
1.lpp no 9

Pamatbudžeta programmas, apakšprogrammas, pasākuma  
resursu izdevumu segšanai (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāmes 2014.gadam 

Programmas/apakšprogrammas/pasākuma nosaukums Rādītājs/koda nosaukums Apstiprināts
2014.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 9 773 634
21000:Budžeta iestāžu ieņēmumi 9 773 634

21300:Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 150 756
150 75621399:Citi  ieņēmumi  par maksas pakalpojumiem

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

2 301

2 30121499:Pārējie iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi

21700:Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 9 620 577
9 620 57721710:Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

Izmaksu klasifikators 9 773 634
1000:Atlīdzība 4 230 070

1100:Atalgojums 3 325 487
28 2241114:Valsts civildienesta ierēdņu mēnešalga

652 0571116:Mēnešalga amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm

2 407 6621119:Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga)

11 2861141:Piemaksa par nakts darbu

2 9541142:Samaksa par virsstundu darbu un darbu svētku dienās

46 4941143:Piemaksas par speciālo dienesta pakāpi un diplomātisko rangu

60 9231145:Piemaksa par darbu īpašos apstākļos, speciālās piemaksas

30 1731146:Piemaksa par personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti

43 7211147:Piemaksa par papildu darbu

41 9931148:Prēmijas, naudas balvas un materiālā stimulēšana
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Programmas/apakšprogrammas/pasākuma nosaukums Rādītājs/koda nosaukums Apstiprināts
2014.gadam Euro

1200:Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas 904 583
807 4161210:Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

97 1671221:Darba devēja  pabalsti un kompensācijas, no kuriem  aprēķina ienākuma nodokli, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksas

2000:Preces un pakalpojumi 4 115 656
2100:Mācību, darba un dienesta  komandējumi, dienesta, darba braucieni 26 508

1 4232111:Dienas nauda

3 6992112:Pārējie komandējumu un dienesta, darba braucienu izdevumi

5 2792121:Dienas nauda

16 1072122:Pārējie komandējumu un dienesta, darba braucienu izdevumi

2200:Pakalpojumi 3 360 016
329 6142211:Valsts nozīmes datu pārraides tīkla pakalpojumi (pieslēguma punkta abonēšanas maksa, pieslēguma punkta ierīkošanas

maksa un citi izdevumi)
1 177 1482219:Pārējie sakaru pakalpojumi

87 9122223:Izdevumi par elektroenerģiju

3562231:Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības, kursu un semināru organizēšana

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

2 2482236:Bankas komisija, pakalpojumi

1 3232239:Pārējie iestādes administratīvie izdevumi

3 2302242:Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts

509 2162243:Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā apkalpošana

6692247:Apdrošināšanas izdevumi

27 0742249:Pārējie remontdarbu un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi

694 0792251:Informācijas sistēmas uzturēšana

347 2302252:Informācijas sistēmas licenču nomas izdevumi

3862259:Pārējie informācijas tehnoloģiju pakalpojumi

139 5662261:Ēku, telpu īre un noma

3 5122264:Iekārtu un inventāra īre un noma

34 9802279:Pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojumu veidi

2300:Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 702 854
303 7012311:Biroja preces

110 3992312:Inventārs
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Programmas/apakšprogrammas/pasākuma nosaukums Rādītājs/koda nosaukums Apstiprināts
2014.gadam Euro

1572313:Spectērpi

15 3432322:Degviela

282329:Pārējie enerģētiskie materiāli

272 7992350:Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli

4272390:Pārējās preces

2500:Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un naudas sodu maksājumi 26 278
25 7802512:Budžeta iestāžu pievienotās vērtības nodokļa maksājumi

4982519:Pārējie budžeta iestāžu pārskaitītie nodokļi un nodevas

5000:Pamatkapitāla veidošana 1 427 908
5100:Nemateriālie ieguldījumi 1 273 606

476 3265121:Datorprogrammas

797 2805140:Nemateriālo ieguldījumu izveidošana

5200:Pamatlīdzekļi 154 302
3 9845232:Saimniecības pamatlīdzekļi

150 3185238:Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika

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

Ieņēmumu klasifikators 42 441
21000:Budžeta iestāžu ieņēmumi 42 441

21700:Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 42 441
42 44121710:Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

Izmaksu klasifikators 42 441
2000:Preces un pakalpojumi 42 441

2300:Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 42 441
21 4802311:Biroja preces

7 1102312:Inventārs

13 8512350:Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli
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Programmas/apakšprogrammas/pasākuma nosaukums Rādītājs/koda nosaukums Apstiprināts
2014.gadam Euro

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  Iekšlietu ministrijas radiosakaru sistēmas modernizācija

Ieņēmumu klasifikators 13 388 706
21000:Budžeta iestāžu ieņēmumi 13 388 706

21700:Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 13 388 706
13 388 70621710:Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

Izmaksu klasifikators 13 388 706
2000:Preces un pakalpojumi 181 052

2200:Pakalpojumi 181 052
49 8012249:Pārējie remontdarbu un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi

131 2512279:Pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojumu veidi

5000:Pamatkapitāla veidošana 13 207 654
5100:Nemateriālie ieguldījumi 2 222 988

2 222 9885121:Datorprogrammas

5200:Pamatlīdzekļi 10 984 666
10 984 6665238:Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika
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Programmas/apakšprogrammas/pasākuma nosaukums Rādītājs/koda nosaukums Apstiprināts
2014.gadam Euro

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  Nacionālā Kriminālizlūkošanas modeļa (NKIM) izveide

