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PRIEKŠVĀRDS 

2002.gadā kā iekšlietu ministrs esmu strādājis kopš novembra, taču šis laiks ministrijai un 

tās pakļautībā esošajām iestādēm, manuprāt, ir bijis pietiekami zīmīgs, jo uzsāktas vērienīgas 

reformas. Tāpēc man šķiet arī loģiski uzsāktās reformas minēt kā vienu no pašiem būtiskākajiem 

notikumiem pārskata periodā. Cik zinu, tad iekšlietas kā valdības darba prioritāte valdības deklarācijā

un valdības pirmo mēnešu darbā, sabiedrībai cenšoties izskaidrot svarīgākos uzdevumus, minētas 

reti. Iespējams, nekļūdīšos teikdams, ka tik liela valdības un sabiedrības uzmanība, kas pašreiz 

pievērsta iekšlietu jomas sakārtošanai, pēc neatkarības atjaunošana bijusi tikai Latvijas valstij 

izšķirošajā laikā – tad, kad svarīgākie prāti lēma, vai padomju laika miliciju būs iespējams pārveidot 

par Latvijas valsts policiju, un kā to izdarīt. Šodien ar to vien, ka esi lojāls Latvijas valstij, ir par maz. 

Tev jābūt profesionālim, godīgam un izglītotam. Sabiedrība izvirzījusi policijai jaunus uzdevumus un 

jaunu izaicinājumu – atgūt sabiedrības uzticību. 

Kā sava darba prioritātes saskatu uzdevumus izvērst nesaudzīgu cīņu ar narkotiku izplatību 

un ekonomisko noziedzību; garantēt indivīda drošību un liecinieku aizsardzības stiprināšanu; 

pilnveidot iekšlietu struktūras personāla politiku, tai skaitā – palielināt darba samaksu. Pārmaiņas 

notiks arī pašā ministrijā – jāpalielina profesionalitāte, jāmazina birokrātija un šeit noteikti jādomā

par e-pārvaldes principu ieviešanu, mazinot administratīvos šķēršļus. 

Policija, robežsardze, ugunsdzēsēji un Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde ir parādījuši, ka 

spēj elastīgi piemēroties valdības jaunajiem uzdevumiem. Izvērtējot dienestu divu mēnešu darba 

rezultātus, kopumā esmu apmierināts, un tas man ļāvis izanalizēt dienestu stiprās un vājās vietas. 

Esmu skaidri definējis uzdevumus, lai darbs dienestos un ministrijā nākamajā gadā tiktu būtiski 

uzlabots.  

Līdz ar Latvijas uzaicināšanu pievienoties NATO un Eiropas Savienībā, ir jauni uzdevumi ne 

tikai valsts aizsardzības spēkiem, bet arī iekšlietām. Ir jāpalielina dienestu kapacitāte un iekšlietu 

struktūras darbinieku atbilstībai NATO standartiem - tam valdībai jāvelta tikpat liela uzmanība kā

aizsardzības spēkiem. Saucot lietas īstajos vārdos, ar to es domāju ne tikai uzmanību morāli, bet arī

finansiāli. Taču šeit mana prioritāte viennozīmīgi ir nevis atbilstība standartiem, attiecīgs procents no 

budžeta jeb plānā ierakstītu shēmu realizācija, bet gan - cilvēks un viņa drošība šodien Latvijā.

Iekšlietu ministrs              Māris Gulbis 
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IEVADS 
 

Iekšlietu ministrija (IeM) ir juridiska persona un veic darbības saskaņā ar Ministru kabineta 
2001.gada 27.februāra Noteikumiem Nr. 89 “Iekšlietu ministrijas nolikums”. 

Iekšlietu ministrijas centrālais aparāts savā darbībā pakļauts iekšlietu ministram un valsts 
sekretāram. Centrālajā aparātā ir seši departamenti un divas atsevišķas iekšlietu ministram 
pakļautas struktūrvienības – Galvenā inspekcija un Slepenā režīma nodaļa. Centrālajā aparātā
ietilpst arī iekšlietu ministra pakļautībā esošais Ministra birojs un valsts sekretāra pakļautībā esoša 
Kanceleja.  

 
Departamenti: 

- Administratīvais departaments; 
- Eiropas lietu un starptautiskās sadarbības departaments; 
- Finanšu un īpašuma departaments; 
- Iekšējā audita departaments; 
- Juridiskais departaments; 
- Preses un sabiedrisko attiecību departaments. 
 

Iekšlietu ministrijas pakļautības iestādes: 
- Iekšlietu ministrijas Sakaru centrs; 
- Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs; 
- Sardzes pulks; 
- Saimniecības un apgādes pārvalde. 
 

Iekšlietu ministrijas pārraudzības dienesti: 
- Valsts policija; 
- Drošības policija; 
- Valsts robežsardze; 
- Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests; 
- Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde. 
 

Iekšlietu ministrijas pārziņā ir šādas izglītības iestādes un uzņēmumi 
(uzņēmējsabiedrības): 

- Latvijas Policijas akadēmija; 
- valsts uzņēmums "Materiālās rezerves"; 
- BO valsts SIA "Iekšlietu ministrijas poliklīnika"; 
- BO valsts uzņēmums "Iekšlietu ministrijas medicīnas centrs"; 
- BO valsts SIA "Komplekss "Dzintari""; 
- BO valsts SIA "Likuma Vārdā"; 
- BO valsts SIA "Policijas centrālais sporta klubs"; 
- BO valsts uzņēmums "Iekšlietu ministrijas sporta komplekss"; 
- BO valsts SIA "Jelgavas pilsētas un rajona policijas sporta klubs";   
- BO valsts SIA "Liepājas policijas sporta klubs"; 
- BO valsts SIA "Daugavpils policijas sporta klubs"; 
- BO valsts SIA "Telekomunikāciju tehnikas centrs"; 
- Valsts robežsardzes koledža; 
- Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledža. 
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PĀRSKATA GADĀ NOTIKUŠĀS IZMAIŅAS 
 

2002.gadā Iekšlietu ministrijas centrālais aparāts ir nodrošinājis sava galvenā uzdevuma 
izpildi – nodrošinājis iespējas pilnvērtīgi realizēt savas valsts pārvaldes funkcijas noziedzības 
apkarošanas un sabiedriskās kārtības nodrošināšanas jomā.

Atbilstoši šim mērķim izstrādāta un īstenota vienota valsts politika:  
- tiesiskās un sabiedriskās kārtības nodrošināšanā;
- drošības pasākumu realizācijā, kas nenoliedzami tika vērsta uz katras valstī

dzīvojošās personas tiesību un  likumīgo interešu aizsardzību; 
- migrācijas, iedzīvotāju uzskaites un dokumentēšanas jautājumos; 
- valsts robežu aizsardzības efektīvu nodrošinājumu; 
- ugunsdrošības un glābšanas pasākumu veikšanā un civilās aizsardzības jautājumu 

sakārtošanā.

MINISTRIJAS CA STRUKTŪRVIENĪBU DARBĪBAS REZULTĀTI 2002.6. 
 

Rezultatīvie rādītāji 
Pārskata 
perioda 
plāns 

Faktiski  
pārskata periodā

1 2 3
01.00.00. Ministrijas vadība  
Iestāžu skaits 1 1 
Štata vienību skaits 168 168 
Štata vienību skaits, kuras finansē no dotācijas no 
vispārējiem ieņēmumiem 168 168 
Likumu,  Ministru kabineta noteikumu, rīkojumu, 
koncepciju un citu tiesību aktu projektu  sagatavošana 
(skaits) 110 65 
Par tiesību aktu projektiem sniegto atzinumu skaits 280 101 
Iekšlietu ministrijas rīkojumu projektu sagatavošana 400 440 
Dalība Eiropas Savienības organizētajās apspriedēs
(skaits) 20 14 
Dalība semināros par Eiropas Kopienas tiesību 
mantojumu - acquis (skaits) 12 2 
Informatīvo biļetenu (pārskatu) sagatavošana par 
noziedzības stāvokli, operatīvo darbu,  plānu 
(programmu) izpildes gaitu (skaits) 15 15 
Sagatavoto preses konferenču skaits  20 15 
Sagatavoto TV  raidījumu  "Kriminālā informācija" skaits 20 20 
Sagatavoto TV  raidījumu  "Kriminālā informācija 
Ekskluzīvs" skaits 9 9 
Sagatavoto preses relīžu  skaits  60 47 
Plānoto auditu skaits 6 6 
Dienesta izmeklēšana un pēcpārbaužu veikšana (skaits) 50 61 
Dalība vecāko amatpersonu un Eiropas integrācijas 
padomes sēdēs (skaits) 5 17 

Vizīšu organizēšana (skaits) 25 32 
Starptautisko tehniskās palīdzības projektu 
sagatavošana un koordinēšana (skaits) 10 15 
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IZMAIŅAS CENTRĀLĀ APARĀTA ŠTATOS 
 
Iekšlietu ministrijas Centrālais aparāts:

- Iekšlietu ministrijā tika reorganizēts Iekšējā audita departaments un tajā izveidoja divas 
jaunas nodaļas: Finanšu audita nodaļu un Pārvaldes audita nodaļu; 

- 2002.gadā Iekšlietu ministrijas Centrālajā aparātā papildus ir apstiprināti 39 ierēdņu amati 
(2003. gada 1. janvārī Iekšlietu ministrijas Centrālajā aparātā 52 darbinieki apstiprināti ierēdņu
amatos). 
 
Personāla izglītošana un kvalifikācijas paaugstināšana:

Iekšlietu ministrijas Administratīvā departamenta  Personāla nodaļa pastāvīgi veica 
nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu nepārtrauktu iekšlietu sistēmas iestāžu un struktūrvienību 
personālsastāva izglītošanu, vērtēšanu, karjeras virzību, kā arī personāla motivēšanu. 

Iekšlietu ministrijas Centrālā aparāta ierēdņiem tika piedāvātas iespējas paaugstināt savu 
kvalifikāciju piedaloties dažādos mācību kursos un semināros. Kā galvenos izglītības pakalpojumu 
sniedzējus Iekšlietu ministrijas darbiniekiem jāmin Valsts administrācijas skolu, Latvijas Universitātes 
Pašvaldību un projektu vadības valsts mācību centru un Rīgas zinātnes un tehnikas namu. 
2002.gadā Valsts administrācijas skolas mācību kursus par Eiropas Savienības jautājumiem ir 
apmeklējuši 7 Iekšlietu ministrijas ierēdņi. 

Sadarbībā ar Britu Padomi Iekšlietu ministrijas darbiniekiem organizēta pastāvīga angļu
valodas apmācība. 

Iekšlietu ministrija aktīvi strādā pie personāla izglītošanas procesu uzlabošanas. Kopš 
2002.gada ir aktualizēts jautājums par Iekšlietu ministrijas mācību iestāžu attīstības koncepcijas 
izstrādāšanu. Ir izstrādāts koncepcijas projekts, kuru paredzēts apstiprināt 2003.gadā.

Iekšlietu ministrija sadarbībā ar Bezpeļņas organizāciju valsts SIA “Policijas centrālais sporta 
klubs” nodrošināja saviem darbiniekiem fiziskās sagatavotības un profesionālās meistarības 
pilnveidošanai regulāras treniņnodarbības dažādos sporta veidos- basketbols, aerobika un trenažieru 
zāle. 
 

ADMINISTRATĪVAIS DEPARTAMENTS 
 

Administratīvā departamenta galvenais uzdevums ir saskaņā ar IeM nolikumā noteiktajiem 
uzdevumiem, funkcijām un tiesībām organizēt un koordinēt ministrijas struktūrvienību un ministrijas 
sistēmā esošo iestāžu darbību.  
 Departamenta struktūrvienības ir: Organizatoriskā un analītiskā darba nodaļa, 
Struktūru darba koordinācijas nodaļa, Personāla nodaļa, Informātikas nodaļa. 

Departaments 2002.gadā, realizējot savas funkcijas organizatoriskā, analītiskā un 
koordinācijas darba, personāla plānošanas, uzskaites, metodiskās vadības jomā un informātikas 
jomās, ir paveicis sekojošo: 
 Sagatavoti priekšlikumi Valdības rīcības stratēģijai un pēc tās akcepta Ministru kabinetā
izstrādāta Rīcības plāna sadaļa kopējam Rīcības plānam šīs stratēģijas ieviešanai un realizācijai. 
Regulāri tika aktualizēta informācija par Rīcības plāna izpildi 2002.gadā.

Sagatavoti informatīvie biļeteni  par noziedzības stāvokli valstī katru ceturksni un kopumā
par gadiem. Šā gada 9 mēnešos tika sagatavoti 4 pārskati un 30 informatīvie biļeteni un atsevišķas 
informācijas šajā jomā.

Lai nodrošinātu efektīvu ministrijas vadības darbu,  regulāri tika organizatoriski un 
informatīvi sagatavotas ministrijas vadības dažāda līmeņa 72 darba sanāksmes un veikta IeM darba 
un rīcības plānu, kā arī ministrijas vadības doto uzdevumu izpildes kontrole. 

Departamenta darbinieki ir piedalījušies 43 darba grupās, izstrādājot un sagatavojot 
likumprojektus un  normatīvo aktu projektus. Likumdošanas sakārtošanas jomā tika izstrādāti 12 
projekti, sagatavoti un sniegti 173 atzinumi un priekšlikumi par normatīvo aktu projektiem, 
stratēģijām, programmām un koncepcijām. 
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Departamenta darbinieki līdzdarbojās IeM budžeta pieprasījuma 2003. – 2007. gadiem 
sagatavošanā, kā arī attiecīgo budžeta pieteikumu matriču izstrādē.

Sadarbībā ar citām IeM struktūrvienībām veiktas 10 dienesta izmeklēšanas un pārbaudes. 
Regulāri tika apkopota informācija un pilnveidoti pasākumu plāni un programmas cīņā ar 

noziedzību un narkotiku izplatīšanas un narkomānijas apkarošanas jautājumos, uzņēmējdarbības 
vides sakārtošanā, nabadzības mazināšanā, teritoriālo un reģionālo jautājumu pilnveidošanā, bērnu 
tiesību aizsardzības jautājumu sakārtošanā un valstiski nozīmīgu programmu realizācijā, sociālās
aizsardzības un dzīves līmeņa paaugstināšanas u.c. jautājumos. 

