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Pamatbudžeta programmas, apakšprogrammas, pasākuma  
resursu izdevumu segšanai (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāmes 2016.gadam 

Programmas/apakšprogrammas/pasākuma nosaukums Rādītājs/koda nosaukums Apstiprināts
2016.gadam Euro

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

Iestāde  LR IEM Informācijas centrs
Pasākums  Pamatdarbības funkciju nodrošināšana

Ieņēmumu klasifikators 11 601 362
21000:Iestādes ieņēmumi 11 601 362

21300:Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 151 947
1 19021394:Ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem

150 75721399:Citi  ieņēmumi  par maksas pakalpojumiem

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

1 110

1 11021499:Pārējie iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi

21700:Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 11 448 305
11 448 30521710:Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

Izmaksu klasifikators 11 601 362
1000:Atlīdzība 4 678 855

1100:Atalgojums 3 626 511
177 9841114:Valsts civildienesta ierēdņu mēnešalga

64 2721116:Mēnešalga amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm

3 055 1161119:Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga)

11 2861141:Piemaksa par nakts darbu

2 9541142:Samaksa par virsstundu darbu un darbu svētku dienās

6 3331143:Piemaksas par speciālo dienesta pakāpi un diplomātisko rangu

12 8541145:Piemaksa par darbu īpašos apstākļos, speciālās piemaksas

52 1041146:Piemaksa par personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti

83 1401147:Piemaksa par papildu darbu
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160 4681148:Prēmijas un naudas balvas

1200:Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas 1 052 344
883 2901210:Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

117 8311221:Darba devēja  pabalsti un kompensācijas, no kuriem  aprēķina iedzīvotāju ienākuma nodokli un  valsts sociālās
apdrošināšanas obligātās iemaksas

51 2231227:Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes  gadījumu apdrošināšanai

2000:Preces un pakalpojumi 5 586 941
2100:Mācību, darba un dienesta  komandējumi, darba braucieni 51 424

5402111:Dienas nauda

3 6002112:Pārējie komandējumu un darba braucienu izdevumi

5 5312121:Dienas nauda

41 7532122:Pārējie komandējumu un darba braucienu izdevumi

2200:Pakalpojumi 4 582 531
361 5002211:Valsts nozīmes datu pārraides tīkla pakalpojumi (pieslēguma punkta abonēšanas maksa, pieslēguma punkta ierīkošanas

maksa un citi izdevumi)
933 1302219:Pārējie sakaru pakalpojumi

1 2002221:Izdevumi par apkuri

106 0582223:Izdevumi par elektroenerģiju

4282231:Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības

1 4732232:Auditoru, tulku pakalpojumi, izdevumi par iestāžu pasūtītajiem pētījumiem

10 8652234:Normatīvajos aktos  noteiktie darba devēja  veselības izdevumi darba ņēmējiem

15 6502235:Izdevumi par saņemtajiem apmācību pakalpojumiem

2 1762236:Bankas komisija, pakalpojumi

1 3232239:Pārējie iestādes administratīvie izdevumi

7 9602242:Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts

531 8072243:Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā apkalpošana

6 0902247:Apdrošināšanas izdevumi

250 7102249:Pārējie remontdarbu un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi

1 337 1822251:Informācijas sistēmas uzturēšana

835 0072252:Informācijas sistēmas licenču nomas izdevumi

171 2232261:Ēku, telpu īre un noma

1702269:Pārējā  noma
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8 5792279:Pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojumu veidi

2300:Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 926 178
325 3112311:Biroja preces

161 0552312:Inventārs

2 5002313:Spectērpi

6002314:Izdevumi par precēm iestādes administratīvās darbības nodrošināšanai

38 1812322:Degviela

3002329:Pārējie enerģētiskie materiāli

397 7312350:Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli

5002390:Pārējās preces

2500:Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un naudas sodu maksājumi 26 808
25 7802512:Budžeta iestāžu pievienotās vērtības nodokļa maksājumi

1 0282519:Pārējie budžeta iestāžu pārskaitītie nodokļi un nodevas

5000:Pamatkapitāla veidošana 1 335 566
5100:Nemateriālie ieguldījumi 1 082 116

380 6835121:Datorprogrammas

701 4335140:Nemateriālo ieguldījumu izveidošana

5200:Pamatlīdzekļi 253 450
3 9845232:Saimniecības pamatlīdzekļi

249 4665238:Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika

Pasākums  Eiropas Savienības prasībām atbilstošu pasu, elektronisko identifikācijas karšu un uzturēšanās atļauju izsniegšana

Ieņēmumu klasifikators 171 063
21000:Iestādes ieņēmumi 171 063

21700:Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 171 063
171 06321710:Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

Izmaksu klasifikators 171 063
2000:Preces un pakalpojumi 158 963

2200:Pakalpojumi 123 857
7 3352243:Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā apkalpošana
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55 6602251:Informācijas sistēmas uzturēšana

