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Pamatbudžeta programmas, apakšprogrammas, pasākuma 
resursu izdevumu segšanai (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāmes 2020.gadam 

Programmas/apakšprogrammas/pasākuma nosaukums Rādītājs/koda nosaukums Apstiprināts
2020.gadam Euro

Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu darbības nodrošinājumsProgramma  40.00.00
Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkumsApakšprogramma  40.02.00

Iestāde  Iekšlietu ministrija
Pasākums  Centralizēto kapitālieguldījumu programma

Ieņēmumu klasifikators 1 556 691
21000:Iestādes ieņēmumi 1 556 691

21700:Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 556 691
1 556 69121710:Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

Izmaksu klasifikators 1 556 691
5000:Pamatkapitāla veidošana 1 556 691

5200:Pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi 1 556 691
1 556 6915239:Pārējie iepriekš neklasificētie pamatlīdzekļi un ieguldījuma īpašumi
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Programmas/apakšprogrammas/pasākuma nosaukums Rādītājs/koda nosaukums Apstiprināts
2020.gadam Euro

Finanšu izlūkošanas dienesta darbībaProgramma  43.00.00
Iestāde  Iekšlietu ministrija

Pasākums  Administratīvā nodrošināšana Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienestam

Ieņēmumu klasifikators 35 837
21000:Iestādes ieņēmumi 35 837

21700:Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 35 837
35 83721710:Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

Izmaksu klasifikators 35 837
1000:Atlīdzība 35 837

1100:Atalgojums 28 880
28 8801147:Piemaksa par papildu darbu

1200:Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas 6 957
6 9571210:Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
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Programmas/apakšprogrammas/pasākuma nosaukums Rādītājs/koda nosaukums Apstiprināts
2020.gadam Euro

Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošanaProgramma  70.00.00
Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēmApakšprogramma  70.16.00

Iestāde  Iekšlietu ministrija
Pasākums  Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz ES Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm

Ieņēmumu klasifikators 62 728
18000:Valsts budžeta transferti 62 728

18100:Valsts pamatbudžeta  savstarpējie transferti 62 728
62 72818132:Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferti no ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem

Izmaksu klasifikators 62 728
2000:Preces un pakalpojumi 62 728

2100:Mācību, darba un dienesta  komandējumi, darba braucieni 62 728
62 7282122:Pārējie komandējumu un darba braucienu izdevumi

Iekšējās drošības un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020)Apakšprogramma  70.18.00
Iestāde  Iekšlietu ministrija

Pasākums  Atbildīgās iestādes tehniskā palīdzība

Ieņēmumu klasifikators 463 000
21000:Iestādes ieņēmumi 463 000

21700:Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 463 000
463 00021710:Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

Izmaksu klasifikators 463 000
1000:Atlīdzība 410 000

1100:Atalgojums 312 990
221 6081114:Valsts civildienesta ierēdņu mēnešalga

32 7571146:Piemaksa par personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti

24 5171147:Piemaksa par papildu darbu

34 1081148:Prēmijas un naudas balvas

1200:Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas 97 010
78 5651210:Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
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Programmas/apakšprogrammas/pasākuma nosaukums Rādītājs/koda nosaukums Apstiprināts
2020.gadam Euro

13 1431221:Darba devēja  pabalsti un kompensācijas, no kuriem  aprēķina iedzīvotāju ienākuma nodokli un  valsts sociālās
apdrošināšanas obligātās iemaksas

3 2021227:Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes  gadījumu apdrošināšanai

2 1001228:Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kā neaprēķina iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās
apdrošināšanas obligātās iemaksas

2000:Preces un pakalpojumi 31 000
2100:Mācību, darba un dienesta  komandējumi, darba braucieni 19 044

1442111:Dienas nauda

1502112:Pārējie komandējumu un darba braucienu izdevumi

2 1502121:Dienas nauda

16 6002122:Pārējie komandējumu un darba braucienu izdevumi

2200:Pakalpojumi 10 956
4 6062231:Izdevumi iestādes sabiedrisko aktivitāšu īstenošanai