Sagatavoti un iesniegti Tieslietu ministrijai priekšlikumi Korupcijas novēršanas programmas 
papildināšanai. Nodrošināta sadarbība ar Noziedzības un korupcijas apkarošanas padomes 
sekretariātu, sagatavojot nepieciešamos jautājumus to apspriešanai padomes sēdēs. 

Lai novērstu iestāžu darbības funkciju dublēšanos, ir izdarītas izmaiņas normatīvajos aktos 
iedzīvotāju reģistra, imigrācijas un patvēruma meklētāju jomā.

2002.gadā departamentā tika izskatīti 169 iesniegumi un sūdzības, izskatīti 1417 ienākošie 
dokumenti un sagatavotas 416 atbildes par dažādiem ar iekšlietu sistēmas darbību saistītiem 
jautājumiem. 
 Kopumā departamenta darbinieki sagatavoja 222 rīkojumu projektus dažādās
jomās. No tiem nepieciešams atzīmēt sekojošus normatīvos dokumentus: 

� „Par Iekšlietu ministrijas darba kārtības noteikumiem”; 
� Instrukcija „Par līdzšinējā darba, mācību, dienesta periodu apstiprināšanu izdienā un 

izdienas stāžu IeM sistēmas iestādēs”; 
� Instrukcija „Par kārtību, kādā piešķiramas piemaksas Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu 

darbiniekiem ar speciālajām dienesta pakāpēm”; 
� Par Instrukcijas par Iekšlietu ministrijas un tās sistēmas iestāžu darbinieku ar speciālajām

dienesta pakāpēm, kā arī personu, kuras neatrodas dienestā Iekšlietu ministrijas iestādēs, 
apbalvošanu ar personīgo šaujamieroci, apstiprināšanu.  
Sadarbībā ar Juridisko departamentu izstrādāts jaunais „Iekšlietu ministrijas nolikuma” 

projekts. 
Departamenta darbinieki piedalījās PHARE Nacionālās programmas „Integrētas robežu 

vadības un infrastruktūras attīstība” apakšprojekta „Integrētas Latvijas robežas vadības stratēģija” 
izstrādē.

2002.gadā ieviesta ekspluatācijā informācijas sistēma „Iekšlietu ministrijas personālsastāvs”. 
Izstrādāti un apstiprināti attiecīgie normatīvie dokumenti un veikta sistēmas lietotāju apmācība.  

Informātikas nodaļas darbinieki strādāja pie Latvijas Republikas sarunu nostājas 
pamatojuma 24.sadaļas „Tieslietas un iekšlietas” jautājumu, kas saistīti ar informācijas tehnoloģijām
un Šengenas informācijas sistēmas ieviešanas plāniem Latvijā, sagatavošanu, likumdošanas 
pilnveidošanu un saskaņošanu.  

Sadarbībā ar IeM Informācijas centru tika izstrādāta IeM Nacionālās Šengenas Informācijas 
Sistēmas (N.SIS) nodaļas un SIRENE biroja izveides koncepcija, kas tālāk tiek virzīta uz 
apstiprināšanu Ministru kabinetā. Piedalamies Phare projekta “Sagatavošanās nacionālās Šengenas 
informācijas sistēmas ieviešanai”, Ministru kabineta „e-Portfeļa” projekta sagatavošanā.

Vienlaikus Informātikas nodaļas darbinieki piedalījās dažādās darba grupās un padomēs: 
• Nacionālās programmas “Informātika” koordinācijas padomē;
• Megasistēmas uzraudzības padomē;
• Pašvaldību vienotās informācijas sistēmas uzraudzības padomē;
• Dalība Twinings projektā “Integrētas robežu vadības un infrastruktūras attīstība”; 
• Dalība darba grupā „Par kārtību, kādā informācija par personām, kurām piemērots 

drošības līdzeklis – nodošana policijas uzraudzībā, mājas arests, paraksts par dzīves vietas 
nemainīšanu vai piespriests papildsods – policijas kontrole, iekļaujama Valsts robežsardzes 
informācijas sistēmā REIS-1999”; 

• Dalība darba grupā, kas izstrādā likumprojektu „Par DNS(dezoksiribonukleīnskābes) 
nacionālās datu bāzes izveidošanu un izmantošanu”. 

Tika veikta IeM valsts investīciju projektu kontrole un saskaņošana, kā arī sociāli ekonomiskās
programmas e-Latvija projekta saskaņošana. 
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JURIDISKAIS DEPARTAMENTS 
 

Juridiskais departaments ir Iekšlietu ministrijas struktūrvienība un ir tieši pakļauts valsts 
sekretāra vietniekam. 
 Departamenta struktūrvienības ir Normatīvo aktu sagatavošanas nodaļa un Tiesiskās
palīdzības nodaļa.

Juridiskais departaments ir Iekšlietu ministrijas struktūrvienība un ir tieši pakļauts valsts 
sekretāra vietniekam. 
 Departamenta darbu vada departamenta direktors. Departamenta struktūrvienības ir 
Normatīvo aktu sagatavošanas nodaļa un Tiesiskās palīdzības nodaļa. Nodaļas savā darbībā ir tieši 
pakļautas departamenta direktoram. 

Juridiskais departaments ministra vai valsts sekretāra uzdevumā izstrādāja tiesību aktu 
projektus; sagatavoja tiesību aktu projektus iesniegšanai valsts sekretāru sanāksmei;  apkopoja 
saņemtos atzinumus par tiesību aktu projektiem; izanalizēja un nepieciešamības gadījumā iestrādāja 
tiesību aktu projektos saņemtos iebildumus un priekšlikumus, ja nepieciešams, pieaicināja attiecīgo 
nozaru speciālistus; virzīja tiesību aktu projektus iesniegšanai Ministru kabinetā. Departamenta 
darbinieki piedalījās tiesību aktu projektu izstrādāšanas darba grupās. Sagatavoja atzinumus par citu 
ministriju un institūciju sagatavotajiem tiesību aktu projektiem, tai skaitā atzinumu par projekta 
formas un satura atbilstību tiesību aktu izstrādāšanas tehnikas prasībām un  Latvijas Republikā
spēkā esošajiem tiesību aktiem, kā arī piedalījās projektu virzīšanā līdz to pieņemšanai vai 
akceptēšanai Ministru kabinetā. Ministra vai valsts sekretāra uzdevumā piedalījās Saeimas komisiju 
darbā, izskatot ministrijas sagatavotos likumprojektus. Piedalījās līgumu, kurus izstrādā ministrija, 
sagatavošanā. Sniedza juridiska rakstura konsultācijas ministrijas vadībai vai pēc tās norādījuma 
ministrijas struktūrvienību vadītājiem ministrijas uzdevumu veikšanai nepieciešamajos jautājumos. 
Pārstāvēja ministriju tiesā lietās, kuras attiecās uz ministriju. Koordinēja ministrijas padotībā esošo 
iestāžu juridisko dienestu darbību. 

Juridiskā departamenta darbinieki piedalījušies 22 darba grupās, Iekšlietu ministrijas 
atestācijas komisijas sēdēs, eksāmenu pieņemšanā par šaujamieročiem un speciālajiem līdzekļiem, 
kā arī izmeklēšanas komisijās par darbinieku disciplinārsodīšanu un citās komisijās, starpministriju 
saskaņošanas sanāksmēs. 
 Juridiskā departamenta darbinieki piedalījušies 17 civillietās, kas skatītas dažādu tiesu 
instancēs. Ministrija piedalījās 16 civillietās kā atbildētājs, no kurām 12 civillietās prasība tika 
noraidīta, 3 civillietās prasība pret Iekšlietu ministriju atsaukta, 1 civillietas izskatīšana atlikta; vienā
civillietā ministrija bija kā sūdzības iesniedzējs.  

Sakarā ar jaunā Valsts pārvaldes iekārtas likuma spēkā stāšanos izstrādāts jauns Iekšlietu 
ministrijas nolikums. 

2002.gadā ministrijā sagatavoti 103 likumprojekti, Ministru kabineta noteikumu, rīkojumu, 
koncepciju un citu tiesību aktu projekti šādās jomās:  
 - ugunsdrošība un ugunsdzēsība 
 - apsardzes darbība;  
 - šaujamieroči un speciālie līdzekļi;  
 - valsts materiālās rezerves;  
 - noziedzīgu nodarījumu reģistrs;  
 - sodu reģistrs;  

- nederīgo dokumentu reģistrs  
- DNS (dezoksiribonukleīnskābes) datu bāzes izveidošana;  

 - ceļošanas dokumenti un pases;   
 - robežkontrole;  
 - ceļu satiksmes drošība;  
 - imigrācija;  
 - personu speciālā un speciālā procesuālā aizsardzība. 
 Ministrija sniegusi 328 atzinumus par citu ministriju sagatavotajiem tiesību aktu projektiem. 
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IEKŠĒJĀ AUDITA DEPARTAMENTS 
 

Iekšējā audita departaments īsteno Iekšlietu ministrijas uzdevumus iekšējā audita jomā.
Pārskata gadā, ar mērķi paaugstināt departamenta darba efektivitāti un veicināt lietderīgāku 

departamenta uzdevumu un funkciju veikšanu, Iekšējā audita departamentā tika izveidotas 2 
nodaļas: Finanšu audita nodaļa un Pārvaldes audita nodaļa.

Iekšējā audita departaments īsteno Iekšlietu ministrijas uzdevumus iekšējā audita jomā.
Departaments nodrošināja finanšu, vadības, izpildes novērtējuma, kvalitātes un informācijas 

sistēmu iekšējo auditu veikšanu, lai sniegtu ministrijas valsts sekretāram vērtējumu par: 
• iekšējās kontroles sistēmas efektivitāti un atbilstību ministrijas vai iestādes mērķu

sasniegšanai; 
• finanšu, uzskaites un citas informācijas ticamību un pietiekamību; 

• ministrijas vai iestādes struktūrvienību darbības atbilstību normatīvajiem aktiem, noteiktajām
funkcijām un apstiprinātajiem rīcības plāniem; 

• resursu izmantošanas efektivitāti un lietderīgumu; 

• resursu izmantošanas kontroles pietiekamību un resursu sargāšanu no zaudējumiem. 

Pārskata gadā, ar mērķi paaugstināt departamenta darba efektivitāti un veicināt lietderīgāku 
departamenta uzdevumu un funkciju veikšanu, Iekšējā audita departamentā tika izveidotas 2 
nodaļas: Finansu audita nodaļa un Pārvaldes audita nodaļa.  

Saistībā ar iepriekšminētajām izmaiņām tika izstrādāts un 2002. gada 17. septembrī ar 
Iekšlietu ministrijas rīkojumu Nr. 610 apstiprināts jauns Iekšējā audita departamenta nolikums. Līdz 
ar to tika precizēti arī nodaļu nolikumi. 
 Pārskata gadā atbilstoši Iekšējā audita departamenta 2002. gada plānam tika paredzēts 
veikt 12 auditus. Faktiski ir veikti 15 auditi, tajā skaitā 2 audita ieteikumu izpildes pārbaudes un 4 
ārpusplāna auditi, kuri ir veikti saskaņā ar atsevišķiem ministrijas vadības rīkojumiem. 

Iekšējā audita departamenta darbinieki gada laikā auditēja šādas ministrijas 
sistēmas: 

- “Dokumentu un informācijas plūsmas organizācija un kontrole ministrijā, saikne ar padotības 
iestādēm”; 

- “Budžetu un investīciju programmu plānošana un izpildes kontrole Iekšlietu ministrijas 
Finanšu un īpašumu departamentā”; 

- “Finanšu līdzekļu uzskaite un izmantošanas lietderība un atbilstība noteikto uzdevumu 
īstenošanā Rīgas pilsētas Galvenajā policijas pārvaldē”; 

- “Iekšlietu ministrijas strukturālais un personāla vadības audits”; 
- “Datu bāzu vadība Iekšlietu ministrijā. Drošība un kontrole informācijas tehnoloģijas sistēmā

un internetā iekšlietu ministrijā” (divi plānotie auditi “Datu bāzu vadība Iekšlietu ministrijā”, 
“Drošība un kontrole informācijas tehnoloģijas sistēmā un internetā Iekšlietu ministrijā” tika 
apvienoti vienā auditā un izveidota viena audita lieta); 

- “Investīciju programmas projekta IA-31 “Dobeles rajona policijas pārvaldes Īslaicīgās
aizturēšanas izolatora un garāžu būvniecība” izpildes kontrole Valsts policijas Dobeles rajona 
policijas pārvaldē”; 

- “Norēķinu un līgumu izpildes uzraudzība materiāli tehniskās apgādes procesā Iekšlietu 
ministrijas Saimniecības un apgādes pārvaldē”; 

- “Valsts policijas Autotransporta centrālās bāzes automašīnu iegādes un norakstīšanas 
organizācija. Automašīnu uzturēšanas un lietošanas organizācija un kontrole”. 
Iekšējā audita departamenta darbinieku veiktie ārpusplāna auditi: 

- “Valsts policijas papildus piešķirto valsts budžeta līdzekļu atalgojuma palielināšanai sadale un 
izlietojums Liepājas pilsētas un rajona policijas pārvaldē”; 

- “Valsts policijas atsevišķo struktūrvienību un to darbinieku finansiālā nodrošinājuma 
vērtējums, pamatojoties uz laikraksta Neatkarīgā Rīta Avīze 2002. gada 15. februāra 
publikāciju “Samazinātas darbinieku algas””;  

- “Inventāra un reprezentācijas materiālu ikgadējā inventarizācija Iekšlietu ministrijas telpās
Rīgā, Raiņa bulvārī 6 un Stabu ielā 89”; 

- “Iekšlietu ministrijas Sardzes pulka autovadītāju darba samaksas kārtība”.  



Iekšlietu ministrijas 2002. gada pārskats 

11 

2002. gadā tika veiktas šādas audita ieteikumu izpildes pārbaudes:  
- “Latvijas Policijas akadēmijas budžeta finanšu līdzekļu izlietošanas lietderība un atbilstība 

noteikto uzdevumu īstenošanā”; 
- “Iekšlietu ministrijas Informācijas centra Arhīva nodaļas dokumentu uzkrāšana, uzskaite, 

glabāšana, izmantošana un iznicināšana”. 
Par paveiktajiem auditu rezultātiem ir iesniegti ziņojumi valsts sekretāram. 

