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Godātie lasītāji! 

  2010. gadā iekšlietu nozarē paveiktais apliecina, ka esam strādājuši 

atbilstoši izvirzītajiem mērķiem, veidojot labākajiem valsts pārvaldības 

principiem atbilstošu iekšlietu politiku, kā arī rūpējoties par iedzīvotāju 

drošību un sabiedrisko kārtību. 

Budžeta konsolidācijas pasākumi mums ir ļāvuši izvērtēt un skaidrāk 

saskatīt prioritāros darbības virzienus, lai, par spīti līdzekļu samazinājumam, 

saglabātu un veicinātu nozares attīstību.  

Nozarē ir jāstrādā augsti kvalificētiem un izglītotiem darbiniekiem, 

ko akcentē arī izstrādātā Iekšlietu ministrijas padotības iestāžu amatpersonu 

profesionālās izglītības attīstības koncepcija 2010. – 2013. gadam. 

Apzinoties, ka nozīmīgs darbiniekus motivējošs faktors ir atalgojums, 

ministrija ir sniegusi arī būtiskus priekšlikumus Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un 

darbinieku atlīdzības likuma normu pilnveidošanai. 

Ikvienam nozarē strādājošajam ir svarīgi cilvēka cienīgi darba apstākļi. Esmu gandarīta, ka 

2010. gadā mums ir izdevies uzsākt būvniecības un renovācijas projektus, kas uzlabos policistu, 

robežsargu un ugunsdzēsēju darba vidi reģionos. 

Iekšlietu ministrijas izdevumi 2010. gadam tika samazināti par 417 tūkstošiem latu, savukārt 

nozarei 2010. gadam izdevumi tika samazināti par 24 milj. latiem, tajā skaitā 2009. gadā veikto 

strukturālo reformu, reorganizācijas un optimizācijas pasākumu, darbinieku skaita un atlīdzības 

samazinājuma, un citu ar iestāžu darbību saistīto izdevumu samazinājuma ietekmē, kā arī turpinot 

samazināt izdevumus atlīdzībai un ar iestāžu darbību saistītos izdevumus.  

Vienlaikus esam no Tieslietu ministrijas pārņēmuši Naturalizācijas pārvaldes funkcijas, bet no 

Aizsardzības ministrijas – Saeimas objektu un amatpersonu apsardzi. Pārmaiņas piedzīvojusi arī 

Iekšlietu ministrijas veselības un sociālo lietu aģentūra, kas  reorganizēta par Iekšlietu ministrijas 

veselības un sporta centru. 

Pārmaiņas 2010. gadā skāra mūsu skaitliski lielākā dienesta – Valsts policijas - vadību, jo 

lēmumu par došanos izdienas pensijā pieņēma Valsts policijas priekšnieks Valdis Voins. Jaunajam 

policijas priekšniekam jāturpina celt dienesta prestižs, panākot lielāku disciplīnu, veidojot motivējošu 

atalgojuma sistēmu un veicinot sabiedrības uzticību dienestam. Savukārt visiem dienestiem jāspēj 

nodrošināt pakalpojumu kvalitāti un darbinieku motivācijas mehānismus, turpinot izvērtēt iespējas veikt 

funkciju pārskatīšanu un optimizēšanu. 

Vēlos pateikties visiem nozares darbiniekiem, kuri turpina savus pienākumus veikt godprātīgi un 

ar ticību nākotnei. Esmu gandarīta, ka ikdienā strādājam ciešā sadarbībā ar nevalstiskajām 

organizācijām un ar plašsaziņas līdzekļu starpniecību pieņemtos lēmumus  skaidrojam  sabiedrībai.  

Apzinoties, ka arī nākošajā gadā valsts budžeta konsolidācijas pasākumi noteiks mūsu dienas 

kārtību, turpināsim meklēt labākos risinājumus un kopīgiem spēkiem nodrošināt maksimāli efektīvus un 

iedzīvotājiem pieejamus iekšlietu nozares pakalpojumus. 

  

Ar cieņu, 

 

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāre                                                               Ilze Pētersone 
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1. PAMATINFORMĀCIJA 

1.1. Iekšlietu ministrijas juridiskais statuss 

Iekšlietu ministrija (turpmāk — ministrija) saskaņā ar Ministru kabineta 2003. gada 29. aprīļa 

noteikumiem Nr. 240 „Iekšlietu ministrijas nolikums‖ ir vadošā valsts pārvaldes iestāde iekšlietu nozarē, 

kas ietver noziedzības apkarošanas, sabiedriskās kārtības un drošības aizsardzības, personas tiesību un 

likumīgo interešu aizsardzības, valsts robežas drošības, ugunsdrošības, ugunsdzēsības, glābšanas, civilās 

aizsardzības, iedzīvotāju uzskaites un dokumentēšanas, migrācijas un pilsonības jautājumu apakšnozares, 

kā arī savas kompetences ietvaros organizē un koordinē šīs politikas īstenošanu un tai atbilstošu principu 

iekļaušanu citu nozaru politikas dokumentos. Šo funkciju izpildes nodrošināšanai ministrija izstrādā 

normatīvo aktu un politikas plānošanas dokumentu projektus un sniedz atzinumus par citu institūciju 

izstrādātajiem projektiem, pārstāv valsts intereses ārvalstu un starptautiskajās institūcijās, darbojas 

atbilstošajās Eiropas Savienības institūcijās, komitejās, komisijās un darba grupās, kā arī informē 

sabiedrību par nozares politiku un ministrijas padotībā esošo iestāžu darbību. 

1.2. Politikas jomas, nozares, apakšnozares vai funkcijas, par kurām Iekšlietu ministrija ir 

atbildīga 

Ministrija veic savu darbību, izstrādājot un īstenojot politiku šādās jomās: 

 personu un sabiedrības drošība; 

 noziedzības apkarošana; 

 izlūkošana un pretizlūkošana, organizētās un ekonomiskās noziedzības apkarošana; 

 Latvijas Republikas valsts robežas apsardzība; 

 civilā aizsardzība, ugunsdrošība, ugunsdzēsība un glābšana; 

 iedzīvotāju uzskaite un dokumentēšana, migrācija; 

 pilsonība;  

 materiālo rezervju uzturēšana un atjaunošana; 

 valsts amatpersonu, kā arī ārvalstu un starptautisko organizāciju un institūciju pārstāvju 

aizsardzības nodrošināšana; 

 ministrijas funkciju izpildei nepieciešamās informācijas un sakaru sistēmas uzturēšana un 

attīstība; 

 normatīvajos aktos noteikto citu uzdevumu izpilde. 

1.3. Iekšlietu ministrijas darbības virzieni un mērķi, kā arī īstenotās budžeta programmas 

(apakšprogrammas) 

Iekšlietu ministrija īsteno šādus darbības virzienus ar attiecīgu budžeta programmu palīdzību:  

1. virziens: Iekšlietu politikas plānošana un izstrāde, tās īstenošanas organizēšana, koordinācija 

un kontrole. 

Virziens tiek īstenots ar budžeta programmu: 

„Iekšlietu politikas plānošana”. 

Ministrijas aktivitāšu un uzdevumu kopums, realizējot šo darbības virzienu, ir iekšlietu politikas 

plānošana un izstrāde, tās īstenošanas organizēšana un koordinācija. Ministrijas funkciju īstenošana tiek 
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nodrošināta, koncentrējot ministrijas padotībā esošo iestāžu darbību uz galvenajiem un aktuālajiem 

darbības virzieniem vienotas iekšlietu politikas realizācijā, ņemot vērā katras iestādes darbības un 

kompetenču specifiku un dažādību. 

2. virziens: Iekšlietu politikas īstenošana Valsts policijas darbības jomā. 

Virziens tiek īstenots ar budžeta programmu:  

„Valsts policijas darbība” . 

          Šī ministrijas darbības virziena realizācijas mērķis ir:   

 aizsargāt un garantēt personu un sabiedrības drošību; 

 novērst un atklāt noziedzīgus nodarījumus un citus likumpārkāpumus; 

 meklēt personas, kas izdarījušas noziedzīgus nodarījumus vai ir bezvēsts pazudušas; 

 likumā paredzētajā kārtībā sniegt palīdzību iestādēm, privātpersonām un personu apvienībām to 

tiesību aizsardzībā un ar likumu noteikto pienākumu realizācijā; 

 savas kompetences ietvaros izpildīt administratīvos sodus un kriminālsodus; 

 veikt ekspertīzes un izpētes, pielietojot kriminālistiskos līdzekļus un metodes lietisko pierādījumu 

izpētē un krimināllietās; 

 nodrošināt dažādu objektu (fizisku un juridisku personu) apsardzi saskaņā ar noslēgtajiem 

līgumiem. 

      3. virziens: Iekšlietu politikas īstenošana Valsts robežsardzes darbības jomā. 

Virziens tiek īstenots ar budžeta programmu:  

„Valsts robežsardzes darbība”.   

Šī ministrijas darbības virziena realizācijas mērķis ir: 

 nodrošināt valsts robežas apsardzības sistēmu atbilstoši Eiropas Savienības ārējām robežām 

izvirzītajām prasībām, izpildot Šengenas līguma nosacījumus: paātrināt robežkontroles procedūras 

un pastiprināt robežapsardzību uz Eiropas Savienības ārējās robežas (Latvijas – Krievijas un 

Latvijas Baltkrievijas robežas un Jūras robežas); 

 uzlabot ārzemnieku uzturēšanās un nodarbinātības nosacījumu ievērošanas kontroli valsts 

teritorijā, palielinot imigrācijas dienesta personāla skaitu uz iekšējo robežu personāla rēķina; 

 uzlabot radiācijas kontroli un robežkontroles punktu drošību ar videonovērošanas palīdzību. 

4. virziens: Iekšlietu politikas īstenošana Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta 

darbības jomā. 

Virziens tiek īstenots ar budžeta programmu: 

„Ugunsdrošība, glābšana un civilā aizsardzība”. 

          Šī ministrijas darbības virziena realizācijas mērķis ir: 
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 nodrošināt savlaicīgu un kvalitatīvu ugunsgrēku dzēšanu un glābšanas darbu veikšanu, maksimāli 

īsā laikā ierodoties notikuma vietā; 

 nodrošināt valsts ugunsdrošības uzraudzības veikšanu; 

 nodrošināt civilās aizsardzības sistēmas darbību; 

 veikt apmācību ugunsdrošības un civilās aizsardzības jomā un ugunsdrošības propagandu. 

 

        5. virziens: Iekšlietu politikas īstenošana Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes darbības 

jomā. 

Virziens tiek īstenots ar budžeta programmu: 

„Pilsonības un migrācijas lietas”. 

          Šī ministrijas darbības virziena realizācijas mērķis ir: 

 īstenot efektīvas, Latvijas nacionālajām interesēm un Eiropas Savienības standartiem atbilstošas 

vienotās migrācijas un patvēruma politiku, kas mazinātu terorisma draudus, nelegālo imigrantu 

iekļūšanu un uzturēšanos Latvijā un Eiropas Savienības dalībvalstīs; 

 pilnveidot Iedzīvotāju reģistra infrastruktūras;  

 modernizēt Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes pārziņā esošās informācijas sistēmas; 

  izsniegt Eiropas Savienības prasībām un standartiem atbilstošus personu apliecinošus un 

ceļošanas dokumentus. 

 6. virziens: Iekšlietu ministrijas vienotās sakaru un informācijas sistēmas darbības 

nodrošināšana.  

Virziens tiek īstenots ar budžeta programmu:  

„Iekšlietu ministrijas vienotā sakaru un informācijas sistēma”.  

          Šī ministrijas darbības virziena realizācijas mērķis ir:  

 veidot informācijas sistēmas un programmnodrošinājumu, veikt analītisko darbu, lai nodrošinātu 

esošo informācijas sistēmu attīstību un pilnveidošanu; 

 nodrošināt iestādes apkalpojamo iekārtu, datortehnikas un programmnodrošinājuma uzturēšanu, 

administrēšanu un nepārtrauktu funkcionēšanu, kā arī datu pārraides drošību; 

 nodrošināt tehnisko uzraudzību informācijas tehnoloģiju jomā ministrijā un tās padotībā esošajās 

iestādēs; 

 sagatavot statistiskus un analītiskus pārskatus; 

 izveidojot atsevišķus lokālos tīklus, nodrošināt ministrijas sakaru sistēmas darbību ārkārtas vai 

krīzes situāciju un svarīgu valsts pasākumu laikā; 

 nodrošināt ministrijā un tās padotībā esošajās iestādēs esošo mobilo un pārnēsājamo radiostaciju 

uzskaiti, plānot un nodrošināt ministrijai piešķirto radiofrekvenču izmantošanu; 

 koordinēt ministrijas padotībā esošo iestāžu darbu informācijas un komunikāciju tehnoloģiju 

jomā. 
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     7. virziens: Personāla fiziskās sagatavotības, veselības un sociālās aprūpes  nodrošināšana un 

uzturēšana. 

