmato: 

D 2621 Pamatbudžeta līdzekļi 

(EKK 19.1.0.0. Pašvaldības budžeta iekšējie transferti starp vienas pašvaldības budžeta 

veidiem) 

K 2622 Speciālā budžeta līdzekļi 

(EKK 7220 Pašvaldību izdevumu iekšējie transferti starp pašvaldības budžeta veidiem) 

31.12.2019. Naudas līdzekļu atlikumu naudas ekvivalentos pārgrāmato: 

D 2631 Pamatbudžeta līdzekļi 

(EKK 19.1.0.0. Pašvaldības budžeta iekšējie transferti starp vienas pašvaldības budžeta 

veidiem) 

K 2632 Speciālā budžeta līdzekļi 

(EKK 7220 Pašvaldību izdevumu iekšējie transferti starp pašvaldības budžeta veidiem) 

31.12.2019. Naudas līdzekļu atlikumu naudai ceļā pārgrāmato: 

D 2671 Pamatbudžeta līdzekļi 

(EKK 19.1.0.0. Pašvaldības budžeta iekšējie transferti starp vienas pašvaldības budžeta 

veidiem) 

K 2672 Speciālā budžeta līdzekļi 

(EKK 7220 Pašvaldību izdevumu iekšējie transferti starp pašvaldības budžeta veidiem) 

 

  



Pašvaldību speciālā budžeta atlikumu iekļaušana pamatbudžetā vadlīnijas   8 

 

UZRĀDĪŠANA PĀRSKATOS 

2019.gada decembra mēneša un gada pārskatā:  

Speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu pārgrāmatošanas darījumu uzrāda “Pārskatā par speciālā budžeta 

izpildi” transfertu izdevumu kodā 7220 “Pašvaldības budžeta iekšējie transferti starp vienas pašvaldības budžeta 

veidiem” atbilstošajā funkcionālajā kategorijā un “Pārskatā par pamatbudžeta izpildi” transfertu ieņēmumu kodā 

19.1.0.0. “Pašvaldības budžeta iekšējie transferti starp vienas pašvaldības budžeta veidiem)”. 

Gada pārskata veidlapā N-P ”Naudas plūsmas pārskats” šo darījumu neuzrāda. 

Pašvaldību speciālo budžetu integrēšana pamatbudžetā ar 2020.gada 1.janvāri ir vienreizējā aktivitāte un 

izdevumu pārsniegums pār plānu attiecībā uz speciālā budžeta atlikumu pārcelšanu ar transfertu uz pamatbudžetu 

(2019.gada decembrī) nav uzskatāms par finanšu disciplīnas pārkāpumu. Speciālā budžeta 2019.gada plānā 

korekcijas par atlikuma pārcelšanu var neveikt. 

 

2019.gada budžeta izpildes pārskata skaidrojumā:  

Skaidrojumā par budžeta izpildi pašvaldības skaidro speciālā budžeta atlikuma iekļaušanu pamatbudžetā, 

piemēram, pašvaldības 2019.gada speciālā budžeta atlikuma 100 000 euro vērtībā iekļaušana pamatbudžetā saistīta 

ar likuma “Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību” 3. panta iekļauto normu ievērošanu, kas nosaka, ka 

pašvaldību budžeti sastāv no pamatbudžeta un ziedojumiem un dāvinājumiem.  

 

2019.gada finanšu pārskatu pielikumā: 

Gada pārskata pielikumā 2.6.BDAR piezīmē sniedz informāciju par šo darījumu, ja tas ir būtisks. Papildus par šo 

darījumu sniedz informāciju 2.6.CITA piezīmē: 

 

 

2020.gada pārskatā: 

Pašvaldība iesniedz veidlapu 2SB_pasv “Speciālā budžeta izpildes pārskats”, kurā ir dati tikai par speciālā 

budžeta iepriekšējo pārskata periodu. 