 Pārskata gadā auditu rezultātā tika sniegta 121 rekomendācija. Sniegto rekomendāciju 
skaits 2002. gadā palielinājās par 19,8 % salīdzinājumā ar 2001. gadu.  

Departamenta darbinieki pārskata gadā piedalījušies vairākās darba grupās un 
komisijās (atsevišķu komisiju darbs tika turpināts vēl 2003. gadā) un  snieguši 
ziņojumu par: 

- transportlīdzekļa (Mitsubishi Pajero) iegādes lietderību, kā arī atbilstību spēkā
esošajai likumdošanai; 

- Iekšlietu ministrijas funkciju un uzdevumu izpildes sakārtošanu atbilstoši 
normatīvajiem aktiem un Iekšlietu ministrijas nolikuma projektam attiecībā uz valsts 
austrumu robežas izbūvi, kā arī par darbības optimizēšanu un finansu līdzekļu racionālo 
izmantošanu; 

- Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu darbinieku ar speciālajām dienesta pakāpēm
veicamo amata pienākumu atbilstību likumos noteiktajiem galvenajiem uzdevumiem; 

- remontdarbu lietderību un likumību un vadības automašīnas izmantošanas lietderību 
Jelgavas pilsētas un rajona policijas pārvaldē;

- Valsts austrumu robežas izbūves jomā noslēgtajos līgumos paredzēto pasākumu un 
izmaksu nepieciešamību un pamatotību;  

- Ministru kabineta noteikumu projekta izstrādi “Iekšējo auditoru sertifikācijas 
kārtība”; 

- visu Iekšlietu ministrijas struktūrvienību ikgadējās inventarizācijas veikšanas gaitu, 
datu pilnību (pamatotību);  

- iepirkuma komisijas darbu, rīkojot konkursus par administratīvo ēku kompleksa Rīgā,
Gaujas ielā 15, demontāžu, būvprojektēšanu un būvniecību, kā arī valsts akciju sabiedrības 
“Valsts nekustāmā īpašuma aģentūra” valdes priekšsēdētāja (ģenerāldirektora) K. Briča
darbību; 

- konkursa komisijas atbildību par valsts iepirkuma procedūras norisi pamatojoties uz 
Latvijas Republikas Valsts kontroles kolēģijas 2002. gada 5. novembra lēmuma Nr. 5.1-2-
121/2002 “Par LR Iekšlietu ministrijas valsts uzņēmuma “Materiālās rezerves” rīkoto 
konkursu “Par improvizēto sprāgstvielu un spridzekļu neitralizācijas mehānisko robotu (pilna 
komplekta) iegādi valsts materiālajās rezervēs”; 

- Iekšlietu ministrijas valsts uzņēmuma “Materiālās rezerves” turpmākās attīstības 
perspektīvām un iespējamiem reorganizācijas modeļiem. 
Lai nodrošinātu efektīvu, ekonomisku un lietderīgu valsts budžeta līdzekļu

izmantošanu Iekšējā audita departaments, plānojot 2003. gada pasākumus, ir izvirzījis 
prioritātes sekojošiem auditiem: 

- Iekšlietu ministrijas struktūrvienību noteikto uzdevumu lietderības izvērtēšana, funkciju 
sadalījums un darba organizācija tajās; 

- valsts uzņēmuma, bezpeļņas organizāciju valsts uzņēmumu un bezpeļņas organizāciju valsts 
sabiedrību ar ierobežoto atbildību (vēlāk aģentūru) saimnieciski finansiālās darbības auditi 
par rīcību ar valsts mantu. 
2002.gadā Iekšējā audita departamenta darbinieki, lai uzlabotu darba kvalitāti un 

papildinātu savas zināšanas, apmeklēja vairākus kursus, seminārus un konferencēs. 
 

PRESES UN SABIEDRISKO ATTIECĪBU DEPARTAMENTS 
 

2002.gadā Preses un sabiedrisko attiecību departamenta struktūrvienības bija Preses 
centrs, Sabiedrisko attiecību nodaļa, Radio un TV studija un Sporta nodaļa. 
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2002.gadā Preses un sabiedrisko attiecību departaments uzturēja savstarpēji atsaucīgas 
attiecības ar sabiedrību, kas balstās uz savstarpēju izpratni un divvirzienu komunikāciju. Galvenie 
darbības virzieni bija caurspīdīgums un atvērtība. 

Departaments koordinējis visu pārējo preses dienestu darbu Iekšlietu ministrijas padotības 
iestādēs, saglabājot galveno darbības funkciju – publiskot ministrijas centrālā aparāta un ministrijas 
vadības aktivitātes. 

Departamenta Preses centrs sagatavojis un izplatījis plašsaziņas pārstāvjiem 105 preses 
paziņojumus par dažādām norisēm un aktualitātēm Iekšlietu ministrijā. Iekšlietu ministrijas 
centrālajā aparātā notikušas 20 preses konferences un brīfingi, kā arī citas sabiedrisko attiecību 
aktivitātes ministrijas tēla veidošanai. 

2002.gadā departamenta sadarbības partneri bija visas Iekšlietu ministrijas padotības 
iestādes, Valsts policijas rajonu un pilsētu pārvaldes, nozaru ministrijas, Ministru kabineta 
Komunikāciju departaments, Nevalstisko organizāciju centrs, Valsts Cilvēktiesību birojs, Sorosa 
fonds–Latvija, Valsts administrācijas skolu, izveidojusies sadarbība ar Vidzemes augstskolu, u.c. 
sabiedriskām organizācijām. 

2002.gadā departaments organizēja: 
• 1991.gada barikāžu aizstāvju atceres pasākumus. 
• Iekšlietu ministrijas Sabiedrības konsultatīvās padomes sanāksmes. 
• Tika organizēts svinīgs Iekšlietu ministrijas apbalvojuma ”Goda zīmju” pasniegšanas 

ceremonijas pasākums. 
• Kopš septembra mēneša regulāri Latvijas reģionos – Rēzeknē, Liepājā, Gulbenē,

Dobelē, Jēkabpilī organizēja informatīvus pasākumus Eiropas dienu 2003 ietvaros 
sabiedrības informēšanai par Eiropas Savienību. 

• Informatīvi-izglītojošus pasākumus Eiropas nedēļas 2002 ietvaros sabiedrības 
informēšanai par Eiropas Savienību (maijs, Rīgas Kongresu nams). 

• Akciju “Rajona labākais policists”. Iepriekšējā gada akcijas uzvarētājiem tika 
noorganizēts brauciens uz Čehijas Republiku.   

Departaments turpināja koordinēt ministrijas Internet mājas lapas izveidošanas, uzturēšanas 
un tajā esošās informācijas aktualizēšanas kārtību.  

2002.gada ietvaros tika nodrošināta regulāra dalība šādās darba grupu sanāksmēs: 
• Eiropas integrācijas birojā – Sabiedrības informēšana par Latvijas integrāciju Eiropas 

Savienībā.
• Valsts kancelejā – Informācijas komunikācija valsts pārvaldes iestādēs. 
• Nevalstiskās organizācijas Latvijas Jaunatnes padomes projekta “Sadarboties. 

Diskutēt. Lemt. Rīkoties”. 
2002.gadā Preses un sabiedrisko attiecību departamenta darbinieki piedalījās Valsts 

kancelejas un Eiropas Žurnālistikas centra organizētajā seminārā “Sabiedrības informēšana un 
komunikācija kā stratēģisks komunikācijas instruments”, kā arī Valsts Administrācijas skolas 
organizētajos apmācību kursos. 

Departamenta Radio un TV studijas “Kriminālā Informācija” darbinieki 2002.gadā
katru nedēļu sagatavoja TV raidījumu “Kriminālā informācija” latviešu un krievu valodā.

Aizvadītajā gadā īpaša vērība raidījumā tika pievērsta profilaktisku materiālu sagatavošanai 
un pārraidei par narkomānijas problēmām Latvijā. Visa gada garumā TV raidījumā “Kriminālā
informācija” iedzīvotāji regulāri tika informēti par narkotiku postošo ietekmi.  

2002.gada decembrī raidījums “Kriminālā informācija” saņēma atzinības rakstu par iegūto 
3.vietu Rīgas domes Rīgas Narkomānijas profilakses centra rīkotajā konkursā “Labākā publikācija, TV 
vai radio raidījums par atkarības jautājumiem 2002.gadā”.   
 Raidījumā tika demonstrēti profilaktiski sižeti par to kā pasargāt sevi no kabatzagļiem,  par 
situāciju cīņā pret krāsaino metālu (īpaši elektrisko vadu) zādzībām, kā arī par kontrabandas 
apkarošanas jautājumiem.  
 2002.gada aprīlī raidījums “Kriminālā informācija” kļuva par IV Starptautiskā kino un 
televīzijas festivāla “Likums un sabiedrība” laureātu par augstu profesionalitāti noziedzības 
apkarošanas tēmas aktuālā atspoguļošanā un radošu pieeju Iekšlietu ministrijas darbinieka pozitīvā
tēla veidošanā.

Iekšlietu ministrijas TV raidījumā 2002.gadā pārraidītas aktuālas intervijas ar Iekšlietu 
ministrijas, tās dienestu – Valsts policijas, Valsts robežsardzes un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas 
dienesta, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes amatpersonām un darbu, lai vērstu sabiedrības 
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uzmanību uz problēmām un to risinājumiem, ar ko attiecīgajā laika posmā saskārušies iekšlietu 
ministrijas padotības dienesti. 

Departamenta Sporta nodaļa veiksmīgi noorganizēja Iekšlietu ministrijas padotības iestāžu 
darbinieku spartakiādes sacensības 11 sporta veidos: galda tenisā, futbolu telpās, basketbolā,
volejbolā, peldēšanā, virves vilkšanā, daudzcīņā, šaušanā un vieglatlētikas krosā, svaru bumbu 
celšanā un tuvcīņā. No 7.-9.jūnijam notika Iekšlietu ministrijas darbinieku Sporta svētki Kandavā.

Mūs var atrast:  
e-pasta adrese: prese@iem.gov.lv
Tālruņi: 7219363, 7219213, 7219161. 
Fakss: 7228283. 
Internet adrese: http://www.iem.gov.lv

EIROPAS LIETU UN STARPTAUTISKĀS SADARBĪBAS DEPARTAMENTS 
 

Departamenta struktūrvienības ir: Starptautisko līgumu nodaļa, Eiropas lietu nodaļa,
Likumdošanas saskaņošanas nodaļa, Starptautisko projektu koordinācijas nodaļa,
Starptautiskās sadarbības nodaļa.

2002. gadā departaments kopumā un tā nodaļas īstenoja Iekšlietu ministrijas uzdevumus 
Eiropas integrācijas un starptautiskās sadarbības jomā.

Viens no būtiskākajiem darbības aspektiem bija dalība Latvijas Republikas iestāšanās Eiropas 
Savienībā līguma projekta izstrādes darba grupā. Minētā līguma projekta izstrādi darba grupa 
pabeidza 2003.gada aprīļa sākumā. 2003.gada 16.aprīlī Atēnās minēto līgumu Latvijas Republikas 
vārdā parakstīja - Valsts prezidente, Ministru prezidents, Ārlietu ministre un Ārlietu ministrijas valsts 
sekretāra vietnieks,- iestāšanās Eiropas Savienībā sarunu vadītājs A.Ķesteris. 
 Departaments regulāri piedalījies Valsts kancelejas organizētajā Eiropas Savienības juridiskās
terminoloģijas starpinstitūciju darba grupā, kuras mērķis ir nodrošināt ministriju kompetencē esošo 
Eiropas Savienības juridiskās terminoloģijas adekvātu tulkojumu latviešu valodā un vienveidīgu 
lietojumu Latvijas normatīvajos aktos un Valsts kancelejas Juridiskā departamenta organizētajās
valsts pārvaldes institūciju juridisko dienestu vadītāju sanāksmēs, kuras mērķis ir nodrošināt vienotu 
juridiskās tehnikas pamatprincipu ievērošanu normatīvo aktu izstrādes procesā.

2002. gadā departaments savas kompetences ietvaros izvērtējis Iekšlietu ministrijas 
padotībā esošo iestāžu un citu valsts institūciju sagatavoto tiesību aktu projektu un atzinumu 
atbilstību Eiropas Savienības prasībām, kā arī nepieciešamības gadījumā piedalījies tiesību aktu 
izstrādes procesā, lai nodrošinātu nacionālo tiesību aktu atbilstību Eiropas Savienības tiesību aktiem 
(piemēram, dalība DNS darba grupā, kuras mērķis bija izstrādāt “DNS nacionālās datu bāzes 
izveidošanas un izmantošanas likums” likumprojektu). Ik pa trīs mēnešiem tika papildināta vai 
grozīta Taiex progress editor datu bāzē esošā informācija par Latvijas progresu Eiropas Savienības 
prasību pārņemšanā nacionālajos tiesību aktos. 

2002.gada laikā departaments ir nodrošinājis Phare Nacionālo programmu projektu 
sagatavošanas, ieviešanas koordinēšanu (sadarbības līgumu sagatavošana, to noslēgšana; dalība 
mācību semināros/ mācību braucienos uz ES dalībvalstīm; darba uzdevumu/ tehnisko specifikāciju 
izstrāde u.c.), kā arī uzraudzības procesu par: 

• Phare 1999.gada Nacionālās programmas projektu “Latvijas austrumu robežas vadība un 
infrastruktūra/ robeža ar Baltkrieviju”; 

• Phare 2000.gada Nacionālās programmas projektiem “Integrētās robežu vadības un 
infrastruktūras attīstība” un “Latvijas narkotiku un narkomānijas profilakses stratēģijas 
pilnveidošana un ieviešana atbilstoši ES ieteikumiem”; 

• Phare 2000.gada Papildus investīciju fonda Latvijai projektu “Latvijas austrumu robežas 
infrastruktūras attīstība/ Latvijas- Krievijas robeža”; 

• Phare 2001.gada Nacionālās programmas projektiem “Organizētās noziedzības efektīva 
novēršana, apkarošana un kontrole” un “Migrācijas un patvēruma sniegšanas vadības 
sistēma”. 
Tika uzsākts darbs pie Phare 2002.gada Nacionālās programmas projektu “Valsts policijas 

analītiskā darba uzlabošana operatīvajā un stratēģiskajā līmenī”, “Jūras robežas novērošana”, 
“Gatavošanās dalībai Šengenas informācijas sistēmā” ieviešanas uzsākšanas. 
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Tika izstrādāti divi projektu pieteikumi Phare 2003.gada Nacionālās programmas 
ietvaros: 

• “Policijas apmācības sistēmas uzlabošana”; 
• “Latvijas robežkontroles sistēmas tehniskā aprīkojuma pilnveidošana”. 