         Virziens tiek īstenots ar budžeta programmām: 

„Bērna piedzimšanas pabalsti amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm”; 

 „Fiziskā sagatavotība, veselības un sociālā aprūpe” un tās apakšprogrammām: 

 „Fiziskās sagatavotības, veselības un sociālās aprūpes administrēšana‖; 

 „Izdienas pensijas, pabalsti un kompensācijas‖; 

 „Veselības aprūpe‖; 

 „Fiziskās sagatavotības pasākumi‖. 

          Šī ministrijas darbības virziena realizācijas mērķis ir:  

 nodrošināt dienesta pienākumu izpildei atbilstoša veselības stāvokļa, psiholoģisko īpašību un 

fiziskās sagatavotības kontroli Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu amatpersonām ar speciālajām 

dienesta pakāpēm un personām, kuras vēlas iestāties dienestā Iekšlietu ministrijas sistēmas 

iestādēs; 

 veicināt amatpersonu spējas īstenot valsts nacionālās drošības un iekšlietu politikas pasākumus; 

 atbilstoši amatpersonu veselības aprūpes jomu regulējošiem normatīvajiem aktiem nodrošināt 

amatpersonām veselības aprūpes pakalpojumus; 

 sniegt sociālo jomu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktās sociālās garantijas, attīstīt iekšlietu 

ministrijas sporta bāžu darbību, organizēt efektīvu darbu ar talantīgiem sportistiem, nodrošinot 

viņu piedalīšanos dažāda līmeņa sacensībās un sasniedzot augstus sportiskos rezultātus, 

popularizēt veselīgu dzīvesveidu, veicināt dažādu sporta veidu attīstību Iekšlietu ministrijas 

padotībā esošajās iestādēs. 

     8. virziens: Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu darbības, valsts materiālo rezervju veidošanas 

un atjaunošanas, kā arī lietisko pierādījumu glabāšanas, realizācijas un iznīcināšanas nodrošināšana. 

          Virziens tiek īstenots ar budžeta programmu: 

„Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu darbības nodrošinājums” un tās 

apakšprogrammām: 

 „Administrēšana‖; 

 „Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums‖; 

 „Lietiskie pierādījumi un izņemtā manta‖; 

 „Valsts materiālās rezerves‖.  

          Šī ministrijas darbības virziena realizācijas mērķis ir: 

 veikt valsts materiālo rezervju veidošanu, glabāšanu un atjaunināšanu, uzraudzību, lai 

nodrošinātu reaģēšanu katastrofu gadījumos;  

 pamatojoties uz procesa virzītāja pieņemto lēmumu, nodrošināt un veikt ar krimināllietām saistīto 

lietisko pierādījumu glabāšanu, realizāciju vai iznīcināšanu; 
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 pamatojoties uz procesa virzītāja pieņemto lēmumu, nodrošināt un veikt administratīvo 

pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentu glabāšanu, realizāciju vai iznīcināšanu, kā arī 

realizētās vai iznīcinātās mantas atlīdzināšanu; 

 nodrošināt Iekšlietu ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu darbību īpašuma pārvaldīšanā, 

apsaimniekošanā un būvniecībā, kā arī veikt iepirkuma procedūras iestāžu vajadzībām. 

     9. virziens: Eiropas Savienības politikas instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības 

līdzfinansēto projektu un pasākumu  īstenošana. 

     Virziens tiek īstenots ar budžeta programmām: 

„Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu un pasākumu īstenošana” un tās 

apakšprogrammu: 

 „Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu un pasākumu īstenošana (2007.-2013.)‖; 

„Eiropas Kopienas iniciatīvas projektu un pasākumu īstenošana” un tās 

apakšprogrammām: 

 „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.)‖; 

„3. mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" pārrobežu sadarbības programmu, projektu un 

pasākumu īstenošana” un tās apakšprogrammu: 

 „3. mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" pārrobežu sadarbības programmu, projektu un 

pasākumu īstenošana (2007.-2013.)‖. 

„Citu Eiropas Savienības politikas instrumentu projektu un pasākumu īstenošana” un tās 

apakšprogrammas: 

 „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 III 

projektu un pasākumu īstenošana (2007.-2013.)‖; 
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 „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 Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu 

instrumenta finansēto projektu un pasākumu īstenošana” un tās apakšprogrammas: 

„Tehniskā palīdzība Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības 

divpusējā finanšu instrumenta apgūšanai (2007.-2013.)‖; 

„Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instruments un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu 

instrumenta finansēto projektu un pasākumu īstenošana (2007.-2013.)‖. 

          Šī ministrijas darbības virziena realizācijas mērķis ir: 

 nodrošināt ar Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumu atbalstīto programmu un projektu 

īstenošanu; 

 nodrošināt Eiropas Ekonomiskās zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā 

finanšu instrumenta finansēto projektu īstenošanu. 

          10. virziens: Iekšlietu politikas īstenošana Drošības policijas darbības jomā. 

          Virziens tiek īstenots ar budžeta programmu:  

„Drošības policijas darbība”.   

Šī ministrijas darbības virziena realizācijas mērķis ir: 

 nodrošināt valsts konstitucionālās iekārtas, valstiskās neatkarības, valsts ekonomiskā, zinātniskā, 

tehniskā un militārā potenciāla, valsts noslēpuma un vitāli svarīgu valsts interešu aizsardzību un 

drošības nodrošināšanu pret spiegošanu, diversijām, kaitniecību, terora aktiem un cita veida 

apdraudējumiem; 

 veikt īpašus pasākumus šo apdraudējumu novēršanai, izbeigšanai vai to izraisīto seku 

likvidēšanai. 

          11.virziens: Iekšlietu politikas īstenošana izglītības jomā. 

          Virziens tiek īstenots ar budžeta programmu: 

„Augstākā izglītība”. 

          Šī ministrijas darbības virziena realizācijas mērķis ir: 

 nodrošināt Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādes ar kvalificētiem un profesionāli izglītotiem 

darbiniekiem atbilstoši sarežģītajai darba specifikai iekšlietu iestādēs. 

1.4. Pārskata gada galvenie uzdevumi (prioritātes, pasākumi) 

 Galvenie uzdevumi ir orientēti uz darbībām, kuru mērķis ir  nodrošināt Iekšlietu ministrijas 

sistēmas iestāžu strukturālās uzbūves pilnveidošanu, veicamo funkciju apjoma precizēšanu katras 

iestādes darbības sfērā un visos pārvaldes līmeņos, lai izslēgtu funkciju pārklāšanos un optimizētu 

iestāžu un struktūrvienību darbību: 
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 izstrādāts politikas plānošanas dokuments „Narkotisko un psihotropo vielu un to atkarības 

izplatības ierobežošanas un kontroles pamatnostādnes 2011. – 2017. gadam‖; 

 izstrādāta Iekšlietu ministrijas padotības iestāžu amatpersonu profesionālās izglītības attīstības 

koncepcija 2010. – 2013. gadam; 

 izstrādāts Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likums; 

 veikts pasākumu komplekss, vērsts uz Iekšlietu ministrijas iestāžu, citu institūciju un pašvaldību 

sadarbības nodrošināšanu ārkārtējo situāciju gadījumos un to radīto seku novēršanā; 

 ar 2010. gada 1. janvāri tika likvidēta Latvijas Policijas akadēmija. Vienlaikus tika nodrošināta 

amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm uzsākto studiju turpināšana Latvijas Universitātē; 

 Valsts policijas koledža tika pārvietota uz Latvijas Policijas akadēmijas telpām Rīgā, kur tai 

pieejama augsta līmeņa bibliotēka, moderna šautuve;  

 ar 2010. gada 1. janvāri no Tieslietu ministrijas tika pārņemta, bet ar 2010. gada 1. martu 

likvidēta Naturalizācijas pārvalde, nododot tās funkcijas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei; 

 ar 2010. gada 1. jūliju Valsts policija un Drošības policija pilnībā no Aizsardzības ministrijas 

Militārās policijas pārņēma Saeimas deputātu un Saeimas Prezidija, kā arī Saeimas institūciju 

(objektu) aizsardzību (apsardzi);  

 ar 2010. gada 1. oktobri Iekšlietu ministrijas veselības un sociālo lietu valsts aģentūra tika 

reorganizēta par Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centru; 

  veikta iekšējā audita funkciju centralizācija, un ar 2010. gada 1. jūniju izveidota ministrijas 

Iekšējā audita nodaļa, pārceļot darbiniekus un pārdalot izdevumus ministrijas centrālajam 

aparātam, attiecīgi samazinot tos ministrijas padotības iestādēs; 

 veikta ministrijas padotībā esošo iestāžu grāmatvedības uzskaites datu bāzu pārcelšana uz resursu 

vadības sistēmas „Horizon‖ vienoto serveri, bet Valsts policijas, Valsts robežsardzes un Valsts 

ugunsdzēsības un glābšanas dienesta finansiāli patstāvīgo struktūrvienību grāmatvedības 

uzskaites datu bāzes pārceltas uz attiecīgās iestādēs vienu datu apgabalu; 

 Aizsardzības ministrija nodevusi ministrijas valdījumā nekustamo īpašumu – zemes vienību un 

ēkas – Ostas ielā 33, Ventspilī, kurās tiks izvietots Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes 

Ventspils iecirknis un nākotnē plānots tajās izvietot arī Valsts robežsardzes Ventspils pārvaldi. 

 

1.5. Iekšlietu ministrijas struktūra un padotībā esošās iestādes 

2010.  gadā ministrijas padotībā bija 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 (izveidots ar 2010. gada 1. oktobri, reorganizējot 

Iekšlietu ministrijas veselības un sociālo lietu valsts aģentūru); 

 Nodrošinājuma valsts aģentūra. 
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Valsts policija 

Valsts policija (priekšnieks Artis Velšs) ir iekšlietu ministra pārraudzībā 

esoša tiešās pārvaldes iestāde, kura atbilstoši kompetencei īsteno valsts politiku 

noziedzības apkarošanas un sabiedriskās kārtības un drošības aizsardzībā, kā arī 

personu tiesību un likumīgo interešu aizsardzībā. Valsts policijas pienākums ir 

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

valsts intereses no noziedzīgiem un citiem prettiesiskiem apdraudējumiem.  

Pārskata gada galvenie uzdevumi: 

 saglabāt darbības kapacitāti noziedzības novēršanai un apkarošanai, reaģēt uz iedzīvotāju 

iesniegumiem un nodrošināt drošību uz ceļiem; 

 saglabāt policijas sniegto pakalpojumu kvalitāti visā valsts teritorijā, tāpēc liela vērība tika 

pievērsta sadarbībai ar sabiedrību, policijas darba plānošanai un esošo resursu efektīvai 

izmantošanai, sevišķi reģionu pārvaldēs.  

  Būtiskākās pārmaiņas, kuras ietekmēja Valsts policijas darbību, bija piecu reģionālo pārvalžu 

izveidošana un to darbības uzsākšana 2009. gada septembrī, jo tikai gada laikā bija iespējams 

novērtēt šo struktūrvienību praktiskās darbības rezultātus un veikt nepieciešamos pasākumu darba 

organizēšanas pilnveidošanai. 2010. gadā Valsts policijas reģionālajās struktūrvienībās esošo 

materiāli tehnisko un personāla resursu ietvaros tika veikti nepieciešamie pārdalījumi, lai nodrošinātu 

funkciju optimālu veikšanu. 

 

Iekšlietu ministrija 2010. gadā uzsāka piemērot Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes vajadzībām no 

Aizsardzības ministrijas pārņemtās telpas Ventspilī 

Viens no Valsts policijas pamatuzdevumiem ir atklāt un novērst noziedzīgus nodarījumus, kas 

vistiešākajā veidā saistīti ar vispārējo noziedzības stāvokli valstī. 2010. gadā noziedzīgo nodarījumu 

skaits pēc Krimināllikuma klasifikācijas salīdzinājumā ar 2009. gadu ir samazinājies: 
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Valsts policija 2010. gadā uzsākusi 49346 kriminālprocesus, kas ir par 9.70% mazāk nekā 

iepriekšējā gadā. Valsts policijā vidējais faktiskās atklāšanas procents – 30,2 %. Salīdzinot ar 2009. 

gadu, palielinājies par narkotisko vielu realizēšanu uzsākto kriminālprocesu skaits un par narkotisko 

vielu lietošanu uzsākto kriminālprocesu skaits. 

2010. gadā Valsts policijas amatpersonas visbiežāk sastādījušas protokolus par šādiem 

administratīvajiem pārkāpumiem: 

 narkotisko un psihotropo vielu un zāļu, kā arī vielu, kas var tikt izmantotas narkotisko un 

psihotropo vielu nelikumīgai izgatavošanai (prekursoru), neatļauta iegādāšanās vai 

glabāšana nelielā apmērā vai narkotisko un psihotropo vielu lietošana bez ārsta 

nozīmējuma - 2811; 

 sīkais huligānisms -  3945; 

 nelikumīgu alkoholisko dzērienu un spirta iegādāšanās - 744; 

 alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu lietošana sabiedriskās vietās un atrašanās 

sabiedriskās vietās reibuma stāvoklī - 18788.  

2010. gadā veikti 12158 preventīvie pasākumi (t.sk. piedalīšanās sabiedriskās kārtības 

nodrošināšanā publisku pasākumu laikā). Organizēti 5129 preventīva un izglītojoša rakstura pasākumi 

nepilngadīgajiem. 

