
 
  1., 2., 3.:  

F22010020*3 – 
(21.1.9.3 vai 21.4.9.9. 

atkarībā no atmaksāto resursu avota)*4        

.  4: 
7813/9813 – 17.1.3.0. 

5: 
7814/9814 – 17.1.4.0. 

6: 
7246/9263 – 19.5.7.0. 

7: 
Pārskaitījums uz deponēto  

līdzekļu kontu: 2239 – 21.1.9.3.*5;  
Pārskaitījums uz pamatbudžeta  

izdevumu kontu: atkarībā no  
līdzekļu resursu avota veida:  

7132 – 18.1.3.2. 
7139 – 18.1.3.9. 

8: 
Pārskaitījums uz deponēto  

līdzekļu kontu: 2239 – 21.4.9.3.*5;  
Ja avansa resursu avots ir ĀFP  

vai pašu ieņēmumi un tas saņemts  
iepriekšējā saimnieciskā gadā,  
atmaksu veic ar pārskaitījumu  

ar FM saskaņotā veidā. Ja resursu avots  
ir dotācija no vispārējiem ieņēmumiem,  

veic izmaiņas finansēšanas plānos. 

 
9: 

Pārskaitījums no konta,  
kurā saņemta atmaksa, ar  

ieņēmumu samazinājumu valsts  
budžeta kopējos ieņēmumos 

 

*1 Ja atmaksāto līdzekļu resursu avots iepriekšējā saimnieciskajā gadā bija dotācija no vispārējiem ieņēmumiem vai transferta pārskaitījums no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem, valsts budžeta 
izpildītājs ir atbildīgs par minēto summu pārskaitīšanu ar ieņēmumu samazinājumu valsts budžeta kopējos ieņēmumos. 
*2 Pārmaksas un prasību atmaksas, kas veidojušās iepriekšējos saimnieciskajos gados, ieskaita valsts budžeta izpildītāja atvērtajā kontā Valsts kasē, piemērojot budžetu ieņēmumu klasifikācijas kodu. Ja līdzekļi, kas bija 
saņemti projekta īstenošanai, tiek atmaksāti viena gada ietvaros, tad projekta īstenotājs tos atmaksā ar ieņēmumu samazinājumu tajā kontā, no kurienes saņēma, respektīvi, tiek atjaunoti izdevumi attiecīgajai valsts budžeta 
iestādei (ja resursi saņemti ar transfertu) vai ieņēmumi / atlikums (starp valsts budžeta iestādēm resora ietvaros). 
*3 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).  
*4 Kodu 21.1.9.3. piemēro, ja atmaksāto līdzekļu resursu avots iepriekšējos saimnieciskajos gados bija ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos vai transferts no ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem iestādes 
ieņēmumos, kā arī dotācija no vispārējiem ieņēmumiem vai transferts no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem. Savukārt kodu 21.4.9.9. piemēro gadījumā, ja atmaksāto līdzekļu resursu avots 
iepriekšējos saimnieciskajos gados bija citi pašu ieņēmumi. 
*5 Piemēro veicot atmaksu kontā, kas atvērts neatbilstoši veikto izdevumu atmaksu uzskaitei saskaņā ar normatīvajiem aktiem. 
*6 Izņemot Likumā par budžetu un finanšu vadību noteikto budžeta veidu konsolidācijā ietvertās iestādes, piemēram, Rēzeknes speciālā ekonomiskā zona, kas ir pie pašvaldības budžeta. 
*7 Saīsinājums “APP” – no valsts budžeta daļēji finansēta atvasināta publiska persona; “BNI” – budžeta nefinansēta iestāde. 
 

3. Piemērojamo EKK shēma budžeta plānošanai un budžeta izpildei ar Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās 
ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošanu saistītām gadskārtējā valsts budžeta likumā atmaksu apakšprogrammās 
neplānojamām atmaksām, kuras veiktas pamatojoties uz lēmumu par neatbilstību (neatbilstoši veiktie izdevumi) un par 

neizlietoto avansu  

Ministrija (valsts budžeta iestāde)*2 

 Valsts budžeta kopējie ieņēmumi*1:   EKK 12.3.4.1. (neizlietots avanss); 

                 EKK 20.7.1.0. un 20.7.2.0. (neatbilstoši veikto izdevumu atmaksa). 
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1 

Citas 

ministrijas 

padotības 

APP/BNI 

  

Ārvalstu 

partneri - 

projektu 

īstenotāji 

Savas 

ministrijas 

padotības 

APP/BNI*7 

Biedrības,  

nodibinājumi, 

arodbiedrības, 

reliģiskas 

organizācijas 

un to iestādes 

Komersanti, 

ostas un 

speciālās 

ekonomiskās 

zonas*6  

3 6 

Pašvaldības 
budžets 

2 4 5 

Komersanti, 

ostas un 

speciālās 

ekonomiskās 

zonas*6  
 

7 

Sava budžeta resora valsts budžeta iestāde 8 

Cita budžeta resora valsts budžeta iestāde 


