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Godātais lasītāj! 

Iekšlietu nozares galvenā vērtība ir tās cilvēki, tāpēc 

2012.gadā viens no izaicinājumiem bija novērst darbinieku mainību 

un īstenot Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu darbības 

kapacitātes saglabāšanu, aktīvi turpinot darbu pie amatpersonu ar 

speciālajām dienesta pakāpēm motivācijas, sociālo garantiju un 

veselības aprūpes sistēmas pilnveidošanas.  

2012.gadā Iekšlietu ministrija panāca, ka no 2013.gada 

janvāra katra iekšlietu nozarē strādājošā amatpersona ar speciālajām 

dienesta pakāpēm saņem neto atalgojumā par 30 latiem vairāk.  

Ministrija strādāja arī pie jaunās darba samaksas sistēmas, 

kas no 2016.gada amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm 

paredz algu noteikt atbilstoši veicamajiem uzdevumiem un 

ieņemamajam amatam. Aktīvi turpinās darbs pie atbalsta funkciju amata vietu pārveidošanas 

no amatiem, kuri paredzēti amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm, par amatiem, 

kuros strādā uz darba līguma pamata pieņemti darbinieki. 

Lai nodrošinātu policijas darbinieku motivāciju un karjeras izaugsmes perspektīvas, 

turpinājās darbs pie Valsts policijas attīstības koncepcijas sagatavošanas, paredzot pasākumus 

policijas darba rezultātu uzlabošanā, funkciju pārskatīšanā un finansējuma piešķiršanā.  

Tika sagatavots konceptuāls risinājums Iekšējā drošības biroja izveidei un darbībai 

iekšlietu ministra pārraudzībā, lai ieviestu efektīvu mehānismu amatpersonu, kuras veic 

izmeklēšanas darbības, iespējamo pārkāpumu noskaidrošanai un saukšanai pie atbildības. 

Pārskata gads iezīmējas arī ar funkciju optimizāciju un centralizāciju iekšlietu nozarē 

– pakāpeniski tika turpināta nekustamo īpašumu centralizācija, nododot tos pārvaldījumā 

Nodrošinājuma valsts aģentūrai, tika veikta arī grāmatvedības, personāla, finanšu uzskaites, 

informācijas un komunikācijas resursu centralizācija un optimizācija.  

2012.gadā tika izstrādāti vairāki nozīmīgi politikas dokumenti. Būtiskākie no tiem - 

noteikumi par notikumu reģistrēšanas kārtību un policijas reaģēšanas laiku, bērnu noziedzības 

novēršanas un bērnu aizsardzības pret noziedzīgo nodarījumu pamatnostādņu projekta 

izstrāde, pasākumu plāns institūciju saskaņotai rīcībai saistībā ar patvēruma meklētāju 

iespējamo ierašanos Latvijā no krīzes skartām valstīm situācijas kontrolei nelegālās 

imigrācijas gadījumā, Valsts robežas integrētās pārvaldības koncepcijas projekta izstrāde u.c.  

Ministrija arī aktīvi pārstāvējusi Latvijas intereses Eiropas Savienības institūcijās un 

starptautiskajās organizācijās. Ļoti atzinīgi vērtējams arī ministrijas padotībā esošo iestāžu 

amatpersonu darbs starptautiskajās misijās. 

Valsts un sabiedrības prasības pēc labākiem iekšlietu nozares dienestu darba 

rezultātiem ar katru dienu pieaug, dienestiem tiek uzticēti aizvien jauni pienākumi, taču 

jāatzīst, ka valstij vēl daudz jādara, lai nodrošinātu tiem cienīgus darba apstākļus, atalgojumu, 

sociālās un veselības aprūpes garantijas. Tāpēc 2013.gadā prioritāte būs visi tie pasākumi, kas 

stiprina mūsu dienestu kapacitāti un motivāciju turpināt un uzsākt darbu iekš nozarē.  

 

 

Cieņā 

 

 

Iekšlietu ministrs        Rihards Kozlovskis             
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1. PAMATINFORMĀCIJA 

 

1.1. Iekšlietu ministrijas juridiskais statuss 

 

Iekšlietu ministrija (turpmāk – ministrija) ir vadošā valsts pārvaldes iestāde 

iekšlietu nozarē. Ministrijas statusu un darbību nosaka Valsts pārvaldes iekārtas 

likums un  Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumi Nr.240 „Iekšlietu 

ministrijas nolikums”. Ministrija ir augstākā iestāde tās padotībā esošajām valsts 

pārvaldes iestādēm. 

Ministrijas politisko vadību īsteno iekšlietu ministrs, savukārt ministrijas 

administratīvais vadītājs ir valsts sekretārs. Saikni starp iekšlietu ministru un Saeimu 

nodrošina parlamentārais sekretārs. 

1.2. Politikas jomas, par kurām ministrija ir atbildīga 

 

Ministrija veido un realizē valsts politiku jomās, kas ietver personu un sabiedrības 

drošību, noziedzības apkarošanu, izlūkošanu un pretizlūkošanu organizētās un 

ekonomiskās noziedzības apkarošanā, Latvijas Republikas valsts robežas apsardzība, 

civilo aizsardzību, ugunsdrošību, ugunsdzēsību un glābšanu, iedzīvotāju uzskaiti un 

dokumentēšanu, migrāciju, pilsonību, materiālo rezervju uzturēšanu un atjaunošanu, 

ministrijas funkciju izpildei nepieciešamās informācijas un sakaru sistēmu 

attīstīšanu. 

 

1.3. Ministrijas darbības virzieni un mērķi   

 iekšlietu politikas plānošana un izstrāde, tās īstenošanas organizēšana, 

koordinēšana un kontrole, lai veicinātu noziedzības apkarošanas, sabiedriskās 

kārtības un drošības aizsardzības, personas tiesību un likumīgo interešu aizsardzības, 

valsts robežas drošības, ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas, civilās 

aizsardzības, iedzīvotāju uzskaites un dokumentēšanas, migrācijas jomu 

organizatorisko pasākumu koordināciju, kā arī veicināt ministrijai noteikto funkciju 

realizāciju, izstrādājot normatīvo aktu un attīstības plānošanas dokumentu projektus 

un sagatavojot atzinumus par citu institūciju izstrādātajiem projektiem, savas 

kompetences ietvaros pārstāvot valsts intereses ārvalstu un starptautiskajās 
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institūcijās, kā arī informējot sabiedrību par nozares politiku un ministrijas padotībā 

esošo iestāžu darbību; 

 

 iekšlietu politikas īstenošana Valsts policijas darbības jomā, lai aizsargātu 

personu dzīvību, veselību, tiesības un brīvības, īpašumu, sabiedrības un valsts 

intereses no noziedzīgiem un citiem prettiesiskiem apdraudējumiem, veicinot 

optimāla, profesionāla un atvērta policijas dienesta darbību; 

 iekšlietu politikas īstenošana Valsts robežsardzes darbības jomā, lai 

nodrošinātu Latvijas Republikas valsts robežas uzraudzību, robežpārbaužu 

veikšanu, nelegālās imigrācijas novēršanu, darbību, kas saistīta ar patvēruma 

meklētājiem, noziedzīgu nodarījumu novēršanu, nepieļaut preču pārvietošanu pāri 

valsts robežai ārpus šim nolūkam noteiktajām vietām vai citā nelikumīgā veidā, 

uzturēt un attīstīt valsts robežas apsardzības sistēmu atbilstoši Eiropas Savienības 

ārējām robežām izvirzītajām prasībām, izpildot Šengenas līguma nosacījumus; 

 iekšlietu politikas īstenošana Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta 

darbības jomā, lai nodrošinātu savlaicīgu un kvalitatīvu ugunsgrēku dzēšanu un 

glābšanas darbu veikšanu, valsts ugunsdrošības uzraudzības veikšanu, kā arī 

civilās aizsardzības sistēmas darbību; 

 iekšlietu politikas īstenošana Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes 

darbības jomā, lai īstenotu efektīvu migrācijas un patvēruma politiku, kas 

mazinātu terorisma draudu parādīšanos un esamību Latvijā un Eiropas Savienības 

dalībvalstīs, nodrošināt efektīvas personu tiesiskā statusa noteikšanas un 

iedzīvotāju uzskaites procedūras; 

 Iekšlietu ministrijas vienotās sakaru un informācijas sistēmas darbības 

nodrošināšana, lai veicinātu noziedzības novēršanu un apkarošanu, sabiedriskās 

kārtības un drošības aizsardzību, izmantojot informācijas apstrādes un analīzes 

līdzekļus, kā arī nodrošināt Iekšlietu ministriju un tās padotībā esošās iestādes ar 