Tika izstrādāti trīs projektu pieteikumi Phare 2002.gada Twinning Light 
programmai: 

• “Valsts robežsardzes Informācijas pārvaldes administratīvās kapacitātes un infrastruktūras 
pilnveidošana”; 

• “Valsts robežsardzes Imigrācijas dienesta administratīvās infrastruktūras stiprināšana”; 
• “Patvēruma meklētāju, bēgļu un personu, kurām piešķirts alternatīvais statuss, tiesības un 

pienākumi”. 
2002. gada laikā departaments pastāvīgi nodrošinājis Eiropas Komisijas informēšanu par Latvijas 

sasniegto progresu indikatīvā rīcības plāna Šengenas acquis prasību īstenošanai praktisko ieviešanas 
gaitu, gatavošanos dalībai Šengenas informācijas sistēmā, vīzu, migrācijas un patvēruma 
likumdošanas atbilstību ES acquis un Eiropas praksei, robežkontroles un nākotnes ārējās robežas 
stiprināšanu, kā arī jūras novērošanas sistēmas izveidošanu, nacionālās narkotiku kontroles un 
narkotiku lietošanas apkarošanas stratēģijas atjaunošanu un ieviešanu, kā arī gatavošanos dalībai 
Eiropas narkotiku un narkotikās atkarības uzraudzības centra plānotajās aktivitātēs. 

2002. gadā sagatavoti starptautiskie līgumi: 
Divpusējie līgumi:

− Latvijas Republikas valdības un Zviedrijas Karalistes valdības līgums par attīstību, sadarbību 
un tehnisko palīdzību tieslietu un iekšlietu jomā – parakstīts 31.01.2002., Rīgā. LR valdības 
vārdā – iekšlietu ministrs M.Segliņš, tieslietu ministre – I.Labucka. Līgums stājies spēkā ar 
parakstīšanas brīdi. 

− Latvijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības vienošanās par pilnvaroto 
robežas pārstāvju darbību – parakstīts 01.03.2002., Nidā. LR valdības vārdā – premjers 
A.Bērziņš. Līgums stājies spēkā 19.07.2002. 

− Protokols par sadarbību policijas jomā starp Latvijas Republikas Iekšlietu ministriju un 
Šlēzvigas-Holšteinas zemes Iekšlietu ministriju – parakstīts 12.06.2002., Rīgā. LR Iekšlietu 
ministrijas vārdā – iekšlietu ministrs M.Segliņš. Protokols stājies spēkā ar parakstīšanas brīdi. 

− Latvijas Republikas valdības un Zviedrijas Karalistes valdības līgums par sadarbību ārkārtēju 
situāciju novēršanas, gatavības un reaģēšanas jomā – parakstīts 17.06.2002., Rīgā. LR 
valdības vārdā – iekšlietu ministrs M.Segliņš. Līgums stājies spēkā 05.01.2003. 

− Latvijas Republikas valdības un Uzbekistānas Republikas valdības vienošanās par sadarbību 
cīņā pret organizēto noziedzību, terorismu, nelegālu narkotisko vielu, psihotropo vielu un 
prekursoru apriti – parakstīts 17.06.2002., Taškentā. LR valdības vārdā – ārlietu ministrs 
I.Bērziņš. Līgums vēl nav stājies spēkā.

− Izpildes protokols par sadarbību starp Latvijas Republikas Iekšlietu ministriju un Reinzemes-
Pfalcas Iekšlietu un sporta ministriju 2002.gadā – parakstīts 21.06.2002., Openhaimā. LR 
Iekšlietu ministrijas vārdā – iekšlietu ministrs M.Segliņš. Protokols stājies spēkā ar 
parakstīšanas brīdi. 

− Protokols par grozījumiem Protokolā par sadarbību starp Latvijas Republikas Iekšlietu 
ministriju un Reinzemes-Pfalcas Iekšlietu un sporta ministriju – parakstīts 21.06.2002., 
Openhaimā. LR Iekšlietu ministrijas vārdā – iekšlietu ministrs M.Segliņš. Protokols stājies 
spēkā ar parakstīšanas brīdi. 

− Protokols par Latvijas Republikas valdības un Rumānijas valdības līguma par personu 
atpakaļuzņemšanu īstenošanu – parakstīts 05.07.2002., Rīgā. LR valdības vārdā – ārlietu 
ministrs I.Bērziņš. Protokols vēl nav stājies spēkā.

− Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas, Igaunijas Republikas Iekšlietu ministrijas un 
Lietuvas Republikas Iekšlietu ministrijas līgums par savstarpēju informācijas apmaiņu ar 
telekomunikācijas līdzekļu starpniecību – parakstīts 26.07.2002., Palangā. LR Iekšlietu 
ministrijas vārdā – iekšlietu ministrs M.Segliņš. Līgums stājies spēkā ar parakstīšanas brīdi. 

− Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas un Krievijas Federācijas Iekšlietu ministrijas 
savstarpējās saprašanās memorands migrācijas regulēšanas jomā – parakstīts 20.08.2002., 
Rīgā. LR Iekšlietu ministrijas vārdā – Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs A.Staris. 
Memorands ir stājies spēkā ar parakstīšanas brīdi. 

− Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas un Uzbekistānas Republikas Iekšlietu ministrijas 
protokols par Latvijas Republikas valdības un Uzbekistānas Republikas valdības vienošanās
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par sadarbību cīņā pret organizēto noziedzību, terorismu, nelegālu narkotisko vielu, 
psihotropo vielu un prekursoru apriti izpildes kārtību – parakstīts 12.09.2002., Taškentā. LR 
Iekšlietu ministrijas vārdā – iekšlietu ministrs M.Segliņš. Protokols vēl nav stājies spēkā.
2002. gada laikā departaments pastāvīgi nodrošinājis Eiropas Komisijas informēšanu par 

Latvijas sasniegto progresu indikatīvā rīcības plāna Šengenas acquis prasību īstenošanai praktisko 
ieviešanas gaitu, gatavošanos dalībai Šengenas informācijas sistēmā, vīzu, migrācijas un patvēruma 
likumdošanas atbilstību ES acquis un Eiropas praksei, robežkontroles un nākotnes ārējās robežas 
stiprināšanu, kā arī jūras novērošanas sistēmas izveidošanu, nacionālās narkotiku kontroles un 
narkotiku lietošanas apkarošanas stratēģijas atjaunošanu un ieviešanu, kā arī gatavošanos dalībai 
Eiropas narkotiku un narkotikās atkarības uzraudzības centra plānotajās aktivitātēs. 
 

GALVENĀ INSPEKCIJA 
 

2002.gadā IeM Galvenās inspekcijas darbinieki ir izskatījuši 151 materiālu par dienesta 
disciplīnas pārkāpumiem, ārkārtējiem gadījumiem, kā arī citiem jautājumiem, saistītiem ar iekšlietu 
iestāžu darbību.  

Par pamatu dienesta pārbaužu veikšanai ir kalpojusi informācija un materiāli, kas iegūti no 
dažādām valsts institūcijām, t.sk. no Latvijas Republikas Valsts prezidenta, Ministru kabineta, 
dažādām Saeimas komisijām, frakcijām un atsevišķiem deputātiem, Ģenerālprokuratūras un citām
prokuratūrām, Latvijas Republikas ministrijām (Aizsardzības, Labklājības, Ārlietu, Tieslietu), Valsts 
Cilvēktiesību biroja, dažādām tiesu iestādēm, ārvalstu vēstniecībām. Vairākas pārbaudes veiktas pēc
publikācijām un raidījumiem plašsaziņas līdzekļos. IeM Galvenajā inspekcijā izskatīti arī
privātpersonu un IeM padotības iestāžu darbinieku iesniegumi, sūdzības un ziņojumi. Dienesta 
pārbaudes tika veiktas praktiski visās IeM padotībā esošajās iestādēs.  
 Veikto dienesta pārbaužu rezultātā 57 gadījumos disciplināri tika sodīti dažādu IeM 
padotības iestāžu darbinieki, no tiem 27 dažādu līmeņu vadītāji. Pēc pārbaužu rezultātiem tika 
sagatavots 21 ministrijas un citu padotības iesztāžu rīkojumi un pavēles par darbinieku 
disciplinārsodīšanu. Pamatojoties uz konstatētajiem trūkumiem attiecīgo IeM padotības iestāžu 
vadītājiem tika doti konkrēti norādījumi IeM struktūrvienību darba uzlabošanai un trūkumu 
novēršanai. 

Savukārt 14 gadījumos dienesta pārbaužu slēdzieni un materiāli tika nosūtīti izziņas 
iestādēm tālākai pārbaudei pirmstiesas izmeklēšanas ietvaros vai pievienošanai jau ierosinātajām
krimināllietām. 

Gada laikā tika izskatīti 58 privātpersonu un IeM darbinieku sūdzības, iesniegumi un 
ziņojumi. Tajos minētie fakti pilnīgi apstiprinājās 8 gadījumos (14% ), daļēji – 12 gadījumos (21 %), 
bet neapstiprinājās – 38 gadījumos (65%). 

Tika izskatīti 20 IeM padotības iestāžu darbinieku ( t.sk. bijušo) sūdzības un iesniegumi par 
nepamatoti uzliktajiem disciplinārsodiem. Sūdzību pārbaudes rezultātā 17 gadījumos disciplinārsodi 
tika atstāti bez izmaiņām, bet 3 gadījumos uzliktie disciplinārsodi tika pārskatīti (Latvijas Policijas 
akadēmijā, Talsu RPP, Krāslavas RPP). 

Pēc plašsaziņas līdzekļos atspoguļotajiem materiāliem tika veiktas 8 dienesta pārbaudes, 
kuru rezultātā materiālos minētie fakti pilnīgi apstiprinājās 4 gadījumos, kā arī daļēji – 4 gadījumos. 

2002.gadā tika turpināta pilnveidota IeM darbinieku izdarīto disciplinārpārkāpumu datorizētā
uzskaite, kurā ikdienā ir iekļaujama informācija par iekšlietu iestāžu darbinieku izraisītiem CSNg ar 
dienesta un personīgo autotransportu, dienesta ieroču pielietošanas un izmantošanas gadījumiem, 
kā arī citām ar dienestu disciplīnu saistītām pozicijām. Ņemot vērā to, ka šī datu bāze aptver visās
IeM sistēmas iestādēs atklātos un uzskaitītos disciplinārpārkāpumus, to pastāvīgi izmanto dažādu 
IeM struktūrvienību darbinieki.  

Galvenā inspekcija ik ceturksni sagatavoja un iesniedza IeM vadībai pārskatu par dienesta 
disciplīnas stāvokli, ieroču pielietošanas un nozaudēšanas gadījumiem, CSNg ar dienesta un 
personīgo autotransportu, izdarītajiem kriminālnoziegumiem, kā arī citām pozīcijām, kas skar 
personālsastāva jautājumus.  

Tika izstrādāti vairāki IeM normatīvie dokumenti, kā arī sniegti priekšlikumi dažādiem 
likumprojektiem. Inspekcijas darbinieki sistemātiski piedalījās dažādu IeM komisiju (ceļu satiksmes 
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drošības, ieroču eksamenācijas, atestācijas u.c.) darbībā, nepieciešamības gadījumā tika pārstāvētas 
Iekšlietu ministrijas intereses tiesas procesos, no kuriem neviens 2002.gadā netika zaudēts. 

 

AUSTRUMU ROBEŽAS ATJAUNOŠANAS PROJEKTU VADIBAS NODAĻAS DARBĪBA  
2002. GADĀ

Valsts investīciju programma (VIP) 24.00.00 “Valsts robežas izbūve” ietver trīs valsts 
investīciju projektus IA-16 “Valsts robežas infrastruktūras attīstība”, IA-20 “Valsts robežas 
atjaunošana”  un IA-22 “Robežas tehniskās apsardzības, kontroles un informācijas sistēmas izveide”. 
 Austrumu robežas atjaunošanas projektu vadības nodaļa, realizējot VIP tika veikti sekojoši 
darbi: 

1. Projekta IA-16 ietvaros 2002.gadā:
- pabeigti Kārsavas un Zilupes dzelzceļa robežas kontroles punkti (DzRKP) nodaļas,  
- trīs novērošanas torņi - Jansi, Ikoženci un Skobulīne būvniecība, 
- uzsākta un pabeigta PHARE’99 nacionālajā programmā iekļauto objektu būvniecība - 

Šķaunes nodaļa, Piedrujas nodaļa un RPP, Kaplavas RPP un 4 novērošanas torņi Budovkā,
Burtniekos, Ceplīšos, Robeždaugavā,

- rīkoti konkursi un uzsākta PHARE 2000 nacionālajā programmā paredzēto objektu būvniecība 
Šķilbēnu, Lavošnieku, Opoļu un Krivandas nodaļu kompleksu būvniecība, 

- VRS Galvenajā pārvaldē izbūvētas Imigrācijas policijas telpas (rekonstrukcijas I kārta), 
- izstrādāti tehniskie projekti, rīkoti konkursi un uzsākta Meikšānu RPP un Silenes 

apakšnodaļas būvniecība, Pasienes nodaļas rekonstrukcija, Rēzeknes robežsargu skolas 
(koledžas) rekonstrukcija, VRS Galvenās pārvaldes rekonstrukcija,  

- veikti konkursi un noslēgti līgumi izstrādāti  Indras dzelzceļa RKP, Daugavpils pārvaldes 
rekonstrukcijas un 14 Viļakas un Daugavpils pārvalžu pierobežas (rokādes) ceļu posmu 
projektēšanai un būvniecībai, 

- veikti būvējamo objektu elektro pieslēguma darbi, 
- kā arī tādi darbi kā arhīva izziņu sagatavošana, zemes vērtēšana, objektu reģistrācija 

Zemesgrāmatā, būvniecības tehniskā un autoruzraudzība, jaunuzcelto objektu tehniskā
inventarizācija, būvatļauju izņemšana, būvprojektu ekspertīze u.c. ar objektu būvniecību un 
nodošanu ekspluatācijā saistītie darbi. 