2010. gadā pieaudzis reģistrēto ceļu satiksmes negadījumu (CSNg) skaits ar cietušajiem 3171 

(+66; +2.13%),  bet par 14.4% samazinājies šajos negadījumos bojā gājušo skaits. Reģistrēti 292252 

Ceļu satiksmes noteikumu (CSN) pārkāpumi, un būtisks pieaugums vērojams atsevišķu satiksmes 

dalībnieku kategorijās, kā arī gājēju, velosipēdistu un mopēdistu pārkāpumu skaitā.  

Viens no galvenajiem CSNg iemesliem ar smagām sekām joprojām ir nepareiza braukšanas 

ātruma izvēle. Transportlīdzekļu braukšanas ātruma kontrole joprojām ir būtiska satiksmes uzraudzības 

sastāvdaļa. 2010. gadā reģistrēti 90583 atļautā braukšanas ātruma pārkāpumi. Pastiprināta uzmanība 

tika pievērsta transportlīdzekļu vadītājiem, kuri vada transportlīdzekli alkohola, narkotisko vai 

psihotropo vielu ietekmē.  

Ceļu satiksme uzraudzīta, izmantojot arī pārvietojamos tehniskos līdzekļus (foto vai video 

iekārtas). 2010. gadā, neapturot transportlīdzekli, fiksēti 9490 atļautā braukšanas ātruma pārkāpumi. Par 

konstatētajiem pārkāpumiem piemēroti naudas sodi Ls 347 580 apmērā, no kuriem iekasēts Ls 252040 

jeb 73% no visiem piemērotajiem naudas sodiem. 

Plašākai informācijai – www.vp.gov.lv 
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Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests 

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) (priekšnieks Oskars 

Āboliņš) ir Iekšlietu ministrijas padotībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas realizē 

valsts politiku ugunsdrošības, ugunsdzēsības, civilās aizsardzības  un vienotā 

ārkārtas palīdzības izsaukumu numura "112" darbības jomā.  

Pārskata gada galvenie uzdevumi: 

 

 īstenot valsts politiku ugunsdrošības, ugunsdzēsības, civilās aizsardzības un vienotā ārkārtas 

palīdzības izsaukumu numura "112" darbības jomā, uzraudzīt normatīvajos aktos noteikto 

ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību ievērošanu; 

 nodrošināt motivējošu atalgojumu un pilnveidot sociālo garantiju sistēmu, uzlabot darba 

apstākļus atbilstoši mūsdienu prasībām;  

 pilnveidot VUGD materiāltehnisko bāzi ar speciālo tehniku un aprīkojumu ugunsgrēku dzēšanai 

un glābšanas darbu veikšanai; 

 pilnveidot Krīzes vadības sistēmu; 

 sagatavot kvalificētus speciālistus darbam VUGD; 

 pilnveidot sabiedrības izpratni par drošības jautājumiem. 

Valstī 2010. gadā reģistrēti 8087 ugunsgrēki, kas ir par 10,11% mazāk nekā 2009. gadā. 

Ugunsgrēkos 2010. gadā izglābti 163 cilvēki, cietuši 242 cilvēki. Pārskata gadā reģistrēts 3431 

glābšanas darbs.  

Glābšanas darbu skaits, salīdzinot ar 2009. gadu, palielinājies par 29,96%. Ar ugunsgrēkiem 

nesaistītos negadījumos (ceļu satiksmes negadījumos, negadījumos uz ūdens un ledus, un citos) izglābti 

270 cilvēki.  

 

 
1.VUGD glābēji atgriezušies no mežu ugunsgrēku dzēšanas Krievijā. 

2.Ar ASV vēstniecības atbalstu uzsākti remontdarbi Limbažu ugunsdzēsības un glābšanas stacijā 

 

Pārskata gadā veiktas 8542 ugunsdrošības pārbaudes. Pārbaužu rezultātā izsniegti 8119 

pārbaudes akti. Par atklātiem ugunsdrošības prasību pārkāpumiem tika sastādīti 397 administratīvo 

pārkāpumu protokoli. Pie administratīvās atbildības sauktas 349 fiziskās un 52 juridiskās personas. 

Veicot prevencijas pasākumus, ugunsdzēsības inspektori 5028 reizes veica ugunsdrošības pasākumus 

sabiedrības informēšanai – 1545 reizes publicēti materiāli presē, 404 reizes uzstājās televīzijā un radio, 

novadītas 2637 lekcijas.  

Veikta Valsts civilās aizsardzības plāna precizēšana, kā arī izskatīti un precizēti 1669 iestāžu un 

komersantu civilās aizsardzības plāni; veiktas divas trauksmes sirēnu gatavības pārbaudes ar trauksmes 

sirēnu iedarbināšanu; veiktas 10 valsts materiālo rezervju atbildīgo glabātāju pārbaudes. Pavasara plūdu 
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periodā izglābti 53 cilvēki, kuri bez palīdzības nevarēja izkļūt no applūdušās zonas, evakuēti 104 

cilvēki. Izstrādāta koncepcija „Par 2010. gadā veikto plūdu novēršanas pasākumu rezultātiem‖. 

Organizētās divas Krīzes vadības padomes sēdes. 

 

Plašākai informācijai – www.vugd.gov.lv 

Valsts robežsardze 

Valsts robežsardze (VRS) (priekšnieks Normunds Garbars) ir iekšlietu 

ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kura nodrošina valsts robežas 

neaizskaramības nodrošināšanu un nelegālās migrācijas novēršanu. 

Pārskata gada galvenie uzdevumi: 

 veikt Latvijas Republikas valsts robežas likumam pakārtoto normatīvo 

aktu, kā arī citu normatīvo aktu izstrādi Valsts robežsardzes darbības 

pilnveidošanai;  

 pilnveidot robežsargu norīkojumu darbību, ņemot vērā Valsts robežsardzes strukturālās izmaiņas; 

 veikt visus nepieciešamos sagatavošanās darbus, lai nodrošinātu īslaicīgu robežkontroles 

atjaunošanu uz valsts iekšējām robežām; 

 nodrošināt Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas 2008/115/EK (2008. gada 16. decembris) 

par kopīgiem standartiem un procedūrām dalībvalstīs attiecībā uz to trešo valstu valstspiederīgo 

atgriešanu, kas dalībvalstī uzturas nelikumīgi, transponēšanas pasākumus nacionālajā 

likumdošanā; 

 nodrošināt dalību Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas programmas 2007. – 2013. 

gadam Atgriešanās fondu projektos; nodrošināt vīzu kodeksa ieviešanu Valsts robežsardzes 

kompetences ietvaros; 

 nodrošināt Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta „Robežapsardzības informācijas sistēmas 

„RAIS 2009‖ izstrāde‖ realizāciju;  

 nodrošināt VRS struktūrvienību dalību FRONTEX Aģentūras 2010. gada pasākumos; 

 nodrošināt tehniskā atbalsta projektu realizāciju trešajās valstīs robežas kontroles jomā; 

 nodrošināt Valsts robežsardzes dalību starptautiskajās misijās Kosovā un Gruzijā; 

 paplašināt divpusējo sadarbību ar Vidusāzijas un Kaukāza valstīm kā nelegālās imigrācijas 

izcelsmes un tranzīta valstīm; 

 pilnveidot Valsts robežsardzes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm atlases, izglītības 

ieguves un profesionālās pilnveidošanas pasākumu plānošanas un īstenošanas kārtību. 

 
Rekonstruēts Valsts robežsardzes Daugavpils pārvaldes ēku komplekss 
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 2010. gadā par preču nelikumīgu pārvietošanu pāri valsts robežai, pierobežā un valsts 

teritorijā aizturētas 1056 personas.  

 Valsts robežsardze aizturēja preces, kuru realizēšanas gadījumā nebūtu nomaksāts 

akcīzes nodoklis Ls 900 000  apmērā. 

 2010. gadā par nelikumīgu valsts robežas šķērsošanu aizturēti 94 trešo valstu 

valstspiederīgie, kas ir par 39 % mazāk nekā 2009. gadā. Galvenokārt nelikumīgai ieceļošanai tiek 

izmantoti viltoti ceļošanas dokumenti.  Visbiežāk par nelikumīgu robežas šķērsošanu aizturēti 

Afganistānas (10), Irānas (10), Kongo (7) valstspiederīgie. Par nelikumīgu ―zaļās‖ robežas 

šķērsošanu, izvairīšanos no robežpārbaudēm visbiežāk aizturēti Gruzijas (7) un Afganistānas pilsoņi 

(6).  

 2010. gadā uzturēšanās nosacījumu pārkāpumi konstatēti 670 trešo valstu 

valstspiederīgajiem, kā arī 617 personām, kas caur Latviju atgriezās savā mītnes zemē. Visbiežāk 

uzturēšanās nosacījumus pārkāpa Krievijas Federācijas (419), Baltkrievijas (47) un  Ukrainas (44) 

pilsoņi. 

 2010. gadā Valsts robežsardzē ir reģistrēti 64 patvēruma meklētāji. No 51 patvēruma 

pieprasītāja astoņi pieprasīja patvērumu uzriez pēc aizturēšanas robežas šķērsošanas vietā, 

seši paši pieteicās VRS amatpersonām, 37 atrodoties AĀIC ―Olaine‖.  

 2010. gadā divos gadījumos tika konstatēta personu nelikumīga pārvietošana pāri valsts 

robežai. Kopumā, valsts robežsardzes amatpersonas aizturēja 15 pārvadātājus (13 Latvijas 

valsts piederīgie un divi Lietuvas Republikas pilsoņi), starp tiem trīs organizētas personu 

grupas. 

 2010. gadā uz prokuratūru kriminālvajāšanas uzsākšanai nosūtīja 35 kriminālprocesus 

pret 45 personām. 

 2010. gadā notiesātas personas: par personu nelikumīgu pārvietošanu pāri robežai – 

četras Igaunijā un četras Somijā, par muitošanai pakļauto preču nelikumīgu pārvadāšanu – 16, Par 

amatnoziegumiem – divas.  

 

Plašākai informācijai: www.rs.gov.lv 

 

Drošības policija 

Drošības policija (priekšnieks Jānis Reiniks) ir Latvijas valsts drošības 

iestāde, kas Valsts drošības iestāžu likumā noteiktā kārtībā veic: pretizlūkošanas 

un operatīvās darbības pasākumus, kā arī izmeklēšanas darbības attiecībā uz 

noziedzīgajiem nodarījumiem, kas izdarīti valsts drošības jomā; valsts noslēpuma 

aizsardzību; valsts amatpersonu aizsardzības pasākumus, kā arī preventīvos un 

koordinējošos pasākumus pretterorisma jomā.  

            Pārskata gada galvenie uzdevumi:  

 atklāt un novērst nevēlamus un prettiesiskus ārvalstu, ekonomiski politisko grupējumu vai 

personu centienus iejaukties Latvijā notiekošajos iekšpolitiskajos procesos, tajā skaitā, 

ietekmējot vēlēšanu procesu;  

 veikt Latvijas iedzīvotāju radikalizēšanās procesu izpēti, lai savlaicīgi identificētu un 

preventīvi reaģētu uz valsts iekšējās drošības riskiem, kas būtiski apdraud valsts stabilitāti;  

http://www.rs.gov.lv/
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 veikt sistemātisku Latvijas ekonomisko procesu un finanšu sistēmas monitoringu, lai 

identificētu un novērstu sociāli ekonomiskās situācijas iespējamo apdraudējumu. 

2010. gadā Drošības policijā tika uzsākti seši kriminālprocesi par apzinātu nacionālā vai rasu 

naida izraisīšanu, ko ideoloģisku apsvērumu dēļ veikušas ekstrēmistiski vai nacionālradikāli orientētas 

personas.  

2010. gadā terorisma draudu līmenis Latvijā nav mainījies un ir saglabājies relatīvi zems. Latvijā 

nav notikuši terora akti vai citi noziedzīgi nodarījumi, kas būtu saistāmi ar terorismu. Tomēr, 

neskatoties uz to, ir identificēti vairāki faktori, kas nākotnē var veicināt terorisma draudu palielināšanos. 

Pretterorisma pasākumu ietvaros tika turpināta migrācijas procesu kontrole, lai nepieļautu uz 

teroristiskām darbībām tendētu personu iekļūšanu Latvijā vai operatīvi kontrolētu viņu iespējamu 

darbību un sakarus mūsu valstī.  

No 2010. gadā Drošības policijā ierosinātajiem un pēc piekritības saņemtajiem 

kriminālprocesiem četri tika ierosināti par kukuļa pieprasīšanu un pieņemšanu, savukārt viens par 

kukuļdošanu.  

            Pārskata periodā Drošības policijā tika uzsākti 40 kriminālprocesi, kā arī pieci kriminālprocesi 

saņemti izmeklēšanas veikšanai no citām tiesībaizsardzības iestādēm. No tiem:  

 7 par neizpaužamas informācijas izpaušanu; 

 6 par šaujamieroču un sprāgstvielas glabāšanu bez attiecīgas atļaujas;  

 6 par nacionālā un rasu naida izraisīšanu; 

 5 par dokumentu viltošanu un viltotu dokumentu izmantošanu;  

 4 par kukuļa pieprasīšanu un pieņemšanu;  

 2 par kavēšanu realizēt vēlēšanu tiesības;  

 2 par genocīda slavināšanu, u.c.. 

