
1.1.1.   1: 
7813/9813 – 17.1.3.0. 

vai (7811/9811* – 17.1.1.0.*) 

2:  
7814/9814 – 17.1.4.0. 

vai (7812/9812* – 17.1.2.0.*) 

3:  
 7247/9261* – 19.5.5.0.* 

4: 
Pārskaitījums starp  

pamatbudžeta izdevumu  
kontiem ar transfertu kodu  

atbilstoši līdzekļu resursu avotam: 
7131 – 18.1.3.1. 
7132 – 18.1.3.2. 
7139 – 18.1.3.9. 

5: 
Pārskaitījums ar ieņēmumu  

samazinājumu (21.2.1.0.)  
– atmaksu apakšprogrammā 

 uzrāda ieņēmumus kodā 21.2.1.0. 

6:  
F22010020** – 21.2.1.0. 

7., 8: 
7500 – 18.1.1.0. 

9., 10: 
3295 – 12.3.4.1. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
* Piemērojamie transfertu kodi, ja APP, BNI un pašvaldība veic atmaksu projekta partnerim, pārskaitot saņemto ārvalstu finanšu palīdzību par valsts budžeta iestādes veikto izdevumu daļu projektā. Atmaksa nav 
saistīta ar iepriekš APP, BNI un pašvaldībai piešķirto valsts budžeta līdzekļu atmaksāšanu, bet gan ar to, ka projektu īstenojuši vairāki partneri un finansējumu no ārvalstīm saņem viens partneris, kas tālāk to sadala 
citiem projekta partneriem atbilstoši veiktajiem izdevumiem.  
** Atbilstoši shēmā norādītie projekta īstenotāji, veicot atmaksu, piemēro finansēšanas klasifikācijas kodu, ja konts no kura tiek veikta atmaksa tiem atvērts ir Valsts kasē, nevis kredītiestādē (kodu nepiemēro).   
*** APP – no valsts budžeta daļēji finansēta atvasināta publiska persona; BNI – budžeta nefinansēta iestāde. 

 2. Piemērojamo EKK shēma budžeta plānošanai un budžeta izpildei ar Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu 
finanšu palīdzības projektu īstenošanu saistītām atmaksām, kas tiek ieplānotas gadskārtējā valsts budžeta likumā - valsts budžeta 

atmaksu apakšprogrammās par Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības finansējumu  

Atmaksas valsts budžeta atmaksu apakšprogrammā XX.02.00 vai XX.21.00 tiek ieplānotas šādos gadījumos:  
-  ja iestādes, piemēram, APP/BNI*** bija saņēmušas ārvalstu līdzfinansējuma daļas priekšfinansējumu no valsts budžeta, tad tās no ārvalstu finanšu palīdzības sniedzēja 
saņemot atmaksu to atmaksā tālāk valsts budžeta iestādei, no kuras bija saņemts sākotnēji minētais priekšfinansējums; 
-  ja vadošais partneris (tai skaitā pašvaldības) pārskaita saņemto ārvalstu finanšu palīdzību par valsts budžeta iestādes veikto izdevumu daļu.  

Atmaksa uz valsts budžeta kopējiem ieņēmumiem minētajos gadījumos veicama, lai novērstu dubultfinansējumu (līdzīgi tas ir arī attiecībā uz valsts budžeta iestāžu 
īstenotajiem projektiem). Visas šāda veida valsts budžeta iestāžu saņemtās atmaksas tiek ieplānotas gadskārtējā valsts budžetā atmaksu apakšprogrammās, kas paredz 
veikt tālāk atmaksu ieskaitīšanu kopējos valsts budžeta ieņēmumos. Atmaksu apakšprogrammas valsts budžetā tiek plānotas atbilstoši Ministru kabineta 2012.gada 
31.jūlija noteikumos Nr.523 "Noteikumi par budžeta pieprasījumu izstrādāšanas un iesniegšanas pamatprincipiem” noteiktajam. 

Ministrija (valsts budžeta iestāde) 
Gadskārtējā valsts budžeta likumā ministrijas budžetā plānotā atmaksu apakšprogramma XX.02.00 vai XX.21.00 (resursi un 
atbilstošie izdevumi, lai nodrošinātu atmaksas valsts budžeta ieņēmumos): 

d) resursu avots -  EKK 21.2.1.0. "Ārvalstu finanšu palīdzība 
atmaksām valsts pamatbudžetam" (4.2.apakšgrupa) (izdevumus 
plāno transfertu kodos) 

a) resursu avots -  EKK 21.7.2.0 "Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā" (plāno tikai 
normatīvajos aktos paredzētos gadījumos, ja ieņēmumi no ārvalstīm tiek saņemti uzreiz kopējos valsts budžeta ieņēmumos 
4.1.apakšgrupā (20.0.0.0.kods), (izdevumus plāno transfertu kodos). 

c) resursu avots ir transferta 
ieņēmumi (izdevumus plāno 
3000 kodā) 

b) resursu avots ir valsts budžeta atmaksu apakšprogrammas atlikums (plāno resursus 
F210100001 vai F210100002, izdevumus 3000 kodā) 
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 8 

Citas ministrijas 
padotības 

APP/BNI*** 

 

Savas ministrijas padotības 
APP/BNI*** 

 

 1 

cita budžeta resora 
valsts budžeta  iestāde  

Pašvaldība

 2  3  5  6 
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Valsts 

budžeta  

kopējie 

ieņēmumi  
 

sava budžeta resora 
valsts budžeta  iestāde  
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 4 

Vadošais partneris – nevalstiska 
organizācija, komersants, ārvalstu 
vadošais partneris  