Eiropas Savienības prasībām atbilstošām operatīvo radiosakaru un privāto 

elektronisko sakaru tīklu sistēmām; 

 personāla fiziskās sagatavotības, veselības un sociālās aprūpes nodrošināšana 

un uzturēšana, lai veicinātu darbinieku spējas īstenot valsts drošības un iekšlietu 

politikas pasākumus, nodrošināt darbinieku veselības stāvokļa un fiziskās 

sagatavotības atbilstību dienesta pienākumu izpildei; 
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 ministrijas darbības nodrošinājums nekustamo īpašumu, publisko iepirkumu 

un valsts materiālo rezervju jomā, kā arī lietisko pierādījumu un arestētās 

mantas, kas saistīta ar krimināllietām, administratīvo pārkāpumu lietās 

izņemto mantu un dokumentu glabāšanas, realizācijas un iznīcināšanas 

nodrošināšanā, lai stiprinātu atbildīgo dienestu gatavību katastrofu seku 

likvidēšanas neatliekamo pasākumu veikšanai, nodrošināt ministriju un tās 

padotībā esošās iestādes ar darbam nepieciešamajām telpām, centralizēto 

iepirkumu veikšanu, nekustamo īpašumu centralizētu pārvaldīšanu un 

apsaimniekošanu; sniegt atbalstu lietisko pierādījumu, arestētās, izņemtās mantas 

un dokumentu saglabāšanas nodrošināšanai un aizsardzībai, uzlabot un nodrošināt 

ministrijas padotībā esošo iestāžu apgādi ar to funkciju īstenošanai 

nepieciešamajiem speciālajiem līdzekļiem, ekipējumu, bruņojumu, ieročiem un 

munīciju; 

 iekšlietu politikas īstenošana Drošības policijas darbības jomā, lai īstenotu 

pretizlūkošanas un operatīvās darbības pasākumus, izmeklēšanas darbības saistībā 

ar noziedzīgiem nodarījumiem valsts drošības jomā, valsts noslēpuma 

aizsardzības pasākumus, valsts amatpersonu aizsardzības pasākumus, kā arī 

preventīvos un koordinējošos pasākumus pretterorisma jomā. 

 

1.4. Īstenotās budžeta programmas un apakšprogrammas 

Īstenotās budžeta programmas un apakšprogrammas atbilstoši likumam „Par 

valsts budžetu 2012.gadam”:  

 Iekšlietu politikas plānošana; 

 Iekšlietu ministrijas vienotā sakaru un informācijas sistēma: 

 Vienotās sakaru un informācijas sistēmas uzturēšana un vadība; 

 Valsts policijas darbība: 

 Valsts policija; 

 Ātruma kontroles mērierīču darbības nodrošināšana; 

 Ugunsdrošība, glābšana un civilā aizsardzība; 

 Drošības policijas darbība;  

 Valsts robežsardzes darbība; 

 Pilsonības un migrācijas lietas: 

 Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde;  
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 Augstākā izglītība; 

 Fiziskā sagatavotība, veselības un sociālā aprūpe: 

 Veselības aprūpe un fiziskā sagatavotība; 

 Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu darbības nodrošinājums: 

 Administrēšana; 

 Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums;  

 Lietiskie pierādījumi un izņemtā manta;  

 Valsts materiālās rezerves;  

 Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu un pasākumu īstenošana: 

   Eiropas Reģionālās attīstības fonda  projektu un pasākumu īstenošana (2007-

2013); 

 Eiropas Kopienas iniciatīvas projektu un pasākumu īstenošana: 

 Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Kopienas iniciatīvu fondu 

finansējumu; 

 Pamatprogrammas „Drošība un brīvību garantēšana” projektu un pasākumu 

īstenošana (2007–2013); 

 Vispārējās programmas „Pamattiesības un tiesiskums” projektu un pasākumu 

īstenošana (2007–2013); 

 Programmas „Eiropas civilā aizsardzība” projektu un pasākumu īstenošana 

(2007–2013); 

 Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas Eiropas 

Ārējo robežu fonda – Kopienas darbības projektu un pasākumu īstenošana 

(2007–2013); 

 Eiropas Biroja krāpšanas apkarošanai programmas projektu un pasākumu 

īstenošana (2007–2013); 

 3.mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” pārrobežu sadarbības programmu, 

projektu un pasākumu īstenošana: 

 Atmaksas valsts pamatbudžetā par 3.mērķa „Eiropas teritoriāla sadarbība” 

pārrobežu sadarbības programmas fondu finansējumu (2007–2013); 

 3.mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” pārrobežu sadarbības programmu, 

projektu un pasākumu īstenošana (2007–2013);  

 Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu 

īstenošana: 
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 Atmaksas valsts pamatbudžetā par Solidaritātes un migrācijas plūsmu 

pārvaldīšanas pamatprogrammas fondu finansējumu (2007–2013); 

 Eiropas migrācijas tīkla projektu un pasākumu īstenošana (2007–2013); 

 Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas Eiropas 

Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projektu un pasākumu 

īstenošana (2007–2013);  

 Tehniskā palīdzība Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas 

pamatprogrammas fondu apgūšanai (2007–2013); 

 Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas Eiropas 

Atgriešanās fonda projektu un pasākumu īstenošana (2007–2013); 

 Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas Eiropas 

Bēgļu fonda (EBF) III projektu un pasākumu īstenošana (2007–2013); 

 Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas Ārējo 

robežu fonda projektu un pasākumu īstenošana (2007–2013); 

 Eiropas Savienības 7.ietvarprogrammas projektu un pasākumu īstenošana 

(2007–2013);  

 Eiropas Savienības Rīcības programmas mūžizglītības jomā projektu un 

pasākumu īstenošana (2007–2013);  

 Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti: 

 Atmaksas valsts pamatbudžetā par pārējās ārvalstu finanšu palīdzības 

līdzfinansētajiem projektiem; 

 Dalība Ziemeļu Ministru padomes Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes 

programmā; 

 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums. 

1.5. Pārskata gada galvenie uzdevumi  

1. Izstrādāta un 2012.gada 30.martā ar iekšlietu ministra rīkojumu apstiprināta 

Iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2012.-2014.gadam, identificējot plānoto 

rezultātu sasniegšanas līmeni atbilstoši noteiktajām vidēja termiņa prognozēm par 

ministrijai pieejamo finansējumu, lai veicinātu attīstības plānošanas un budžeta 

plānošanas procesu savstarpējo sasaisti iekšlietu nozarē. 

2. Izstrādāts un 2012.gada 4.jūlijā Ministru kabinetā apstiprināts „Pasākumu plāns 

institūciju saskaņotai rīcībai saistībā ar patvēruma meklētāju iespējamo ierašanos 

Latvijā no krīzes skartām valstīm”, nosakot institūciju preventīvos un reaģēšanas 
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pasākumus, kā arī institūciju resursu pieejamību un iesaistīšanas kārtību reaģēšanas 

pasākumos saistībā ar patvēruma meklētāju masveida ierašanos Latvijā no ārvalstīm. 

3. Uzsākta jaunu personu apliecinošu dokumentu – elektronisko identifikācijas 

karšu un elektronisko uzturēšanās atļauju (karšu) – izsniegšana. Uzlabojot 

pakalpojumu sniegšanas kvalitāti, samazināts iesniedzamo dokumentu skaits, kā arī 

optimizētas pilsonības pretendentu zināšanu pārbaudes. 

4. Pakāpeniski tika realizēts pasākumu komplekss, kas vērsts uz informācijas un 

komunikāciju tehnoloģiju, īpašumu pārvaldīšanas, apsaimniekošanas un 

materiāltehniskā nodrošinājuma (apgādes), kā arī grāmatvedības, personāla uzskaites 

funkciju turpmāko centralizāciju ar mērķi atbrīvot dienestus no tiem neraksturīgo 

funkciju veikšanas, tādejādi, uzlabojot to tiešo  funkciju veikšanas efektivitāti. 

5. Realizējot pasākumu kompleksu, t.sk. veicot vairākus grozījumus ārējos 

normatīvajos aktos, panākts, ka sākot ar 2013.gadu visām iekšlietu sistēmas 

amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm uzturdevas kompensācijas integrētas 

atalgojumā, palielinot to par 30 Ls (neto). 

6. Uzlabots iekšlietu sistēmas tehniskais aprīkojums, kas ceļ darba efektivitāti -  

atjaunots Valsts policijas autoparks, Valsts policijas darba uzlabošanai iegādāti 1250 

datori, iegādāti 2 helikopteri Valsts robežsardzes vajadzībām, kā arī veikti 

kapitālieguldījumi (remonti, renovācijas) dienestu darba uzlabošanai. 