Plašākai informācijai: www.iem.gov.lv/lat/drosibas_policija/ 

 

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde 

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (PMLP) (priekšnieks Vilnis 

Jēkabsons) ir iekšlietu ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kas 

īsteno valsts migrācijas un patvēruma politiku, nosaka personu tiesisko statusu 

valstī, veic iedzīvotāju uzskaiti, kā arī izsniedz personu apliecinošus un ceļošanas 

dokumentus.  

 Pārskata gada galvenie uzdevumi:  

 saistīti ar Naturalizācijas pārvaldes valsts pārvaldes uzdevumu pārņemšanu, kam bija 

nepieciešams izstrādāt jaunu un pilnveidot esošo tiesisko regulējumu, Eiropas Savienības tiesību 

aktu prasību ieviešanu un pakalpojumu kvalitātes uzlabošanu. PMLP turpināja aktīvi iesaistīties 

Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu īstenošanā.  

 ieviest vienas pieturas aģentūras principu darba atļauju izsniegšanā ārzemniekiem, kurus vēlas 

nodarbināt Latvijas Republikā; 

 izstrādāt jaunu informācijas sistēmu, veidojot sarakstu par liegumu personai uzaicināt 

ārzemniekus; 

 uzsākt Vīzu kodeksa piemērošanu; 
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 turpināt pilnveidot Nacionālo vīzu informācijas sistēmu (NVIS) informācijas apmaiņai ar 

Šengenas Centrālo vīzu informācijas sistēmu (CVIS); 

 nodrošināt sekmīgu Saeimas vēlēšanu norisi, pilnveidojot Vēlētāju reģistra informācijas sistēmu; 

 veikt pasākumu kopumu 2008. gada 18. aprīļa Padomes Regulas (EK) Nr. 380/2008, ar kuru 

groza 2002. gada 13. jūnija Padomes Regulu (EK) Nr. 1030/2002, ar ko nosaka vienotu 

uzturēšanās atļauju formu trešo valstu pilsoņiem un 2009. gada 25. maija Padomes Direktīvas 

2009/50/EK par trešo valstu valstspiederīgo ieceļošanu un uzturēšanos augsti kvalificētas 

nodarbinātības nolūkos prasībām ieviešanai 2011. gadā. 

2010. gadā tika izsniegtas 181 079 pilsoņu, 36 211 nepilsoņu pases  un 117 bezvalstnieku 

ceļošanas dokumenti. Izsniegtas 418 vīzas, apstiprināti 45 685 ielūgumi LR vīzas saņemšanai un 

apstiprināti 6 742 izsaukumi. Izsniegtas 22 667 uzturēšanās atļaujas. Piešķirts repatrianta statuss 91 

personai un sniegta materiālā palīdzība 296 repatriantiem. 

Izskatīti 274 iesniegumi par izceļošanu uz pastāvīgu dzīvi ārvalstīs, saskaņā ar grozījumiem 

Iedzīvotāju reģistra likumā, kas stājās spēkā ar 2010. gada 1. jūliju, ir atcelta šādas informācijas 

iekļaušana reģistrā. 

Pieņemti 4 137 lēmumi par tiesiskā statusa noteikšanu, t.sk., izskatīti 2 980 iesniegumi un 

pieņemts lēmums par personas atzīšanu par Latvijas pilsoni. Izskatīti 5 972 iesniegumi par tiesiskā 

statusa zaudēšanu, saņemti 2 583 naturalizācijas iesniegumi. Uzņemtas 2 156 personas Latvijas 

pilsonībā naturalizācijas kārtībā saskaņā ar Ministru kabineta rīkojumiem. 

Plašākai informācijai: www.pmlp.gov.lv 

 

Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs 

Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs (priekšnieks Jānis Rītiņš) ir Iekšlietu 

ministrijas pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde. Centra darbības mērķis ir veicināt 

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. 

     Pārskata gada galvenie uzdevumi: 

 ITIL  (IT Infrastructure library)  ieviešanas projekta īstenošana; 

 veikti Šengenas informācijas sistēmas (SIS II) Latvijas nacionālās daļas programmatūras izmaiņu 

pasākumi; 

 izstrādāts e-pakalpojums ―Transportlīdzekļa pārbaude‖;  

 sagatavotas un izsniegtas vairāk nekā 13000 izziņas par personu (ne)sodāmību; 

 nodrošināta informācijas apmaiņa par personu sodāmībām starp Eiropas Savienības dalībvalstīm; 

 organizēta un nodrošināta kriminālstatistiskās informācijas apmaiņa starp Baltijas valstīm; 

 izveidota un sagatavota nodošanai ekspluatācijā Kriminālprocesa informācijas sistēma; 

 izveidota Noziedzīgu nodarījumu rezultātā cietušo personu datu bāze (datu bloks 

Kriminālprocesa informācijas sistēmas sastāvā);  

 izveidots Integrētās starptautiskās datu meklēšanas risinājums;  
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 ieviests IIIS Licenču un sertifikātu reģistrs.  

Plašākai informācijai: www.ic.gov.lv 

 

Nodrošinājuma valsts aģentūra 

Nodrošinājuma valsts aģentūra (direktors Raimonds Bluķis) ir iekšlietu 

ministra pakļautībā esoša valsts pārvaldes iestāde. Iekšlietu ministrs aģentūras 

pakļautību īsteno ar Iekšlietu ministrijas starpniecību. Aģentūra izveidota, lai 

nodrošinātu Iekšlietu ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu  darbību nekustamo 

īpašumu, publisko iepirkumu un valsts materiālo rezervju jomā, kā arī veiktu 

normatīvajos aktos noteiktās darbības ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto 

mantu, kas saistīta ar krimināllietām, administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem. 

Pārskata gada galvenie uzdevumi:  

Aģentūras 2010. gada budžets plānots ar mērķi pieejamo līdzekļu ietvaros nodrošināt galvenās 

funkcijas – valsts materiālo rezervju glabāšanu, atjaunināšanu un veidošanu, administratīvo pārkāpumu 

lietās un krimināllietu ietvaros izņemtās mantas uzglabāšanu, atgriešanu, realizāciju vai iznīcināšanu, 

nekustamo īpašumu apsaimniekošanu un uzturēšanu. 

Lai nodrošinātu iestādes darbību un samazinātu izdevumus, tika veikti šādi pasākumi: 

 veiktas pārrunas ar preču un pakalpojumu piegādātājiem par cenu (izmaksu) samazinājumu, 

nepieciešamības gadījumā izdarot grozījumus līgumos; 

 veikts pasākumu komplekss, lai iespēju robežās samazinātu siltumenerģijas un elektroenerģijas 

patēriņu; 

 kārtējie remonti nekustamo īpašumu objektos netika veikti, nodrošinot tikai remontdarbus 

avārijas gadījumos. 

Veikta 37 nekustamo īpašumu apsaimniekošana un uzturēšana; nodrošināta ceļu satiksmē izņemto 

transportlīdzekļu novietošana glabāšanai. Izņemtas 4 536 automašīnas, atdotas īpašniekiem 3 274 un 

realizētas 1 311 automašīnas. Izņemto transportlīdzekļu skaitam ir tendence samazināties. Pārņemti 

lietiskie pierādījumi 519 krimināllietās un 1 466 administratīvās lietās; atgriezti īpašniekiem un nodoti 

VID lietiskie pierādījumi 864 kontroles lietās; iznīcināti lietiskie pierādījumi 554 kontroles lietās; veikta 

valsts materiālo rezervju uzglabāšana un uzturēšana.  

Plašākai informācijai: www.nva.iem.gov.lv 

  

 

http://www.nva.iem.gov.lv/
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Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centrs 

Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centrs (direktors Uģis Iskrovs) 

izveidots, pamatojoties uz Ministru kabineta 2010. gada 15. septembra rīkojumu Nr. 

547 „Par Iekšlietu ministrijas veselības un sociālo lietu valsts aģentūras reorganizāciju‖, 

ar kuru uzdots iekšlietu ministra pārraudzībā esošo Iekšlietu ministrijas veselības un 

sociālo lietu valsts aģentūru reorganizēt un ar 2010. gada 1. oktobri to pārveidot par 

Iekšlietu ministrijas pārraudzībā esošu tiešās pārvaldes iestādi. 

Pārskata gada galvenie uzdevumi: 

 veicot metodisku vadību, pilnveidot amatpersonu vispārējo un speciālo fizisko sagatavotību, 

organizēt amatpersonām fiziskās sagatavotības pārbaudes, sacensības un citus sporta pasākumus; 

 attīstīt dažādus sporta veidus un sniegt priekšlikumus amatpersonu fiziskās sagatavotības 

uzlabošanai, koordinēt amatpersonu piedalīšanos starptautiskās sacensībās un citos sporta 

pasākumos; 

 sniegt sociālo jomu regulējošos normatīvajos aktos noteiktās sociālās garantijas. 

 

 
Organizētas iekšlietu sistēmas darbinieku sacensības 

Noformētas 882 pensiju lietas, izmaksātas izdienas pensijas 5 134 pensionāriem, nodrošināta 

veselības stāvokļa ekspertīžu veikšana 2 906 gadījumos, obligāto veselības pārbaužu veikšana 13 339 

gadījumos, Iekšlietu ministrijas darbinieku ārstēšanās stacionārā 705 gadījumos. Ambulatoro veselības 

pakalpojumu skaits apmaksāts 18 402 gadījumos, izmaksāta kompensācija 2 150 amatpersonām ar 

speciālo dienesta pakāpi par veselības aprūpei izlietotajiem līdzekļiem. 

Plašākai informācijai: www.vsc.iem.gov.lv 

 

Iekšlietu ministrijas poliklīnika 

Iekšlietu ministrijas poliklīnika (direktors Didzis Āzens) ir Valsts 

sabiedrība ar ierobežotu atbildību, kurā ministrija ir kapitāla daļu turētāja. 

Pārskata gada galvenie uzdevumi: 

 piedalīšanās dienesta pienākumu izpildei atbilstoša personāla 

nodrošināšanā iekšlietu sistēmā – darbinieku veselības stāvokļa kontroles sistēma, 

darbinieku pieņemšanai un atvaļināšanai no dienesta; 

 ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšana gan primārās (ģimenes ārstu), gan 

sekundārās (speciālistu, diagnostisko izmeklējumu) veselības aprūpes līmenī. 

http://www.vsc.iem.gov.lv/
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Ministrijas 

padotībā 

Valsts sabiedrība ar 

ierobežotu atbildību, 

kurā ministrija ir  

kapitāla daļu turētāja 

Valsts sabiedrība ar 

ierobežotu atbildību

"Iekšlietu ministrijas 

poliklīnika"

Iekšlietu ministrijas 

veselības un sporta 

centrs

Nodrošinājuma

valsts aģentūra

Valsts policija
Drošības

policija

Valsts 

robežsardze

Valsts 

ugunsdzēsības un 

glābšanas dienests

Pilsonības un 

migrācijas lietu 

pārvalde

Iekšlietu ministrijas 

Informācijas centrs

MINISTRS

Valsts sekretārs

Ministra 

birojs 

Iekšlietu ministrijas strukturālā shēma

Valsts sekretāra 

palīgs

Administratīvais 

departaments 

Informātikas un sakaru 

nodaļa 
Aģentūru darba 

uzraudzības nodaļa 

Valsts sekretāra 

vietnieks

Finanšu politikas un metodoloģijas 

nodaļa  

Finanšu vadības 

departaments 

Galvenās grāmatvedības nodaļa 

Budžeta nodaļa  

Projektu kontroles nodaļa 
Personāla vadības 

nodaļa 

Lietvedības nodaļa 

Sabiedrisko attiecību un 

organizatoriskā darba nodaļa 

Nozares politikas 

departaments  

Juridiskais 

departaments 

Valsts sekretāra 

vietnieks

Politikas plānošanas nodaļa  

Politikas ieviešanas nodaļa  

Normatīvo aktu nodaļa  

Tiesiskā atbalsta nodaļa   

Starptautisko tiesību nodaļa   

Starptautiskās sadarbības nodaļa   

Eiropas lietu nodaļa  

Eiropas lietu un 

starptautiskās sadarbības 

departaments  

Starptautisko projektu 

koordinācijas nodaļa   

Specializētie atašeji 

Slepenā režīma nodaļa  

Iekšējā audita nodaļa 

Ministrijas struktūra 

Ministrijā šobrīd ir pieci departamenti: Finanšu vadības departaments, Nozares politikas 

departaments, Juridiskais departaments, Eiropas lietu un starptautiskās sadarbības departaments, 

Administratīvais departaments un atsevišķas struktūrvienības - Slepenā režīma nodaļa, Informātikas un 

sakaru nodaļa, Aģentūru darba uzraudzības nodaļa, Iekšējā audita nodaļa un Personāla vadības nodaļa.  

