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Pamatbudžeta programmas, apakšprogrammas, pasākuma  
resursu izdevumu segšanai (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāmes 2018.gadam 

Programmas/apakšprogrammas/pasākuma nosaukums Rādītājs/koda nosaukums Apstiprināts
2018.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 14 295 863
18000:Valsts budžeta transferti 163 894

18100:Valsts pamatbudžeta  savstarpējie transferti 163 894
163 89418131:Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferti no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

21000:Iestādes ieņēmumi 14 131 969
21300:Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 180 498

1 19021394:Ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem

179 30821399: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 13 950 361
13 950 36121710:Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

Izmaksu klasifikators 14 295 863
1000:Atlīdzība 5 637 821

1100:Atalgojums 4 353 023
228 6601114:Valsts civildienesta ierēdņu mēnešalga

3 752 1361119:Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga)

11 2801141:Piemaksa par nakts darbu

3 8401142:Samaksa par virsstundu darbu un darbu svētku dienās

7681143:Piemaksas par speciālo dienesta pakāpi un diplomātisko rangu

51 3831146:Piemaksa par personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti
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Programmas/apakšprogrammas/pasākuma nosaukums Rādītājs/koda nosaukums Apstiprināts
2018.gadam Euro

97 7051147:Piemaksa par papildu darbu

184 6871148:Prēmijas un naudas balvas

22 5641149:Citas normatīvajos aktos noteiktās piemaksas, kas nav iepriekš klasificētas

1200:Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas 1 284 798
1 082 4331210:Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

140 2631221:Darba devēja  pabalsti un kompensācijas, no kuriem  aprēķina iedzīvotāju ienākuma nodokli un  valsts sociālās
apdrošināšanas obligātās iemaksas

62 1021227:Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes  gadījumu apdrošināšanai

2000:Preces un pakalpojumi 6 240 259
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 5 092 174
403 1162211:Valsts nozīmes datu pārraides tīkla pakalpojumi (pieslēguma punkta abonēšanas maksa, pieslēguma punkta ierīkošanas

maksa un citi izdevumi)
816 7582219:Pārējie sakaru pakalpojumi

1 2002221:Izdevumi par apkuri

452222:Izdevumi par ūdeni un kanalizāciju

118 1302223:Izdevumi par elektroenerģiju

502224:Izdevumi par atkritumu savākšanu, izvešanu no apdzīvotām vietām un teritorijām ārpus apdzīvotām vietām un atkritumu
utilizāciju

2 4152229:Izdevumi par  pārējiem komunālajiem pakalpojumiem

4282231:Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības

8162232:Auditoru, tulku pakalpojumi, izdevumi par iestāžu pasūtītajiem pētījumiem

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

35 5792235:Izdevumi par saņemtajiem apmācību pakalpojumiem

2 8332236:Bankas komisija, pakalpojumi

4 1262239:Pārējie iestādes administratīvie izdevumi

10 2712242:Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts

692 7262243:Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā apkalpošana
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8 8602247:Apdrošināšanas izdevumi

2932248:Profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas izdevumi

233 1732249:Pārējie remontdarbu un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi

1 476 0622251:Informācijas sistēmas uzturēšana

1 020 2622252:Informācijas sistēmas licenču nomas izdevumi

87 1392259:Pārējie informācijas tehnoloģiju pakalpojumi

161 7582261:Ēku, telpu īre un noma

202263:Zemes noma

1702269:Pārējā  noma

5 0792279:Pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojumu veidi

2300:Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 1 064 861
417 6272311:Biroja preces

213 6232312:Inventārs

6002314:Izdevumi par precēm iestādes administratīvās darbības nodrošināšanai un sabiedrisko attiecību īstenošanai

32 1462322:Degviela

3202329:Pārējie enerģētiskie materiāli

400 0452350:Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli

5002390:Pārējās preces

2500:Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un naudas sodu maksājumi 31 800
30 7882512:Budžeta iestāžu pievienotās vērtības nodokļa maksājumi

302513:Budžeta iestāžu nekustamā īpašuma nodokļa (t.sk. zemes nodokļa parāda) maksājumi budžetā

9822519:Pārējie budžeta iestāžu pārskaitītie nodokļi un nodevas

5000:Pamatkapitāla veidošana 2 417 783
5100:Nemateriālie ieguldījumi 1 438 832

537 6105121:Datorprogrammas

901 2225140:Nemateriālo ieguldījumu izveidošana

5200:Pamatlīdzekļi 978 951
4 7915232:Saimniecības pamatlīdzekļi

924 1605238:Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika

50 0005240:Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība
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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
4 4412243:Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā apkalpošana

58 5542251: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 54 836
21000:Iestādes ieņēmumi 54 836

21700:Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 54 836
54 83621710:Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

Izmaksu klasifikators 54 836
2000:Preces un pakalpojumi 40 796

2200:Pakalpojumi 4 926
1 8582219:Pārējie sakaru pakalpojumi

2 5172249:Pārējie remontdarbu un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi

3962251:Informācijas sistēmas uzturēšana
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1552259:Pārējie informācijas tehnoloģiju pakalpojumi

2300:Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 35 870
22 5722311:Biroja preces

2 2102312:Inventārs

11 0882350:Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli

5000:Pamatkapitāla veidošana 14 040
5200:Pamatlīdzekļi 14 040

14 0405238:Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika

Pasākums  Drošības stiprināšanas pasākumi

Ieņēmumu klasifikators 494 644
21000:Iestādes ieņēmumi 494 644

21700:Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 494 644
494 64421710:Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