7. Izstrādāti Ministru kabineta noteikumi par notikumu reģistrēšanas kārtību un 

policijas reaģēšanas laiku, nosakot iesniegumu un informācijas par noziedzīgu 

nodarījumu un citiem likumpārkāpumiem reģistrēšanas kārtību, apjomu un 

glabāšanas termiņiem (Ministru kabineta 2012.gada 20.marta noteikumi Nr.190).  

8. Realizēts jauns interaktīvs pakalpojums – iespēja Iekšlietu ministrijas un Valsts 

policijas mājaslapā ziņot par nelegālā alkohola, cigarešu un narkotiku tirdzniecības 

vietām. Pakalpojuma mērķis ir veicināt Valsts policijas un sabiedrības sadarbību 

nelegālā alkohola, cigarešu un narkotiku tirdzniecības vietu apkarošanā, nodrošinot 

operatīvu informācijas apmaiņu. 

9. Uzsākts darbs pie Valsts policijas attīstības konceptuāla risinājuma 

sagatavošanas, paredzot pasākumus policijas darba uzlabošanā, funkciju pārskatīšanā 

un finansējuma piešķiršanā, lai nodrošinātu policijas darbinieku motivāciju un 

karjeras izaugsmes perspektīvas. 

10. Uzsākts darbs pie Latvijas Republikas valsts robežas integrētās pārvaldības 

koncepcijas projekta sagatavošanas, lai stiprinātu valsts drošību, saglabājot līdzsvaru 
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starp valsts robežas drošības pasākumiem un tirdzniecības veicināšanu, kā arī 

ieviešot modernāku un efektīvāku ceļotāju plūsmas pārvaldību. 

11. Uzsākts darbs pie konceptuāla risinājuma sagatavošanas Iekšējā drošības 

biroja izveidei un darbībai iekšlietu ministra pārraudzībā, lai ieviestu efektīvu 

mehānismu amatpersonu, kuras veic izmeklēšanas darbības, iespējamo pārkāpumu 

noskaidrošanai un saukšanai pie atbildības. 

12. Uzsākts darbs pie koncepcijas par uz jauniem principiem balstītas darba 

samaksas sistēmas amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm projekta 

sagatavošanas, paredzot amatpersonu algu noteikt atbilstoši veicamajiem 

uzdevumiem un ieņemamajam amatam, nodrošinot normatīvajos aktos noteikto 

uzdevumu izpildi un iedzīvotājiem sniedzamo pakalpojumu kvalitāti.  

 

1.6. Iekšlietu ministrijas struktūra un padotībā esošās iestādes 
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Ministrijas struktūrvienības: 

Departamenti: 

 Juridiskais departaments  

 Nozares politikas departaments  

 Administratīvais departaments  

 Finanšu vadības departaments  

 Eiropas lietu un starptautiskās sadarbības departaments  

Patstāvīgās struktūrvienības: 

 Personāla vadības nodaļa  

 Informātikas un sakaru nodaļa  

 Iekšējā audita nodaļa  

 Slepenā režīma nodaļa 

 

Ministrijas padotībā ir šādas iestādes: 

 Valsts policija (pakļautībā – Valsts policijas koledža); 

 Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (pakļautībā – Ugunsdrošības un 

civilās aizsardzības koledža); 

 Valsts robežsardze (pakļautībā – Valsts robežsardzes koledža); 

 Drošības policija; 

 Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde; 

 Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs; 

 Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centrs; 

 Nodrošinājuma valsts aģentūra. 

VSIA „Iekšlietu ministrijas poliklīnika”, kurā ministrija ir kapitāla daļu turētāja. 

 

2. FINANŠU RESURSI UN IESTĀDES DARBĪBAS REZULTĀTI 

 

2.1.  Valsts budžeta finansējums un tā izlietojums 

Iekšlietu ministrijai 2012.gadam saskaņā ar tiesību aktiem (likuma „Par valsts 

budžetu 2012.gadam”, Ministru kabineta un Finanšu ministrijas izdotajiem 

rīkojumiem) tika plānoti: 

1. Finanšu resursi izdevumu segšanai –169 070 351 lats (izpilde –164 218 496 

lati); 
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2. Izdevumi kopā –170 929 021 lats (izpilde – 164 126 058 lati), tajā skaitā: 

2.1. uzturēšanas izdevumi – 154 978 482 lati (izpilde – 149 540 217 lati); 

2.2. izdevumi kapitālieguldījumiem – 15 950 539 lati (izpilde – 14 585 841 lats). 

Iekšlietu ministrijai uzdoto valsts pamatfunkciju īstenošana 2012.gadā tika 

finansēta no vairākām budžeta programmām un apakšprogrammām, kopā  - 

2 776 535 lati.  Papildus Iekšlietu ministrija ir administrējusi izdevumus 2 527 421 

lata apmērā. 

 

Nr.p.k. Finansiālie rādītāji 

2011.gadā 

(faktiskā 

izpilde) 

2012.gadā 

apstiprināts 

likumā ar 

izmaiņām 

faktiskā 

izpilde 

 

1. 

Finanšu resursi izdevumu 

segšanai (kopā) 
3 001 530 5 623 795 5 304 347 

1.1. Dotācijas 2 727 179 2 820 431 2 797 109 

1.2. 

Maksas pakalpojumi un citi 

pašu ieņēmumi 
  2 115 1 668 

1.3. Ārvalstu finanšu palīdzība 274 351 2 801 249 2 505 570 

2. Izdevumi (kopā) 3 866 826 5 623 795 5 303 956 

2.1. 

Uzturēšanas izdevumi 

(kopā) 
3 682 279 4 328 567 4 015 549 

2.1.1. Kārtējie izdevumi 2 493 250 2 785 109 2 759 546 

2.1.4. 

Kārtējie maksājumi 

Eiropas Kopienas budžetā 

un starptautiskā sadarbība 

2 702 2 702 2 702 

2.1.5. 

Uzturēšanas izdevumu 

transferti 
1 186 327 1 540 756 1 253 301 

2.2. 

Izdevumi 

kapitālieguldījumiem 
184 547 1 295 228 1 288 407 

1.Iekšlietu ministrijas funkciju nodrošināšana  

1. 

Finanšu resursi izdevumu 

segšanai (kopā) 
2 625 179 2 802 143 2 776 582 

1.1. Dotācijas 2 625 179 2 798 236 2 774 914 

1.2. Maksas pakalpojumi un citi   2 115 1 668 
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pašu ieņēmumi 

1.3. Ārvalstu finanšu palīdzība   1 792   

2. Izdevumi (kopā) 2 617 083 2 802 143 2 776 535 

2.1. 

Uzturēšanas izdevumi 

(kopā) 
2 495 952 2 787 811 2 762 248 

2.1.1. Kārtējie izdevumi 2 493 250 2 785 109 2 759 546 

2.1.4. 

Kārtējie maksājumi 

Eiropas Kopienas budžetā 

un starptautiskā sadarbība 

2 702 2 702 2 702 

2.2. 

Izdevumi 

kapitālieguldījumiem 
121 131 14 332 14 287 

01.00.00 "Iekšlietu politikas plānošana" 

1. 

Finanšu resursi izdevumu 

segšanai (kopā) 
1 688 480 1 768 670 1 768 223 

1.1. Dotācijas 1 688 480 1 766 555 1 766 555 

1.2. 

Maksas pakalpojumi un citi 

pašu ieņēmumi 
  2 115 1 668 

2. Izdevumi (kopā) 1 687 479 1 768 670 1 768 221 

2.1. 

Uzturēšanas izdevumi 

(kopā) 
1 687 479 1 768 670 1 768 221 

2.1.1. Kārtējie izdevumi 1 684 777 1 765 968 1 765 519 

2.1.4. 

Kārtējie maksājumi 

Eiropas Kopienas budžetā 

un starptautiskā sadarbība 

2 702 2 702 2 702 

02.03.00 "Vienotās sakaru un 

informācijas sistēmu uzturēšana un 

vadība" 

informācijas sistēmas pārvaldīšana un uzturēšana, 

kā arī nepārtrauktas darbības un funkcionalitātes 

nodrošināšana  

1. 

Finanšu resursi izdevumu 

segšanai (kopā) 
31 526 35 753 35 753 

1.1. Dotācijas 31 526 35 753 35 753 

2. Izdevumi (kopā) 31 526 35 753 35 753 

2.1. 

Uzturēšanas izdevumi 

(kopā) 
31 526 35 753 35 753 

2.1.1. Kārtējie izdevumi 31 526 35 753 35 753 

06.01.00 "Valsts policija" 

ar Iekšlietu ministrijas lietošanā esošo 

transportlīdzekļu autovadītāju atlīdzību saistītie 

izdevumi un transportlīdzekļu nomas maksājumi 



 

15 
 

1. 