2. Projekta IA-20 ietvaros 2002.gadā tika turpināti ģeodēziskie un kartogrāfiskie darbi uz 
Latvijas – Baltkrievijas robežas, Latvijas – Krievijas robežas apsekošanas darbi, Latvijas – 
Igaunijas valsts robežas uzmērīšana, noformēšanas Zemesgrāmatā.

3. Projekta IA-20 ietvaros 2002.gadā
- tiek realizēts jaunais līgums ar SIEMENS par Ģenerālpasūtījuma līguma atlikušās daļas 

informācijas un komunikāciju sistēmu robežapsardzības vajadzībām izveidošanu, 
- tika veiktas pārrunas un noslēgts līgums ar THALES par robežapsardzības sistēmas 

izveidošanu, 
- tiek veikta pastiprinātas zibensaizsardzības ierīkošana esošajos un būvējamajos robežsardzes 

objektos. 
 

MINISTRIJAS KANCELEJA 
 

Kanceleja 2002.gadā ir saņēmusi 8879 dokumentu no citām ministrijām un organizācijām, 
kā arī 2234 dokumentus no Saeimas un Ministru kabineta. 

Kopumā 2002.gadā nosūtījusi (citām ministrijām un organizācijām) 3037 dokumentus, kā arī
279 normatīvo aktu projektus pieņemšanai Ministru kabinetā.

Iereģistrējusi, pavairojusi un nosūtījusi ministrijas sistēmas iestādēm 958 rīkojumus. 
 Pildot likumu „Par iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu izskatīšanas kārtību valsts un 
pašvaldību institūcijās”, iereģistrējusi 889 iedzīvotāju iesniegumus. Saņēmusi un iereģistrējusi 136 
Iekšlietu ministrijas darbinieku ziņojumus. 
 Protokolējusi visas ministra un valsts sekretāra sanāksmes 2002.gadā.
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 Iesniegusi ministrijas struktūrvienību un sistēmas iestāžu lietvedības darbiniekiem 
dokumentus, saskaņā ar vadības rezolūcijām. Veikusi kontroli par saņemto dokumentu, personu 
priekšlikumu, iesniegumu un sūdzību izpildes termiņu, kā arī ziņojusi par minēto dokumentu izpildes 
gaitu. 
 

FINANŠU UN ĪPAŠUMA DEPARTAMENTS 
 

Departamenta struktūrvienības ir Valsts iepirkuma un līgumu nodaļa, Lietvedības 
nodaļa, Budžeta plānošanas un analīzes nodaļa, Nekustamā īpašuma un būvniecības 
nodaļa, Galvenā grāmatvedība, Sociālās nodrošināšanas nodaļa.

Departamenta dokumentu apgrozības apjoms 2002.gadā:
1) 1188 - saņemti dokumenti, 1393 - nosūtīti dokumenti. 
2) sniegtas rakstveida atbildes uz 263 fizisko personu iesniegumiem, sūdzībām un 

priekšlikumiem; 
3) departaments piedalījies likumprojektu, Ministru kabineta tiesību aktu projektu un citu 

dokumentu sagatavošanā, atzinumu sniegšanā par citu ministriju iesniegtajiem tiesību aktu 
projektiem. 
Departamenta darbība notika šādos galvenajos virzienos, veicot attiecīgus 

pasākumus darbības nodrošināšanai: 
1. Budžeta, finanšu vadības un darba samaksas jomā;
2. Grāmatvedības jomā;
3. Ministrijas un tās padotības iestāžu darbinieku ar speciālajām dienesta pakāpēm sociālās

nodrošināšanas jomā;
4. Nekustamā īpašuma un būvniecības jomā;
5. Valsts iepirkumi: 

− organizēti atklāti konkursi: 
• “Par Iekšlietu ministrijas darbinieku veselības apdrošināšanu” (noslēgts līgums 

ar AAS “Seesam Latvia”); 
• “Dokumentācijas tulkošana IeM sistēmas iestāžu vajadzībām” (noslēgts līgums 

ar SIA "R&V izglītības centrs"); 
• “Par komandējumu organizēšanas  pakalpojumiem Iekšlietu ministrijas 

sistēmas iestāžu vajadzībām” (noslēgts līgums ar SIA “Ceļojumu birojs Express 
travel”) 

− organizētas cenu aptaujas Iekšlietu ministrijas centrālā aparāta vajadzībām, tajā
skaitā:

• reprezentācijas priekšmetu iegādei (SIA “Veiksme Baltijā”, a/s “Reklāmdruka”, 
SIA “Tori stils”); 

• akcijas “Rajona labākais policists” uzvarētāju prēmēšanai brauciena 
organizēšanas pakalpojumiem (SIA “Impro”); 

• par informācijas pakalpojumu sniegšanu Iekšlietu ministrijas vajadzībām (SIA 
„LETA”). 

− apkopota informācija par valsts iepirkuma izpildi 2002.gada 1.pusgadā Iekšlietu 
ministrijas sistēmas iestādēs, kas iesniegta Iepirkumu uzraudzības birojā:

• kopējais pasūtījumu skaits – 459, kopējā summa – 9,4 mlj Ls; 
• faktiski preču iegādei, pakalpojumiem un būvdarbiem izlietoto līdzekļu apjoms 

– 17,5 mlj. (turpinās arī iepriekšējo gadu pasūtījumu apmaksa). 
− ņemta dalība un sniegta metodiskā palīdzība centralizēto konkursu rīkošanā Iekšlietu 

ministrijas padotības iestāžu vajadzībām; 
− ņemta dalība svarīgākajās Iekšlietu ministrijas padotības iestāžu rīkoto iepirkumu 

komisijās, nodrošinot uzraudzību pār iepirkuma procedūras norises atbilstību likumam 
„Par iepirkumu valsts vai pašvaldību vajadzībām”. 

Departamenta darbības efektivitātes paaugstināšanas iespējas 2003.gadā:
1) budžeta pieprasījuma sagatavošana 2004.-2008.gadam saskaņā ar Valsts kancelejas 

izstrādāto Politikas veidošanas metodiku; 
2) darbinieku kvalifikācijas paaugstināšana VAS mācību kursos un angļu valodas mācību 

kursos. 
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„Pārskats par budžetu programmu 
(apakšprogrammu) rezultatīvo rādītāju izpildi 2002.gadā”

01.00.00. „Iekšlietu ministrijas vadība” 
Apstiprinātais maksimālais štata vienību skaits atskaites periodā – 168. Faktiski vidējais 

darbinieku skaits – 139, vidējais nekomplekts – 29 štata vienības. Ministrijai uzdotie uzdevumi tika 
veikti ar mazāku darbinieku skaitu, ietaupītos darba samaksas fonda līdzekļus izlietojot piemaksām
par papildu darbu centrālā aparāta darbiniekiem. 

Likumu,  Ministru kabineta noteikumu, rīkojumu, koncepciju un citu tiesību aktu projektu  
sagatavošana (skaits) – sagatavots 103 (plāns – 220).   

Par tiesību aktu projektiem sniegto atzinumu skaits – sagatavots 328 (plāns – 570). 
Iekšlietu ministrijas rīkojumu projektu sagatavošana – sagatavots 958 (plāns – 800). 
Dalība Eiropas Savienības organizētajās apspriedēs (skaits) – Iekšlietu ministrija pārskata 

periodā ir piedalījusies 17 apspriedēs no plānotajām 40, kuru pamatā ir izteikto piedāvājumu 
samazinājums no Eiropas savienības puses. 

Dalība semināros par Eiropas Kopienas tiesību mantojumu - acquis (skaits) – 12 (plāns – 24), 
Iekšlietu ministrija piedalījās visos Latvijā rīkotajos semināros, ārvalstīs rīkotajos semināros, 
piedalījās atkarībā no ministriju finansiālajām iespējām, izvērtējot piedāvāto semināru prioritātes un 
lietderību, kā arī dalība rīkotajos semināros ir atkarīga no piedāvājuma piedalīties. 

Sagatavoto preses konferenču skaits – 26 (plāns – 40) un sagatavoto preses relīžu  skaits –
106 (plāns – 120). Lai prognozētu dalību skaitu sabiedrisko attiecību darbības sfērā, tiek izmantoti 
pagājušā gada attiecīgā laika posma rādītāji, kā pamatā tādas darbības notiek, ņemot vērā konkrētā
laika posma aktualitātes vai problēmas, bet šādas norises precīzi prognozēt nav iespējams. 

Plānoto auditu skaits – 15 (plāns – 12). Pārskata perioda plānotā 12 audita pārbaužu vietā
tika veiktas 15 audita pārbaudes, kas saistīts ar atsevišķiem vadības rīkojumiem par audita 
veikšanu. 

Dienesta izmeklēšana un pēcpārbaužu veikšana (skaits) – pārskata perioda plānotā 100 
dienestu pārbaužu vietā tika veiktas 151 dienesta pārbaudes, kas ir atkarīgs no fizisko un juridisko 
personu iesniegumiem (sūdzībām), kā arī, šis rādītājs ir atkarīgs no attiecīgā laika posma 
notikumiem, kuru nevar precīzi prognozēt. 

Dalība vecāko amatpersonu un Eiropas integrācijas padomes sēdēs (skaits) – 31 (plāns – 10). 
Šogad Vecāko amatpersonu sanāksmes notiek 2 reizes mēnesī, bet Eiropas integrācijas padomes 
sēdes notiek 1 reizi mēnesī.

Vizīšu organizēšana (skaits) – 65 (plāns – 50). Vizīšu organizēšanas skaitu veido plānotās un 
neplānotās vizītes, t.i., pēc Latvijas Iekšlietu ministrijas vai ārvalstu iniciatīvas. 

Starptautisko tehniskās palīdzības projektu sagatavošana un koordinēšana (skaits) – 16 (plāns 
– 15). Starptautisko tehniskās palīdzības projektu sagatavošanas un koordinēšanas skaitu nosaka to 
saskaņošana ar Finansu ministriju, Eiropas integrācijas biroju un Eiropas komisiju. 

 
02.00.00. „Iekšlietu ministrijas vienotā sakaru un informācijas sistēma” 

Apstiprinātais maksimālais štata vienību skaits atskaites periodā – 189. Faktiski vidējais 
darbinieku skaits  –  167, vidējais nekomplekts – 22 štata vienības. Sakaru centra un Informācijas 
centra darbinieku skaits bija par 22 mazāks nekā plānotais, taču šīm iestādēm uzliktie pienākumi 
tika izpildīti. Štatu vienības netika nokomplektētas zemā atalgojuma dēļ. Augsti kvalificētiem 
darbiniekiem tika noteiktas piemaksas no šādā veidā ietaupītā darba samaksas fonda par papildu 
darbu. 

 
02.02.00. „Informācijas centrs” 

Izsniegto izziņu skaits – 2002.gadā tika izsniegtas 5 492 izziņas (plāns – 6 000). 
Pamatojoties uz to, ka šis rādītājs tika prognozēts no iepriekšējo gadu rādītāju tendencēm uz 
attiecīgo laika posmu, precīzi prognozēt šo rādītāju nav iespējams. 

 
03.00.00. „Iekšlietu ministrijas materiāltehniskā apgāde” 

Apstiprinātais maksimālais štata vienību skaits atskaites periodā – 197. Faktiski vidējais 
darbinieku skaits – 161, vidējais nekomplekts – 36 štata vienības. Iekšlietu ministrijas 
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materiāltehniskā apgādes darbinieku skaits bija par 36 mazāks nekā plānotais, kas izskaidrojams ar 
zemo atalgojumu. Atsevišķos atbildīgos amatos strādājošiem augstas kvalifikācijas speciālistiem tika 
noteiktas piemaksas no šādā veidā ietaupītā darba samaksas fonda par papildu darbu. 

Darbiniekiem izsniegto formas tērpa priekšmetu vidējās izmaksas gadā (Ls) – 82,5 (plāns –
 108,6).  

06.00.00. "Valsts policija" 
Apstiprinātais maksimālais štata vienību skaits atskaites periodā – 11 946. Faktiski vidējais 

darbinieku skaits – 10 790, vidējais nekomplekts – 1 156 štata vienības, no kurām 766 štata 
vienības  bija paredzētas uzturēt no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem un 390 štata vienības no 
ieņēmumiem no maksas pakalpojumiem. Nenokomplektētās štatu vienības ir izveidojušās sakarā ar 
trūkstošiem finanšu līdzekļiem darba samaksas fondā.

No dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem finansēto valsts policijas darbinieku skaits uz 1000 
iedzīvotājiem – 4,0 (plāns – 4,1). Rādītājs uz 1 000 iedzīvotājiem ir samazinājies par 0,1, kas 
saistīts ar Valsts policijas darbinieku augsto nenokomplektēto štatu vienību skaitu.  

Izdevumi (bez investīcijām) uz vienu policijas darbinieku gadā (Ls) – 3 817 (plāns – 3 728). 
Palielinājums par Ls 89 uz vienu policijas darbinieku gadā ir saistīts ar to, ka Valsts policijai ir augsts 
nenokomplektēto štatu vienību skaits. 

 
06.01.00. „Valsts policijas pārvaldes” 

Štata vienību skaits, kuras finansē no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem – 9 036. Faktiski 
vidējais darbinieku skaits – 8 351, vidējais nekomplekts – 685 štata vienības. Valsts policija nevar 
nokomplektēt 570 štata vienības, jo tam trūkst finansiālā seguma. 