Atbilstoši demokrātiskās valsts iekārtas un sabiedrības principiem Iekšlietu ministrijas sistēmas 

iestāžu darbības galveno virzienu nodrošinājums tiek veikts politiskiem, tiesiskiem, ekonomiskiem, 

finansiāliem un organizatoriskiem līdzekļiem, vajadzības gadījumā sagatavojot un iesniedzot 

priekšlikumus augstākajām valsts varas institūcijām likumdošanas un citu normatīvo aktu 

pilnveidošanai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.iem.gov.lv/lat/ministrija/struktura/valsts_sekretars/valsts_sekretara_vietnieks3/informatikas_un_sakaru_departaments/
http://www.iem.gov.lv/lat/ministrija/struktura/valsts_sekretars/valsts_sekretara_vietnieks3/informatikas_un_sakaru_departaments/
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2. FINANŠU RESURSI UN IESTĀDES DARBĪBAS REZULTĀTI 

 

2.1. Valsts budžeta finansējums, tā izlietojums un plānotie darbības rezultāti 

  

2.1.1. 2010. gadā izdevumi, kas saistīti ar ministrijas centrālā aparāta darbības nodrošināšanu, tika veikti 

no šādām budžeta programmām/apakšprogrammām: 

2.1.1.1. budžeta programma 01.00.00 „Iekšlietu politikas plānošana”  

Finansējums un tā izlietojums (Ls) 

Nr.p.k. Finansiālie rādītāji 

Iepriekšējā 

gadā 

(faktiskā 

izpilde) 

Pārskata gadā 

apstiprināts 

likumā ar 

izmaiņām 

faktiskā 

izpilde 

1. 

Finanšu resursi izdevumu segšanai 

(kopā) 
2 003 399 1 638 654 1 638 654 

1.1. Dotācijas 2 003 399 1 638 654 1 638 654 

2. Izdevumi (kopā) 1 997 045 1 638 654 1 633 239 

2.1. Uzturēšanas izdevumi (kopā) 1 997 045 1 638 654 1 633 239 

2.1.1. Kārtējie izdevumi 1 997 045 1 638 654 1 633 239 

Valsts budžeta līdzekļu izlietojums - 99,7 % no plānotā. 

2010. gadā valsts budžeta līdzekļi tika izlietoti atlīdzības izmaksai vidēji 123 ministrijas 

centrālajā aparātā nodarbinātajiem, kā arī izdevumiem, kas saistīti ar ministrijas centrālā aparāta 

darbības nodrošināšanu (komandējumi un dienesta braucieni, izdevumi par precēm un pakalpojumiem), 

divu specializēto atašeju darbības nodrošināšanai Latvijas Republikas pārstāvniecībā Eiropas Savienībā, 

grāmatvedības datorprogrammas „Horizon‖ uzturēšanas, apkalpošanas un konsultācijas pakalpojumu 

apmaksai, kā arī ar Latvijas Policijas akadēmijas likvidāciju saistītajiem izdevumiem (pārņemtās 

saistības). 

Darbības rezultāti: 

 dalība Eiropas Savienības organizētajās apspriedēs un to rezultātā sagatavoti normatīvo aktu 

projekti – 145; 

 dalība Eiropas Savienības organizētajās apspriedēs, semināros un konferencēs un to rezultātā 

nodrošināta labākas prakses apgūšana un ieviešana iekšlietu sistēmā – 35; 

 valsts nozīmes politikas un darbības plānošanas dokumentu izstrādāšana, ministrijas pozīcijas un 

attiecīgo priekšlikumu sagatavošana (priekšlikumu skaits) – 85; 

 Iekšlietu ministrijas sistēmas politikas un darbības plānošanas dokumentu izstrāde un 

aktualizācija, informatīvi – analītiskā rakstura dokumentu par noziedzības stāvokli, operatīvo 

darbu, plānu (programmu) izpildes gaitu sagatavošana, veicinot Iekšlietu ministrijas iestāžu un 

citu institūciju saskaņotu un mērķtiecīgu tiesiskās kārtības un iekšējas drošības nodrošināšanu 

valstī – 220; 

 sagatavoti jaunie politikas un darbības plānošanas dokumentu projekti  – 5; 

 sagatavoti likumprojekti, Ministru kabineta noteikumu, rīkojumu, koncepciju un citu tiesību aktu 

projekti – 252; 

 sniegti atzinumi par tiesību aktu projektiem – 1 310; 

 dalība tiesvedību procesos – 105; 
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 lēmumu sagatavošana (tai skaitā par apstrīdētajiem aktiem) – 135; 

 sagatavotas preses relīzes – 308; 

 atbilžu sagatavošana plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem – 1 300; 

 rakstu sagatavošana publicēšanai plašsaziņas līdzekļos – 12; 

 veikti auditi – 7; 

 dalība Vecāko amatpersonu sanāksmēs – 36; 

 organizētas vizītes – 35; 

 starptautisko projektu sagatavošana un koordinēšana (projektu skaits) – 60; 

 tikšanās ar citu starptautisko organizāciju pārstāvjiem un dalība to organizētajos pasākumos 

(tikšanās skaits) – 24; 

 dalība darba grupās, padomēs, komisijās (t.sk. starpinstitūciju) – 75; 

 sagatavoti Iekšlietu ministrijas rīkojumu projekti dažādās darbības jomās – 2 514; 

 izskatīti iesniegumi – 1 020. 

 

 

2.1.1.2. budžeta apakšprogramma 70.08.00 „Tehniskā palīdzība Solidaritātes un migrācijas plūsmu 

pārvaldīšanas pamatprogrammas fondu apgūšanai (2007.-2013.)”  

Finansējums un tā izlietojums (Ls) 

Nr.p.k. Finansiālie rādītāji 

Iepriekšējā 

gadā 

(faktiskā 

izpilde) 

Pārskata gadā 

apstiprināts 

likumā ar 

izmaiņām 

faktiskā 

izpilde 

1. 

Finanšu resursi izdevumu segšanai 

(kopā) 
106 740 138 922 138 922 

1.1. Dotācijas 106 740 138 922 138 922 

2. Izdevumi (kopā) 86 079 138 922 130 091 

2.1. Uzturēšanas izdevumi (kopā) 85 431 138 922 130 091 

2.1.1. Kārtējie izdevumi 85 431 138 922 130 091 

2.2. Izdevumi kapitālieguldījumiem 648     

 

Valsts budžeta līdzekļu izlietojums - 94 % no plānotā. 

2010. gadā valsts budžeta līdzekļi tika izlietoti atlīdzības izmaksai vidēji 11,5 ministrijas 

centrālajā aparātā nodarbinātajiem, kā arī projektu iesniegumu vērtēšanā piesaistītajiem ekspertiem, 

komandējumu izdevumiem, aprīkojuma iegādei, ar publicitātes pasākumu organizēšanu un ar 

dokumentu tulkošanu saistītajiem izdevumiem.  

Budžeta apakšprogrammas mērķis ir nodrošināt ministrijai kā vadošajai  iestādei noteikto 

uzdevumu izpildi Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas Eiropas Ārējo 

robežu fonda, Eiropas Bēgļu fonda III un Eiropas Atgriešanās fonda ietvaros finansēto projektu  

īstenošanā un uzraudzībā. 

2.1.1.3. budžeta apakšprogramma 71.05.00 „Tehniskā palīdzība Eiropas Ekonomikas zonas finanšu 

instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta apgūšanai (2007.-2013.)”  
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Finansējums un tā izlietojums (Ls) 

 

Nr.p.k. Finansiālie rādītāji 

Iepriekšējā 

gadā 

(faktiskā 

izpilde) 

Pārskata gadā 

apstiprināts 

likumā ar 

izmaiņām 

faktiskā 

izpilde 

1. 

Finanšu resursi izdevumu segšanai 

(kopā) 
5 275 11 839 11 839 

1.1. Dotācijas 5 275 11 839 11 839 

2. Izdevumi (kopā) 4 656 11 839 11 839 

2.1. Uzturēšanas izdevumi (kopā) 4 656 11 839 11 839 

2.1.1. Kārtējie izdevumi 4 656 11 839 11 839 

 

Valsts budžeta līdzekļu izlietojums - 100 % no plānotā. 

2010. gadā valsts budžeta līdzekļi tika izlietoti atlīdzības nodrošināšanai vienam 

nodarbinātajam, lai nodrošinātu ministrijas kā starpniekinstitūcijas funkcijas Eiropas Ekonomikas zonas 

finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta programmas prioritātē 

„Šengena‖ noteikto mērķu sasniegšanai. 

2.1.1.4. citas budžeta programmas/apakšprogrammas (izdevumus segušas padotības iestādes): 

Budžeta 

programmas/ 

apakšprogrammas 

kods un 

nosaukums 

Izdevumu veids (pasākumi) 

Izpilde 

2010.gadā, 

latos 

02.03.00 

„Vienotās 

sakaru un 

informācijas 

sistēmu 

uzturēšana un 

vadība” 

 izdevumi, kas saistīti ar ministrijas vienotās sakaru 

sistēmas izveidi, pārvaldīšanu un uzturēšanu, kā arī 

nepārtrauktas darbības un funkcionalitātes 

nodrošināšanu; 

 izdevumi interneta pakalpojumiem un pieslēguma 

punktu valsts informācijas tīklam abonēšanas maksai; 

 izdevumi sakaru līdzekļu remontam; 

 izdevumi darbinieku atlīdzībai, kuri apkalpo centrālo 

aparātu IT jomā 

31 761 

 

06.00.00 

„Valsts policijas 

darbība” 

 ar transportlīdzekļu, ko lieto ministrija, vadītāju 

uzturēšanu saistītie izdevumi (atlīdzība); 

 transportlīdzekļu nomas maksājumi 

32 977 

40.02.00 

„Nekustamais 

īpašums un 

centralizētais 

iepirkums” 

 ministrijas administratīvā kompleksa nomas maksa, 

 komunālie maksājumi un apsaimniekošanas izdevumi, 

transportlīdzekļu īpašnieku obligātās civiltiesiskās 

atbildības apdrošināšanas; 

 kancelejas preču iegādes izdevumi; 

 inventāra iegādes izdevumi
 
(IeM koplietošanas 

telpām; 

 kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiālu 

iegādes izdevumi (ministrijas koplietošanas telpām) 

657 375 

KOPĀ  722 113 
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2.1.2. saņemtie ziedojumi un dāvinājumi un to izlietojums: 

 uz 2010. gada sākumu ministrijas saņemto ziedojumu un dāvinājumu līdzekļu  atlikums bija 

3 279 lati,  2010. gadā tika saņemti ziedojumi un dāvinājumi 477 latu apmērā; 

 saņemtie ziedojumi un dāvinājumi 3 752 latu apmērā tika izlietoti pasākuma „Barikāžu 20. 

gadadiena‖ sagatavošanai un īstenošanai, kā arī citiem ar sabiedriskajām attiecībām saistītajiem 

pasākumiem. 

2.1.3. ministrijas centrālais aparāts nodrošināja centralizētu izdevumu administrēšanu šādās budžeta 

programmās: 

2.1.3.1. budžeta apakšprogramma 40.02.00 „Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums” 

Finansējums un tā izlietojums (Ls) 

Nr.p.k. Finansiālie rādītāji 

Iepriekšējā 

gadā 

(faktiskā 

izpilde) 

Pārskata gadā 

apstiprināts 

likumā ar 

izmaiņām 

faktiskā 

izpilde 

1. 

Finanšu resursi izdevumu segšanai 

(kopā) 
 168 529 168 529 

1.1. Dotācijas  168 529 168 529 

2. Izdevumi (kopā)  168 529 168 529 

2.1. Uzturēšanas izdevumi (kopā)  168 529 168 529 

2.1.1. Kārtējie izdevumi  168 529 168 529 

 

           No apakšprogrammas līdzekļiem tika segti izdevumi, kas saistīti ar vienotās informācijas 

sistēmas „Personāls‖ izstrādi Iekšlietu ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu vajadzībām, resursu 

vadības sistēmas „Horizon‖ licenču iegādi, kā arī budžeta plānošanas un izpildes kontroles risinājumu 

funkcionalitātes ieviešanu un tam nepieciešamā aprīkojuma iegādi. 

 

Darbības rezultāti: 

       Grāmatvedības, personālvadības un budžeta plānošanas funkciju optimizācija, lai turpinātu resursu 

centralizācijas pasākumus iekšlietu nozarē, kā rezultātā resursi tiek izlietoti efektīvāk. 

2.1.3.2. budžeta programma 14.00.00 „Augstākā izglītība”  

Finansējums un tā izlietojums (Ls) 

Nr.p.k. Finansiālie rādītāji 

Iepriekšējā 

gadā 

(faktiskā 

izpilde) 

Pārskata gadā 

apstiprināts 

likumā ar 

izmaiņām 

faktiskā 

izpilde 

1. 

Finanšu resursi izdevumu segšanai 

(kopā) 
2 730 264 222 934 222 934 

1.1. Dotācijas 1 642 982 222 934 222 934 

1.2. 

Maksas pakalpojumi un citi pašu 

ieņēmumi 
1 086 033     
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Nr.p.k. Finansiālie rādītāji 

Iepriekšējā 

gadā 

(faktiskā 

izpilde) 

Pārskata gadā 

apstiprināts 

likumā ar 

izmaiņām 

faktiskā 

izpilde 

1.3. Ārvalstu finanšu palīdzība 1 249     

2. Izdevumi (kopā) 2 733 054 222 934 222 526 

2.1.1. Kārtējie izdevumi 2 688 160 35 857 35 853 

2.1.3. 