Izmaksu klasifikators 494 644
2000:Preces un pakalpojumi 150 000

2200:Pakalpojumi 150 000
150 0002252:Informācijas sistēmas licenču nomas izdevumi

5000:Pamatkapitāla veidošana 344 644
5100:Nemateriālie ieguldījumi 244 644

244 6445121:Datorprogrammas

5200:Pamatlīdzekļi 100 000
100 0005238:Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika

Pasākums  Administratīvo pārkāpumu uzskaites sistēmas pilnveidošana un uzturēšana

Ieņēmumu klasifikators 663 171
21000:Iestādes ieņēmumi 663 171

21700:Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 663 171
663 17121710:Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

Izmaksu klasifikators 663 171
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5000:Pamatkapitāla veidošana 663 171
5100:Nemateriālie ieguldījumi 663 171

663 1715140:Nemateriālo ieguldījumu izveidošana
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Programmas/apakšprogrammas/pasākuma nosaukums Rādītājs/koda nosaukums Apstiprināts
2018.gadam Euro

Valsts policijas darbībaProgramma  06.00.00
Valsts policijaApakšprogramma  06.01.00

Iestāde  LR IEM Informācijas centrs
Pasākums  NFI projekta LV08/3 ilgtspējas nodrošināšana

Ieņēmumu klasifikators 221
21000:Iestādes ieņēmumi 221

21700:Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 221
22121710:Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

Izmaksu klasifikators 221
2000:Preces un pakalpojumi 221

2200:Pakalpojumi 221
2212243:Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā apkalpošana
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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 (2014-2020)Apakšprogramma  62.07.00

Iestāde  LR IEM Informācijas centrs
Pasākums  Deinstitucionalizācijas procesu atbalsta sistēma (1.kārta)

Ieņēmumu klasifikators 69 500
18000:Valsts budžeta transferti 69 500

18100:Valsts pamatbudžeta  savstarpējie transferti 69 500
69 50018131:Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferti no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

Izmaksu klasifikators 69 500
5000:Pamatkapitāla veidošana 69 500

5100:Nemateriālie ieguldījumi 69 500
69 5005140:Nemateriālo ieguldījumu izveidošana
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Programmas/apakšprogrammas/pasākuma nosaukums Rādītājs/koda nosaukums Apstiprināts
2018.gadam Euro

Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošanaProgramma  70.00.00
Iekšējās drošības un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020)Apakšprogramma  70.18.00

Iestāde  LR IEM Informācijas centrs
Pasākums  Nacionālās vīzu informācijas sistēmas (NVIS) lietošana un attīstīšana (1.posms)

Ieņēmumu klasifikators 11 894
21000:Iestādes ieņēmumi 11 894

21700:Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 11 894
11 89421710:Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

Izmaksu klasifikators 11 894
1000:Atlīdzība 11 894

1100:Atalgojums 9 585
9 5851147:Piemaksa par papildu darbu

1200:Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas 2 309
2 3091210:Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

Pasākums  Nacionālās otrās paaudzes Šengenas informācijas sistēmas un SIRENE datu plūsmas informācijas sistēmas funkcionalitātes paplašināšana (1.posms)

Ieņēmumu klasifikators 236 561
21000:Iestādes ieņēmumi 236 561

21700:Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 236 561
236 56121710:Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

Izmaksu klasifikators 236 561
1000:Atlīdzība 25 775

1100:Atalgojums 20 772
17 6881142:Samaksa par virsstundu darbu un darbu svētku dienās

3 0841147:Piemaksa par papildu darbu

1200:Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas 5 003
5 0031210:Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

5000:Pamatkapitāla veidošana 210 786
5100:Nemateriālie ieguldījumi 210 786
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210 7865140:Nemateriālo ieguldījumu izveidošana

Pasākums  Sodu reģistra pilnveidošana automātiskai datu apmaiņai ar ECRIS sistēmu atbilstoši ES Lēmuma 2009/316/TI vadlīnijām

Ieņēmumu klasifikators 258 709
21000:Iestādes ieņēmumi 258 709

21700:Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 258 709
258 70921710:Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

Izmaksu klasifikators 258 709
1000:Atlīdzība 2 494

1100:Atalgojums 2 010
2 0101142:Samaksa par virsstundu darbu un darbu svētku dienās

1200:Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas 484
4841210:Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

5000:Pamatkapitāla veidošana 256 215
5100:Nemateriālie ieguldījumi 256 215

256 2155140:Nemateriālo ieguldījumu izveidošana

Pasākums  Robežuzraudzības un kontroles sistēmas infrastruktūras turpmāka pilnveidošana atbilstoši EUROSUR prasībām (3. un 4. posma realizācija) (1.posms)

Ieņēmumu klasifikators 11 659
21000:Iestādes ieņēmumi 11 659

21700:Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 11 659
11 65921710:Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

Izmaksu klasifikators 11 659
1000:Atlīdzība 1 659

1100:Atalgojums 1 337
1 3371147:Piemaksa par papildu darbu

1200:Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas 322
3221210:Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

2000:Preces un pakalpojumi 10 000
2200:Pakalpojumi 10 000
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10 0002235:Izdevumi par saņemtajiem apmācību pakalpojumiem
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