Ieņēmumu klasifikators 4 306
21000:Budžeta iestāžu ieņēmumi 4 306

21100:Budžeta iestādes ieņēmumi no ārvalstu finanšu palīdzības 3 914
3 91421191: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 392
39221710:Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

Izmaksu klasifikators 4 306
1000:Atlīdzība 4 306

1100:Atalgojums 3 484
3 4841142:Samaksa par virsstundu darbu un darbu svētku dienās

1200:Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas 822
8221210:Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

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

Pasākums  Administratīvā procesa atbalsta sistēmas izveide

Ieņēmumu klasifikators 343 165
21000:Budžeta iestāžu ieņēmumi 343 165

21100:Budžeta iestādes ieņēmumi no ārvalstu finanšu palīdzības 310 772
310 77221191: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 32 393
32 39321710:Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

Izmaksu klasifikators 343 165
2000:Preces un pakalpojumi 53 947

2100:Mācību, darba un dienesta  komandējumi, dienesta, darba braucieni 4 261
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Programmas/apakšprogrammas/pasākuma nosaukums Rādītājs/koda nosaukums Apstiprināts
2014.gadam Euro

2402121:Dienas nauda

4 0212122:Pārējie komandējumu un dienesta, darba braucienu izdevumi

2200:Pakalpojumi 43 686
15 6182231:Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības, kursu un semināru organizēšana

1 5082232:Auditoru, tulku pakalpojumi, izdevumi par iestāžu pasūtītajiem pētījumiem

1 4532261:Ēku, telpu īre un noma

1 8172264:Iekārtu un inventāra īre un noma

23 2902279:Pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojumu veidi

2300:Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 6 000
2 5002311:Biroja preces

3 5002312:Inventārs

5000:Pamatkapitāla veidošana 289 218
5100:Nemateriālie ieguldījumi 289 218

289 2185140:Nemateriālo ieguldījumu izveidošana
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Programmas/apakšprogrammas/pasākuma nosaukums Rādītājs/koda nosaukums Apstiprināts
2014.gadam Euro

Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošanaProgramma  70.00.00
Vispārīgās programmas "Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldība " Eiropas Atgriešanās fonda projektu un pasākumu īstenošana (2007-2013)Apakšprogramma  70.09.00

Iestāde  LR IEM Informācijas centrs
Pasākums  2012/Nelegālo imigrantu lietu digitālā arhīva izveidošana un attīstīšana

Ieņēmumu klasifikators 3 872
21000:Budžeta iestāžu ieņēmumi 3 872

21700:Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 3 872
3 87221710:Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

Izmaksu klasifikators 3 872
1000:Atlīdzība 3 872

1100:Atalgojums 3 133
3 1331142:Samaksa par virsstundu darbu un darbu svētku dienās

1200:Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas 739
7391210:Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

Pasākums  2012/ Atgriezto ārzemnieku un ieceļošanas aizliegumu reģistra izstrāde (Atgriezto personu ierakstu glabāšanas sistēmas izveidošana)

Ieņēmumu klasifikators 593
21000:Budžeta iestāžu ieņēmumi 593

21700:Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 593
59321710:Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

Izmaksu klasifikators 593
1000:Atlīdzība 593

1100:Atalgojums 480
4801142:Samaksa par virsstundu darbu un darbu svētku dienās

1200:Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas 113
1131210:Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

Vispārīgās programmas "Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldība"  Ārējo robežu fonda  projektu un pasākumu īstenošana (2007-2013)Apakšprogramma  70.11.00
Iestāde  LR IEM Informācijas centrs
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Programmas/apakšprogrammas/pasākuma nosaukums Rādītājs/koda nosaukums Apstiprināts
2014.gadam Euro

Pasākums  2013/ Nacionālās SIS II aplikācijas, saistīto informācijas sistēmu, tehniskās infrastruktūras un datu sagatavošana SISII ekspluatācijas uzsākšanai

Ieņēmumu klasifikators 886 611
21000:Budžeta iestāžu ieņēmumi 886 611

21700:Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 886 611
886 61121710:Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

Izmaksu klasifikators 886 611
1000:Atlīdzība 17 240

1100:Atalgojums 13 949
13 9491142:Samaksa par virsstundu darbu un darbu svētku dienās

1200:Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas 3 291
3 2911210:Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

2000:Preces un pakalpojumi 122 681
2200:Pakalpojumi 122 681

35 8412249:Pārējie remontdarbu un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi

86 8402251:Informācijas sistēmas uzturēšana

5000:Pamatkapitāla veidošana 746 690
5100:Nemateriālie ieguldījumi 92 890

92 8905140:Nemateriālo ieguldījumu izveidošana

5200:Pamatlīdzekļi 653 800
653 8005238:Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika
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Programmas/apakšprogrammas/pasākuma nosaukums Rādītājs/koda nosaukums Apstiprināts
2014.gadam Euro

Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē nodorošināšana 2015.gadāProgramma  96.00.00
Iestāde  LR IEM Informācijas centrs

Pasākums  Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē nodrošināšana 2015.gadā

Ieņēmumu klasifikators 133 906
21000:Budžeta iestāžu ieņēmumi 133 906

21700:Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 133 906
133 90621710:Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

Izmaksu klasifikators 133 906
2000:Preces un pakalpojumi 11 440

2200:Pakalpojumi 10 088
10 0882251:Informācijas sistēmas uzturēšana

2300:Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 1 352
1 3522312:Inventārs

5000:Pamatkapitāla veidošana 122 466
5200:Pamatlīdzekļi 122 466

122 4665238:Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika
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