 

2020.gada budžeta izpildes pārskata skaidrojumā:  

Skaidrojumā par budžeta izpildi pašvaldības skaidro speciālā budžeta atlikuma iekļaušanu pamatbudžetā, 

piemēram, saskaņā ar likuma “Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību” 3. pantu, pašvaldības budžets 



Pašvaldību speciālā budžeta atlikumu iekļaušana pamatbudžetā vadlīnijas   9 

 

sastāv no pamatbudžeta un ziedojumiem un dāvinājumiem. Pašvaldības 2019.gada speciālā budžeta atlikums 

100 000 euro vērtībā iekļauts pamatbudžetā.  

 

2020.gada finanšu pārskatu pielikumā: 

Gada pārskata pielikumā 2.6.CITA piezīmē dati par iepriekšējā pārskata periodu tiks pārcelti automātiski, 

atverot piezīmes veidlapu. 
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Speciālā budžeta izpildes rezultāta pārcelšana pamatbudžetā 

GRĀMATVEDĪBAS UZSKAITE 

2019.gadā:  

Pašvaldības iegrāmato pārskata gada speciālā budžeta izpildes rezultātu. 

Slēdzot pārskata gada ieņēmumus, grāmato: 

D 6xxx Pamatdarbības ieņēmumi 

D 8xxx Pārējie ieņēmumi 

K 3522 Pārskata gada speciālā budžeta izpildes rezultāts 

 

Slēdzot pārskata gada izdevumus, grāmato: 

D 3522 Pārskata gada speciālā budžeta izpildes rezultāts 

K 7xxx Pamatdarbības izdevumi 

K 8xxx Pārējie izdevumi 

 

2020.gadā: 

Pašvaldības pārgrāmato pārskata gada speciālā budžeta izpildes rezultātu uz iepriekšējo pārskata gadu 

pamatbudžeta izpildes rezultātu: 

D 3522 Pārskata gada speciālā budžeta izpildes rezultāts 

K 3511 Iepriekšējo pārskata gadu pamatbudžeta izpildes rezultāts 

Pašvaldības pārgrāmato iepriekšējā pārskata gada speciālā budžeta izpildes rezultātu uz iepriekšējo 

pārskata gada pamatbudžeta izpildes rezultātu: 

D 3512 Iepriekšējo pārskata gadu speciālā budžeta izpildes rezultāts 

K 3511 Iepriekšējo pārskata gadu pamatbudžeta izpildes rezultāts 
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Speciālā budžeta norēķinu kontu slēgšana/nosaukumu maiņa 

 Līdz 2019.gada beigām/2020.gada sākumam visiem speciālā budžeta kontiem, ja pašvaldības vēlas turpināt 

tos lietot, jāprecizē konta izmantošanas mērķa nosaukumu, izslēdzot no nosaukuma “speciālais budžets” 

(skat. piemērus): 

Piemēri 

Konta izmantošanas mērķis (nosaukums) - 

vecais 

Konta izmantošanas mērķis (nosaukums) - 

jaunais 

Mērķdotācija no valsts autoceļu fonda - 

speciālais budžets 

Mērķdotācija no valsts autoceļu fonda 

 

Dabas resursu nodokļa uzskaitei - speciālais 

budžets Dabas resursu nodokļa uzskaitei 

Zivju fonda līdzekļi – speciālais budžets Zivju fonda līdzekļi  

 

 Ja pašvaldība 2020.gadā gadā neplāno turpināt lietot pašreiz atvērtos speciālā budžeta kontus kā 

pamatbudžeta kontus, līdz gada beigām jāiesniedz pieteikums par konta slēgšanu, pirms tam izlietojot kontā 

esošos naudas līdzekļus vai novirzot tos uz citu pašvaldības kontu. 

Informācija un veidlapas gan par konta slēgšanu, gan konta mērķa maiņu 

https://www.kase.gov.lv/pakalpojumi/konti/publiskam-personam sadaļā “Slēgt” un “Mainīt nosaukumu”. 

Jautājumu gadījumā lūdzam konsultēties pa tālruni 67 094 368 (taustiņš 4) vai sūtot e-pastu: biud@kase.gov.lv. 

 

https://www.kase.gov.lv/pakalpojumi/konti/publiskam-personam
https://www.kase.gov.lv/sites/default/files/public/KAPAD/Konti/FMnotp3_konta%20slegsana.pdf

