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Pamatbudžeta programmas, apakšprogrammas, pasākuma  
resursu izdevumu segšanai (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāmes 2012.gadam 

Programmas/apakšprogrammas/pasākuma nosaukums Rādītājs/koda nosaukums Apstiprināts
2012.gadam, Ls

Iekšlietu ministrijas vienotā sakaru un informācijas sistēmaProgramma  02.00.00
Vienotās sakaru un informācijas sistēmu uzturēšana un vadībaApakšprogramma  02.03.00

Iestāde  LR IEM Informācijas centrs
Pasākums  Pamatdarbības funkciju nodrošināšana

Ieņēmumu klasifikators 3 290 183
21000:Budžeta iestāžu ieņēmumi 3 290 183

21300:Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 58 400
58 40021399:Citi  ieņēmumi  par maksas pakalpojumiem

21400:Pārējie 21300 grupā neklasificētie budžeta iestāžu ieņēmumi par budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un
citi pašu ieņēmumi

2 000

2 00021499:Pārējie iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi

21700:Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 3 229 783
3 229 78321710:Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

Izmaksu klasifikators 3 316 443
1000:Atlīdzība 1 884 633

1100:Atalgojums 1 462 858
19 5801114:Valsts civildienesta ierēdņu mēnešalga

180 0001116:Mēnešalga amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm

982 5001119:Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga)

6 4651141:Piemaksa par nakts darbu

1 5401142:Samaksa par virsstundu darbu un darbu svētku dienās

14 1981143:Piemaksas par speciālo dienesta pakāpi un diplomātisko rangu

15 5971145:Piemaksa par darbu īpašos apstākļos, speciālās piemaksas

58 5581146:Piemaksa par personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti

47 7701147:Piemaksa par papildu darbu

136 6501148:Prēmijas, naudas balvas un materiālā stimulēšana
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Programmas/apakšprogrammas/pasākuma nosaukums Rādītājs/koda nosaukums Apstiprināts
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1200:Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas 421 775
360 2701210:Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

24 3101221:Darba devēja  pabalsti un kompensācijas, no kuriem  aprēķina ienākuma nodokli, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksas

17 8801225:Uzturdevas kompensācija

18 8651227:Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes  gadījumu apdrošināšanai

4501228: Darba devēja sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas, no kā neaprēķina ienākuma nodokli,  valsts sociālās
apdrošināšanas obligātās iemaksas

2000:Preces un pakalpojumi 1 275 295
2100:Mācību, darba un dienesta  komandējumi, dienesta, darba braucieni 25 363

5482111:Dienas nauda

9952112:Pārējie komandējumu un dienesta, darba braucienu izdevumi

4 8002121:Dienas nauda

19 0202122:Pārējie komandējumu un dienesta, darba braucienu izdevumi

2200:Pakalpojumi 1 082 095
3 6452211:Valsts nozīmes datu pārraides tīkla pakalpojumi (pieslēguma punkta abonēšanas maksa, pieslēguma punkta ierīkošanas

maksa un citi izdevumi)
423 9102219:Pārējie sakaru pakalpojumi

45 4912223:Izdevumi par elektroenerģiju

1272231:Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības, kursu un semināru organizēšana

3192232:Auditoru, tulku pakalpojumi, izdevumi par iestāžu pasūtītajiem pētījumiem

4902236:Bankas komisija, pakalpojumi

9032239:Pārējie iestādes administratīvie izdevumi

3 0322241:Ēku, būvju un telpu kārtējais remonts

2 4202242:Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts

172 7952243:Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā apkalpošana

3282247:Apdrošināšanas izdevumi

9 6352249:Pārējie remontdarbu un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi

54 0262251:Informācijas sistēmas uzturēšana

237 9722252:Informācijas sistēmas licenču nomas izdevumi

6852259:Pārējie informācijas tehnoloģiju pakalpojumi

90 5972261:Ēku, telpu īre un noma
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6172264:Iekārtu un inventāra īre un noma

35 1032279:Pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojumu veidi

2300:Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 158 997
19 7582311:Biroja preces