Finanšu resursi izdevumu 

segšanai (kopā) 
23 235 34 813 34 813 

1.1. Dotācijas 23 235 34 813 34 813 

2. Izdevumi (kopā) 23 235 34 813 34 813 

2.1. 

Uzturēšanas izdevumi 

(kopā) 
23 235 34 813 34 813 

2.1.1. Kārtējie izdevumi 23 235 34 813 34 813 

40.02.00 „Nekustamais īpašums un 

centralizētais iepirkums”   

nomas maksa, komunālie maksājumi, 

apsaimniekošanas izdevumi un kapitālie izdevumi 

1. 

Finanšu resursi izdevumu 

segšanai (kopā) 
735 861 786 264 786 264 

1.1. Dotācijas 735 861 786 264 786 264 

2. Izdevumi (kopā) 735 861 786 264 786 219 

2.1. 

Uzturēšanas izdevumi 

(kopā) 
617 291 771 932 771 932 

2.1.1. Kārtējie izdevumi 617 291 771 932 771 932 

2.2. 

Izdevumi 

kapitālieguldījumiem 
118 570 14 332 14 287 

99.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" 

1. 

Finanšu resursi izdevumu 

segšanai (kopā) 
  28 314 28 314 

1.1. Dotācijas   28 314 28 314 

2. 
Izdevumi (kopā)   28 314 28 314 

2.1. 

Uzturēšanas izdevumi 

(kopā) 
  28 314 28 314 

2.1.1. 
Kārtējie izdevumi   28 314 28 314 

67.06.00 "Pamatprogrammas "Drošība un brīvību garantēšana" projektu un pasākumu 

īstenošana (2007-2013)" 

1. 

Finanšu resursi izdevumu 

segšanai (kopā) 
  2 002   

1.1. Dotācijas   210   

1.3. Ārvalstu finanšu palīdzība   1 792   

2. Izdevumi (kopā)   2 002   
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2.1. 

Uzturēšanas izdevumi 

(kopā) 
  2 002   

2.1.1. Kārtējie izdevumi   2 002   

70.08.00 "Tehniskā palīdzība Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas 

pamatprogrammas fondu apgūšanai (2007-2013)" 

1. 

Finanšu resursi izdevumu 

segšanai (kopā) 
142 250 146 327 123 215 

1.1. Dotācijas 142 250 146 327 123 215 

2. Izdevumi (kopā) 135 156 146 327 123 215 

2.1. 

Uzturēšanas izdevumi 

(kopā) 
132 595 146 327 123 215 

2.1.1. Kārtējie izdevumi 132 595 146 327 123 215 

2.2. 

Izdevumi 

kapitālieguldījumiem 
2 561     

71.05.00 „Tehniskā palīdzība Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas 

valdības divpusējā finanšu instrumenta apgūšanai”   

1. 

Finanšu resursi izdevumu 

segšanai (kopā) 
3 827     

1.1. Dotācijas 3 827     

2. Izdevumi (kopā) 3 826     

2.1. 

Uzturēšanas izdevumi 

(kopā) 
3 826     

2.1.1. 

Kārtējie izdevumi 3 826     

2. Iekšlietu ministrijas administrētie izdevumi  

1. 

Finanšu resursi izdevumu 

segšanai (kopā) 
376 351 2 821 652 2 527 765 

1.1. Dotācijas 102 000 22 195 22 195 

1.3. Ārvalstu finanšu palīdzība 274 351 2 799 457 2 505 570 

2. Izdevumi (kopā) 1 249 743 2 821 652 2 527 421 

2.1. 

Uzturēšanas izdevumi 

(kopā) 
1 186 327 1 540 756 1 253 301 

2.1.5. 

Uzturēšanas izdevumu 

transferti 
1 186 327 1 540 756 1 253 301 

2.2. Izdevumi 63 416 1 280 896 1 274 120 
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kapitālieguldījumiem 

14.00.00 "Augstākā izglītība"  

transferts Latvijas Universitātei, lai nodrošinātu 

bijušajiem Latvijas Policijas akadēmijas 

studējošajiem studiju turpināšanu un pabeigšanu 

Latvijas Universitātē 

1. 

Finanšu resursi izdevumu 

segšanai (kopā) 
102 000 22 195 22 195 

1.1. Dotācijas 102 000 22 195 22 195 

2. Izdevumi (kopā) 100 973 22 195 21 851 

2.1. 

Uzturēšanas izdevumi 

(kopā) 
100 973 22 195 21 851 

2.1.5. 

Uzturēšanas izdevumu 

transferti 
100 973 22 195 21 851 

70.02.00 "Atmaksas valsts pamatbudžetā par Solidaritātes un migrācijas plūsmu 

pārvaldīšanas pamatprogrammas fondu finansējumu (2007-2013)" 

1. 

Finanšu resursi izdevumu 

segšanai (kopā) 
274 351 2 799 457 2 505 570 

1.3. Ārvalstu finanšu palīdzība 274 351 2 799 457 2 505 570 

2. Izdevumi (kopā) 1 148 770 2 799 457 2 505 570 

2.1. 

Uzturēšanas izdevumi 

(kopā) 
1 085 354 1 518 561 1 231 450 

2.1.5. 

Uzturēšanas izdevumu 

transferti 
1 085 354 1 518 561 1 231 450 

2.2. 

Izdevumi 

kapitālieguldījumiem 
63 416 1 280 896 1 274 120 

     Iekšlietu ministrijas funkciju nodrošināšanas 

 izdevumi - kopā Ls 2 776 535 
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Nr.p.k. Finansiālie rādītāji 
Iepriekšējā gadā 

(faktiskā izpilde) 

Pārskata gadā 

apstiprināts 

likumā ar 

izmaiņām 

faktiskā 

izpilde 

Ziedojumi un dāvinājumi 

1. 

Finanšu resursi izdevumu 

segšanai (kopā) 
134   70 

1.4. Ziedojumi un dāvinājumi 134   70 

2. Izdevumi (kopā) 134     

2.1. Uzturēšanas izdevumi (kopā) 134     

2.1.1. Kārtējie izdevumi 134     

 

2.2. Iestādes, kuras no valsts budžeta tiek finansētas daļēji, kā arī budžeta 

nefinansētas iestādes, kas nav valsts aģentūras 

Ministrija ir valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Iekšlietu ministrijas 

poliklīnika" kapitāla daļu turētāja. 

Nr. Rādītāji 

1. Nosaukums Iekšlietu ministrijas poliklīnika 

2. Juridiskais statuss Valsts SIA 

3. Darbības nozare Veselības aprūpe 

4. Ministrija, kas ir kapitāldaļu turētāja Iekšlietu ministrija 

5. 
Kapitālsabiedrības pamatkapitāls (akciju 

kapitāls) (latos) 
391037 

Atlīdzība 

ministrijā 

strādājošajiem 

1 716 874 

62% 

Nomas maksa 

678 438 

24% 

Pārējie 

izdevumi 

381 223 

14% 
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6. Valsts kapitāla daļa (latos) 391037 

7. Valsts kapitāla daļa (%) 100% 

 

2.3. Darbības stratēģijās plānotās budžeta programmās un apakšprogrammās 

finansētās galvenās aktivitātes un to mērķi, plānotie darbības rezultāti, kā arī 

rezultātu izpildes analīze un valsts budžeta līdzekļu izlietojuma efektivitātes 

izvērtējums 

 Budžeta programmas 01.00.00 „Iekšlietu politikas plānošana” darbības 

galvenie mērķi: 

 izstrādāt iekšlietu politiku; 

 organizēt un koordinēt iekšlietu politikas īstenošanu; 

 veikt citas ārējos normatīvajos aktos noteiktās funkcijas. 

Budžeta programmas 01.00.00 „Iekšlietu politikas plānošana” darbības rezultātu 

rezultatīvie rādītāji (izpilde): 

 sagatavoti 4 attīstības plānošanas dokumentu projekti; 

 sagatavoti 242 likumprojekti, Ministru kabineta noteikumu projekti, rīkojuma 

projekti un citi tiesību aktu projekti;  

 sniegti 1220 atzinumi par tiesību aktu projektiem; 

 sagatavots 131 lēmums; 

 veikti 14 auditi; 

 sagatavots 2741 Iekšlietu ministrijas rīkojumu projekts; 

 nodrošināta dalība 67 padomju un komisiju sanāksmēs un darba grupās; 

 sagatavoti un koordinēti 60 starptautiskie tehniskās palīdzības projekti; 

 notikušas 24 tikšanās ar starptautisko organizāciju pārstāvjiem. 

Budžeta programmas 01.00.00 „Iekšlietu politikas plānošana” valsts budžeta 

līdzekļu izlietojums ir 99,9 %. 

