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Valsts budžeta ieņēmumu konti, kuri Valsts ieņēmumu dienesta tīmekļa vietnes sarakstā nav publicēti, jo tajos iemaksas veic tikai valsts budžeta 
iestādes (pārskaita ieņēmumus (atlikumus), kas radušies budžeta izpildes procesā). 
 

Konts Kods Ieņēmumu veids Piezīmes 
LV04TREL1060000880000 8.8.0.0. Ieņēmumi no darījumiem ar Kioto vienībām VARAM 

LV63TREL1060000893100 8.9.3.1. Ieņēmumi no Latvijai piešķirto stacionāro iekārtu un aviācijas emisijas kvotu izsolīšanas VARAM 

LV95TREL1060000893300 8.9.3.3. Ieņēmumi no darījumiem ar gada emisijas sadales vienībām VARAM 

LV94TREL1060000893900 8.9.3.9. Pārējie ieņēmumi no darījumiem ar Latvijai piešķirtajām emisijas kvotām VARAM 

LV64TREL1060001232000 12.3.2.0. Kreditoru un deponentu parādu summas, kurām iestājas prasības noilgums  

LV12TREL1060001234100 12.3.4.1. 
Ieņēmumi no budžeta iestādēm atmaksātiem debitoru parādiem Eiropas Savienības politiku 
instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētos projektos (pasākumos) 

2. un 3.shēma 

LV43TREL1060001234900 12.3.4.9. 

Ieņēmumi no budžeta iestādēm atmaksātiem pārējiem debitoru parādiem 
(attiecina ieņēmumus, kas iemaksāti valsts budžetā saistībā ar budžeta iestādēm atmaksātiem debitoru 
parādiem, tai skaitā pārmaksas un prasību atmaksas, kas veidojušās iepriekšējos saimnieciskajos gados, kā arī 
budžeta līdzekļu atlikumus, kas ar gada slēguma darījumiem ieskaitīti budžetā) 

 

LV03TREL1060001239500 12.3.9.5. 

Līgumsodi un procentu maksājumi par saistību neizpildi 
(attiecina ieņēmumus no līgumsodu un procentu maksājumiem par saistību neizpildi, tai skaitā ieņēmumus par 
garantijas izmaksām par saistību neizpildi. 12.3.9.5. kodā neuzskaita nokavējuma naudas un līgumsodu 
ieņēmumus par valsts budžeta aizdevumiem) 

 

LV51TREL1060122063000 20.6.3.0. Ieņēmumi no EIROSTAT par statistisko programmu īstenošanu 
Ekonomikas ministrija 
(CSP) 

LV17TREL1060122064000 20.6.4.0. Eiropas Komisijas atmaksa par piedalīšanos Eiropas Patērētāju informācijas centra darbībā Ekonomikas ministrija 

LV95TREL1060002067000 20.6.7.0. Ieņēmumi no Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām Labklājības ministrija 

LV78TREL1060162069000  20.6.9.0. 

Pārējie ieņēmumi no Eiropas Savienības  
(attiecina ieņēmumus, kas tiek iemaksāti valsts budžetā no Eiropas Komisijas līdzekļiem par tiešā veidā 
finansētām dzīvnieku lipīgo slimību profilakses un apkarošanas pasākumu programmām, kā arī par citām tiešā 
veidā no Eiropas Komisijas līdzekļiem finansētām programmām un projektiem) 

 

LV39TREL1060991811000 18.1.1.0. Valsts pamatbudžetā saņemtā atmaksa par valsts budžeta iestāžu veiktajiem izdevumiem 
Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības 
līdzfinansētajos projektos (pasākumos) 

2.shēma 

LV26TREL1060992071000 20.7.1.0. Atmaksa valsts budžetā par projekta (pasākuma) īstenošanā neatbilstoši veiktajiem 
izdevumiem no Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu 
palīdzības līdzfinansētās daļas 

3.shēma 
 

LV89TREL1060992072000 20.7.2.0. Atmaksa valsts budžetā par neatbilstoši veiktajiem izdevumiem no valsts budžeta 
finansējuma daļas Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu 
palīdzības līdzfinansētajos projektos (pasākumos) 

3.shēma 
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