Vidējais nokomplektējamo štata vienību  skaits – 8 351 (plāns –  8 466). Vidējais 
nokomplektējamo štata vienību  skaits ir par 115 vienībām mazāks, nekā pārskata periodā
plānotais. Valsts policijas pārvaldes štatu vienības nekomplekts ir radies, sakarā ar to, ka netika 
pilnībā nokomplektētas papildus paredzētās 44 štata vienības Ekonomikas policijai, 7 kadeti tika 
atskaitīti no policijas skolas, pārējais nokomplektējamās štatu vienības, t.i., 64 ir darba nekomplekts. 

Izdevumi (bez investīcijām) uz vienu policijas darbinieku gadā (Ls) – 3 814 (plāns – 3 751). 
Palielinājums par Ls 63 uz vienu policijas darbinieku gadā ir saistīts ar to, ka Valsts policijai ir augsts 
nenokomplektēto štatu vienību skaits. 

Absolventu skaits gadā, t.sk. finansēti no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem – 143 (plāns 
– 150). Absolventu skaits gadā ir par 7 vienībām mazāks, nekā tika plānots, kas saistīts ar kadetu 
atskaitīšanu par disciplinārajiem pārkāpumiem un eksāmenu nenokārtošanu. 

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem (bez investīcijām) uz vienu no dotācijas no vispārējiem 
ieņēmumiem finansēto izglītojamo gadā (Ls) – 2 529 (plāns –  2 298). Dotācija uz vienu 
izglītojamo gadā ir lielāka par Ls 231, kas saistīts ar kadetu skaita samazināšanos Valsts policijas 
Policijas skolā.

Ekspertīžu skaits – 2 685 (plāns –  3 000). Sakarā ar to, ka šis rādītājs ir tieši pakļauts 
prokuratūras un tiesu lēmumu skaitam, nav iespējams precīzi prognozēt veicamo ekspertīžu skaitu, 
kā arī ekspertīžu skaita rezultatīvais rādītājs tika prognozēts ņemot vērā iepriekšējo gadu vidējos 
rādītājus. 

06.02.00. „Valsts apsardzes dienests” 
Apstiprinātais maksimālais štata vienību skaits atskaites periodā – 879. Faktiski vidējais 

darbinieku skaits – 855, vidējais nekomplekts – 24 štata vienības. Valsts apsardzes dienests, sakarā
ar finansiālā seguma trūkumu, nevar nokomplektēt trūkstošās štata vietas. 

Vidējais nokomplektējamo štata vienību  skaits – 855 (plāns – 844). Vidējais darbinieku 
skaits ir par 11 darbiniekiem lielāks, nekā vidējais nokomplektējamo štata vienību skaits, tas ir 
saistīts ar to, ka tika pieņemti uz pārbaudes laiku 11 stažieri, kuru alga sastāda Ls 80 mēnesī, līdz ar 
to radās iespēja nokomplektēt vairāk štatu vienības, jo kārtību policistam vidēji aprēķināta alga 
sastāda Ls 162. Pēc pārbaudes laika dienestā tiks pieņemti tikai daļa no pieņemtajiem stažieriem. 

Izdevumi (bez investīcijām) uz vienu policijas darbinieku gadā (Ls) – 2 822 (plāns – 2 930). 
Izdevumi uz vienu policijas darbinieku gadā ir par Ls 108 mazāki, nekā plānots, kas saistīts ar pašu 
ieņēmumu plāna neizpildi. 

06.03.00. „Apvienība „Apsardze”” 
Štata vienību skaits, kuras finansē no maksas pakalpojumiem u.c. pašu ieņēmumiem – 1 658. 

Faktiski vidējais darbinieku skaits – 1 303, vidējais nekomplekts – 355 štata vienības. Pārskata 
perioda plānotais rezultatīvais rādītājs bija noteikts augsts, kas bija saistīts ar Valsts apsardzes 
dienesta plānu noslēgt dažus līgumus par lielu objektu apsardzi, kas pārskata perioda laikā nav 
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izdevies. Līdz ar to patreizējā situācijā Valsts apsardzes dienestam nav nepieciešams izmantot 
paredzēto štatu vienību skaitu savu uzdevumu pildīšanai. 

Izdevumi (bez investīcijām) uz vienu policijas darbinieku gadā (Ls) – 3 442 (plāns – 3215). 
Izdevumi uz vienu policijas darbinieku gadā ir par Ls 227 lielāki, nekā plānots, kas saistīts ar 
policijas darbinieku augsto nenokomplektēto štatu vienību skaitu. 

 
06.04.00. „Pārējie pakalpojumi” 

Štata vienību skaits, kuras finansē no maksas pakalpojumiem u.c. pašu ieņēmumiem – 131.
Faktiski vidējais darbinieku skaits – 96, vidējais nekomplekts – 35 štata vienības. Vidējais 
nekomplekts ir izveidojies saistībā ar pašu ieņēmumu samazinājumu, plāns nav izpildīts par 34,1 %, 
līdz ar to valsts policijai nav pietiekamu finansiālo līdzekļu uzturēt pilnu štatu vienību skaitu. 

Izdevumi (bez investīcijām) uz vienu policijas darbinieku gadā (Ls) – 4 477 (plāns – 4 962). 
Izdevumi uz vienu policijas darbinieku gadā ir par Ls 485 lielāki, nekā plānots, kas saistīts ar 
policijas darbinieku augsto nenokomplektēto štatu vienību skaitu. 

 
06.05.00. „Autotransporta centrālā bāze” 

Apstiprinātais maksimālais štata vienību skaits atskaites periodā – 149. Faktiski vidējais 
darbinieku skaits – 96, vidējais nekomplekts – 53 štata vienības. Štatu vienības netika 
nokomplektētas zemā atalgojuma dēļ, jo trūkst darbinieki, kuri veiktu ar amatalgu Ls 68 - 
autoatslēdznieka, autovadītāja, santehniķa darba pienākumus. 

Viena transportlīdzekļa ekspluatācijas izdevumi gadā (Ls) – 2 458 (plāns – 2 256). Faktisko 
izdevumu palielinājums par Ls 202 uz vidēji vienu transportlīdzekli ir saistīts ar degvielas patēriņa
pieauguma un tehniskās apkopes sadārdzinājuma pārskata perioda laikā.

Autotransporta tehniskās gatavības koeficients – 0,86 (plāns – 0,82). Autotransporta 
tehniskās gatavības koeficients ir 0,04 mazāks, kas saistīts ar automašīnu dienu skaitu 
samazināšanos gatavības stāvoklī.

06.06.00. „Ekspertīžu centrs” 
Štata vienību skaits, kuras finansē no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem – 93. Faktiski 

vidējais darbinieku skaits – 89, vidējais nekomplekts – 4 štata vienības. Štatu vienības netika 
nokomplektētas sakarā ar kvalificētu ekspertu trūkumu dažādās kriminālistikas jomās. 

Ekspertīžu skaits – 20 341 (plāns – 22 000). Salīdzinot ar plānoto rezultatīvo rādītāju ir 
veikts par 1 659 ekspertīzēm mazāk, kas izskaidrojams ar to, ka Ekspertīžu centra noslogotība ir 
atkarīga no policijas, prokuratūras un tiesu lēmumu skaita par ekspertīžu nozīmējumu, kā arī no 
fizisko un juridisko personu pieprasījumiem, kuru skaitu ir grūti precīzi noteikt vai plānot. 

 
06.07.00. „Alkohola, narkotiku, psihotropo vielu un citu ekspertīžu apmaksa” 

Alkohola ekspertīžu skaits (gadā) – 1 726 (plāns – 2 000), Narkotisko vielu ietekmes 
ekspertīžu skaits (gadā) – 1 114 (plāns – 3 000) un Ekspertīžu skaits, kurās pārbaudāmās
personas atteikušās no ekspertīzes veikšanas (gadā) – 70 (plāns – 250). Šie rādītāji ir grūti precīzi 
nosakāmi vai plānojami, jo tie ir atkarīgi no attiecīgā laika posma precedentiem, saistībā ar nelegālu 
alkoholisko un narkotisko vielu lietošanu, kuru noteikšanai ir nepieciešama ekspertīžu slēdziens. 

 
07.00.00. "Ugunsdzēsības un glābšanas dienests" 

Apstiprinātais maksimālais štata vienību skaits atskaites periodā – 3 478. Faktiski vidējais 
darbinieku skaits – 3 227, vidējais nekomplekts – 251 štata vienības, no kurām 247 štata vienības  
bija paredzētas uzturēt no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem un 4 štata vienības no 
ieņēmumiem no maksas pakalpojumiem. Nekomplekts ir izveidojies šādu iemeslu dēļ:

• apakšprogrammai  07.01.00. „Ugunsdzēsība” – 177 štata vienības nevar 
nokomplektēt finansiālā seguma trūkuma dēļ;

• apakšprogrammām 07.01.00. „Ugunsdzēsība”, 07.02.00. „Ugunsdrošības 
dienesta darbinieku apmācība” un 07.03.00. „Ugunsdrošības propaganda” – 
49 štata vienības nevar nokomplektēt sakarā ar kvalifikācijas prasību 
neatbilstību pret piedāvāto atalgojumu; 

• apakšprogrammai  07.01.00. „Ugunsdzēsība” – 4 štata vienības nevar 
nokomplektēt sakarā ar kadru mainību. 
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07.01.00. „Ugunsdzēsība” 

Štata vienību skaits, kuras finansē no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem – 3 337. Faktiski 
vidējais darbinieku skaits – 3 111, vidējais nekomplekts – 226 štata vienības. Ugunsdzēsības un 
glābšanas dienests nevar nokomplektēt 177 štata vienības finansiālā seguma trūkuma dēļ.

Vidējais nokomplektējamo štata vienību  skaits – 3 111 (plāns – 3 160). Vidējais 
nenokomplektētais štatu vienību skaits, kuras finansē no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem uz 
gada beigām ir 49 štata vienības, kas saistīts ar kvalifikācijas prasību neatbilstību pret piedāvāto 
atalgojumu. 

Viena darbinieka uzturēšanas vidējās izmaksas gadā (Ls) – 3 067 (plāns – 3 019). Viena 
darbinieka uzturēšanas vidējās izmaksas gadā palielinājušās par Ls 48 sakarā ar nenokomplektētām
štata vietām. 

Štata vienību skaits, kuras finansē no maksas pakalpojumiem u.c. pašu ieņēmumiem – 30.
Faktiski vidējais darbinieku skaits – 26, vidējais nekomplekts – 4 štata vienības, kuras nav 
nokomplektētas sakarā ar kadru mainību. 

 
07.02.00. „Ugunsdrošības dienesta darbinieku apmācība” 

Štata vienību skaits, kuras finansē no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem – 87. Faktiski 
vidējais darbinieku skaits – 72, vidējais nekomplekts – 15 štata vienības, kuras nevar nokomplektēt
sakarā ar kvalifikācijas prasību neatbilstību pret piedāvāto atalgojumu. 

Nosacītais izglītojamo skaits gadā, t.sk. finansēti no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem –
73 (plāns – 322). Nosacītais izglītojamo skaits gadā, kas finansēti no dotācijas no vispārējiem 
ieņēmumiem samazinājies par 249 vienībām, kas ir saistīts ar to, ka pārskata periodā netika 
uzņemts plānotais kadetu un klausītāju skaits. 

Uzņemto izglītojamo skaits gadā, t.sk. finansēti no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem – 53 
(plāns – 250). Samazinājums par 197 vienībām ir saistīts ar to, ka Koledža tika dibināta 2002.gada 
1.aprīlī, bet štatu vienības tika apstiprinātas 2002.gada septembrī, līdz ar to nebija iespējams 
uzņemt kadetus 1.kursā, kā arī nebija licencētas studiju programmas. 

Absolventu skaits gadā, t.sk. finansēti no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem – 128 (plāns 
– 247). Samazinājums par 119 vienībām ir saistīts ar to, ka nav uzņemts plānotais kadetu un 
klausītāju skaits. 

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem (bez investīcijām) uz vienu no dotācijas no vispārējiem 
ieņēmumiem finansēto izglītojamo gadā (latos) – 3 318 (plāns –751). Līdz ar to, ka samazinājies 
uzņemto kadetu un klausītāju skaits, palielinājās dotācija no vispārējiem ieņēmumiem par Ls 2 567 
uz vienu no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem finansēto izglītojamo gadā.

Vidējais štata vienību un pedagoģisko likmju skaits gadā – 72 (plāns – 80) un No dotācijas no 
vispārējiem ieņēmumiem finansētais vidējais štata vienību un pedagoģisko likmju skaits gadā – 72 
(plāns – 80). Šo rezultatīvo rādītāju samazinājums par 8 vienībām gadā ir saistīts ar kadru prasību 
neatbilstību piedāvātajam atalgojumam. 

t.sk. pedagoģiskās likmes un pedagogu štata vienības – 16 (plāns – 17). Pedagoģiskās likmes 
un pedagogu štata vienības skaita samazinājums par vienu vienību ir saistīts ar to, ka nav uzņemts 
plānotais kadetu un klausītāju skaits. 

Nosacītais izglītojamo skaits gadā uz vienu pedagoģisko likmi un pedagogu štata vienību – 5
(plāns – 19) un No dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem finansētais nosacītais izglītojamo skaits 
gadā uz vienu no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem finansēto pedagoģisko likmi un pedagogu 
štata vienību – 5 (plāns – 19). Šo rezultatīvo rādītāju samazinājums par 14 vienībām ir saistīts ar 
to, ka nav uzņemts plānotais kadetu un klausītāju skaits. 

 
07.03.00. „Ugunsdrošības propaganda” 

Štata vienību skaits, kuras finansē no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem – 24. Faktiski 
vidējais darbinieku skaits – 18, vidējais nekomplekts – 6 štata vienības,  kuras nav nokomplektētas 
sakarā ar kadru mainību un  prasību neatbilstību pret piedāvāto atalgojumu. 

Muzeja apmeklētāju skaits – 11 186 (plāns – 9 000). Muzeja apmeklētāja skata palielinājums 
par 2 186 vienībām ir saistīts aktīviem reklāmas pasākumiem laikrakstos. 

 
10.00.00. „Robežsardze” 

Apstiprinātais maksimālais štata vienību skaits atskaites periodā – 3 401. Faktiski vidējais 
darbinieku skaits – 3 202, vidējais nekomplekts – 199 štata vienības. Valsts robežsardzes štatu 
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amatu skaits nav aizpildīts sakarā ar to, ka 80 no patreiz esošiem štata amatiem tiek paredzēti 
Valsts robežsardzes koledžas kadetiem, kā arī pārējās štatu vienības netika nokomplektētas 
nepietiekama finansējuma dēļ.