8002232:Izdevumi par profesionālās darbības pakalpojumiem

4002234:Normatīvajos aktos  noteiktie veselības un fiziskās sagatavotības pārbaudes izdevumi

3 1002235:Izdevumi par saņemtajiem mācību pakalpojumiem

502236:Maksājumu pakalpojumi un komisijas

2 0002239:Pārējie naklasificētie pakalpojumi

2300:Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 1 000
8002311:Biroja preces

2002312:Inventārs

5000:Pamatkapitāla veidošana 22 000
5100:Nemateriālie ieguldījumi 21 000

21 0005140:Nemateriālo ieguldījumu izveidošana

5200:Pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi 1 000
1 0005238:Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika

Pasākums  Brīvprātīgās atgriešanās un reintegrācijas palīdzības sniegšana Latvijā, 2016.–2018.gads

Ieņēmumu klasifikators 159 796
21000:Iestādes ieņēmumi 159 796

21700:Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 159 796
159 79621710:Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
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Programmas/apakšprogrammas/pasākuma nosaukums Rādītājs/koda nosaukums Apstiprināts
2020.gadam Euro

Izmaksu klasifikators 159 796
3000:Subsīdijas un dotācijas 159 796

3200:Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām, nodobinājumiem un fiziskām personām 159 796
159 7963291:Subsīdijas un dotācijas biedrībām un nodibinājumiem Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu

palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem)

Atmaksas valsts pamatbudžetā par Iekšējās drošības un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu finansējumu (2014-2020)Apakšprogramma  70.21.00
Iestāde  Iekšlietu ministrija

Pasākums  Patvēruma,migrācijas  un integrācijas fonds

Ieņēmumu klasifikators 1 205 231
21000:Iestādes ieņēmumi 1 205 231

21200:Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam 1 205 231
1 205 23121210:Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam

Izmaksu klasifikators 1 205 231
7000:Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība 1 205 231

7500:Atmaksa valsts budžetā par veiktajiem izdevumiem 1 205 231
1 205 2317500:Atmaksa valsts budžetā par veiktajiem izdevumiem

Pasākums  Iekšējās drošibas fonds - Robežas/ Vīzas

Ieņēmumu klasifikators 1 868 786
21000:Iestādes ieņēmumi 1 868 786

21200:Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam 1 868 786
1 868 78621210:Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam

Izmaksu klasifikators 1 868 786
7000:Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība 1 868 786

7500:Atmaksa valsts budžetā par veiktajiem izdevumiem 1 868 786
1 868 7867500:Atmaksa valsts budžetā par veiktajiem izdevumiem

Pasākums  Iekšējās drošibas fonds - Policijas sadarbība

Ieņēmumu klasifikators 1 764 755
21000:Iestādes ieņēmumi 1 764 755



6.lpp no 14

Programmas/apakšprogrammas/pasākuma nosaukums Rādītājs/koda nosaukums Apstiprināts
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21200:Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam 1 764 755
1 764 75521210:Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam

Izmaksu klasifikators 1 764 755
7000:Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība 1 764 755

7500:Atmaksa valsts budžetā par veiktajiem izdevumiem 1 764 755
1 764 7557500:Atmaksa valsts budžetā par veiktajiem izdevumiem

Izdevumi citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošanaiApakšprogramma  70.23.00
Iestāde  Iekšlietu ministrija

Pasākums  Nelikumīgu līdzekļu plūsma un upuru atklāšanas sarežģījumi darba ekspluatācijas gadījumos

Ieņēmumu klasifikators 18 093
21000:Iestādes ieņēmumi 18 093

21700:Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 18 093
18 09321710:Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

Izmaksu klasifikators 20 650
1000:Atlīdzība 9 919

1100:Atalgojums 7 993
2 6701142:Samaksa par virsstundu darbu un darbu svētku dienās

5 3231150:Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu pamata

1200:Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas 1 926
1 9261210:Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

2000:Preces un pakalpojumi 10 731
2100:Mācību, darba un dienesta  komandējumi, darba braucieni 5 657

6002112:Pārējie komandējumu un darba braucienu izdevumi

2 5002121:Dienas nauda

2 5572122:Pārējie komandējumu un darba braucienu izdevumi

2200:Pakalpojumi 5 074
6002231:Izdevumi iestādes sabiedrisko aktivitāšu īstenošanai