12 3962312:Inventārs

552313:Spectērpi

4 0902322:Degviela

32329:Pārējie enerģētiskie materiāli

122 6952350:Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli

2500:Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un naudas sodu maksājumi 8 840
8 8402512:Budžeta iestāžu pievienotās vērtības nodokļa maksājumi

5000:Pamatkapitāla veidošana 156 515
5100:Nemateriālie ieguldījumi 93 809

21 4835121:Datorprogrammas

72 3265140:Nemateriālo ieguldījumu izveidošana

5200:Pamatlīdzekļi 62 706
1 6325220:Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas

9 7155232:Saimniecības pamatlīdzekļi

51 3595238:Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika

Finansēšana 26 260
 F20010000:Naudas līdzekļi un noguldījumi 26 260

F21010000:Naudas līdzekļi 26 260
26 260F210100201:Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas samazinājums

Pasākums  Ceļu satiksmes negadījumu novēršanas pasākumi

Ieņēmumu klasifikators 15 000
21000:Budžeta iestāžu ieņēmumi 15 000

21400:Pārējie 21300 grupā neklasificētie budžeta iestāžu ieņēmumi par budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un
citi pašu ieņēmumi

15 000

15 00021499:Pārējie iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi

Izmaksu klasifikators 15 000
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5000:Pamatkapitāla veidošana 15 000
5100:Nemateriālie ieguldījumi 15 000

15 0005140:Nemateriālo ieguldījumu izveidošana

Pasākums  Microsoft produkcijas un tīkla drošības licenču iegāde

Ieņēmumu klasifikators 1 000 000
21000:Budžeta iestāžu ieņēmumi 1 000 000

21700:Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 000 000
1 000 00021710:Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

Izmaksu klasifikators 1 000 000
5000:Pamatkapitāla veidošana 1 000 000

5100:Nemateriālie ieguldījumi 1 000 000
1 000 0005121:Datorprogrammas

Pasākums  Iekšlietu ministrijas radiosakaru un jūras videonovērošanas sistēmas pilnveidošana un uzturēšana atbilstoši Šengenas konvencijas prasībām

Ieņēmumu klasifikators 217 242
21000:Budžeta iestāžu ieņēmumi 217 242

21700:Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 217 242
217 24221710:Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

Izmaksu klasifikators 217 242
2000:Preces un pakalpojumi 177 243

2200:Pakalpojumi 35 668
33 0062249:Pārējie remontdarbu un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi

2 6622252:Informācijas sistēmas licenču nomas izdevumi

2300:Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 141 575
141 5752350:Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli

5000:Pamatkapitāla veidošana 39 999
5100:Nemateriālie ieguldījumi 23 064

23 0645121:Datorprogrammas

5200:Pamatlīdzekļi 16 935
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16 9355238:Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika

Pasākums  Datortehnikas nomaiņa un uzturēšana Valsts policijas vajadzībām

Ieņēmumu klasifikators 650 000
21000:Budžeta iestāžu ieņēmumi 650 000

21700:Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 650 000
650 00021710:Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

Izmaksu klasifikators 650 000
2000:Preces un pakalpojumi 116 231

2300:Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 116 231
116 2312312:Inventārs

5000:Pamatkapitāla veidošana 533 769
5200:Pamatlīdzekļi 533 769

533 7695238:Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika

Pasākums  Iekšlietu ministrijas datortīkla darbības drošības nodrošināšana

Ieņēmumu klasifikators 140 000
21000:Budžeta iestāžu ieņēmumi 140 000

21700:Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 140 000
140 00021710:Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

Izmaksu klasifikators 140 000
2000:Preces un pakalpojumi 111 095

2200:Pakalpojumi 111 095
1 2312243:Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā apkalpošana

101 9622251:Informācijas sistēmas uzturēšana

7 9022252:Informācijas sistēmas licenču nomas izdevumi

5000:Pamatkapitāla veidošana 28 905
5100:Nemateriālie ieguldījumi 2 868

2 8685121:Datorprogrammas

5200:Pamatlīdzekļi 26 037
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26 0375238:Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika
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Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu darbības nodrošinājumsProgramma  40.00.00
Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkumsApakšprogramma  40.02.00

