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Kods Rādītājs/koda nosaukums

Apstiprināts 

2012.gadam (Ls)            

( precizēts III)   

1 2 3
17300;18000; 

21100;  21200; 

21300:21400
IEŅĒMUMI – KOPĀ 45 906 378

17300
No valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu izveidoto 

iestāžu saņemtie transferti no augstākas iestādes
382 143

18000 Valsts budžeta transferti 28 707 630

18310

Valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžeta 

nefinansēto iestāžu saņemtie transferti no valsts budžeta noteiktam mērķim
28 707 630

18311 *
Valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžeta nefinansēto iestāžu 

saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim no ministrijas vai centrālās valsts 

iestādes budžeta, kuras institucionālā padotībā tās atrodas

14 161 338

18312
Valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžeta nefinansēto iestāžu 

saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim no citas ministrijas vai centrālās valsts 

iestādes budžeta

1 350 600

18313

Valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžeta nefinansēto iestāžu 

saņemtie transferti no ministrijas vai centrālās valsts iestādes budžeta, kuras institucionālā 

padotībā tās atrodas, Eiropas Savienības politikas instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu 

palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem)

12 739 408

18314

Valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžeta nefinansēto iestāžu 

saņemtie transferti no citas ministrijas vai centrālās valsts iestādes, Eiropas Savienības 

politikas instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem 

(pasākumiem)

62 999

18321
Pārējie valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžeta nefinansēto 

iestāžu saņemtie transferti no ministrijas vai centrālās valsts iestādes budžeta, kuras 

institucionālās padotībā tās atrodas

386 986

18322
Pārējie valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžeta nefinansēto 

iestāžu saņemtie transferti no citas ministrijas vai centrālās valsts iestādes budžeta
6 299

21100 Budžeta iestādes ieņēmumi no ārvalstu finanšu palīdzības 2 508 813

21191

Ieņēmumi no citu Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzfinansēto 

projektu un pasākumu īstenošanas, kas nav Eiropas Savienības struktūrfondi
2 489 366

21192 Ieņēmumi no citu valstu finanšu palīdzības programmu īstenošanas 19 447

21200 Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžeta. 0

21210 Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžeta. 0

21300; 21400   Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un

citi pašu ieņēmumi - kopā 14 307 792

21300
  Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un

citi pašu ieņēmumi 13 241 772
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Kods Rādītājs/koda nosaukums

Apstiprināts 

2012.gadam (Ls)            

( precizēts III)   

21320
 Ieņēmumu zaudējumi no valūtas kursa svārstībām attiecībā uz budžeta

iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem -8 400

21340
 Procentu ieņēmumi par  maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu

ieguldījumiem depozītā vai kontu atlikumiem
7 500

21350  Maksa par izglītības pakalpojumiem 10 181 190

 21351  Mācību maksa 10 036 790

 21359  Pārējie ieņēmumi par izglītības pakalpojumiem 144 400

21380   Ieņēmumi par nomu un īri 1 968 870

 21381  Ieņēmumi par nomu 984 250

 21382  Ieņēmumi par viesnīcu pakalpojumiem 958 000

 21384  Ieņēmumi par zemes nomu 16 620

 21389  Pārējie ieņēmumi par nomu un īri 10 000

21390  Ieņēmumi par pārējiem budžeta iestāžu maksas pakalpojumiem 1 092 612

 21394  Ieņēmumi par dzīvokļu un komunālajiem pakalpojumiem 830

 21395  Ieņēmumi par projektu īstenošanu 5 109

 21396  Ieņēmumi par zinātnes projektu īstenošanu 244 405

 21397
 Apdrošināšanas sabiedrības saņemtā atlīdzība par autoavārijā cietušu 

automašīnu un atlīdzības ieskaitīšanu iestādes ieņēmumos
2 268

 21399  Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem 840 000

21400

Pārējie 21.3.0.0.grupā neklasificētie budžeta iestāžu ieņēmumi par

budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu

ieņēmumi

1 066 020

21420   Pārējie šajā klasifikācijā iepriekš neklasificētie ieņēmumi 866 530

 21422
 Ieņēmumi no vadošā partnera partneru grupas īstenotajiem Eiropas 

Savienības politiku instrumentu projektiem
866 530

 21429  Pārējie iepriekš neklasificētie īpašiem mērķiem noteiktie ieņēmumi 0

21490   Citi iepriekš neklasificētie maksas pakalpojumi un pašu ieņēmumi 199 490

 21499  Pārējie iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi 199 490

0

1000–9000 IZDEVUMI – KOPĀ 56 741 816

1000–4000;