9002232:Izdevumi par profesionālās darbības pakalpojumiem

3002235:Izdevumi par saņemtajiem mācību pakalpojumiem
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Programmas/apakšprogrammas/pasākuma nosaukums Rādītājs/koda nosaukums Apstiprināts
2020.gadam Euro

3 2742239:Pārējie naklasificētie pakalpojumi

Finansēšana 2 557
 F20010000:Naudas līdzekļi un noguldījumi 2 557

F21010000:Naudas līdzekļi 2 557
2 557F210100202:Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas samazinājums
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Programmas/apakšprogrammas/pasākuma nosaukums Rādītājs/koda nosaukums Apstiprināts
2020.gadam Euro

Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu finansēto programmu, projektu un pasākumu īstenošanaProgramma  71.00.00
Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu finansētie projektiApakšprogramma  71.06.00

Iestāde  Iekšlietu ministrija
Pasākums  Programmas „Starptautiskā policijas sadarbība un noziedzības apkarošana” administrēšana

Ieņēmumu klasifikators 255 881
21000:Iestādes ieņēmumi 255 881

21700:Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 255 881
255 88121710:Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

Izmaksu klasifikators 255 881
1000:Atlīdzība 184 926

1100:Atalgojums 144 886
35 4181114:Valsts civildienesta ierēdņu mēnešalga

17 7091119:Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga)

45 0831146:Piemaksa par personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti

34 1661147:Piemaksa par papildu darbu

12 5101148:Prēmijas un naudas balvas

1200:Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas 40 040
35 7761210:Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

3 6241221:Darba devēja  pabalsti un kompensācijas, no kuriem  aprēķina iedzīvotāju ienākuma nodokli un  valsts sociālās
apdrošināšanas obligātās iemaksas

6401227:Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes  gadījumu apdrošināšanai

2000:Preces un pakalpojumi 66 755
2100:Mācību, darba un dienesta  komandējumi, darba braucieni 27 000

7 0002121:Dienas nauda

20 0002122:Pārējie komandējumu un darba braucienu izdevumi

2200:Pakalpojumi 35 255
18 2552231:Izdevumi iestādes sabiedrisko aktivitāšu īstenošanai

4 0002232:Izdevumi par profesionālās darbības pakalpojumiem

13 0002239:Pārējie naklasificētie pakalpojumi

2300:Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 4 500
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Programmas/apakšprogrammas/pasākuma nosaukums Rādītājs/koda nosaukums Apstiprināts
2020.gadam Euro

2 0002311:Biroja preces

2 0002312:Inventārs

5002314:Izdevumi par precēm  iestādes sabiedrisko aktivitāšu īstenošanai

5000:Pamatkapitāla veidošana 4 200
5200:Pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi 4 200

4 2005238:Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika
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Programmas/apakšprogrammas/pasākuma nosaukums Rādītājs/koda nosaukums Apstiprināts
2020.gadam Euro

Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projektiProgramma  73.00.00
Atmaksas valsts pamatbudžetā par Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiemApakšprogramma  73.02.00

Iestāde  Iekšlietu ministrija
Pasākums  Bruģējot ceļu saskaņotam darbības ietvaram Baltijas jūras reģionā

Ieņēmumu klasifikators 786
21000:Iestādes ieņēmumi 786

21200:Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam 786
78621210:Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam

Izmaksu klasifikators 786
7000:Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība 786

7500:Atmaksa valsts budžetā par veiktajiem izdevumiem 786
7867500:Atmaksa valsts budžetā par veiktajiem izdevumiem

Baltijas jūras valstu padomes Projektu atbalsta fonda īstenošanaApakšprogramma  73.08.00
Iestāde  Iekšlietu ministrija

Pasākums  Kompetenču veidošana, palīdzības sniegšana un kriminālvajāšana darba ekspluatācijas gadījumos Baltijas jūras reģionā

Ieņēmumu klasifikators 18 748
21000:Iestādes ieņēmumi 18 748

21700:Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 18 748
18 74821710:Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