2012.gada plāns 

 latos 

2012.gada izpilde 

latos 

2012.gada izpilde pret 

2012.gada plānu (%) 

1 768 670 1 768 221 99,9 

 

Papildu darbības galvenajiem mērķiem Iekšlietu ministrija: 

 administrē atmaksas valsts pamatbudžetam. 
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Budžeta apakšprogrammas 70.02.00 „Atmaksas valsts pamatbudžetā par 

Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas fondu 

finansējumu (2007-2013)” darbības rezultātu rezultatīvais rādītājs (izpilde): 

 veiktas atmaksas valsts pamatbudžetā par 44 projektiem. 

2012.gadā tika veiktas šādas atmaksas valsts pamatbudžetā: 

 Eiropas Ārejo robežu fonda 2008.gada programmā – 604 158,96 lati; 

 Eiropas Ārejo robežu fonda 2009.gada programmā – 1 410 258,69 lati; 

 Eiropas Bēgļu fonda (EBF) 2009.gada programmā – 177 616,65 lati; 

 Eiropas Atgriešanās fonda 2009.gada programmā –185 503, 15 lati; 

 Eiropas Atgriešanās fonda 2008.gada programmā – 128 032,69 lati. 

Budžeta apakšprogrammas 70.02.00 „Atmaksas valsts pamatbudžetā par 

Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas fondu 

finansējumu (2007-2013)” valsts budžeta līdzekļu izlietojums  90%. 

 

2012.gada plāns 

 latos 

2012.gada izpilde 

latos 

2012.gada izpilde pret 

2012.gada plānu (%) 

2 799 457 2 505 570 90 

 

  nodrošina maksājumu veikšanu saistībā ar  Latvijas Policijas akadēmijā 

studējošo studiju turpināšanu Latvijas Universitātē saskaņā ar Iekšlietu ministrijas 

un Latvijas Universitātes 2009.gada 30.oktobrī noslēgto Vienošanās protokolu par 

Latvijas Policijas akadēmijas studējošo studiju turpināšanu Latvijas Universitātē. 

Budžeta programmas 14.00.00 „Augstākā izglītība” darbības rezultātu rezultatīvie 

rādītāji (izpilde): 

 56 speciālisti ieguvuši 2.līmeņa profesionālo augstāko izglītību programmā 

„Tiesību zinātne”; 

 1 speciālists apguvis maģistra akadēmisko studiju programmu „Tiesību 

zinātne”; 

 7 speciālisti apguvuši doktora akadēmisko studiju programmu „Juridiskā 

zinātne”. 

Budžeta programmā 14.00.00 „Augstākā izglītība” šim mērķim paredzēto valsts 

budžeta līdzekļu izlietojums – 98 %. 

2012.gada plāns 

 latos 

2012.gada izpilde 

latos 

2012.gada izpilde 

pret 2012.gada plānu 

(%) 
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22 195 21 851 98 

 

2.4.  Iestādes veiktie un pasūtītie pētījumi 

Ministrija 2012.gadā pētniecības darbus neveica, bet ir iesaistīta Valsts kancelejas 

administrētajā projektā „Atbalsts strukturālo reformu ieviešanai valsts pārvaldē”.  

Iekšlietu ministrija piedalījās pētījuma diskusijās un intervijās. 

 

 

 

2.5.  Sadarbības partneru finansēto programmu un ārvalstu ieguldījumu 

programmu ietvaros īstenoto projektu rezultāti un līdzekļu izlietojums 

I.Ārvalstu finanšu palīdzība 

Iekšlietu ministrijas budžetā 2012.gadā ir plānots finansējums šādu Eiropas 

Savienības politikas instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības 

līdzfinansētajiem projektiem šādos Eiropas Savienības politikas instrumentos: 

 Eiropas Reģionālās attīstības fonds; 

 Eiropas Kopienas iniciatīvas; 

 3.mērķis „Eiropas teritoriālā sadarbība”; 

 Ziemeļu Ministru padomes Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes 

programma. 

 Eiropas Komisijas (kopā ar iesaistītajām dalībvalstīm) un tabakas ražotāju 

nolīgumu ietvaros piešķirtie finanšu līdzekļi; 

  citi ES politikas instrumenti; 

 

II.Vispārīgā programma „Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldība” 

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumu Nr.573/2007/EC 

Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammu 2007.–

2013.gadam pavisam ir izveidoti četri fondi, un projektu realizācijai ir paredzēts 

Eiropas Savienības finansējums 75% apmērā no kopējām izmaksām:  

 Eiropas Ārējo robežu fonds (2007.-2013.gadam) saskaņā ar Eiropas 

Parlamenta un Padomes lēmumu Nr.574/2007/EC, kopsumma aptuveni 15,8 miljoni 

eiro;  
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 Eiropas Trešo valstu valsts piederīgo integrācijas fonds (2007.-2013.gadam) 

saskaņā ar Padomes lēmumu Nr.435/2007/EC, kopsumma aptuveni 10 miljoni eiro;  

 Eiropas Atgriešanās fonds (2008.-2013.gadam) saskaņā ar Eiropas Parlamenta 

un Padomes lēmumu Nr.575/2007/EC, kopsumma aptuveni 3 miljoni eiro;  

 Eiropas Bēgļu fonds (2008.-2013.gadam) saskaņā ar Eiropas Parlamenta un 

Padomes lēmumu Nr.573/2007/EC, kopsumma aptuveni 2,7 miljoni eiro. 

Ministrija sekmīgi nodrošina vadošās iestādes funkcijas Solidaritātes un 

migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas 2007.-2013.gadam īstenošanu 

šādos fondos:  

 Eiropas Ārējo robežu fonds (2007.–2013.gads); 

 Eiropas Atgriešanās fonds (2008.–2013.gads); 

 Eiropas Bēgļu fonds (2008.–2013.gads). 

Eiropas Ārējo robežu fonda 2010.gada programmā ir veiksmīgi pabeigta visu 

projektu īstenošana. Tiek gatavots 2010.gada programmas noslēguma ziņojums 

iesniegšanai Eiropas Komisijā. 2010.gada programmā tika turpināta Nacionālās vīzu 

informācijas sistēmas savienojuma ar centrālo vīzu informācijas sistēmu 

nodrošināšana.  

Eiropas Ārējo robežu fonda 2011.gada programmas ietvaros tiek īstenoti divi 

Iekšlietu ministrijas Informācijas centra projekti, kuri tiks pabeigti līdz 2013.gada 

30.jūnijam.  

Eiropas Ārējo robežu fonda 2012.gada programmā ir uzsākta piecu Valsts 

robežsardzes un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes projektu īstenošana, kurus ir 

plānots pabeigt līdz 2014.gada 30.jūnijam.  

Savukārt Eiropas Ārējo robežu fonda 2013.gada programmā tiek plānots, ka tiks 

īstenoti  

četri projekti Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei, Valsts robežsardzei, 

Iekšlietu ministrijas Informācijas centram un Ārlietu ministrijai.  

Eiropas Atgriešanās fonda 2011.gada programmā tiek īstenoti seši Valsts 

robežsardzes, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes un Starptautiskās Migrācijas 

organizācijas Rīgas biroja projekti, kuri tiks pabeigti līdz 2013.gada 30.jūnijam.  

Savukārt Eiropas Atgriešanās fonda 2012.gada programmā un 2013.gada 

programmā plānots īstenot deviņus Valsts robežsardzes, Pilsonības un migrācijas 
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lietu pārvaldes, Juridiskās palīdzības administrācijas un Starptautiskās Migrācijas 

organizācijas Rīgas biroja projektus, kuri tiks pabeigti līdz 2015.gada 30.jūnijam.  

EBF 2010.gada programmā ir veiksmīgi pabeigta visu projektu īstenošana. Tiek 

gatavots 2010.gada programmas noslēguma ziņojums iesniegšanai Eiropas 

Komisijai.  

EBF 2011.gada programmā tiek īstenoti astoņi projekti Valsts robežsardzei, 

Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei, kā arī nevalstiskā sektora organizācijām, 

kuri tiks pabeigti līdz 2013.gada 30.jūnijam.  

Savukārt EBF 2012.gada programmā un 2013.gada programmā plānots īstenot 

piecus Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, Valsts robežsardzes un Tiesu 

administrācijas projektus, kuri tiks pabeigti līdz 2015.gada 30.jūnijam. Papildus tiks 

organizēti vairāki atklāti konkursi, lai projektu īstenošanu varētu nodrošināt 

nevalstiskās organizācijas.  

Vadošajā iestādē ir iesniegti 2010.gada programmas projektu gala pārskati, kuru 

izvērtēšanas process pabeigts, nodrošinot neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanu un 

atmaksu valsts budžeta ieņēmumos.  