60 8622252:Informācijas sistēmas licenču nomas izdevumi

2300:Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 35 106
26 9062311:Biroja preces

8 2002350:Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli

5000:Pamatkapitāla veidošana 12 100
5200:Pamatlīdzekļi 12 100

12 1005238:Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika

Pasākums  Ceļu satiksmes pārkāpumu fiksēšanas tehnisko līdzekļu (fotoradaru) darbības nodrošināšana

Ieņēmumu klasifikators 21 766
21000:Iestādes ieņēmumi 21 766

21700:Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 21 766
21 76621710:Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

Izmaksu klasifikators 21 766
2000:Preces un pakalpojumi 21 766

2200:Pakalpojumi 1 366
1 3662219:Pārējie sakaru pakalpojumi

2300:Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 20 400
13 6802311:Biroja preces

6 7202350:Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli

Pasākums  Personu pārvietošanas rīcības plāns

Ieņēmumu klasifikators 19 135
21000:Iestādes ieņēmumi 19 135

21700:Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 19 135
19 13521710:Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

Izmaksu klasifikators 19 135
2000:Preces un pakalpojumi 1 500

2300:Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 1 500
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1 5002312:Inventārs

5000:Pamatkapitāla veidošana 17 635
5200:Pamatlīdzekļi 17 635

17 6355238:Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika

Pasākums  Drošības stiprināšanas pasākumi

Ieņēmumu klasifikators 432 000
21000:Iestādes ieņēmumi 432 000

21700:Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 432 000
432 00021710:Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

Izmaksu klasifikators 432 000
2000:Preces un pakalpojumi 720

2300:Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 720
7202312:Inventārs

5000:Pamatkapitāla veidošana 431 280
5100:Nemateriālie ieguldījumi 317 572

317 5725121:Datorprogrammas

5200:Pamatlīdzekļi 113 708
11 7085238:Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika

102 0005240:Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība
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Iekšējās drošības biroja darbībaProgramma  42.00.00
Iestāde  LR IEM Informācijas centrs

Pasākums  Iekšējās drošības biroja darbības nodrošināšana

Ieņēmumu klasifikators 85 005
21000:Iestādes ieņēmumi 85 005

21700:Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 85 005
85 00521710:Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

Izmaksu klasifikators 85 005
2000:Preces un pakalpojumi 85 005

2200:Pakalpojumi 18 325
4 9202211:Valsts nozīmes datu pārraides tīkla pakalpojumi (pieslēguma punkta abonēšanas maksa, pieslēguma punkta ierīkošanas

maksa un citi izdevumi)
7 2602219:Pārējie sakaru pakalpojumi

1 2102243:Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā apkalpošana

4 9352252:Informācijas sistēmas licenču nomas izdevumi

2300:Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 66 680
50 0802311:Biroja preces

8 6002312:Inventārs

8 0002350:Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli
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Eiropas Kopienas iniciatīvas projektu un pasākumu īstenošanaProgramma  67.00.00
Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Kopienas iniciatīvu fondu finansējumuApakšprogramma  67.02.00

Iestāde  LR IEM Informācijas centrs
Pasākums  Pasažieru datu reģistra (PDR) sistēmas izveide Latvijā

Ieņēmumu klasifikators 734 340
21000:Iestādes ieņēmumi 734 340

21200:Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam 734 340
734 34021210:Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam

Izmaksu klasifikators 734 340
9000:Kapitālo izdevumu transferti 734 340

9600:Atmaksa valsts budžetā par veiktajiem kapitālajiem izdevumiem 734 340
734 3409610:Atmaksa valsts pamatbudžetā par valsts budžeta iestādes veiktajiem kapitālajiem izdevumiem Eiropas Savienības politiku

instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajos projektos (pasākumos)

Pamatprogrammas "Drošība un brīvību garantēšana" projektu un pasākumu īstenošana (2007-2013)Apakšprogramma  67.06.00
Iestāde  LR IEM Informācijas centrs

Pasākums  Pasažieru datu reģistra (PDR) sistēmas izveide Latvijā

Ieņēmumu klasifikators 3 688 910
21000:Iestādes ieņēmumi 3 688 910

21100:Iestādes ieņēmumi no ārvalstu finanšu palīdzības 2 007 697
2 007 69721191: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 1 681 213
1 681 21321710:Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

Izmaksu klasifikators 3 688 910
2000:Preces un pakalpojumi 13 920

2200:Pakalpojumi 9 120
9 1202232:Auditoru, tulku pakalpojumi, izdevumi par iestāžu pasūtītajiem pētījumiem

2300:Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 4 800
4 8002314:Izdevumi par precēm iestādes administratīvās darbības nodrošināšanai

5000:Pamatkapitāla veidošana 3 674 990
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5100:Nemateriālie ieguldījumi 2 162 391
2 162 3915140:Nemateriālo ieguldījumu izveidošana

5200:Pamatlīdzekļi 1 512 599
1 512 5995238:Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika
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