Iestāde  LR IEM Informācijas centrs
Pasākums  Centralizēto kapitālieguldījumu programma

Ieņēmumu klasifikators 111 262
21000:Budžeta iestāžu ieņēmumi 111 262

21700:Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 111 262
111 26221710:Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

Izmaksu klasifikators 111 262
5000:Pamatkapitāla veidošana 111 262

5100:Nemateriālie ieguldījumi 10 771
5 6055121:Datorprogrammas

5 1665140:Nemateriālo ieguldījumu izveidošana

5200:Pamatlīdzekļi 100 491
100 4915238:Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika
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Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu un pasākumu īstenošanaProgramma  62.00.00
Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu un pasākumu īstenošana (2007-2013)Apakšprogramma  62.06.00

Iestāde  LR IEM Informācijas centrs
Pasākums  Biometrijas datu apstrādes sistēmas izveide

Ieņēmumu klasifikators 40 461
21000:Budžeta iestāžu ieņēmumi 40 461

21700:Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 40 461
40 46121710:Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

Izmaksu klasifikators 40 461
5000:Pamatkapitāla veidošana 40 461

5100:Nemateriālie ieguldījumi 40 461
40 4615140:Nemateriālo ieguldījumu izveidošana
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Programmas/apakšprogrammas/pasākuma nosaukums Rādītājs/koda nosaukums Apstiprināts
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Eiropas Kopienas iniciatīvas projektu un pasākumu īstenošanaProgramma  67.00.00
Pamatprogrammas "Drošība un brīvību garantēšana" projektu un pasākumu īstenošana (2007-2013)Apakšprogramma  67.06.00

Iestāde  LR IEM Informācijas centrs
Pasākums  Ģeogrāfiski - analītiskās informācijas sistēmas izstrāde nelikumīgās narkotiku aprites ierobežošanai

Ieņēmumu klasifikators 38 972
21000:Budžeta iestāžu ieņēmumi 38 972

21100:Budžeta iestādes ieņēmumi no ārvalstu finanšu palīdzības 38 972
38 97221191:Ieņēmumi no citu Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanas un saņemtās

ārvalstu finanšu palīdzības, kas nav Eiropas Savienības struktūrfondi

Izmaksu klasifikators 38 972
5000:Pamatkapitāla veidošana 38 972

5100:Nemateriālie ieguldījumi 38 972
38 9725140:Nemateriālo ieguldījumu izveidošana

Pasākums  Zagto un zudušo kultūras vērtību uzskaites pilnveidošana kultūras vērtību kontrabandas novēršanai un apkarošanai

Ieņēmumu klasifikators 70
21000:Budžeta iestāžu ieņēmumi 70

21100:Budžeta iestādes ieņēmumi no ārvalstu finanšu palīdzības 70
7021191:Ieņēmumi no citu Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanas un saņemtās

ārvalstu finanšu palīdzības, kas nav Eiropas Savienības struktūrfondi

Izmaksu klasifikators 70
5000:Pamatkapitāla veidošana 70

5100:Nemateriālie ieguldījumi 70
705140:Nemateriālo ieguldījumu izveidošana

Pasākums  Nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēmas izveide

Ieņēmumu klasifikators 167 035
21000:Budžeta iestāžu ieņēmumi 167 035

21100:Budžeta iestādes ieņēmumi no ārvalstu finanšu palīdzības 132 426
132 42621191:Ieņēmumi no citu Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanas un saņemtās

ārvalstu finanšu palīdzības, kas nav Eiropas Savienības struktūrfondi
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21700:Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 34 609
34 60921710:Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

Izmaksu klasifikators 167 035
1000:Atlīdzība 396

1100:Atalgojums 319
3191147:Piemaksa par papildu darbu

1200:Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas 77
771210:Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

2000:Preces un pakalpojumi 5 032
2200:Pakalpojumi 4 329

302219:Pārējie sakaru pakalpojumi

4 2992239:Pārējie iestādes administratīvie izdevumi

2300:Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 703
7032311:Biroja preces