Subsīdijas, dotācijas un sociālie 

pabalsti 
42 752     

2.1.5. Uzturēšanas izdevumu transferti   187 077 186 673 

2.2. Izdevumi kapitālieguldījumiem 2 142     

Valsts budžeta līdzekļu izlietojums - 99,8 % no plānotā. 

No budžeta programmas līdzekļiem Iekšlietu ministrija kā likvidētās Latvijas Policijas 

akadēmijas saistību pārņēmēja nodrošināja Latvijas Policijas akadēmijas slēguma bilances sagatavošanu 

un norēķinu veikšanu ar 2010. gadā atbrīvotajiem Latvijas Policijas akadēmijas darbiniekiem, kā arī 

maksājumu veikšanu saistībā ar Latvijas Policijas akadēmijā studējošo studiju turpināšanu Latvijas 

Universitātē.  

Darbības rezultāti: 

 sagatavota Latvijas Policijas akadēmijas slēguma bilance (2010. gada pārskats); 

 veikti norēķini ar 2010. gadā atbrīvotajiem Latvijas Policijas akadēmijas darbiniekiem; 

 nodrošināta 181 studiju vietas finansēšana Latvijas Universitātē, no tā – 33 studiju vietas pilna 

laika studijās un 148 studiju vietas nepilna laika studijās.  

 

2.1.3.3. budžeta programma 33.00.00 „Bērna piedzimšanas pabalsti amatpersonām ar speciālajām 

dienesta pakāpēm”  

Finansējums un tā izlietojums (Ls) 

Nr.p.k. Finansiālie rādītāji 

Iepriekšējā 

gadā 

(faktiskā 

izpilde) 

Pārskata gadā 

apstiprināts 

likumā ar 

izmaiņām 

faktiskā 

izpilde 

1. 

Finanšu resursi izdevumu segšanai 

(kopā) 
1 705 838 1 090 194 1 090 194 

1.1. Dotācijas 1 705 838 1 090 194 1 090 194 

2. Izdevumi (kopā) 1 705 818 1 090 194 1 090 184 

2.1. Uzturēšanas izdevumi (kopā) 1 705 818 1 090 194 1 090 184 

2.1.1. Kārtējie izdevumi 1 705 818 1 090 194 1 090 184 

Valsts budžeta līdzekļu izlietojums - 100 % no plānotā. 

No budžeta programmas līdzekļiem padotības iestādēm tika piešķirts nepieciešamais 

finansējums bērna piedzimšanas pabalstu izmaksai.  
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Darbības rezultāti: 

Izmaksāti 597 bērna piedzimšanas pabalsti. 

2.2. Vispārīgās programmas „Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldība” ietvaros īstenoto 

projektu rezultāti un līdzekļu izlietojums 

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumiem Nr.573/2007/EC, Nr.574/2007/EC un 

Nr.575/2007/EC Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas 2007. – 2013. 

gadam ietvaros pavisam ir izveidoti četri fondi (turpmāk - fondi) un ministrija sekmīgi nodrošina 

vadošās iestādes funkcijas trīs fondos projektu realizācijai paredzot Eiropas Savienības finansējumu 

(75% apmērā no kopējām izmaksām):  

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

Parlamenta un Padomes lēmumu Nr.574/2007/EC ( 15 843 712 eiro); 

 Eiropas Atgriešanās fonds (European Return Fund) (2008. - 2013. gadam) saskaņā ar Eiropas 

Parlamenta un Padomes lēmumu Nr.575/2007/EC ( 2 970 155eiro); 

 Eiropas Bēgļu fonds (European Refugee Fund) (2008. - 2013. gadam)  (2 688 989 eiro).  

Eiropas Ārējo robežu fonda (turpmāk – EĀRF) 2007. – 2008. gada programmu ietvaros ir 

veiksmīgi pabeigta visu projektu īstenošana. EĀRF 2007. - 2008. gada programmas ietvaros ir pabeigta 

Valsts robežsardzes koledžas apmācību poligona „Janapole‖ rekonstrukcijas pirmā kārta, kā arī tika 

turpināta Nacionālās vīzu informācijas sistēmas savienojuma ar centrālo vīzu informācijas sistēmu 

nodrošināšana.  

 

2010. gadā ar EĀRF atbalstu pabeigta Valsts robežsardzes koledžas apmācību poligona „Janapole” 

rekonstrukcijas pirmā kārta 

Eiropas Ārējo robežu fonda 2009. gada programmas ietvaros tika apstiprināta četru projektu 

īstenošana Valsts robežsardzei, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei un Ārlietu ministrijai. 

Apstiprināto projektu īstenošana tiks pabeigta 2011. gada 30. jūnijā.  

Eiropas Atgriešanās fonds (turpmāk – EAF) 2008. gada programmas ietvaros ir veiksmīgi 

pabeigta visu projektu īstenošana.  

EAF 2009. gada programmas ietvaros tika apstiprināta piecu projektu īstenošana Valsts 

robežsardzei un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei, kā arī divu projektu īstenošana Starptautiskās 

migrācijas organizācijas Rīgas birojam. Apstiprināto projektu īstenošana tiks pabeigta 2011. gada 30. 

jūnijā.  

Eiropas Bēgļu fonda (turpmāk – EBF) 2008. gada programmas ietvaros ir veiksmīgi pabeigta 

visu projektu īstenošana.  
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EBF 2009.gada programmas ietvaros tika apstiprināta četru projektu īstenošana Valsts 

robežsardzei un četru projektu īstenošana Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei, kā arī četru projektu 

īstenošana nevalstiskā sektora organizācijām. Apstiprināto projektu īstenošana tiks pabeigta 2011. gada 

30.jūnijā.  

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.  

Sadarbības partneru finansēto programmu un ārvalstu ieguldījumu programmu 

ietvaros īstenotie projekti 

Programma „Krimināltiesības”  

Projekta 

ieviesējs 

 Projekta 

nosaukums 
Realizācija 

Finansējums (EUR) 

Kopējais ES 
Nacionāl

ais 

Informācijas 

centrs 

"Notiesāto 

personu 

identifikācijas 

iespēju 

paaugstināšana"  

2009-2012 382 396 267 677 114 719 

Programma „Noziedzības profilakse un apkarošana” 

Informācijas 

centrs 

"Noziedzīgu 

nodarījumu 

rezultātā cietušo 

personu 

datubāzes 

izveide‖ 

2008 - 2011 117 350 82 145 35 205 

Informācijas 

centrs 

"Nepilngadīgo 

personu atbalsta 

informācijas 

sistēmas 

izveide" 

2009-2012 532 210 372 546 159 664 

Informācijas 

centrs 

"Biometrijas 

datu apstrādes 

sistēmas 

pilnveidošana 

saskaņā ar 

Padomes 

Lēmuma 

2008/616/TI 

2010-2011 291 521 372 548 159 662 
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prasībām, lai 

nodrošinātu 

daktiloskopisko 

datu apmaiņu 

saskaņā ar 

Padomes 

Lēmumu 

2008/615/TI" 

Valsts policija 

"Pilotprojekts 

Talsu rajona 

policijas 

pārvaldē - uz 

sabiedrību 

vērsts policijas 

darbs" 

2009-2011 676 608 473 625 202 983 

Valsts policija 
"Jaunieši pret 

narkotikām" 
2010-2011 599 946 419 962 179 984 

Valsts policija 
"Prīmes līguma 

ieviešana" 
2010-2012 286 905 200 833 86 072 

Valsts policija 

"Metodoloģijas 

izstrāde un 

ieviešana, lai 

sarindotu un 

sakopotu 

organizētas 

noziedzības 

grupas, lai 

prioritizētu 

mērķtiecīgāku 

iedarbību pret 

tām" 

2010-2012 196 499 137 549 58 950 

Valsts policija 

Nacionālās 

ARO nodaļas 

stiprināšana: 

novērtēšana un 

noziedzīgi 

iegūtu līdzekļu 

identifikācijas, 

izsekošanas un 

izmeklēšanas 

uzlabošana" 

2010-2011 312 330 218 631 93 699 
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Valsts policija 

Policijas 

sadarbības  - 

pārrobežu 

sadarbības 

kapacitātes 

stiprināšana LT, 

LV, PL 

2010-2011 128 998 90 299 38 699 

Programma „Ārējo robežu fonds” – Kopienas darbības 

Projekta 

ieviesējs 

 Projekta 

nosaukums 
Realizācija 

Finansējums (EUR) 

Kopējais ES 
Nacionāl

ais 

Valsts 

robežsardze 

"Latvijas 

Republikas, 

Lietuvas 

Republikas un 

Igaunijas 

Republikas 

sakaru virsnieku 

punkta 

izveidošana 

Gruzijas 

Republikā" 

2008-2010 319 366 254 725 64 640 

Valsts 

robežsardze 

"Latvijas 

Republikas, 

Lietuvas 

Republikas un 

Igaunijas 

Republikas 

sakaru virsnieku 

punkta 

izveidošana 

Baltkrievijas 

Republikā" 

2008-2010 124 076 98 851 25 225 

Valsts 

robežsardze 

"Turpināt attīstīt 

Latvijas, 

Lietuvas un 

Igaunijas sakaru 

virsnieka 

punktus Gruzijā 

un Baltkrievijā" 

2010-2011 443 766 399 389 44 377 
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Valsts 

robežsardze 

"Latvijas, 

Lietuvas un 

Igaunijas sakaru 

virsnieka punkta 

izveidošana 

Krievijā" 

2010-2011 199 117 179 205 19 912 

Valsts 

robežsardze 

„Vīzu 

informācijas 

sistēmas 

izmantošana un 

ieceļošanas – 

izceļošanas 

sistēmas 

funkcionalitāte‖ 

2009-2010 341 919 307 736 34 183 

Programma „Eiropas Bēgļu fonds” – Kopienas darbības 

Pilsonības un 

migrācijas lietu 

pārvalde 

Vienotu 

pasākumu 

veicināšana 

mazaizsargāto 

grupu vajadzību 

ievērošanā 

2010-2011 220 000 198 000 22 000 

„7. ietvarprogramma” aktivitāte „Drošība” 

VP "EU - SEC II" 2008-2011 3 000 000 3 000 000 0 

Programma „Civilās aizsardzības finanšu instruments” 

Valsts 

ugunsdzēsības 

un glābšanas 

dienests 

"BaltFloodCom

bat" 
2009-2010 262 028 209 622 52 406 

 

  

Programma „Latvija - Lietuva 
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Valsts 

ugunsdzēsības 

un glābšanas 

dienests 

"CBRM II - 

turpinājums 

Latvijas-

Lietuvas 

pārrobežu 

sadarbībai 

iedzīvotāju un 

vides 

aizsardzībā" 

2008-2010 2090 723 67 507 11 913 

 

Valsts 

ugunsdzēsības 

un glābšanas 

dienests 

"Latvijas-

Lietuvas 

pārrobežu 

sadarbības 

turpināšana 

iedzīvotāju un 

vides 

aizsardzības 

jomā" 

2008-2010 1 993 073 805 084 120 763 

 

Valsts 

ugunsdzēsības 

un glābšanas 

dienests 

"Vienota 

ugunsdzēsības 

un glābšanas 

dienestu 

reaģēšanas 

sistēma uz 

robežas" 

2009-2011 2 405 959 891 800 133 700 

 

Valsts Policija 

"Utenas un 

Latgales 

policijas 

institūciju 

sadarbība, 

veidojot 

saskanīgu 

vidi" 

2010-2011 45 987 39 089 6 898 
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Programma „Latvija - Igaunija” 

 

Valsts 

ugunsdzēsības 

un glābšanas 

dienests 

"Apziņas 

paaugstināšana 

par brīvprātīgo 

ugunsdzēsēju 

darbību un 

ugunsdzēsības 

jautājumiem" 

2009-2010 316 807 128 404 19 261 

 Valsts 

ugunsdzēsības 

un glābšanas 

dienests 

"Vienota 

glābšanas 

kapacitāte 

Valkā- Valgā " 

2010-2012 1008 719 857 411 151 308 

 

Norvēģijas valdības divpusējais finanšu instruments 

Projekta 

ieviesējs 

 Projekta 

nosaukums 
Realizācija 

Finansējums (EUR) 

Kopējais ES Nacionālais 

Informācijas 

centrs 

Latvijas 

Republikas 

Soda reģistra 

uzskaites 

pilnveidošana 

2008-2011 944 000 802 400 141 600 

Informācijas 

centrs 

Nacionālās 

Šengenas 

informācijas 

sistēmas un 

SIRENE biroja 

tehnoloģisko un 

informatīvo 

resursu 

palīdzības 

procesu 

pārvaldības 

sistēmas 

ieviešana, 

izmantojot ITIL 

standartu 

2008-2011 563 812 479 240 84 572 
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Valsts policija 