Projektu finansēšana sākotnēji tiek plānota no valsts pamatbudžeta līdzekļiem, bet 

pēc projektu izdevumu sertificēšanas ministrija veic atmaksu valsts pamatbudžetā par 

Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas fondu 

finansējumu.  

 

2.6. Iestādes sniegtie publiskie pakalpojumi  

2012.gadā Iekšlietu ministrijā tika paredzēts jauns ieņēmumu veids – ieņēmumi 

no maksas pakalpojumiem atbilstoši Ministru kabineta 2012.gada 29.maija 

noteikumiem Nr.368 „Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sniegto maksas 

pakalpojumu cenrādi”, kas paredz akadēmisko izziņu izsniegšanu par apgūtajiem un 

nokārtotajiem studiju kursiem likvidētajā Latvijas Policijas akadēmijā un citu ar 

studijām likvidētajā Latvijas Policijas akadēmijā saistītu izziņu izsniegšanu 

(ieņēmumu plāns 2012.gadā  - Ls 920, ieņēmumu izpilde 2012.gadā - Ls 480). 
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2.7. Politikas un darbības rezultātu izpildes analīze 

 

Programmu, 

apakšprogrammu 

kods un nosaukums 

Darbības rezultāts Rezultatīvais rādītājs 

Rezultatīvā 

rādītāja 

pārskata 

perioda 

plāns 

Rezultatīvā rādītāja 

pārskata perioda 

izpilde 

Pārskata perioda 

izpildes un plāna 

starpība  

(absolūtā izteiksmē) 

Pārskata perioda izpildes 

novirze no pārskata perioda 

plāna 

(procentos) 

1 2 3 4 5 6=5–4 7=5:4x100–100 

I. Valsts pamatfunkciju īstenošana 

01.00.00 Iekšlietu 

politikas 

plānošana 

1. Izstrādāti iekšlietu 

nozares attīstības 

plānošanas dokumenti 

un tiesību akti 

1. Sagatavoto attīstības plānošanas 

dokumentu projektu skaits 

3 4 1 33,3 

Papildus plānotajam, atbilstoši Ministru kabineta 2012.gada 10.jūlija sēdē pieņemtajam lēmumam (protokola Nr.39, 29.§), tika 

izstrādāts „Pasākumu plāna izmeklēšanas kvalitātes paaugstināšanai izmeklēšanas iestādēs” projekts un 2012.gada 6.decembrī 

iesniegts izskatīšanai Ministru kabinetā. 

2. Sagatavoto likumprojektu, 

Ministru kabineta noteikumu, 

rīkojumu un citu tiesību aktu projektu 

skaits 

250 242 -8 -3,2 

Darbības rezultāta rezultatīvā rādītāja novirzes rašanās iemesli saistīti ar to, ka atbilstoši Iekšlietu ministrijas Tiesību aktu projektu 

virzības komitejā nolemtajam pastāvēja iespēja aprobežoties ar uzdevumu noteikšanu protokollēmumu veidā īpašumu pārvaldīšanas, 

apsaimniekošanas un materiāltehniskā nodrošinājuma jomās. 

3. Sniegto atzinumu par tiesību aktu 

projektiem skaits 

1300 1220 -80 -6,2 

Sniegto atzinumu skaits par tiesību aktu projektiem ir atkarīgs no citu institūciju sagatavoto un Iekšlietu ministrijai atzinumu 
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sniegšanai nosūtīto tiesību aktu projektu skaita 

4. Sagatavoto lēmumu (t.sk. 

apstrīdētie akti) skaits 

255 131 -124 -48,6 

Ņemot vērā, ka 2012.gadā iekšlietu nozarē netika veiktas nozīmīgas reformas (salīdzinot ar 2009.-2011.g.), būtiski samazinājies 

sagatavoto lēmumu skaits attiecībā uz Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu personālu. 

2. Nodrošināta iekšlietu 

politikas īstenošanas 

uzraudzība un kontrole 

1. Plānoto auditu skaits 10 14 4 40,0 

Paveikto auditu skaita palielināšanās saistīta ar Iekšlietu ministrijas vadības papildus noteiktajiem uzdevumiem. 

2. Sagatavoto Iekšlietu ministrijas 

rīkojumu projektu dažādās darbības 

jomās skaits 

2500 2741 241 9,6 

Sagatavoto rīkojumu skaita palielināšanās saistīta ar pasākumu kompleksa realizāciju, kas vērsta uz informācijas tehnoloģiju, 

īpašumu pārvaldīšanas, apsaimniekošanas un materiāltehniskā nodrošinājuma, kā arī grāmatvedības un personāla uzskaites funkciju 

centralizācijas un optimizācijas procesa paātrināšanu. 

3. Sanāksmju padomēs, komisijās un 

darba grupās skaits 

70 67 -3 -4,3 

Darbības rezultāta rezultatīvā rādītāja novirzes rašanās iemesli saistīti ar to, ka atbilstoši Iekšlietu ministrijas Tiesību aktu projektu 

virzības komitejā nolemtajam pastāvēja iespēja neveidot atsevišķas darba grupas informācijas tehnoloģiju jomā. 

3. Nodrošināta iekšlietu 

politikas īstenošanai 

nepieciešamā 

finansējuma piesaiste 

1. Sagatavoto un koordinēto 

starptautisko tehniskās palīdzības 

projektu skaits 

60 60 0 0 

2. Tikšanos ar citu starptautisko 

organizāciju pārstāvjiem skaits 

24 24 0 0 
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2.8. Mērķu sasniegšanu kavējošie un veicinošie faktori 

2012.gadā Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādes saskārās ar šādiem būtiskākajiem 

riskiem un neskaidriem apstākļiem, kas ietekmēja to darbību un kas pamatā izriet no valsts 

ekonomiskās situācijas un ievērojama izdevumu samazinājuma: 

1. Normatīvā regulējuma risks 

Finanšu jomu reglamentējošie normatīvie akti tiek pilnveidoti, tomēr atsevišķas normas 

vēl aizvien nav viennozīmīgi tulkojamas, kas rada problēmas to pielietošanā, īpaši attiecībā 

par ieņēmumu no maksas pakalpojumiem un citu pašu ieņēmumu, ar to saistīto izdevumu 

plānošanu un uzskaiti, maksas pakalpojuma izcenojuma apmēra aprēķināšanu, izdevumu 

bāzes noteikšanu, atlīdzību.  

2. Cilvēkresursu risks 

Saglabājoties pašreizējam atlīdzības līmenim, ir būtisks risks augsti kvalificēta 

personāla noturēšanai un jaunu personālresursu piesaistei. 

3. Finanšu risks  

Likumprojektu par vidēja termiņa budžeta ietvaru un nākamā saimnieciskā gada 

budžetu sagatavošanas laikā netiek nodrošināts nepieciešamais finansējums normatīvo aktu 

prasību izpildei tādā apmērā, kā būtu nepieciešams, līdz ar to turpinās prakse, ka līdzekļi 

saimnieciskā gada laikā tiek pieprasīti un pārdalīti no programmas „Līdzekļi 

neparedzētiem gadījumiem” vai citām programmām. 

4. Riski, kas saistīti ar euro ieviešanu 

   Nepieciešams savlaicīgi un atbilstošā kvalitātē piemērot informācijas sistēmas darbam ar 

euro, vienlaikus nodrošinot arī iepriekšējos gados izveidoto informāciju saglabāšanu un 

izmantošanu.  

 

2.9. Piešķirto finanšu līdzekļu izmantošanas optimizēšanas pasākumi un to rezultāti  

1. 2012.gadā tika turpināta amata vietu, kuras paredzētas amatpersonām ar speciālajām 

dienesta pakāpēm, bet kuru pienākumos ir atbalsta funkciju veikšana, pakāpeniska 

pārveidošana par amatiem, kurus ieņem darbinieki, ar kuriem noslēgts darba līgums. 

Amata vietu pārveidošana pabeidzama līdz 2015.gada 31.decembrim, jo no 2016.gada 

1.janvāra plānots ieviest jaunu darba samaksas sistēmu amatpersonām ar speciālajām 

dienesta pakāpēm. 

2. 2012.gadā tika turpināta pakāpeniska nekustamo īpašumu centralizācija, nododot tos 

pārvaldījumā Nodrošinājuma valsts aģentūrai uzturēšanas un apsaimniekošanas funkciju 
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nodrošināšanai, pārdalot arī personāla un finanšu resursus atbilstoši normatīvo aktu 

prasībām šajā jomā.  

 3. 2012.gadā tika turpināta grāmatvedības uzskaites un personāla uzskaites funkciju 

centralizācija un optimizācija. Finanšu uzskaites funkciju un personāla centralizācijas 

ieviešanu pilnā apjomā paredzēts pabeigt  līdz 2013.gada 31.decembrim. 