5000:Pamatkapitāla veidošana 161 607
5100:Nemateriālie ieguldījumi 161 607

161 6075140:Nemateriālo ieguldījumu izveidošana

Pasākums  Pirkstu nospiedumu datu apmaiņas moduļa izveide 

Ieņēmumu klasifikators 197 980
21000:Budžeta iestāžu ieņēmumi 197 980

21100:Budžeta iestādes ieņēmumi no ārvalstu finanšu palīdzības 144 610
144 61021191:Ieņēmumi no citu Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanas un saņemtās

ārvalstu finanšu palīdzības, kas nav Eiropas Savienības struktūrfondi

21700:Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 53 370
53 37021710:Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

Izmaksu klasifikators 197 980
1000:Atlīdzība 124 100

1100:Atalgojums 99 253
99 2531150:Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu pamata

1200:Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas 24 847
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24 8471210:Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

2000:Preces un pakalpojumi 12 299
2200:Pakalpojumi 3 533

3 5332239:Pārējie iestādes administratīvie izdevumi

2300:Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 8 766
4 2992311:Biroja preces

4 4672312:Inventārs

5000:Pamatkapitāla veidošana 61 581
5100:Nemateriālie ieguldījumi 61 581

61 5815140:Nemateriālo ieguldījumu izveidošana

Vispārējās programmas "Pamattiesības un tiesiskums" projektu un pasākumu īstenošana (2007-2013)Apakšprogramma  67.07.00
Iestāde  LR IEM Informācijas centrs

Pasākums  Notiesāto personu identifikācijas iespēju paaugstināšana

Ieņēmumu klasifikators 71 612
21000:Budžeta iestāžu ieņēmumi 71 612

21100:Budžeta iestādes ieņēmumi no ārvalstu finanšu palīdzības 71 612
71 61221191:Ieņēmumi no citu Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanas un saņemtās

ārvalstu finanšu palīdzības, kas nav Eiropas Savienības struktūrfondi

Izmaksu klasifikators 71 612
5000:Pamatkapitāla veidošana 71 612

5100:Nemateriālie ieguldījumi 71 612
71 6125140:Nemateriālo ieguldījumu izveidošana

Pasākums  Administratīvā procesa atbalsta sistēmas izveide

Ieņēmumu klasifikators 119 292
21000:Budžeta iestāžu ieņēmumi 119 292

21100:Budžeta iestādes ieņēmumi no ārvalstu finanšu palīdzības 79 251
79 25121191:Ieņēmumi no citu Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanas un saņemtās

ārvalstu finanšu palīdzības, kas nav Eiropas Savienības struktūrfondi

21700:Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 40 041
40 04121710:Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
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Izmaksu klasifikators 119 292
1000:Atlīdzība 4 397

1100:Atalgojums 3 543
3 5431147:Piemaksa par papildu darbu

1200:Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas 854
8541210:Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

2000:Preces un pakalpojumi 7 181
2100:Mācību, darba un dienesta  komandējumi, dienesta, darba braucieni 2 725

2402121:Dienas nauda

2 4852122:Pārējie komandējumu un dienesta, darba braucienu izdevumi

2200:Pakalpojumi 4 456
4 4562239:Pārējie iestādes administratīvie izdevumi

5000:Pamatkapitāla veidošana 107 714
5100:Nemateriālie ieguldījumi 107 714

107 7145140:Nemateriālo ieguldījumu izveidošana
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Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošanaProgramma  70.00.00
Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas Ārējo robežu fonda  projektu un pasākumu īstenošana (2007-2013)Apakšprogramma  70.11.00

Iestāde  LR IEM Informācijas centrs
Pasākums  2010/Nacionālās Biometrijas datu apstrādes sistēmas integrācija ar Šengenas informācijas sistēmu II (SISII) un Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas integrēto

informācijas sistēmu

Ieņēmumu klasifikators 200 000
21000:Budžeta iestāžu ieņēmumi 200 000

21700:Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 200 000
200 00021710:Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