Izmaksu klasifikators 62 494
1000:Atlīdzība 13 500

1100:Atalgojums 10 879
3 8501142:Samaksa par virsstundu darbu un darbu svētku dienās

7 0291150:Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu pamata

1200:Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas 2 621
2 6211210:Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

2000:Preces un pakalpojumi 48 994
2200:Pakalpojumi 48 994
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Programmas/apakšprogrammas/pasākuma nosaukums Rādītājs/koda nosaukums Apstiprināts
2020.gadam Euro

48 9942239:Pārējie naklasificētie pakalpojumi

Finansēšana 43 746
 F20010000:Naudas līdzekļi un noguldījumi 43 746

F21010000:Naudas līdzekļi 43 746
43 746F210100202:Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas samazinājums



12.lpp no 14

Programmas/apakšprogrammas/pasākuma nosaukums Rādītājs/koda nosaukums Apstiprināts
2020.gadam Euro

Nozaru vadība un politikas plānošanaProgramma  97.00.00
Iestāde  Iekšlietu ministrija

Pasākums  Pamatdarbības funkciju nodrošināšana

Ieņēmumu klasifikators 3 917 156
21000:Iestādes ieņēmumi 3 917 156

21300:Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 589
58921379:Ieņēmumi par pārējo dokumentu izsniegšanu  un pārējiem  kancelejas pakalpojumiem

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

3 923

3 92321499:Pārējie iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi

21700:Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 3 912 644
3 912 64421710:Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

Izmaksu klasifikators 3 917 156
1000:Atlīdzība 3 510 422

1100:Atalgojums 2 637 018
44 2201113:Ministru kabineta locekļu, valsts ministru un ministriju parlamentāro sekrtetāru mēnešalga

1 610 2751114:Valsts civildienesta ierēdņu mēnešalga

74 2891116:Mēnešalga amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm

462 0551119:Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga)

13 7461143:Piemaksas par speciālo dienesta pakāpi un diplomātisko rangu

28 4721146:Piemaksa par personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti

158 9051147:Piemaksa par papildu darbu

189 2181148:Prēmijas un naudas balvas

54 7901149:Citas normatīvajos aktos noteiktās piemaksas, kas nav iepriekš klasificētas

1 0481150:Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu pamata

1200:Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas 873 404
656 1731210:Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

109 5901221:Darba devēja  pabalsti un kompensācijas, no kuriem  aprēķina iedzīvotāju ienākuma nodokli un  valsts sociālās
apdrošināšanas obligātās iemaksas

67 8271224:Ārvalstīs nodarbināto amatpersonu (darbinieku) pabalsti un kompensācijas
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34 5491227:Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes  gadījumu apdrošināšanai

5 2651228:Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kā neaprēķina iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās
apdrošināšanas obligātās iemaksas

2000:Preces un pakalpojumi 371 048
2100:Mācību, darba un dienesta  komandējumi, darba braucieni 73 882

4002111:Dienas nauda

1 5002112:Pārējie komandējumu un darba braucienu izdevumi

17 8002121:Dienas nauda

54 1822122:Pārējie komandējumu un darba braucienu izdevumi

2200:Pakalpojumi 264 051
8 7222210:Izdevumi par sakaru pakalpojumiem

18 6442231:Izdevumi iestādes sabiedrisko aktivitāšu īstenošanai

3692232:Izdevumi par profesionālās darbības pakalpojumiem

1 0002234:Normatīvajos aktos  noteiktie veselības un fiziskās sagatavotības pārbaudes izdevumi

14 3802235:Izdevumi par saņemtajiem mācību pakalpojumiem

4882236:Maksājumu pakalpojumi un komisijas

67 0622238:Ārvalstīs nodarbināto amatpersonu (darbinieku) kompensācijas

16 4652239:Pārējie naklasificētie pakalpojumi

4002242:Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts

2202243:Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā apkalpošana

123 9822250:Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi

1 2002261:Ēku, telpu īre un noma

10 7192262:Transportlīdzekļu noma

4002272:Izdevumi par tiesvedības darbiem

2300:Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 32 945
5 8502311:Biroja preces