Šengenas 

informācijas 

sistēmas 

funkcionālās 

darbības 

optimizācija 

2008-2011 294 118 250 000 44 118 

Valsts policija 

Latvijas Valsts 

policijas 

koledžas 

reģionālo klašu 

aprīkošana 

2008-2011 294 118 250 000 44 118 

Ārlietu 

ministrija 

Latvijas 

Republikas 

diplomātisko un 

konsulāro 

pārstāvniecību 

vīzu nodaļu 

informācijas 

tehnoloģiju 

stiprināšana, 

uzlabojot SIS II 

ieviešanu 

2008-2011 1 293 550 1 099 518 
194 

032 

 

2.3. Mērķu sasniegšanu kavējošie un veicinošie faktori, kā arī secinājumi, kas pamato 

jaunā plānošanas cikla stratēģijā nosakāmo darbības virzienu un valsts budžeta 

programmu vai apakšprogrammu mērķus, rezultātus, prioritātes un svarīgākos 

uzdevumus 

2010. 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: 

 Normatīvā regulējuma risks: 

o saspringtos termiņos sagatavotie un izdotie tiesību akti, kuros paredzētās normas ne 

vienmēr ir viennozīmīgi tulkojamas, rada piemērošanas problēmas un ar to saistītu 

nelietderīgu resursu patēriņu. Ministrija 2010. gadā sniedza būtiskus priekšlikumus Valsts 

un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma (turpmāk – 

atlīdzības likums) normu pilnveidošanai (piemēram, vidējās izpeļņas aprēķināšana, 

atvaļinājuma garums, materiālā stimulēšana amatpersonām ar speciālajām dienesta 

pakāpēm); 

o neskaidras un pat pretrunīgas normas finanšu jomu reglamentējošos normatīvajos aktos 

(piemēram, atbilstoši atlīdzības likumam nav veiktas izmaiņas izdevumu klasifikācijā, 

tiek lietoti spēkā neesoša terminoloģija, atsevišķos jautājumos nav sasaistīta budžeta 

pieprasījumā un gada pārskatā atspoguļojamā informācija);  
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o sarežģīts, nesaprotams un neaktualizēts izglītības jomas regulējums, kas rada problēmas 

tā pielietošanā, īpaši attiecībā uz Iekšlietu ministrijas iestāžu padotībā esošajām 

koledžām; 

o netiek nodrošināts nepieciešamais finansējums normatīvo aktu prasību izpildei tādā 

apmērā, kā būtu nepieciešams, līdz ar to pastāv iespēja līdzekļu pieprasīšanai no 

programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”. 

 Cilvēkresursu risks: 

o  samazinātais atlīdzības apmērs un samazinātas vai ierobežotas sociālās garantijas 

(samazinātais atalgojuma un uzturdevas kompensācija naudā apmērs, ambulatori sniegto 

maksas veselības aprūpes pakalpojumu klāsta samazināšana, no 2010. gada 4. novembra 

vairs netiek izmaksāti bērna piedzimšanas pabalsti), nav motivējoši faktori, lai iekšlietu 

nozarē saglabātu kvalificētus un zinošus speciālistus, īpaši noziedzības atklāšanas un 

novēršanas jomā. Nodarbinātie, īpaši amatpersonas ar speciālajām dienesta pakāpēm, 

izvēlas doties izdienas pensijā vai pārtraukt dienesta attiecības neadekvātas atlīdzības dēļ; 

o  ievērojams nodarbināto skaita samazinājums, kā rezultātā rodas papildu slodze pārējiem 

nodarbinātajiem, vienlaikus samazinoties atalgojumam un sociālo garantiju apjomam, kas 

rada ievērojamu psiholoģisko spriedzi, kas savukārt ietekmē arī darba un dienesta 

pienākumu izpildi, ievērojams izdienas pensionāru skaita pieaugums, kas palielina valsts 

budžeta izdevumus izdienas pensiju izmaksai. 

o ņemot vērā starptautisko aizdevēju prasības turpmākai valsts budžeta konsolidācijai, 

pastāv risks arī turpmākam nodarbināto skaita un atlīdzības apmēra samazinājumam, ko 

ietekmē arī nodokļu paaugstināšana un inflācija. 

 Finansējuma risks.  

 Turpmāka valsts budžeta izdevumu konsolidācija. Iespējamā lēmumu pieņemšana saspringtos 

termiņos. 

 Stratēģiskais risks. 

Iespējamie turpmākie konsolidācijas pasākumi, ņemot vērā, ka pamatā strukturālās reformas ar 

būtisku ietekmi iekšlietu sistēmā īstenotas jau 2009. gadā, var radīt nopietnu risku pamatfunkciju 

kvalitatīvā īstenošanā un ministrijas mērķu, īpaši attiecībā uz adekvātas atlīdzības nodrošināšanu 

amatpersonām ar speciālajām pakāpēm, sasniegšanā. 

Jaunajā plānošanas cikla stratēģijā darbības virzieni tiks noteikti, ņemot vērā paredzamos 

optimizācijas pasākumus un strukturālās reformas. 

2.4. Piešķirto finanšu līdzekļu izmantošanas optimizēšanas galvenie pasākumi un to 

rezultāti Iekšlietu ministrijas centrālajā aparātā 

Iekšlietu ministrijai (budžeta programma 01.00.00 „Iekšlietu politikas plānošana‖) izdevumi tika 

samazināti kopā par 416,9 tūkst. latu, no tiem: 

 176,5 tūkst. lati – ietekme no 2009. gadā uzsāktās ministrijas centrālā aparāta struktūras 

optimizācijas (18 amata vietu skaita samazināšana un izdevumu atlīdzībai samazināšana); 

 240,4 tūkst. lati – divu amata vietu un atlīdzībai plānoto izdevumu samazināšana, izdevumu 

precēm un pakalpojumiem, tai skaitā sakaru pakalpojumiem, samazināšana. 
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Iekšlietu ministrijā tika veikta iekšējā audita funkciju centralizācija un ar 2010. gada 1. jūniju 

izveidota ministrijas Iekšējā audita nodaļa, pārceļot darbiniekus un pārdalot izdevumus ministrijas 

centrālajam aparātam, attiecīgi samazinot tos ministrijas padotības iestādēs. 

2.5. Pārskats par iestādes vadības un darbības uzlabošanas sistēmām efektīvas darbības 

nodrošināšanai (piemēram, iekšējā kontrole, kvalitātes vadība, iekšējais audits, riska vadība, 

iespējamās korupcijas novēršana), kā arī informācija par veiktajām strukturālajām reformām un 

reorganizācijām 

Valsts budžeta līdzekļu izlietojuma riski tiek identificēti, un pieņemts lēmums par to novēršanu 

saskaņā ar vispārējo normatīvo aktu prasībām, kā arī ministrijas un tās padotības iestāžu izdoto 

normatīvo aktu prasībām, īpaši Iekšlietu ministrijas izdotiem iekšējiem normatīvajiem aktiem par 

budžeta izpildes uzraudzības un kontroles kārtību Iekšlietu ministrijā (Iekšlietu ministrijas 2008. gada 

24. janvāra noteikumi Nr. 5 „Budžeta izpildes un uzraudzības kontroles kārtība Iekšlietu ministrijā‖ un 

Iekšlietu ministrijas 2009. gada 2. marta noteikumiem Nr. 18 „Iekšlietu ministrijas budžeta izdevumu 

plānošanas, uzskaites, izpildes uzraudzības un kontroles kārtība). 

Ministrija un tās padotības iestādes pielieto vienoto finanšu grāmatvedības uzskaites sistēmu 

„HORIZON‖, kas nodrošina vienotu grāmatvedības uzskaites pamatprincipu ieviešanu un konsolidētā 

finanšu pārskata sagatavošanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 

3. PERSONĀLS 

 Iekšlietu ministrijas vidējais nodarbināto skaits - 141, tai skaitā 89 valsts civildienesta ierēdņi, 11 

amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi un 41 darbinieks; 

 pieņemti 17 nodarbinātie, atbrīvoti  10 nodarbinātie; 

  nodarbināto skaits sadalījumā pa dzimuma grupām -  94 sievietes un 47 vīrieši; 

  nodarbināto skaits sadalījumā pa vecuma grupām: 

o līdz 24 gadiem strādāja 5 nodarbinātie; 

o no 25 līdz 29 gadiem -  30 nodarbinātie; 

o no  30 līdz 34 gadiem  - 29 nodarbinātie;  

o no 35 līdz 39 gadiem  - 23 nodarbinātie; 

o no 40 līdz 44 gadiem – 10 nodarbinātie; 

o no 45 līdz 49 gadiem – 15 nodarbinātie; 

o no 50 līdz 54 gadiem -  13 nodarbinātie; 

o no 55 līdz 59 gadiem – 11 nodarbinātie; 

o virs 60 gadiem – 5 nodarbinātie. 

 personāla izglītība – augstākā 133 nodarbinātajiem, vidējā un vidējā speciālā astoņiem 

nodarbinātajiem. 
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Iekšlietu ministrijas darbinieku apbalvošana  

4. KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU 

4.1. pasākumi, kas veikti sabiedrības informēšanai un izglītošanai 

2010. gadā izstrādāta un apstiprināta Iekšlietu nozares komunikācijas stratēģija  2011.– 2014. 

gadam, kas prezentēta nozares dienestu komunikācijas speciālistiem. Izstrādāts Krīžu komunikācijas 

pasākumu plāns 2011. - 2013. gadam. 

Nodrošināta sadarbība ar masu medijiem – sagatavotas un medijiem izsūtītas 308 preses relīzes 

par ministrijas aktualitātēm, par sabiedrībai nozīmīgiem jautājumiem ir organizētas preses konferences 

un citi publiski pasākumi ar plašsaziņas līdzekļu piedalīšanos. Informācija medijiem izplatīta, 

izmantojot gan tradicionālos informācijas kanālus, gan jaunas sociālās platformas, piemēram, twitter, 

draugiem.lv. 

Tradicionāli ministrija ir arī organizējusi  sabiedrisko attiecību pasākumus, piemēram, Barikāžu 

atceres dienu, Ēnu dienu un Atvērto durvju dienas. Sadarbojoties ar dienestiem, ministrija ir 

piedalījusies vairāku sabiedrībai nozīmīgu problēmu aktualizēšanā un informatīvo projektu īstenošanā, 

piemēram, kampaņā pret kūlas dedzināšanu, Līgo kampaņā par nesēšanos pie stūres dzērumā, palīdzības 

dienestu tālruņa 112 popularizēšanā. Rīkoti izglītojoši pasākumi iedzīvotajiem par transporta līdzekļu 

drošību, par drošību uz ūdens vasaras sezonā, skolēnu izglītošanas akcijas, piemēram, „Droša vasara – 

Tava vasara", izveidota Iekšlietu ministrijas nozīmīgāko būvobjektu foto izstāde, īstenoti izglītojoši un 

informējoši pasākumi skolēniem, piemēram, 1. septembra drošas satiksmes akcija. 

 

Iekšlietu ministrija sadarbībā ar Valsts policiju īstenojusi izglītojošus pasākumus par satiksmes drošību   

4.2. pasākumi sabiedrības viedokļa izzināšanai par apmierinātību ar valsts iestādes darba 

kvalitāti un to rezultāti  

Lai novērtētu un uzlabotu Iekšlietu ministrijas un tās padotības iestāžu sadarbību ar masu 

medijiem, ministrijas Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļa 2010. gada augustā veikusi 
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žurnālistu aptauju, ar kuras rezultātiem informatīvi izglītojošā seminārā iepazīstināti nozares dienestu 

komunikācijas speciālisti. 

Iestāžu komunikācijas dienestu darba novērtējums žurnālistu vērtējumā 

(5 ballu sistēmā, kur 5 ir augstākais novērtējums) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. Sadarbība ar nevalstisko sektoru 

Iekšlietu ministrija pārskata periodā sadarbojusies ar dažādām sabiedriskajām organizācijām, 

nodrošinot to darbību Iekšlietu ministrijas darba grupās, kopīgās aktivitātēs un citos pasākumos. 

Ministrijā regulāri notikušas ministra tikšanās ar arodbiedrību pārstāvjiem un citām nevalstiskajām 

organizācijām. Iekšlietu darbinieku intereses pārstāvošās arodbiedrības ir piedalījušās gan Iekšlietu 

ministrijas operatīvajās sanāksmēs, kā arī līdzdarbojušās Sabiedriskās drošības konsultatīvajā drošības 

padomē un piedalījušās Sabiedriskās drošības trīspusējās sadarbības apakšpadomes sēdēs. Ministrija 

2010. gadā ir rīkojusi izglītojošu pasākumus valsts pārvaldē strādājošajiem par NVO iesaisti un 

dažādiem līdzdalības aspektiem. 
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Iekšlietu ministrijā notika konference „Valsts un NVO sadarbība cilvēku tirdzniecības mazināšanā” 

2010. gadā ir notikušas Sabiedrības konsultatīvās drošības padomes sēdes, kurās spriests par 

likuma grozījumiem  „Apsardzes darbības likumā‖, saņemti priekšlikumi grozījumiem normatīvajos 

aktos par detektīvu darbību, notikušas diskusijas par risinājumiem elektronisko sakaru tīklu 

infrastruktūras zādzību novēršanā, kā arī par alternatīvajiem priekšlikumiem Kriminālprocesa 

vienkāršošanai, un citiem jautājumiem. 