Vidējie izdevumi (bez investīcijām) uz vienu robežsargu gadā (Ls) – 3 864 (plāns – 3 638). 
Vidējie izdevumi uz 1 robežsargu gadā ir par Ls 226 lielāki nekā plānotie, jo faktiskais cilvēku skaits 
vidēji ir par 199 mazāk nekā plānotais. 

Vidējais sauszemes robežas garums (km), ko apsargā viens robežsargs – 6,74 (plāns – 5,08). 
Samazinājums ir par 1,66 km, kas saistīts ar Latvijas – Igaunijas robežas apsardzībā iesaistāmo 
robežsargu skaitu ierobežo nepieciešamība  16 stundas diennaktī nodrošināt 8 robežpārejas punktu 
funkcionēšanu. 

Vidējais robežu šķērsojošo personu skaits, kuru robežkontroli veic viens robežsargs – 7 800 
(plāns – 6 988). Vidējais robežu šķērsojošo personu skaita plūsma pārsniedz prognozēto par 812 
cilvēkiem, kas saistīts ar  robežas apsardzībā izmantotā personāla īpatsvara palielinājumu. 

Personu robežkontrole – 9 221 078 (plāns – 8 900 000). Personu skaits, kurām veikta 
robežkontrole atšķiras no plānotā par 321 078 cilvēkiem. Tas saistīts ar to, ka pieauga 
starptautiskās satiksmes ietvaros realizēto pārvadājumu skaits. 

Automašīnu robežkontrole – 3 808 919 (plāns – 3 040 000). Robežu šķērsojošo automašīnu 
robežkontroles faktiskais skaits salīdzinājumā ar plānoto ir pieaudzis par 768 919 autotransporta 
līdzekļiem, jo palielinās autopārvadājumu apjomi Krievijas un Igaunijas virzienā.

Vilcienu robežkontrole – 18 266 (plāns –18 500). Robežu šķērsojošo vilcienu robežkontroles 
faktiskais apjoms salīdzinājumā ar plānoto samazinājies par 234 vienībām. Tas saistīts ar to, ka 
2002.gada pasažieru vilcienu satiksmē ar Igauniju tika īstenoti tikai 54 reisi, kā arī samazinājās
kopējais pasažieru vilcienu skaits maršrutos, kuri šķērso Latvijas austrumu robežu. 

Lidmašīnu robežkontrole – 17 465 (plāns – 18 500). Robežu šķērsojošo lidmašīnu 
robežkontroles faktiskais apjoms salīdzinājumā ar plānoto ir samazinājies par 1 035 vienībām. Tas 
ir saistīts ar to, ka aviosabiedrības samazinājušas reisu skaitu atsevišķos maršrutos, kompensējot to 
ar gaisa kuģu vidējās ietilpības palielinājumu. 

Peldošo transportlīdzekļu robežkontrole – 16 677 (plāns – 17 200). Peldošo transportlīdzekļu
robežkontroles faktiskais apjoms bija par 523 pārbaudēm mazāks par plānoto, jo komerciālu 
iemeslu dēļ samazinājies tirdzniecības kuģu mazo ostu apmeklējumu skaits.  

Radiācijas kontrolē uz valsts robežas stacionāro iekārtu skaits – 17 (plāns – 20). Stacionāro 
iekārtu skaits ir par 3 vienībām lielāks par plānoto, jo no ASV, papildus iepriekš plānotajam, 
saņemtas 3 stacionārās iekārtas. 

Radiācijas kontrolē uz valsts robežas pārnēsājamo iekārtu skaits – 87 (plāns – 66). 
Pārnēsājamo iekārtu skaits ir par 21 vienībām lielāks par plānoto, jo no ASV saņemti 26 radiācijas 
peidžeri – signalizatori. 

Nosacītais izglītojamo skaits gadā, t.sk. finansēti no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem –
106 (plāns – 107). Atšķiras par 1 izglītojamo, jo atskaitīto audzēkņu skaits samazinājās par 2 
audzēkņiem salīdzinājumā ar plānoto. 

Uzņemto izglītojamo skaits gadā, t.sk. finansēti no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem – 98 
(plāns – 90). Atšķiras par 8 izglītojamajiem no plānotā, jo vairāki pretendenti vienlaicīgi atbilda 
uzņemšanas nosacījumiem. 
Absolventu skaits gadā, t.sk. finansēti no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem – 95 (plāns – 85). 
Atšķiras par 10 izglītojamiem, jo uzņemto audzēkņu skaits attiecīgi ir lielāks un atskaitīto audzēkņu
skaits mazāks par plānoto. 

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem (bez investīcijām) uz vienu no dotācijas no vispārējiem 
ieņēmumiem finansēto izglītojamo gadā (Ls) – 1 364 (plāns – 1 348). Palielinājusies par Ls 16 ir 
saistīts ar minimālās algas pieaugumu no 2002.gada 1.jūlija. 
Atskaitīto audzēkņu skaits gadā, t.sk. finansēti no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem – 3 (plāns 
– 5). Atšķiras no plānotā par 2 audzēkņiem, jo paaugstinās audzēkņu atbilstība skolas prasībām un 
izglītības līmenim. 

 
11.00.00. „Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde” 

Apstiprinātais maksimālais štata vienību skaits atskaites periodā – 921. Faktiski vidējais 
darbinieku skaits – 662, vidējais nekomplekts – 259 štata vienības. Vakantās štata vietas ir 
izveidojušās, skarā ar to, ka Pārvaldei trūkst nepieciešamie finansiālie līdzekļi ierēdņu atalgojuma 
nodrošināšanai, saskaņā ar Civildienesta likuma prasībām. 
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Izsniedzamo Latvijas Republikas pilsoņa pasu skaits - 137 534 (plāns –150 000). Izsniegtas 
par 12 466 pilsoņa pases mazāk par plānoto, jo Latvijas pilsoņi gada  sākumā gaidīja jauno pasu 
ieviešanu. 

Izsniedzamo Latvijas nepilsoņa pasu skaits – 45 427 (plāns – 20 000). Izsniegto pasu skaits 
ir par 25 427 vienībām lielāks par plānoto, jo samazinājušies naturalizācijas procesa tempi un 
nepilsoņi saņēma pases sakarā ar iepriekšējo pasu derīguma termiņu beigšanos. 

Izsniedzamo vīzu skaits – 5 993 (plāns –  6 500). Pārvaldē izsniegto vīzu skaits samazinājās
par 507 vienībām, jo: 

• Sakarā ar 2002.gada 27.marta Ministru kabineta noteikumu Nr.131 grozījumiem „Latvijas 
Republikas vīzu izsniegšana” konceptuāli tika mainīta uzturēšanās termiņa pagarināšanas 
kārtība un Pārvalde jaunu privāto vīzu izsniedz tikai atsevišķos ārkārtas gadījumos; 

• 2002.gadā spēkā stājās bezvīzu režīma līgumi ar Bulgāriju un Rumāniju. 
Izsniedzamo uzturēšanās (termiņuzturēšanās un pastāvīgās uzturēšanās) atļauju skaits – 11 

465 (plāns – 10 000). Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde izsniegusi par 1 465 atļaujām vairāk
kā prognozēts.  Minētā tendence izskaidrojama ar lielo Krievijas Federācijas pilsoņu skaitu, kuru 
ceļošanas dokumentiem ir beidzies derīguma termiņš un jaunajā ceļošanas dokumentā
nepieciešams ielīmēt jaunu uzturēšanās atļaujas ielīmi. 

Naturalizācijas pārvaldei sniegto atzinumu skaits – 9 426 (plāns – 10 000). Sniedzamo 
atzinumu skaitu Pārvalde plāno saskaņā ar Naturalizācijas pārvaldes prognozēm. Plānotais atzinumu 
skaits netika sasniegts, jo Naturalizācijas pārvaldē uz laiku tika apturēts naturalizācijas process. 

Apstiprināto ielūgumu skaits – 80 869 (plāns – 88 000). Pārvaldē apstiprināto ielūgumu 
skaits samazinājies par 7 131 vienībām, jo: 

• vīzas pieprasītāji aizvien vairāk izmanto citus pamatojuma dokumentus, kas aizstāj
ielūgumus (ceļazīmes, karnetes, ceļojuma čeki); 

• vairāk tiek izmantotas iespējas apstiprināt ielūgumu daudzkārtējas vīzas saņemšanai, kas 
samazina kopējo ielūgumu skaitu. 

Paredzamais izskatāmo repatriācijas lietu skaits – 307 (plāns – 600). Paredzamais izskatāmo 
repatriācijas lietu skaits tika plānots, pamatojoties uz repatriantu skaitu iepriekšējos gados. 
Prognozēt repatriantu skaitu ir problemātiski, jo Repatriācijas centrs nesaņem informāciju no 
ārvalstīm par potenciālo repatriantu skaitu. 

Paredzamais izskatāmo patvēruma meklētāju pieteikumu skaits – 30 (plāns – 25). Izskatāmo 
patvēruma meklētāju pieteikumu skaits neatbilst plānotajam, jo patvēruma meklētāju plūsma ir 
grūti prognozējama un atkarīga no dažādiem neprognozējamiem faktoriem (dažādu valstu 
sociālekonomiskais stāvoklis, cilvēktiesību ievērošana u.c.). 

Plānotais bēgļu pabalsta saņēmēju skaits – 3 (plāns – 7). Problemātiski prognozēt bēgļu
skaitu un līdz ar to arī nepieciešamos līdzekļus bēgļu pabalstiem. 

 
13.00.00. „Veselības aprūpe” 

IeM poliklīnikas Centrālās medicīniskās ekspertīzes komisijā ekspertēto personu skaits – 3 592 
(plāns – 4 200). Ekspertēto personu skaits ir samazinājies par 608 vienībām, kas izskaidrojams ar 
to, ka Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādēs samazinājusies kadru mainība saistībā ar veselības 
stāvokļa neatbilstību dienestam (mazākam darbinieku skaitam bija nepieciešamas veselības stāvokļa
ekspertīzes), kā arī samazinājies mācību iestāžu reflektantu skaits. 

IeM poliklīnikā regulārajās profilaktiskajās veselības pārbaudēs izmeklēto personu skaits – 8
052 (plāns – 9 500). Izmeklēto personu skaits samazinājies par 1 448 izmeklēšanām, kas 
izskaidrojams ar to, ka profilaktiskās veselības pārbaudes vairāk sāk veikt reģionos (Daugavpilī,
Ludzā u.c.). 

Stacionārā ārstēto IeM darbinieku skaits – 2 023 (plāns – 1 900). Stacionāri ārstēto Iekšlietu 
ministrijas darbinieku skaita pieaugums par 123 vienībām ir saistīts ar slimību savlaicīgu diagnostiku 
obligātajās veselības pārbaudēs un savlaicīgu nosūtīšanu ārstēšanai. 

 Ārstēto pacienta skaita un gultasdienu skaita samazinājums profesionālās Rehabilitācijas 
nodaļā ir saistīts ar kosmētiskā remonta otrās kārtas veikšanu, līdz ar ko bija ierobežota iespēja 
pacientu uzņemšanai.  

Vidējais ārstēšanās ilgums (dienas) – 11 (plāns – 12). Vidējā ārstēšanas ilguma 
samazinājums ir saistīts ar iespēju palielināšanos ārstēties valsts un pašvaldības stacionārajās
nodaļas, kā arī ir palielinājusies efektivitāte ārstniecības iestādēs. 
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14.00.00. „Latvijas Policijas akadēmija” 

Apstiprinātais maksimālais štata vienību skaits atskaites periodā – 448. Faktiski vidējais 
darbinieku skaits – 343, vidējais nekomplekts – 105 štata vienības. Ņemot vērā to, ka visās Latvijas 
augstskolās ir liels kvalificētu pedagoģisko darbinieku deficīts, Latvijas policijas akadēmija nespēj
konkurēt ar citām augstskolām pasniedzēju piesaistē, jo tā, zemā atalgojuma dēļ, nespēj piedāvāt
atbilstošu un konkurētspējīgu atalgojumu augsti kvalificētiem speciālistiem. 

Pedagoģiskās likmes – pārskata perioda laikā netika izmantotas visas, jo daļa no 
pasniedzējiem pedagoģiskās slodzes pildīja par stundas tarifu likmēm, neizņemot pedagoģiskās
likmes.  

Vidējais nosacītais studējošo skaits gadā t.sk. kuri finansēti no maksas pakalpojumiem u.c. 
pašu ieņēmumiem – 3 471 (plāns – 3 490). Maksas studentiem vidējais nosacītais studentu skaits 
ir mazāks par 19 studentiem, kas ir saistīts ar to, ka daudzi studenti pārtrauc studijas pirms termiņa
vai arī tiek atskaitīti sakarā ar nesekmību. 

Vidējais nosacītais studējošo skaits gadā finansēti no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem –
1 760 (plāns – 1 714). Vidējais nosacītais studējošo skaits ir mazāks par 46 studējošiem, kas 
saistīts ar: 

• neklātienes studējošiem, kuri noteiktā termiņā nav beiguši studijas; 
• studējošiem, kuri atrodas studiju pārtraukumā, bet daļa vēl nav atskaitīta; 
• 10 Publisko tiesību studentiem, kuri par teicamām sekmēm no maksas 

mācību grupas tika pārcelti uz budžeta grupu. 
Uzņemto studentu skaits – 256 (plāns – 140). Uzņemto studentu skaits ir lielāks par 116,

kas izskaidrojams ar to, ka, lai nodrošinātu līgumā ar Iekšlietu ministriju noteikto vidējo studiju vietu 
skaitu, bija nepieciešams uzņemt vairāk studentu nekā plānots klātienes publisko tiesību un pirmā
līmeņa profesionālās augstākās izglītības  studiju programmās. 

Absolventu skaits – 523 (plāns – 929). Absolventu skaits ir mazāks par 406, kas ir saistīts ar 
Komandējošā sastāva un Publisko tiesību studiju programmas studiju laika pagarināšanu līdz 
2003.gada pavasarim. 