25 6952314:Izdevumi par precēm  iestādes sabiedrisko aktivitāšu īstenošanai

1 4002322:Degviela

2500:Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un sankciju maksājumi 170
1702519:Pārējie budžeta iestāžu pārskaitītie nodokļi un nodevas

3000:Subsīdijas un dotācijas 34 391



14.lpp no 14

Programmas/apakšprogrammas/pasākuma nosaukums Rādītājs/koda nosaukums Apstiprināts
2020.gadam Euro

3200:Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām, nodobinājumiem un fiziskām personām 34 391
34 3913263:Valsts un pašvaldību budžeta dotācija biedrībām un nodibinājumiem

6000:Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas 1 185
6200:Pensijas un sociālie pabalsti naudā 1 185

1 1856239:Pārējie valsts pabalsti un kompensācijas

7000:Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība 110
7100:Valsts budžeta transferti un uzturēšanas izdevumu transferti 110

1107120:Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu

Pasākums  Maksājumi starptautiskajās institūcijās un programmās

Ieņēmumu klasifikators 11 337
21000:Iestādes ieņēmumi 11 337

21700:Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 11 337
11 33721710:Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

Izmaksu klasifikators 11 337
7000:Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība 11 337

7700:Starptautiskā sadarbība 11 337
11 3377712:Maksājumi citās starptautiskajās institūcijās

Pasākums  Pabalsts  pēc katriem pieciem nepārtrauktas izdienas gadiem IeM amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm

Ieņēmumu klasifikators 4 497
21000:Iestādes ieņēmumi 4 497

21700:Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 4 497
4 49721710:Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

Izmaksu klasifikators 4 497
1000:Atlīdzība 4 497

1200:Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas 4 497
8731210:Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

3 6241221:Darba devēja  pabalsti un kompensācijas, no kuriem  aprēķina iedzīvotāju ienākuma nodokli un  valsts sociālās
apdrošināšanas obligātās iemaksas


	40.00.00:Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu darbības nodrošinājums
	40.02.00:Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums:02
	0087:Iekšlietu ministrija
	225:Centralizēto kapitālieguldījumu programma
	IEN07:Ieņēmumu klasifikators
	21000:Iestādes ieņēmumi
	21700:Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
	21710:Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem



	IZM07:Izmaksu klasifikators
	5000:Pamatkapitāla veidošana
	5200:Pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi
	5239:Pārējie iepriekš neklasificētie pamatlīdzekļi un ieguldījuma īpašumi







	43.00.00:Finanšu izlūkošanas dienesta darbība
	43.00.00:Finanšu izlūkošanas dienesta darbība:00
	0087:Iekšlietu ministrija
	625:Administratīvā nodrošināšana Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienestam
	IEN07:Ieņēmumu klasifikators
	21000:Iestādes ieņēmumi
	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







	70.00.00:Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana
	70.16.00:Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm:16
	0087:Iekšlietu ministrija
	359:Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz ES Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm 
	IEN07:Ieņēmumu klasifikators
	18000:Valsts budžeta transferti
	18100:Valsts pamatbudžeta  savstarpējie transferti
	18132:Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferti no ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem



	IZM07:Izmaksu klasifikators
	2000:Preces un pakalpojumi
	2100:Mācību, darba un dienesta  komandējumi, darba braucieni
	2122:Pārējie komandējumu un darba braucienu izdevumi






	70.18.00:Iekšējās drošības un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020):18
	0087:Iekšlietu ministrija
	442:Atbildīgās iestādes tehniskā palīdzība 
	IEN07:Ieņēmumu klasifikators
	21000:Iestādes 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
	1146:Piemaksa par personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti
	1147:Piemaksa par papildu darbu
	1148:Prēmijas un naudas balvas 

	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 iedzīvotāju ienākuma nodokli un  valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
	1227:Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes  gadījumu apdrošināšanai
	1228:Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kā neaprēķina iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas


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

	2200:Pakalpojumi
	2231:Izdevumi iestādes sabiedrisko aktivitāšu īstenošanai
	2232:Izdevumi par profesionālās darbības pakalpojumiem
	2234:Normatīvajos aktos  noteiktie veselības un fiziskās sagatavotības pārbaudes izdevumi
	2235:Izdevumi par saņemtajiem mācību pakalpojumiem
	2236:Maksājumu pakalpojumi un komisijas
	2239:Pārējie naklasificētie pakalpojumi