 

2010. gadā notikusi Iekšlietu ministrijas rīkotā sabiedriskā apspriešana par izstrādātajām 

„Narkotisko un psihotropo vielu un to atkarības izplatības ierobežošanas un kontroles pamatnostādnēm 

2010. - 2016. gadam‖. Notikušas arī divas Sabiedriskās drošības trīspusējās sadarbības apakšpadomes 

sēdes, kurās spriests par Iekšlietu ministrijas budžetu 2011. gadam, kā arī par grozījumiem Iekšlietu 

ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta 

pakāpēm dienesta gaitas likumā. 

 

5. NĀKAMAJĀ GADĀ PLĀNOTIE PASĀKUMI 

5.1. Iepriekšējā gadā uzsāktie pasākumi, kuri tiks turpināti 

 Plānots pārskatīt jaunu darbinieku atlases un pieņemšanas kritērijus dienestam ministrijas 

padotības iestādēs, kā arī veikt pasākumu kompleksu, kas vērsts uz disciplīnas nostiprināšanu, 

koruptīvo risku mazināšanu un darba organizācijas uzlabošanu ministrijā. 

 Sakarā ar visu izdienas pensiju centralizētu administrēšanu no 2011. gada 1. janvāra izdienas 

pensijas, kuras līdz šim izmaksāja Iekšlietu ministrijas Veselības un sporta centrs, izmaksā 

Labklājības ministrija (Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra). 

 Apvienība „Apsardze‖ pilnībā tiek likvidēta ar 2011. gada 1. maiju. 

 2011. gadā  pilnībā ievieš vienoto informācijas sistēmu „Personāls‖. 

 Ar 2011. gada 1. aprīli Valsts policija pārņem Satiksmes ministrijas Autotransporta inspekcijas 

funkcijas (nodrošināt kontroles un pārkāpumu novēršanu autopārvadājumu jomā).  

 Plānots līdz 2011. gada 1. aprīlim reorganizēt Valsts policijas Transporta pārvaldi, tās funkcijas 

nododot Valsts policijas galvenās administratīvās pārvaldes nodrošinājuma birojam, kas būtiski 

ļaus samazināt administratīvos izdevumus, atslogojot darbiniekus tiešo pienākumu veikšanai.  

 Valsts robežsardze un Nodrošinājuma valsts aģentūra uzsāks Latvijas un Krievijas robežjoslas 

ierīkošanu saskaņā ar Latvijas un Krievijas kopīgās demarkācijas komisijas lēmumiem.  

 2011. gada otrajā pusē paredzēta 130 fotoradaru darbības uzsākšana, lai samazinātu atļautā 

braukšanas ātruma pārsniegšanas gadījumu skaitu un novērstu tā izraisītās sekas.  

 Piesaistot Eiropas struktūrfondu ietvaros finansētās darbības programmas „Infrastruktūra un 

pakalpojumi‖ 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes „Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu 

attīstība‖ finansējumu, tiks uzsākta elektronisko identifikācijas karšu ieviešana.  
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 2011. gada aprīlī/maijā izsludināti projektu iesniegumu konkursi Solidaritātes un migrācijas 

plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas 2007. – 2013. gadam fondu 2010. gada un 2011. gada 

programmu ietvaros.  

 

5.2. Nākamā gada galvenie uzdevumi un pasākumi 

Svarīgākie plānotie darbi 2011. gadā: 

 Līdz 2011. gada 1. aprīlim nodrošināt Autotransporta inspekcijas funkciju pārņemšanu. 

 Pārskatīt jaunu darbinieku atlases un pieņemšanas kritērijus dienestam Iekšlietu ministrijas 

iestādēs, kā arī veikt pasākumu kompleksu vērstu uz disciplīnas nostiprināšanu, koruptīvo risku 

mazināšanai un darba organizācijas uzlabošanai iekšlietu sistēmā. 

 Lai sagatavotu priekšlikumus iestāžu amatpersonu darba atlīdzības reformai, ar mērķi palielināt 

amatpersonu darba atlīdzības apmēru un kopumā uzlabot amatpersonu darba kvalitāti, Iekšlietu 

ministrijā jau š.g. februārī darbu uzsākusi attiecīga darba grupa. 

 Izstrādāt un ieviest jaunu Ielūgumu reģistru. 

 2011. gadā plānots izstrādāt šādus likumprojektus: 

o „Personu apliecinošo dokumentu likums‖; 

o „Repatriācijas likums‖; 

o Grozījumi Operatīvās darbības likumā‖, lai pilnveidotu tiesisko regulējumu operatīvas, 

publiski nepieejamas vietas videonovērošanas veikšanai un uzlabotu kontroli par 

operatīvās darbības pasākumu uzsākšanas pamatotību neatliekamības kārtībā‖. 

 2011. - 2012. gadā Bērnu noziedzības novēršanas un bērnu aizsardzības pret noziedzīgu 

nodarījumu pamatnostādņu izstrāde. 

 Imigrācijas koncepcijas izstrāde. 

 Uz jauniem principiem balstītas darba samaksas sistēmas izstrāde Iekšlietu ministrijas sistēmas 

iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm, paredzot 

mēnešalgu noteikt atbilstoši veicamajiem dienesta uzdevumiem un ieņemamajam amatam, 

samazinot speciālo piemaksu veidus. 

Uzsākts darbs pie jauna normatīvā akta projekta izstrādes, kas noteiktu policijas reaģēšanas laiku 

atkarībā no notikuma veida. Turpmāk tiks uzsākta attiecīga pilotprojekta realizācija. 

Plānota grāmatvedības un personālvadības struktūrvienību tālākās centralizācijas un 

konsolidācijas veikšana, izveidojot katrā Iekšlietu ministrijas padotības iestādē vienu grāmatvedības un 

vienu personālvadības struktūrvienību (2012. - 2014. gads). 

5.3. Nākamā gada plānotie sadarbības projekti un pētījumi 

Iekšlietu ministrija kā Eiropas Ārējo robežu fonda vadošā iestāde un, pamatojoties uz Eiropas 

Ārējo robežu fonda gada programmām, 2011. un 2012. gadā plāno īstenot šādus projektus:  

 Dzelzceļa posmu starp Zilupes, Indras un Kārsavas Dzelzceļa robežkontroles punktu un valsts 

robežu aprīkošana ar videonovērošanas sistēmu - Valsts robežsardzes projekts; 

 Esošās Valsts robežsardzes „zaļās robežas‖ kontroles sistēmas UNIFORM attīstība un integrācija 

Eiropas robežu novērošanas sistēmā (EUROSUR). 1. posms - Valsts robežsardzes projekts; 
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 Nacionālās Biometrijas datu apstrādes sistēmas integrācija ar SIS II (Schengen Information 

System II) - Iekšlietu ministrijas Informācijas centra projekts; 

 Nacionālās SIS II aplikācijas un ar SIS II (Schengen Information System II) sistēmu saistīto 

nacionālo reģistru pilnveidošana, sistēmas sagatavošana funkcionālo Atbilstības testu izpildei 

atbilstoši ICD 3.0 versijā noteiktajām prasībām  -Iekšlietu ministrijas Informācijas centra 

projekts; 

 VIS (Vīzu informācijas sistēmas) ieviešana robežkontroles punktos (Kārsava, Zilupe, Indra, 

Grebņeva, Silene, Pāternieki) -Valsts robežsardzes projekts; 

 VIS (Vīzu informācijas sistēmas) Mail funkcionalitātes II daļas tehniskās specifikācijas izstrāde 

un nepieciešamo izmaiņu NVISā (Nacionālājā vīzu informācijas sistēmā) analīze -Pilsonības un 

migrācijas lietu pārvaldes projekts; 

 VIS (Vīzu informācijas sistēmas) Mail II izstrāde un ieviešana (esošā VISION konsultāciju 

mehānisma funkcionalitātes pārnešana uz VIS (Vīzu informācijas sistēma) Mail) -Pilsonības un 

migrācijas lietu pārvaldes projekts; 

 Izmaiņu veikšana NVIS (Nacionālā vīzu informācijas sitēma) klasifikatoros un programmatūrā - 

Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes projekts; 

 Nacionālās Entry/Exit sistēmas sasaiste ar SIS I (Schengen Information System I) - Valsts 

robežsardzes projekts; 

 Konsulāro amatpersonu reģionālo apmācību nodrošināšana par Eiropas Savienības vienoto vīzu 

izsniegšanas politiku, atbilstoši Eiropas Vīzu kodeksa un Vienotās Konsulārās instrukcijas 

prasībām - Ārlietu ministrijas projekts. 

Iekšlietu ministrija kā Eiropas Atgriešanās fonda vadošā iestāde un, pamatojoties uz Eiropas 

Atgriešanās fonda gada programmām, 2011. un 2012. gadā plāno īstenot šādus projektus:  

 Atbalsts piespiedu atgriešanās pasākumu organizēšanai un pilnveidošanai - Valsts robežsardzes 

projekts; 

 Nelegālo imigrantu lietu digitālā arhīva izveidošana un attīstīšana - Pilsonības un migrācijas lietu 

pārvalde; 

 Atbalsts brīvprātīgās atgriešanās programmu izstrādei un realizācijai - nevalstisko organizāciju 

projekts; 

 Informācijas plūsmu un atgriešanas procesu virzības kontroles atbalsts - Pilsonības un migrācijas 

lietu pārvaldes projekts; 

 Atbalsts reintegrācijas pasākumu izstrādei un realizācijai -  nevalstisko organizāciju projekts. 

Valsts robežsardzes un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes kapacitātes stiprināšanas 

projektu ieviešana ar Eiropas Atgriešanās fonda atbalstu tiks turpināta 2011. un 2012. gadā. 

Savukārt Eiropas Bēgļu fonda ietvaros 2011. gada programmas ietvaros plānots turpināt atbalstīt 

Patvēruma meklētāju izmitināšanas centra "Mucenieki" kapacitātes stiprināšanas aktivitāti un visas 

aktivitātes, saistītas ar sociālo, juridisko un materiālo palīdzību bēgļiem, patvēruma meklētājiem un 

personām ar alternatīvo statusu. Papildus 2011. gada Eiropas Bēgļu fonda programmas ietvaros plānots 

turpināt apmācības valsts pārvaldes iestāžu (Valsts robežsardze un Pilsonības un migrācijas lietu 

pārvalde) darbiniekiem darbībās, saistītās ar patvēruma meklētājiem, bēgļiem un alternatīvo statusu 

ieguvušām personām, to identificēšanā, intervēšanā un iesniegumu izskatīšanā, kā arī Pilsonības un 

migrācijas lietu pārvalde ir plānojusi izveidot izcelsmes valstu lietu bāzi, lai nodrošināti pēc iespējas 
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pilnīgāku informāciju, kas nepieciešana amatpersonām bēgļu un patvēruma meklētāju iesniegumu 

izskatīšanas procesā un lēmumu pieņemšanā par šīm personām piešķiramo statusu Latvijas Republikā. 

Kā jaunu pasākumu 2011. gada programmas ietvaros plānots ieviest tiesnešu apmācības 

patvēruma meklētāju un bēgļu lietu izskatīšanas jautājumos un plānots papildināt tiesu reģistru ar visām 

līdz šim izskatītām bēgļu un patvēruma meklētāju izskatītajām lietām. 
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5.4. Iestādes ilgtermiņa finanšu saistības  

Iekšlietu ministrijas ilgtermiņa saistības 2011.-2013. gadā 

  

Iepriekšējo 

gadu 

izpilde 

2011.gads 

ar 

grozījumie

m 

2012.gads 2013.gads 

Valsts pamatfunkciju īstenošana, 

tajā skaitā ilgtermiņa saistības 
68 518 209 

16 595 

301 

17 246 

095 
18 572 515 

Maksājumi starptautiskajās institūcijās 

un programmās 
365 552 73 881 40 061 40 061 

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas 

dienesta transportlīdzekļu iegāde 
12 021 206 3 517 869 3 497 437 3 379 605 

Transportlīdzekļu nomas izdevumu 

segšanai 
16 077 587 4 174 455 4 220 316 4 220 316 

Transportlīdzekļu noma 

autopārvadājumu kontrolei un 

uzraudzībai 

  17 635 23 513 1 960 

ES prasībām atbilstošu pasu ieviešanai 18 736 734 986 569     

Telpu Rīgā, Čiekurkalna 1.līnijā 1 

nomas maksas izdevumu segšanai 
20 080 909 5 261 397 6 770 569 6 770 569 

Ēkas Rīgā, Gaujas ielā 17 nomas 

maksas  izdevumu segšanai 
759 485 740 654 871 358 871 358 

Ēkas Daugavpilī, A.Pumpura ielā 

105B nomas maksas izdevumu 

segšanai 

476 736 1 822 841 1 822 841 1 822 841 

Cēsu ugunsdzēsības depo telpu Ata 

Kronvalda ielā 52, Cēsīs nomas maksa 

un uzturēšanas izdevumi 

      286 145 

Valsts policijas Latgales reģiona 

pārvaldes telpu Daugavpils cietoksnī 

nomas maksa un uzturēšanas 

izdevumi 

      1 179 660 
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