6000–7000
Uzturēšanas izdevumi 51 225 421

1000–2000 Kārtējie izdevumi 40 793 213

 1000  Atlīdzība 28 607 331

 1100  Atalgojums 22 964 332

 1110  Mēneša amatalga 21 540 002

 1119 Pārējo darbinieku mēneša amatalga 21 540 002

 1140  Piemaksas un prēmijas 679 330

 1142 Piemaksa par virsstundu darbu 63 000

1147 Piemaksa par papildu darbu 592 080

 1148 Prēmijas, naudas balvas un materiālā stimulēšana 24 250

 1150
 Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu

dokumentu pamata
745 000

 1200
 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla

rakstura pabalsti un kompensācijas 5 642 999

 1210  Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 5 532 108

 1220  Darba devēja sociāla rakstura pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi 110 891

 1221
Darba devēja sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas, no kuriem aprēķina 

ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
17 500
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Kods Rādītājs/koda nosaukums

Apstiprināts 

2012.gadam (Ls)            

( precizēts III)   

 1227
Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes gadījumu 

apdrošināšanai
85 000

1228
 Darba devēja sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas, no kā neaprēķina 

ienākuma nodokli, un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
8 391

 2000  Preces un pakalpojumi 12 185 882

 2100  Komandējumi un dienesta braucieni 1 635 100

 2110  Iekšzemes komandējumi un dienesta braucieni 60 100

 2111 Dienas nauda 12 500

 2112 Pārējie komandējumu un dienesta braucienu izdevumi 47 600

 2120  Ārvalstu komandējumi un dienesta braucieni 1 575 000

 2121 Dienas nauda 575 000

 2122 Pārējie komandējumu izdevumi 1 000 000

 2200  Pakalpojumi 8 083 182

 2210  Pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi 260 000

 2219 Pārējie sakaru pakalpojumi 260 000

 2220  Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 1 890 700

 2221 Izdevumi par apkuri 935 000

 2222 Izdevumi par ūdeni un kanalizāciju 170 000

 2223 Izdevumi par elektroenerģiju 716 500

 2229 Izdevumi par pārējiem komunālajiem pakalpojumiem 69 200

 2230
 Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu

saistītie izdevumi
814 930

 2231
Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības, kursu un semināru 

organizēšana
318 630

 2232 Uz līguma pamata pieaicināto ekspertu izdevumi 71 000

 2233 Izdevumi par transporta pakalpojumiem 73 000

2234
Normatīvajos aktos noteiktie darba devēja veselības izdevumi darba 

ņēmējiem
100

 2236 Bankas komisija, pakalpojumi 7 000

 2239
Pārējie iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības 

nodrošināšanu saistītie pakalpojumi
345 200

 2240
 Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot ēku, būvju un

ceļu kapitālo remontu)
1 430 400

 2241 Ēku, būvju un telpu remonts 850 000

 2242 Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts 21 000

 2243 Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā apkalpošana 80 000

 2244 Ēku, būvju un telpu uzturēšana 366 000

 2247 Apdrošināšanas izdevumi 13 000

2248 Profesionālās darbības civiltiesiskās apdrošināšanas izdevumi 300

 2249 Pārējie remontdarbu un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi 100 100

 2250  Informācijas tehnoloģijas pakalpojumi 311 500

 2251 Informācijas sistēmas uzturēšana 8 500

 2252 Informācijas sistēmas licenču nomas izdevumi 78 000

 2259 Pārējie informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 225 000

 2260  Īre un noma 394 900

 2261 Ēku, telpu īre un noma 157 400

 2262 Transportlīdzekļu noma 35 000

 2263 Zemes noma 18 500

 2264 Iekārtu un inventāra īre un noma 148 000
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Kods Rādītājs/koda nosaukums

Apstiprināts 
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( precizēts III)   

 2269 Pārējā noma 36 000

 2270  Citi pakalpojumi 2 980 752

 2273 Maksa par zinātniskās pētniecības darbu izpildi 349 000

 2279 Pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojumu veidi 2 631 752

 2300
 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, ko 

neuzskaita kodā 5000
1 597 100

 2310  Biroja preces un inventārs 460 650

 2311 Biroja preces 315 250

 2312 Inventārs 145 400

 2320  Kurināmais un enerģētiskie materiāli 57 200

 2321 Kurināmais 18 000

 2322 Degviela 39 200

 2340
 Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās ierīces, medicīniskie

instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana
395 800

 2341 Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces 385 800

 2344 Medicīnas instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana 10 000

 2350  Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 530 750

 2360  Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu uzturēšana 20 500

 2361 Mīkstais inventārs 20 500

 2370  Mācību līdzekļi un materiāli 46 400

 2390  Pārējās preces 85 800

 2400 Izdevumi periodikas iegādei 30 500

 2500  Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi 840 000

 2510  Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi 840 000

 2512 Pievienotās vērtības nodoklis 620 000

 2513 Nekustamā īpašuma nodoklis 215 000

 2519 Pārējie nodokļi un nodevas 5 000

3000; 6000 Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 6 531 194

 3000  Subsīdijas un dotācijas 400

 3200
 Subsīdijas un dotācijas komersantiem, izņemot lauksaimniecības

ražošanu, nevalstiskajām organizācijām un citām institūcijām
400

3290
Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem ES politiku

instrumentu un pārējās ārvalstu fin.palīdzības līdzfin.projektu ietvaros
400

3294
Atmaksa biedrībām un nodibinājumiem par ES politiku instrumentu un 

pārējās ārvalstu fin.palīdzības prijektu īstenošanai
400

 6000  Sociālie pabalsti 6 530 794

 6290  Pārējie maksājumi iedzīvotājiem 6 530 794

 6291 Stipendijas 6 530 794

7000

Uzturēšanas izdevumu transferti, dotācijas un mērķdotācijas

pašvaldībām uzturēšanas izdevumiem, pašu resursi, starptautiskā

sadarbība

3 901 014

7600–7700
 Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā

sadarbība
45 500

 7700  Starptautiskā sadarbība 45 500

 7710  Biedru naudas un dalības maksa starptautiskajās institūcijās 33 500

 7711
Biedra naudas un dalības maksa Eiropas Savienības starptautiskajās 

institūcijās, izņemot kodā 7714 iekļaujamās izmaksas
25 000

 7712
Biedra naudas un dalības maksa pārējās starptautiskajās institūcijās, izņemot 

kodā 7715 iekļaujamās iemaksas
8 500
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 7720  Pārējie pārskaitījumi ārvalstīm 12 000

7100–7500  Uzturēšanas izdevumu transferti 162

 7500  Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam 162

 7510
 Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem

Eiropas Savienības fondu līdzfinansētajos projektos
162

7800
No valsts budžeta daļēji finansētu atvasināto publisko personu un budžeta 

nefinansētu iestāžu uzturēšanas izdevumu transferti 3 855 352

7810
No valsts budžeta daļēji finansētu atvasināto publisko personu un budžeta 

nefinansētu iestāžu uzturēšanas izdevumu transferti uz valsts budžetu 183 347

7811

No valsts budžeta daļēji finansētu atvasināto publisko personu un budžeta 

nefinansētu iestāžu uzturēšanas izdevumu transferti uz valsts budžetu (ministrijai, 

centrālajai valsts iestādei, kuras padotībā tā atrodas)

175 193

7813

No valsts budžeta daļēji finansētu atvasināto publisko personu un budžeta 

nefinansētu iestāžu atmaksa valsts budžetam (ministrijai, centrālajai valsts iestādei, 

kuras padotībā tā atrodas)…….

8 154

7830*
No valsts budžeta daļēji finansētu atvasināto publisko personu uzturēšanas 

izdevumu transferti uz to izveidotām iestādēm
3 672 005

8200 Zaudējumi no valūtas kursa svarstībām attiecībā uz budžeta iestāžu

sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumu līdzekļiem

35

5000; 9000  Kapitālie izdevumi 5 516 360

5000  Pamatkapitāla veidošana 5 516 360

 5100  Nemateriālie ieguldījumi 75 700

5120  Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un līdzīgas tiesības 73 000

 5121 Datorprogrammas 71 000

 5129 Pārējās licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības 2 000

 5130  Pārējie nemateriālie ieguldījumi 2 700

 5200  Pamatlīdzekļi 5 440 660

 5220  Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas 3 002 000

 5230  Pārējie pamatlīdzekļi 599 500

5232 Saimniecības pamatlīdzekļi 50 000

 5233 Bibliotēku krājumi 98 000

 5236 Antīkie un citi mākslas priekšmeti 500

 5238 Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika 401 000

 5239 Pārējie iepriekš neklasificētie pamatlīdzekļi 50 000

 5240  Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā celtniecība 51 500

 5250  Kapitālais remonts un rekonstrukcija 1 787 660

[17300;18000–

21700] –
Finansiālā bilance

-10 835 438

F 00 00 00 00 Finansēšana 10 835 438

F21 01 00 00 Naudas līdzekļi 10 835 438

F21 01 00 00 1

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu

izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)
10 835 438

0

* tai skaitā 1 782 648 Ls LU aģentūru bāzes finansējums.

LU FUD Finanšu plānu daļas vadītāja                                                J.Platonova

2012.gada  28.decembris
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