4. 2012.gadā tika turpināta Iekšlietu ministrijas sistēmas informācijas un komunikācijas 

resursu centralizācija un optimizācija. 

5. 2012.gadā veikta funkciju optimizācija un atbilstoša struktūrvienību pilnveidošana 

padotības iestādēs, kas saistīta arī ar atbalsta funkciju centralizāciju. 

 6. 2012.gadā Valsts policija no Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centra pārņēma 

atsevišķu maksas pakalpojumu veidus, lai tiktu nodrošināta uzdevumu izpilde atbilstoši šo 

iestāžu kompetencei.  

 

2.10. Pārskats par iestādes vadības un darbības uzlabošanas sistēmām efektīvas 

darbības nodrošināšanai  

 Ministrija un tās padotībā esošās iestādes pielieto resursu vadības sistēmu „Horizon”, 

kas nodrošina vienotu grāmatvedības uzskaites pamatprincipu ieviešanu un konsolidētā 

finanšu pārskata sagatavošanu atbilstoši normatīvo aktu grāmatvedības jomas prasībām. 

2012.gadā Iekšlietu ministrijā un tās padotībā esošajās iestādēs tika pilnveidota resursu 

vadības sistēma „Horizon”, tajā skaitā tika nodrošināta summētā darba laika moduļa 

ieviešana un moduļa „Budžeta plānošanas un izpildes kontroles risinājumu 

funkcionalitāte” pilnveidošana un saskarsmes papildinājuma „Lietas pievienošana 

vairākām personām” izstrāde. 

Iekšējā audita nodaļa 2012.gadā ir auditējusi šādas sistēmas: „Iestādes stratēģiskā un 

darba plānošana”, „Darbības nodrošināšana”, „Iepirkums”, „Informāciju tehnoloģiju 

vadība”, „Ministrijas vai iestādes pamatdarbības sistēmas”. Auditu rezultātā sniegti 

ieteikumi, kuru ieviešana būtiski pilnveidos iekšējās kontroles sistēmu. 

Pārskata gadā Iekšējā audita nodaļa ir veikusi 14 auditus, no kuriem 11 sistēmas ir 

auditi un 3 audita pārbaudes. Veikto sistēmu auditu un audita pārbaužu rezultātā sniegti 

173 ieteikumi iekšējās kontroles sistēmas pilnveidei.  

Lai pilnveidotu ieteikumu ieviešanas uzraudzības procesu, iekšējā audita nodaļai 

sadarbojoties ar Iekšlietu ministrijas Informācijas centru, ir ieviesta informācijas sistēma 

„Audita ieteikumu ieviešanas datu bāze” palielinot procesa automatizācijas pakāpi, 

samazinot birokrātisko slogu.  
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Lai pilnveidotu iepirkumu procesu iekšlietu nozarē, ir izveidota Konsultatīvā iepirkumu 

padome. Turpinās darbs pie atbalsta funkciju centralizācijas, stiprinot pārraudzības 

sistēmas un kontroles mehānismus. 

Īpaša finanšu riska vadības politika ministrijā izstrādāta attiecībā uz Solidaritātes un 

migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas 2007.-2013.gadam finansētajiem 

projektiem. 

2012.gadā izdoti 29 finanšu vadību un izdevumu apmēru reglamentējošie iekšējie 

normatīvie akti. 

 

3. PERSONĀLS 

 

 2012.gadā Iekšlietu ministrijā bija 142 amata vietas (99 valsts civildienests ierēdņu amati 

un 44 darbinieku amati), no kurām aizpildītas vidēji 132 amata vietas (92 valsts 

civildienesta ierēdņi un 40 darbinieki); 

 Nodarbināto skaits pa dzimuma grupām: 

 no 132 nodarbinātajiem 99 bija sievietes un 33 vīrieši; 

 Nodarbināto sadalījums pa vecuma grupām: 

 vecumā no 20 gadiem līdz 29 gadiem bija 20 nodarbinātie; 

 no 30 gadiem līdz 39 gadiem bija 56 nodarbinātie, no 40 gadiem līdz 49 gadiem bija 

23 nodarbinātie; 

 no 50 gadiem līdz 59 gadiem bija 26 nodarbinātie; 

 vecumā virs 60 gadiem bija 7 nodarbinātie;  

 augstākā izglītība bija 120 nodarbinātajiem, 12 nodarbinātajiem bija vispārējā vidējā 

izglītība; 

 2012.gadā darbā tika pieņemti 12 nodarbinātie, savukārt darba vai valsts civildienesta 

attiecības izbeidza vai tika pārcelti uz citu valsts pārvaldes iestādi 13 nodarbinātie. 

 

4. KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU 

 

4.1. Pasākumi, kas veikti sabiedrības informēšanai un izglītošanai  

Nodrošināta sadarbība ar plašsaziņas līdzekļiem - sagatavotas un izsūtītas 187 preses 

relīzes par ministrijas darba aktualitātēm un sabiedrībai nozīmīgiem jautājumiem. 

Organizētas preses konferences: ar paraugdemonstrējumiem par drošības pasākumu 
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ievērošanu Jāņos; par sadarbību ar sabiedrību nelegālā alkohola, cigarešu un narkotiku 

tirdzniecības vietu noteikšanā; par operatīvo tālruņu 110, 112, 113, 114 atpazīstamības 

veicināšanu iedzīvotāju drošībai; par auditorkompānijas "Pricewaterhouse Coopers" 

sagatavoto ziņojumu par situāciju ar foto radariem. 

Organizēti un vadīti ārējās komunikācijas pasākumi: Iekšlietu ministrijas barikāžu 

21.gadadienas atceres pasākums; Iekšlietu ministrijas Ēnu diena un ekskursija sadarbībā ar 

portālu Prakse.lv; iekšlietu nozares darbinieku Lielā talka; dalība Eiropas Savienības dārza 

svētkos; Iekšlietu ministrijas komandas dalība Nordea Rīgas maratonā; projekts skolēniem 

„Esi drošs – neesi pārdrošs”; Iekšlietu ministrijas sporta sezonas noslēguma sacensības 

Kandavā; Asinsdonoru dienas; Labdarības akcija Rīgas pilsētas dzīvnieku patversmei 

„Ulubele”; Atvērto durvju diena Iekšlietu ministrijā; Iekšlietu ministrijas svinīgie 

apbalvošanas pasākumi; ekspozīcija par ministrijas vēsturi un darbību laika periodā no 

1919.līdz 1940.gadam sadarbībā ar Latvijas Nacionālā arhīva bibliotēku.  

Iekšlietu ministrijas mājas lapā izvietota informācija un notikumus atspoguļojošas foto 

galerijas un ministrijas jaunumi, kā arī atbildes uz iedzīvotāju jautājumiem publicēti 

sociālās saziņas portālā Twitter.com un sociālajā vietnē draugiem.lv. Tāpat organizēta 

jautājumu un atbilžu sesija sociālās saziņas portālā Twitter.com par elektroniskajām 

identifikācijas kartēm.  

 

4.2. Pasākumi sabiedrības viedokļa izzināšanai par apmierinātību ar valsts iestādes 

darba kvalitāti un to rezultāti  

Administratīvā departamenta Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļa 

organizēja tikšanos ar vadošajiem nozares žurnālistiem iekšlietu nozares komunikācijas 

speciālistu apmācību seminārā, lai noskaidrotu viņu viedokli par sadarbības uzlabošanu.  

Organizēta mediju aptauja par Iekšlietu ministrijas un iekšlietu dienestu komunikācijas 

kvalitātes novērtēšanu un rosināti sadarbības uzlabojumi atbilstoši mediju pārstāvju 

izteiktajām vēlmēm. 

 

4.3. Sadarbība ar nevalstisko sektoru 

Medijiem izplatīta informācija par sadarbību ar sociālajiem partneriem - par Sabiedrības 

konsultatīvās drošības padomes sēdēm un Sabiedriskās drošības trīspusējās sadarbības 

apakšpadomes sēdēm. 

Iekšlietu darbinieku intereses pārstāvošās arodbiedrības ir piedalījušās gan Iekšlietu 

ministrijas operatīvajās sanāksmēs, gan aktīvi līdzdarbojušās Sabiedrības konsultatīvā 
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drošības padomē, kurā pārstāvētas 30 organizācijas, kā arī piedalījušās Sabiedriskās 

drošības trīspusējās sadarbības apakšpadomes sēdēs. Ministrija 2012.gadā ir rīkojusi 

izglītojošus pasākumus valsts pārvaldē strādājošajiem par nevalstisko organizāciju iesaisti 

un dažādiem līdzdalības aspektiem. 