Izmaksu klasifikators 200 000
5000:Pamatkapitāla veidošana 200 000

5100:Nemateriālie ieguldījumi 10 945
10 9455121:Datorprogrammas

5200:Pamatlīdzekļi 189 055
189 0555238:Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika

Pasākums  2011/Nacionālās Biometrijas datu apstrādes sistēmas integrācija ar Šengenas informācijas sistēmu II (SISII) un Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas integrēto
informācijas sistēmu

Ieņēmumu klasifikators 650 848
21000:Budžeta iestāžu ieņēmumi 650 848

21700:Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 650 848
650 84821710:Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

Izmaksu klasifikators 650 848
1000:Atlīdzība 21 159

1100:Atalgojums 17 051
17 0511142:Samaksa par virsstundu darbu un darbu svētku dienās

1200:Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas 4 108
4 1081210:Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

2000:Preces un pakalpojumi 66 325
2200:Pakalpojumi 66 325

51 9752243:Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā apkalpošana



14.lpp no 14

Programmas/apakšprogrammas/pasākuma nosaukums Rādītājs/koda nosaukums Apstiprināts
2012.gadam, Ls

14 3502279:Pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojumu veidi

5000:Pamatkapitāla veidošana 563 364
5100:Nemateriālie ieguldījumi 371 992

371 9925140:Nemateriālo ieguldījumu izveidošana

5200:Pamatlīdzekļi 191 372
191 3725238:Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika

Pasākums  2012/Nacionālas SIS II aplikācijas un ar SIS II sistēmu saistīto nacionālo reģistru pilnveidošana, sistēmas sagatavošana funkcionālo Atbilstības testu izpildei
atbilstoši ICD 3.0 versijā noteiktajām prasībām

Ieņēmumu klasifikators 548 984
21000:Budžeta iestāžu ieņēmumi 548 984

21700:Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 548 984
548 98421710:Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

Izmaksu klasifikators 548 984
1000:Atlīdzība 15 000

1100:Atalgojums 12 088
12 0881147:Piemaksa par papildu darbu

1200:Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas 2 912
2 9121210:Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

2000:Preces un pakalpojumi 60 405
2200:Pakalpojumi 60 405

1 1262243:Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā apkalpošana

59 2792249:Pārējie remontdarbu un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi

5000:Pamatkapitāla veidošana 473 579
5100:Nemateriālie ieguldījumi 346 296

49 7965121:Datorprogrammas

296 5005140:Nemateriālo ieguldījumu izveidošana

5200:Pamatlīdzekļi 127 283
127 2835238:Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika


	02.00.00:Iekšlietu ministrijas vienotā sakaru un informācijas sistēma
	02.03.00:Vienotās sakaru un informācijas sistēmu uzturēšana un vadība:03
	0088:LR IEM Informācijas centrs
	000:Pamatdarbības funkciju nodrošināšana 
	IEN07:Ieņēmumu klasifikators
	21000:Budžeta iestāžu ieņēmumi
	21300:Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
	21399:Citi  ieņēmumi  par maksas pakalpojumiem

	21400:Pārējie 21300 grupā neklasificētie budžeta iestāžu ieņēmumi par budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
	21499:Pārējie iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi

	21700:Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
	21710:Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem



	IZM07:Izmaksu klasifikators
	1000:Atlīdzība
	1100:Atalgojums
	1114:Valsts civildienesta ierēdņu mēnešalga
	1116:Mēnešalga amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm
	1119:Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga)
	1141:Piemaksa par nakts darbu
	1142:Samaksa par virsstundu darbu un darbu svētku dienās
	1143:Piemaksas par speciālo dienesta pakāpi un diplomātisko rangu
	1145:Piemaksa par darbu īpašos apstākļos, speciālās piemaksas
	1146:Piemaksa par personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti
	1147:Piemaksa par papildu darbu
	1148:Prēmijas, naudas balvas un materiālā stimulēšana

	1200:Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas

	1210:Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
	1221:Darba devēja  pabalsti un kompensācijas, no kuriem  aprēķina ienākuma nodokli, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
	1225:Uzturdevas kompensācija 
	1227:Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes  gadījumu apdrošināšanai
	1228: Darba devēja sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas, no kā neaprēķina ienākuma nodokli,  valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas


	2000:Preces un pakalpojumi
	2100:Mācību, darba un dienesta  komandējumi, dienesta, darba braucieni
	2111:Dienas nauda
	2112:Pārējie komandējumu un dienesta, darba braucienu izdevumi
	2121:Dienas nauda
	2122:Pārējie komandējumu un dienesta, darba braucienu izdevumi

	2200:Pakalpojumi
	2211:Valsts nozīmes datu pārraides tīkla pakalpojumi (pieslēguma punkta abonēšanas maksa, pieslēguma punkta ierīkošanas maksa un citi izdevumi)
	2219:Pārējie sakaru pakalpojumi
	2223:Izdevumi par elektroenerģiju
	2231:Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības, kursu un semināru organizēšana 
	2232:Auditoru, tulku pakalpojumi, izdevumi par iestāžu pasūtītajiem pētījumiem
	2236:Bankas komisija, pakalpojumi
	2239:Pārējie iestādes administratīvie izdevumi 
	2241:Ēku, būvju un telpu kārtējais remonts
	2242:Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts
	2243:Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā apkalpošana
	2247:Apdrošināšanas izdevumi
	2249:Pārējie remontdarbu un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi
	2251:Informācijas sistēmas uzturēšana
	2252:Informācijas sistēmas licenču nomas izdevumi
	2259:Pārējie informācijas tehnoloģiju pakalpojumi
	2261:Ēku, telpu īre un noma
	2264:Iekārtu un inventāra īre un noma
	2279:Pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojumu veidi

	2300:Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000
	2311:Biroja preces
	2312:Inventārs
	2313:Spectērpi
	2322:Degviela
	2329:Pārējie enerģētiskie materiāli
	2350:Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli

	2500:Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un naudas sodu maksājumi 

	2512:Budžeta iestāžu pievienotās vērtības nodokļa maksājumi


	5000:Pamatkapitāla veidošana
	5100:Nemateriālie ieguldījumi
	5121:Datorprogrammas
	5140:Nemateriālo ieguldījumu izveidošana

	5200:Pamatlīdzekļi
	5220:Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas
	5232:Saimniecības pamatlīdzekļi
	5238:Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika



	FIN07:Finansēšana
	 F20010000:Naudas līdzekļi un noguldījumi
	F21010000:Naudas līdzekļi
	F210100201:Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas samazinājums




	247:Ceļu satiksmes negadījumu novēršanas pasākumi
	IEN07:Ieņēmumu klasifikators
	21000:Budžeta iestāžu ieņēmumi
	21400:Pārējie 21300 grupā neklasificētie budžeta iestāžu ieņēmumi par budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
	21499:Pārējie iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi



	IZM07:Izmaksu klasifikators
	5000:Pamatkapitāla veidošana
	5100:Nemateriālie ieguldījumi
	5140:Nemateriālo ieguldījumu izveidošana




	254:Microsoft produkcijas un tīkla drošības licenču iegāde
	IEN07:Ieņēmumu klasifikators
	21000:Budžeta iestāžu ieņēmumi
	21700:Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
	21710:Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem



	IZM07:Izmaksu klasifikators
	5000:Pamatkapitāla veidošana
	5100:Nemateriālie ieguldījumi
	5121:Datorprogrammas




	255:Iekšlietu ministrijas radiosakaru un jūras videonovērošanas sistēmas pilnveidošana un uzturēšana atbilstoši Šengenas konvencijas prasībām
	IEN07:Ieņēmumu klasifikators
	21000:Budžeta iestāžu ieņēmumi
	21700:Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
	21710:Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem



	IZM07:Izmaksu klasifikators
	2000:Preces un pakalpojumi
	2200:Pakalpojumi
	2249:Pārējie remontdarbu un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi
	2252:Informācijas sistēmas licenču nomas izdevumi

	2300:Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000
	2350:Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli


	5000:Pamatkapitāla veidošana
	5100:Nemateriālie ieguldījumi
	5121:Datorprogrammas