	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

	5200:Pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi
	5238:Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika




	472:Brīvprātīgās atgriešanās un reintegrācijas palīdzības sniegšana Latvijā, 2016.–2018.gads
	IEN07:Ieņēmumu klasifikators
	21000:Iestādes ieņēmumi
	21700:Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
	21710:Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem



	IZM07:Izmaksu klasifikators
	3000:Subsīdijas un dotācijas
	3200:Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām, nodobinājumiem un fiziskām personām
	3291:Subsīdijas un dotācijas biedrībām un nodibinājumiem Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem)






	70.21.00:Atmaksas valsts pamatbudžetā par Iekšējās drošības un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu finansējumu (2014-2020):21
	0087:Iekšlietu ministrija
	521:Patvēruma,migrācijas  un integrācijas fonds
	IEN07:Ieņēmumu klasifikators
	21000:Iestādes ieņēmumi
	21200:Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam
	21210:Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam



	IZM07:Izmaksu klasifikators
	7000:Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība 
	7500:Atmaksa valsts budžetā par veiktajiem izdevumiem
	7500:Atmaksa valsts budžetā par veiktajiem izdevumiem




	522:Iekšējās drošibas fonds - Robežas/ Vīzas
	IEN07:Ieņēmumu klasifikators
	21000:Iestādes ieņēmumi
	21200:Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam
	21210:Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam



	IZM07:Izmaksu klasifikators
	7000:Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība 
	7500:Atmaksa valsts budžetā par veiktajiem izdevumiem
	7500:Atmaksa valsts budžetā par veiktajiem izdevumiem




	523:Iekšējās drošibas fonds - Policijas sadarbība
	IEN07:Ieņēmumu klasifikators
	21000:Iestādes ieņēmumi
	21200:Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam
	21210:Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam



	IZM07:Izmaksu klasifikators
	7000:Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība 
	7500:Atmaksa valsts budžetā par veiktajiem izdevumiem
	7500:Atmaksa valsts budžetā par veiktajiem izdevumiem






	70.23.00:Izdevumi citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošanai:23
	0087:Iekšlietu ministrija
	619:Nelikumīgu līdzekļu plūsma un upuru atklāšanas sarežģījumi darba ekspluatācijas gadījumos   
	IEN07:Ieņēmumu klasifikators
	21000:Iestādes ieņēmumi
	21700:Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
	21710:Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem



	IZM07:Izmaksu klasifikators
	1000:Atlīdzība
	1100:Atalgojums
	1142:Samaksa par virsstundu darbu un darbu svētku dienās
	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
	2100:Mācību, darba un dienesta  komandējumi, darba braucieni
	2112:Pārējie komandējumu un darba braucienu izdevumi
	2121:Dienas nauda
	2122:Pārējie komandējumu un darba braucienu izdevumi

	2200:Pakalpojumi
	2231:Izdevumi iestādes sabiedrisko aktivitāšu īstenošanai
	2232:Izdevumi par profesionālās darbības pakalpojumiem
	2235:Izdevumi par saņemtajiem mācību pakalpojumiem
	2239:Pārējie naklasificētie pakalpojumi



	FIN07:Finansēšana
	 F20010000:Naudas līdzekļi un noguldījumi
	F21010000:Naudas līdzekļi
	F210100202:Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas samazinājums







	71.00.00:Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu finansēto programmu, projektu un pasākumu īstenošana
	71.06.00:Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu finansētie projekti:06
	0087:Iekšlietu ministrija
	575:Programmas „Starptautiskā policijas sadarbība un noziedzības apkarošana” administrēšana
	IEN07:Ieņēmumu klasifikators
	21000:Iestādes 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
	1119:Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga)
	1146:Piemaksa par personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti
	1147:Piemaksa par papildu darbu
	1148:Prēmijas un naudas balvas 

	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 iedzīvotāju ienākuma nodokli un  valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
	1227:Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes  gadījumu apdrošināšanai