5. NĀKAMAJĀ GADĀ PLĀNOTIE PASĀKUMI 
 

5.1. Iepriekšējā gadā uzsāktie pasākumi, kuri tiks turpināti  

 Valsts policijas attīstības koncepcijas izstrāde, paredzot ilgtermiņa risinājumus policijas 

darbinieku motivācijas un karjeras izaugsmes perspektīvām, kur ikviens darbinieks tiks 

motivēts atbilstoši sava darba rezultātam; 

 koncepcijas izstrāde par jauniem principiem darba samaksas sistēmā amatpersonām ar 

speciālajām dienesta pakāpēm, paredzot amatpersonu algu noteikt atbilstoši veicamajiem 

uzdevumiem un ieņemamajam amatam un nodrošināt normatīvajos aktos noteikto 

uzdevumu izpildi un iedzīvotājiem sniedzamo pakalpojumu kvalitāti; 

 koncepcijas „Latvijas Republikas valsts robežas integrētas pārvaldības koncepcija” 

izstrāde; 

 koncepcijas „Par Valsts policijas Iekšējās drošības biroja pārveidošanas par iekšlietu 

ministra pārraudzībā esošu institūciju risinājumiem” izstrāde, lai nodrošinātu efektīva 

mehānisma to amatpersonu iespējamo pārkāpumu noskaidrošanai un saukšanai pie 

atbildības, kuras veic izmeklēšanas darbības, izveidošanu; 

 pamatnostādņu „Bērnu noziedzības novēršanas un bērnu aizsardzības pret noziedzīgo 

nodarījumu pamatnostādnes 2013. – 2019.gadam” izstrāde; 

 informatīvā ziņojuma „Republikas pilsētu un novadu pašvaldības policijas institūciju darba 

organizācijas un sadarbības ar Valsts policiju pilnveidošana” sagatavošana; 

 piedalīšanās informatīvā ziņojuma „Priekšlikumi par normatīvajos aktos noteikto sociālo 

garantiju karavīriem un amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm iespējamu 

pilnveidošanu” sagatavošanā; 

 Programmas cilvēku tirdzniecības novēršanai 2009. – 2013.gadam īstenošanas gaitas 

koordinēšana. 
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5.2. Nākamā gada galvenie uzdevumi un pasākumi  

 Aizstāvēt Latvijas intereses ES politikas un tiesību aktu pieņemšanas procesā, 

nodrošinot Latvijas oficiālās nostājas sagatavošanu un pārstāvēšanas nodrošināšanu 

Padomes sanāksmēs, kā arī Padomes komiteju un darba grupu sanāksmēs;  

 sagatavošanās Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē nodrošināšanai 

iekšlietu jomā; 

 nodrošināt ministrijas padotībā esošo iestāžu kompetencē esošo Šengenas novērtēšanas 

mehānisma darbības koordināciju, kā arī veikt informācijas apmaiņu starp ministriju un 

citām kompetentajām valsts pārvaldes iestādēm, kā arī Eiropas Savienības Padomes 

Ģenerālsekretariātu Šengenas novērtēšanas mehānisma darbības jautājumos; 

 izstrādāt politikas plānošanas dokumenta „Organizētās noziedzības apkarošanas plāns 

2014. – 2016.gadam” projektu, turpinot valsts intervenci cīņā ar tāda veida 

noziegumiem, kas būtiski ietekmē ekonomiskos un tiesiskos procesus valstī; 

 izstrādāt pamatnostādņu projektu „Cilvēku tirdzniecības novēršanas pamatnostādnes 

2014. – 2020.gadam”; 

 izstrādāt grozījumus likumā „Par policiju” ar mērķi uzlabot Valsts policijas un 

pašvaldību policijas sadarbību un ieviest vienotas prasības pašvaldības policiju 

darbinieku profesionālajai kvalifikācijai; 

 izstrādāt Nacionālā kriminālizlūkošanas modeļa darbības principus un modeļa 

ieviešanas vadlīnijas; 

 Izstrādāt jaunu Iekšlietu ministrijas darbības stratēģijas projektu 2014. – 2016.gada 

plānošanas ciklam; 

 izstrādāt ārkārtējo notikumu numura 112 pakalpojuma sniegšanas pamatnostādnes un 

prasības vienota tehniskā risinājuma ieviešanai; 

 sagatavot normatīvā dokumenta par nacionālo sadarbības mehānismu palīdzības 

sniegšanai cilvēku tirdzniecības upurim (National Referral Mechanism) projektu; 

 veikt pasākumus Eiropas Robežu uzraudzības sistēmas (EUROSUR) ieviešanas plāna 

2013. – 2015.gadam ietvaros; 

 uzsākt darbu pie Iekšlietu ministrijas pārraudzībā esošas vienotas ekspertīžu iestādes 

izveides, apvienojot Valsts policijas Kriminālistikas pārvaldi, Valsts robežsardzes 

Galvenās pārvaldes Ekspertīžu dienestu, kā arī Veselības ministrijas pakļautībā esošo 

Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centru un Tieslietu ministrijas padotībā esošo Valsts 

tiesu ekspertīžu biroju; 
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 organizēt ministrijas un Latvijas Pašvaldību savienības ikgadējās sarunas, lai apspriestu 

ministrijas un pašvaldību interešu lokā esošos aktuālos jautājumus; 

 sagatavot informāciju par ministrijas darbības rezultātiem un to rezultatīvajiem 

rādītājiem saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 23.augusta instrukciju Nr.8 

„Instrukcija par valsts budžeta izpildes analīzi”; 

 īstenot koordināciju un realizācijas uzraudzību Eiropas struktūrfondu apakšaktivitātes 

3.2.2.1.1. projektam „Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība” 

projektu koordinācija un realizācijas uzraudzība. 

 

5.3. Nākamā gada plānotie sadarbības projekti un pētījumi 

 Piedalīties starptautiska projekta „Drošības kompass – efektīvi risinājumi cilvēku 

tirdzniecības novēršanai” īstenošanā Eiropas Komisijas Iekšlietu Ģenerāldirektorāta 

finanšu programmas „Noziedzības profilakse un apkarošana” ietvaros; 

 piedalīties transnacionālā projekta “ADSTRINGO„ – „Addressing trafficking in human 

beings for labour exploitation through improved partnerships, enhanced diagnostics 

and intensified organisational approaches” īstenošanā, kura mērķis ir novērst cilvēku 

tirdzniecību piespiedu darba nolūkā, stiprinot nacionālās un reģionālās partnerības un 

uzlabojot izpratni par mehānismiem, kas veicina migrantu darbaspēka ekspluatāciju 

reģionā. 

 

5.4. Iekšlietu ministrijas ilgtermiņa saistības 2013.-2015.gadā* 

Pasākuma nosaukums 2013.gads 2014.gads 2015.gads 

Valsts pamatfunkciju īstenošana, tajā skaitā ilgtermiņa 

saistības 
24 718 203 17 815 584 10 724 012 

Maksājumi starptautiskajās institūcijās un programmās 56 386 56 386 56 386 

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta 

transportlīdzekļu iegāde 
2 753 666 360 544   

Transportlīdzekļu nomas izdevumu segšanai 
4 220 316     

Transportlīdzekļu noma autopārvadājumu kontrolei un 

uzraudzībai 
1 944     

Ātruma kontroles mērierīču darbības nodrošināšana 620 280 172 093 52 425 

Ēkas Daugavpilī, A.Pumpura ielā 105B nomas maksas 

izdevumu segšanai 
1 321 463 1 321 463 1 321 463 

ES prasībām atbilstošu pasu ieviešanai 
5 437 215 5 437 215 576 685 

Telpu Rīgā, Čiekurkalna 1.līnijā 1 nomas maksas 

izdevumu segšanai 
6 450 456 6 450 456 6 450 456 
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Administratīvās ēkas (būves kadastra apzīmējums 

0100 087 0149 050) Rīgā, Čiekurkalna 1.līnijā 1 nomas 

maksa 

864 216 864 216 864 216 

Cēsu ugunsdzēsības depo telpu Ata Kronvalda ielā 52, 

Cēsīs nomas maksa un uzturēšanas izdevumi 
  244 817 293 780 

Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes telpu 

Daugavpils cietoksnī nomas maksa un uzturēšanas 

izdevumi 

969 953 1 058 130 1 058 130 

Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts 

robežas demarkācija 
1 070 438 1 494 594   

Latvijas Nacionālā euro ieviešanas plāna pasākumi 693 818 283 035   

Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē 

nodrošināšana 2015.gadā 
258 052 72 635 50 471 

* Saskaņā ar likumu „Par valsts budžetu 2013.gadam” 
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