	5200:Pamatlīdzekļi
	5238:Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika




	256:Datortehnikas nomaiņa un uzturēšana Valsts policijas vajadzībām
	IEN07:Ieņēmumu klasifikators
	21000:Budžeta iestāžu ieņēmumi
	21700:Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
	21710:Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem



	IZM07:Izmaksu klasifikators
	2000:Preces un pakalpojumi
	2300:Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000
	2312:Inventārs


	5000:Pamatkapitāla veidošana
	5200:Pamatlīdzekļi
	5238:Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika




	257:Iekšlietu ministrijas datortīkla darbības drošības nodrošināšana
	IEN07:Ieņēmumu klasifikators
	21000:Budžeta iestāžu ieņēmumi
	21700:Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
	21710:Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem



	IZM07:Izmaksu klasifikators
	2000:Preces un pakalpojumi
	2200:Pakalpojumi
	2243:Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā apkalpošana
	2251:Informācijas sistēmas uzturēšana
	2252:Informācijas sistēmas licenču nomas izdevumi


	5000:Pamatkapitāla veidošana
	5100:Nemateriālie ieguldījumi
	5121:Datorprogrammas

	5200:Pamatlīdzekļi
	5238:Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika







	40.00.00:Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu darbības nodrošinājums
	40.02.00:Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums:02
	0088:LR IEM Informācijas centrs
	225:Centralizēto kapitālieguldījumu programma
	IEN07:Ieņēmumu klasifikators
	21000:Budžeta iestāžu ieņēmumi
	21700:Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
	21710:Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem



	IZM07:Izmaksu klasifikators
	5000:Pamatkapitāla veidošana
	5100:Nemateriālie ieguldījumi
	5121:Datorprogrammas
	5140:Nemateriālo ieguldījumu izveidošana

	5200:Pamatlīdzekļi
	5238:Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika







	62.00.00:Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu un pasākumu īstenošana
	62.06.00:Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu un pasākumu īstenošana (2007-2013):06
	0088:LR IEM Informācijas centrs
	023:Biometrijas datu apstrādes sistēmas izveide
	IEN07:Ieņēmumu klasifikators
	21000:Budžeta iestāžu ieņēmumi
	21700:Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
	21710:Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem



	IZM07:Izmaksu klasifikators
	5000:Pamatkapitāla veidošana
	5100:Nemateriālie ieguldījumi
	5140:Nemateriālo ieguldījumu izveidošana







	67.00.00:Eiropas Kopienas iniciatīvas projektu un pasākumu īstenošana
	67.06.00:Pamatprogrammas "Drošība un brīvību garantēšana" projektu un pasākumu īstenošana (2007-2013):06
	0088:LR IEM Informācijas centrs
	028:Ģeogrāfiski - analītiskās informācijas sistēmas izstrāde nelikumīgās narkotiku aprites ierobežošanai
	IEN07:Ieņēmumu klasifikators
	21000:Budžeta iestāžu ieņēmumi
	21100:Budžeta iestādes ieņēmumi no ārvalstu finanšu palīdzības 
	21191:Ieņēmumi no citu Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanas un saņemtās ārvalstu finanšu palīdzības, kas nav Eiropas Savienības struktūrfondi 



	IZM07:Izmaksu klasifikators
	5000:Pamatkapitāla veidošana
	5100:Nemateriālie ieguldījumi
	5140:Nemateriālo ieguldījumu izveidošana




	029:Zagto un zudušo kultūras vērtību uzskaites pilnveidošana kultūras vērtību kontrabandas novēršanai un apkarošanai
	IEN07:Ieņēmumu klasifikators
	21000:Budžeta iestāžu ieņēmumi
	21100:Budžeta iestādes ieņēmumi no ārvalstu finanšu palīdzības 
	21191:Ieņēmumi no citu Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanas un saņemtās ārvalstu finanšu palīdzības, kas nav Eiropas Savienības struktūrfondi 



	IZM07:Izmaksu klasifikators
	5000:Pamatkapitāla veidošana
	5100:Nemateriālie ieguldījumi
	5140:Nemateriālo ieguldījumu izveidošana