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

	2200:Pakalpojumi
	2231:Izdevumi iestādes sabiedrisko aktivitāšu īstenošanai
	2232:Izdevumi par profesionālās darbības pakalpojumiem
	2239:Pārējie naklasificētie pakalpojumi

	2300:Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000
	2311:Biroja preces
	2312:Inventārs
	2314:Izdevumi par precēm  iestādes sabiedrisko aktivitāšu īstenošanai 


	5000:Pamatkapitāla veidošana
	5200:Pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi
	5238:Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika







	73.00.00:Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti 
	73.02.00:Atmaksas valsts pamatbudžetā par Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem :02
	0087:Iekšlietu ministrija
	613:Bruģējot ceļu saskaņotam darbības ietvaram Baltijas jūras reģionā
	IEN07:Ieņēmumu klasifikators
	21000:Iestādes ieņēmumi
	21200:Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam
	21210:Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam



	IZM07:Izmaksu klasifikators
	7000:Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība 
	7500:Atmaksa valsts budžetā par veiktajiem izdevumiem
	7500:Atmaksa valsts budžetā par veiktajiem izdevumiem






	73.08.00:Baltijas jūras valstu padomes Projektu atbalsta fonda īstenošana :08
	0087:Iekšlietu ministrija
	655:Kompetenču veidošana, palīdzības sniegšana un kriminālvajāšana darba ekspluatācijas gadījumos Baltijas jūras reģionā
	IEN07:Ieņēmumu klasifikators
	21000:Iestādes ieņēmumi
	21700:Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
	21710:Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem



	IZM07:Izmaksu klasifikators
	1000:Atlīdzība
	1100:Atalgojums
	1142:Samaksa par virsstundu darbu un darbu svētku dienās
	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 naklasificētie pakalpojumi



	FIN07:Finansēšana
	 F20010000:Naudas līdzekļi un noguldījumi
	F21010000:Naudas līdzekļi
	F210100202:Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas samazinājums







	97.00.00:Nozaru vadība un politikas plānošana
	97.00.00:Nozaru vadība un politikas plānošana:00
	0087:Iekšlietu ministrija
	000:Pamatdarbības funkciju nodrošināšana 
	IEN07:Ieņēmumu klasifikators
	21000:Iestādes ieņēmumi
	21300:Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
	21379:Ieņēmumi par pārējo dokumentu izsniegšanu  un pārējiem  kancelejas pakalpojumiem

	21400:Pārējie 21300 grupā neklasificētie 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
	1113:Ministru kabineta locekļu, valsts ministru un ministriju parlamentāro sekrtetāru mēnešalga
	1114:Valsts civildienesta ierēdņu mēnešalga
	1116:Mēnešalga amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm
	1119:Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga)
	1143:Piemaksas par speciālo dienesta pakāpi un diplomātisko rangu
	1146:Piemaksa par personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti
	1147:Piemaksa par papildu darbu
	1148:Prēmijas un naudas balvas 
	1149:Citas normatīvajos aktos noteiktās piemaksas, kas nav iepriekš klasificētas
	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
	1221:Darba devēja  pabalsti un kompensācijas, no kuriem  aprēķina iedzīvotāju ienākuma nodokli un  valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
	1224:Ārvalstīs nodarbināto amatpersonu (darbinieku) pabalsti un kompensācijas
	1227:Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes  gadījumu apdrošināšanai
	1228:Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kā neaprēķina iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas


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

	2200:Pakalpojumi
	2210:Izdevumi par sakaru pakalpojumiem
	2231:Izdevumi iestādes sabiedrisko aktivitāšu īstenošanai
	2232:Izdevumi par profesionālās darbības pakalpojumiem
	2234:Normatīvajos aktos  noteiktie veselības un fiziskās sagatavotības pārbaudes izdevumi
	2235:Izdevumi par saņemtajiem mācību pakalpojumiem
	2236:Maksājumu pakalpojumi un komisijas
	2238:Ārvalstīs nodarbināto amatpersonu (darbinieku) kompensācijas
	2239:Pārējie naklasificētie pakalpojumi
	2242:Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts
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