	032:Nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēmas izveide
	IEN07:Ieņēmumu klasifikators
	21000:Budžeta iestāžu ieņēmumi
	21100:Budžeta iestādes ieņēmumi no ārvalstu finanšu palīdzības 
	21191:Ieņēmumi no citu Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanas un saņemtās ārvalstu finanšu palīdzības, kas nav Eiropas Savienības struktūrfondi 

	21700:Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
	21710:Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem



	IZM07:Izmaksu klasifikators
	1000:Atlīdzība
	1100:Atalgojums
	1147:Piemaksa par papildu darbu

	1200:Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas

	1210:Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas


	2000:Preces un pakalpojumi
	2200:Pakalpojumi
	2219:Pārējie sakaru pakalpojumi
	2239:Pārējie iestādes administratīvie izdevumi 

	2300:Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000
	2311:Biroja preces


	5000:Pamatkapitāla veidošana
	5100:Nemateriālie ieguldījumi
	5140:Nemateriālo ieguldījumu izveidošana




	188:Pirkstu nospiedumu datu apmaiņas moduļa izveide 
	IEN07:Ieņēmumu klasifikators
	21000:Budžeta iestāžu ieņēmumi
	21100:Budžeta iestādes ieņēmumi no ārvalstu finanšu palīdzības 
	21191:Ieņēmumi no citu Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanas un saņemtās ārvalstu finanšu palīdzības, kas nav Eiropas Savienības struktūrfondi 

	21700:Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
	21710:Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem



	IZM07:Izmaksu klasifikators
	1000:Atlīdzība
	1100:Atalgojums
	1150:Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu pamata

	1200:Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas

	1210:Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas


	2000:Preces un pakalpojumi
	2200:Pakalpojumi
	2239:Pārējie iestādes administratīvie izdevumi 

	2300:Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000
	2311:Biroja preces
	2312:Inventārs


	5000:Pamatkapitāla veidošana
	5100:Nemateriālie ieguldījumi
	5140:Nemateriālo ieguldījumu izveidošana






	67.07.00:Vispārējās programmas "Pamattiesības un tiesiskums" projektu un pasākumu īstenošana (2007-2013):07
	0088:LR IEM Informācijas centrs
	030:Notiesāto personu identifikācijas iespēju paaugstināšana
	IEN07:Ieņēmumu klasifikators
	21000:Budžeta iestāžu ieņēmumi
	21100:Budžeta iestādes ieņēmumi no ārvalstu finanšu palīdzības 
	21191:Ieņēmumi no citu Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanas un saņemtās ārvalstu finanšu palīdzības, kas nav Eiropas Savienības struktūrfondi 



	IZM07:Izmaksu klasifikators
	5000:Pamatkapitāla veidošana
	5100:Nemateriālie ieguldījumi
	5140:Nemateriālo ieguldījumu izveidošana




	189:Administratīvā procesa atbalsta sistēmas izveide
	IEN07:Ieņēmumu klasifikators
	21000:Budžeta iestāžu ieņēmumi
	21100:Budžeta iestādes ieņēmumi no ārvalstu finanšu palīdzības 
	21191:Ieņēmumi no citu Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanas un saņemtās ārvalstu finanšu palīdzības, kas nav Eiropas Savienības struktūrfondi 

	21700:Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
	21710:Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem



	IZM07:Izmaksu klasifikators
	1000:Atlīdzība
	1100:Atalgojums
	1147:Piemaksa par papildu darbu

	1200:Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas

	1210:Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas


	2000:Preces un pakalpojumi
	2100:Mācību, darba un dienesta  komandējumi, dienesta, darba braucieni
	2121:Dienas nauda
	2122:Pārējie komandējumu un dienesta, darba braucienu izdevumi

	2200:Pakalpojumi
	2239:Pārējie iestādes administratīvie izdevumi 


	5000:Pamatkapitāla veidošana
	5100:Nemateriālie ieguldījumi
	5140:Nemateriālo ieguldījumu izveidošana







	70.00.00:Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana
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