Stipendiju fonds (Ls) – 280 897 (plāns – 281 367). Stipendijas fonda faktiski izmaksātās
summa ir mazāka par Ls 470 no plānotā, kas ir saistīta ar to, ka studējošie nav savlaicīgi atvēruši 
bankas kontu stipendijas pārskaitīšanai. 

Izdevumi (bez investīcijām) uz vienu studējošo gadā no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem 
(Ls) – 922 (plāns – 947). Izdevumi uz vienu studējošo ir mazāki par Ls 25, kas saistīts ar vidējo 
nosacīto studējošo skaitu gadā, kurš ir lielāks par plānoto par 46 studentiem. 

 
16.00.00. „Starptautiskā sadarbība” 

Tieslietu un Iekšlietu ministriju padomnieku sarīkotās tikšanās – 50 (plāns –12), Tikšanās
(skaits) ar ES dalībvalstu, Eiropas Komisijas, Padomes un Parlamenta pārstāvjiem – 4 (plāns – 24), 
Tikšanās (skaits) ar citu starptautisko organizāciju pārstāvjiem un dalība to organizētajos 
pasākumos – 41 (plāns – 6), Dalība Eiropas Padomes darba grupās un ekspertu tikšanās – 23 
(plāns – 12) un Dalība Eiropas Komisijas organizētajās tehniskajās konsultācijās, sanāksmēs un 
konferencēs – 20 (plāns – 6). Šie rādītāji ir tieši pakļauti ES dalībvalstu, to organizāciju un citu 
starpvalstu organizāciju izteiktajiem uzaicinājumiem, līdz ar to nav iespējams precīzi prognozēt šos 
rezultatīvos rādītājus, kā arī tikšanās un dalības skaita rezultatīvie rādītāji tika prognozēti ņemot 
vērā iepriekšējo gadu vidējos rādītājus. 

 
17.00.00. "Izdienas pensijas un pabalsti" 

Starpība starp 2002.gada plāna rādītājiem par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādes izdienas 
pensiju saņēmēju skaitu (1320) un faktiskajiem (1322) sastāda 2.

Plānotais pensionāru skaits bija saistīts  ar paredzēto 2002.gadā dienējošo darbinieku skaita 
samazināšanu, kā arī ar Iekšlietu ministrijas  sistēmas iestāžu iesniegto informāciju par tiem 
Iekšlietu ministrijas darbiniekiem, kuri izmantos tiesības uz izdienas pensiju 2002.gadā. Plānot 
izdienas pensionāru skaitu, kā arī izdienas pensiju izmaksām nepieciešamo līdzekļu apjomu ir 
problemātiski, jo to var būtiski ietekmēt tādi faktori kā iespējamie grozījumi tiesību aktos, 
darbiniekam noteiktā atalgojuma izmaiņas, pensiju indeksācija, arī mēnesis, kad darbinieki dodas 
pensijā – gada sākumā vai gada beigās. Tādejādi šo dažādo mainīgo faktoru dēļ gada laikā 86 
Iekšlietu ministrijas darbinieki ar speciālajām dienesta pakāpēm neizmantoja tiesības uz izdienas 
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pensijām. Tādejādi pensionāru pieaugums 2002.gadā faktiski ir samazinājies 211 pret plānoto - 
224.

Pensiju  apmēru vidēji mēnesī (Ls) – 109 (plāns – 120). Atšķirība ir izskaidrojama ar to, ka 
līdz 2002.gada 20.martam obligāti sociāli apdrošināmajām personām bija piemēroti ierobežojumi 
saņemt pensijas pilnā apmērā (no kopējā pensionāru skaita vidēji mēnesī bija 120 strādājošie 
izdienas pensiju saņēmēji ar pensijas lielumu Ls 90). 

Izmaksāto apbedīšanas pabalstu skaits – 15 (plāns – 10). Šo rezultatīvo  rādītāju nav 
iespējams precīzi prognozēt, kā arī rezultatīvais rādītājs tika prognozēts ņemot vērā iepriekšējo gadu 
rādītājus. 

Vidējais apbedīšanas pabalsta apmērs (Ls) – 219 (plāns – 240). Apbedīšanas pabalsts, kurš 
tiek izmaksāts divu mēnešu  pensijas apmērā, ir atkarīgs no mirušā pensionāra  pensijas lieluma, 
tādējādi faktiskais vidējais apbedīšanas pabalsta  apmērs ir mazāks par Ls 21 no plānotā.

19.00.00. „Dotācija sportam” 
Eiropas policijas  čempionāti – 2 (plāns – 3). Eiropas policijas čempionātā Maratonā Iekšlietu 

ministrijas sporta delegācija nepiedalījās, jo būtiski palielinājās transporta izdevumi uz Grieķiju, līdz 
ar ko, finanšu līdzekļu trūkuma dēļ piedalīšanās čempionātā nenotika. 

Starptautiskie turnīri – 7 (plāns – 10). Iekšlietu ministrijas sporta delegācijas nepiedalījās trīs
plānotajos sporta starptautiskos turnīros (sacensības orientēšanās sportā un divos futbola turnīros 
telpās) finanšu līdzekļu trūkuma dēļ.

Mācību - metodiskie semināri – 1 (plāns – 5). 2002.gada novembrī notika viens visaptverošs 
seminārs, plānoto 4 semināru vietā.

22.00.00. „Sardzes pulks” 
Apstiprinātais maksimālais štata vienību skaits atskaites periodā – 294. Faktiski vidējais 

darbinieku skaits – 256, vidējais nekomplekts – 38 štata vienības. Štata nekomplekts sardzes 
pulkam sastāda 38 štata vienības, kuras uzturēt nav iespējams algas fondā trūkstošo līdzekļu dēļ.

Maksimālais obligātā militārā dienesta karavīru skaits atskaites periodā – 821. Faktiski vidējais 
obligātā militārā dienesta karavīru skaits – 943. Saskaņā ar 2001.gada 16.oktobra Ministru kabineta 
akceptēto koncepciju par pāreju uz profesionālo apsardzi Ieslodzījuma vietās (prot.Nr.50 22§), tika 
veikta Jēkabpils, Valmieras un Matīsa cietuma apsardzes funkciju nodošana Ieslodzījumu vietu 
pārvaldei. Demobilizācijas procedūras rezultātā (laika posmā no 04.06. līdz 09.06) faktiskais obligātā
militārā dienesta karavīru skaits uz pārskata perioda beigām samazinājās līdz 819 cilvēkiem. 

Vidējais karavīru skaits par 12.mēnešiem sastāda 943, kas ir par 122 cilvēkiem vairāk nekā
bija plānots pārskata periodā, kas ir saistīts ar plāna skaitliskā rādītāja nepareizu noteikšanu. 

Dienesta apmaksas fonds (Ls) – 190 230 (plāns – 190 000). Dienesta apmaksas fonds ir 
pārtērēts par Ls 230, kas izskaidrojams ar to, ka pārskata perioda laikā ir bijis liels neparedzētu 
pirms termiņa karavīru atlaišanas skaits no dienesta, kas noticis slimības vai ģimenes apstākļu dēļ.

Viena  karavīra  uzturēšanas  izmaksas gadā (Ls) – 1 159 (plāns – 1 200). Viena  karavīra  
uzturēšanas  izmaksas gadā samazinājušās par Ls 41, kas ir saistīts ar vidējo karavīru skaitu par 
12.mēnešiem, kurš bija par 112 cilvēkiem lielāks nekā plānotais rādītājs. 

Konvojēšanas etapu skaits – 2 055 (plāns – 2 600). Pārskata periodā konvojēšanas etapu 
skaits samazinājies par 545 vienībām, kas izskaidrojams  ar to, ka šis rādītājs ir tieši pakļauts 
Tieslietu ministrijas pieprasījumam. Līdz ar to nav iespējams precīzi prognozēt konvojēšanas etapu 
skaitu, kā arī šis rezultatīvais rādītājs tika prognozēts ņemot vērā iepriekšējo gadu vidējos rādītājus. 

 
23.00.00. „Patvēruma meklētāju izmitināšanas centrs” 

Apstiprinātais maksimālais štata vienību skaits atskaites periodā – 17. Faktiski vidējais 
darbinieku skaits – 9, vidējais nekomplekts – 8 štata vienības. Vidēji 2002.gadā netika 
nokomplektētas 8 štata vienības, kas saistīts ar to, ka pārskata perioda laikā vidēji ir bijuši tikai 3 
patvērumu meklētāji, līdz ar to nav bijis nepieciešams uzturēt pilnu štatu vienību skaitu. 

 t.sk. vidējais nokomplektējamo štata vienību  skaits – 8 (plāns – 9). Salīdzinot ar gada 
sākumu patvēruma meklētāju izmitināšanas centrā krasi pieauga patvēruma meklētāju skaits no 1 
līdz 27, kā rezultātā radās nepieciešamība pieņemt darbā vēl vienu sociālo darbinieku. 

Izdevumi (bez investīcijām) uz vienu patvēruma meklētāju dienā (Ls) – 75 (plāns – 9,5). 
Pārtēriņš ir saistīts ar centra nekustamā un kustamā īpašuma uzturēšanas izdevumu pieaugumu, kas 
saistīts ar kvalitatīvas apkopes un apsargāšanas nodrošināšanu patvērumu meklētāju centram. Kā
arī šis rezultatīvais rādītājs ir palielinājies turpinot aprīkot patvērumu meklētāju izmitināšanas centru 
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atbilstoši prasībām, organizējot seminārus par patvēruma meklētāju centra funkcijām un uzņemot 
starptautiskās migrācijas organizācijas pārstāvjus.    

Vidējais patvēruma meklētāju skaits gadā – 3 (plāns – 22). Sakarā ar to, ka šis rādītājs ir 
saistīts ar dažādiem neprognozējamiem ārvalstu faktoriem, nav iespējams precīzi prognozēt vidējo 
patvēruma meklētāju skaitu gadā, kā arī faktiskās izpildes atšķirība no plāna ir atkarīga no tā, ka šis 
rādītājs tika prognozēts ņemot vērā iepriekšējo gadu vidējos rādītājus. 

24.00.00. „Valsts robežas izbūve” 
Apstiprinātais maksimālais štata vienību skaits atskaites periodā – 13. Faktiski vidējais 

darbinieku skaits – 11, vidējais nekomplekts – 2 štata vienības. Štatu vietas nav aizpildītas, jo 
nodaļas vadītāja pienākumus pilda vadītāja vietnieks, bet vienu konsultanta vietu nav iespējams 
aizpildīt, jo nav piemērota kandidatūra (celtnieks), kurš būtu ar mieru strādāt valsts struktūrā par 
zemāku atalgojumu, kas ir zemāks nekā privātajā sektorā.

Projektējamo objektu skaits – 4 (plāns – 3). 
Būvējamo objektu skaits – 47 (plāns – 19). 

no tiem nododami ekspluatācijā – 22 (plāns – 18). 
 

INFORMĀCIJA PAR VALSTS BUDŽETA IZLIETOJUMU 
 

Valsts pamatbudžeta programmu (apakšprogrammu)                                               
rezultatīvie rādītāji 2002.gadam 

2002.gads 
Programmas 
(apakšpro-

grammas) kods
Rezultatīvie rādītāji Pārskata 

perioda 
plāns 

Faktiski 
pārskata 
periodā

1 2 3 4

14 Iekšlietu  ministrija 

Valsts pamatbudžeta programmas un 
apakšprogrammas 

Iestāžu skaits - kopā 82    82    
Štata vienību skaits - kopā, 21 073   18 968   

t.sk. pedagoģiskās likmes 168    127    

Štata vienību skaits, kuras finansē no dotācijas no 
vispārējiem ieņēmumiem 19 168   17 481   

Štata vienību skaits, kuras finansē no maksas 
pakalpojumiem u.c. pašu ieņēmumiem 1 905   1 487    

01.00.00. Ministrijas vadība 
Iestāžu skaits 1 1

Štata vienību skaits 168    139    

Štata vienību skaits, kuras finansē no dotācijas no 
vispārējiem ieņēmumiem 168    139    

Likumu,  Ministru kabineta noteikumu, rīkojumu, 
koncepciju un citu tiesību aktu projektu  sagatavošana 
(skaits) 

220    103    

Par tiesību aktu projektiem sniegto atzinumu skaits 570    328    

Iekšlietu ministrijas rīkojumu projektu sagatavošana 800    958    

Dalība Eiropas Savienības organizētajās apspriedēs
(skaits) 40    17    



Iekšlietu ministrijas 2002. gada pārskats 

27 

Dalība semināros par Eiropas Kopienas tiesību 
mantojumu - acquis (skaits) 24    12    

Informatīvo biļetenu (pārskatu) sagatavošana par 
noziedzības stāvokli, operatīvo darbu,  plānu 
(programmu) izpildes gaitu (skaits) 

30    30    

Sagatavoto preses konferenču skaits 40    26    

Sagatavoto TV  raidījumu  "Kriminālā informācija" 
skaits 43    43    

Sagatavoto TV  raidījumu  "Kriminālā informācija 
Ekskluzīvs" skaits 16    16    

Sagatavoto preses relīžu  skaits 120    106    

Plānoto auditu skaits 12    15    

Dienesta izmeklēšana un pēcpārbaužu veikšana 
(skaits) 100    151    

Dalība vecāko amatpersonu un Eiropas integrācijas 
padomes sēdēs (skaits) 10    31    

Vizīšu organizēšana (skaits) 50    65    

Starptautisko tehniskās palīdzības projektu 
sagatavošana un koordinēšana (skaits) 15    16    

02.00.00. Iekšlietu ministrijas vienotā sakaru un informācijas sistēma 
Iestāžu skaits 2 2

Štata vienību skaits 189    167    

Štata vienību skaits, kuras finansē no dotācijas no 
vispārējiem ieņēmumiem 189    167    

02.01.00. Sakaru centrs 
Iestāžu skaits 1 1

Štata vienību skaits, kuras finansē no dotācijas no 
vispārējiem ieņēmumiem 50    37    

02.02.00. Informācijas centrs 
Iestāžu skaits 1 1

Štata vienību skaits, kuras finansē no dotācijas no 
vispārējiem ieņēmumiem 139    130    

Sniegto maksas pakalpojumu (izziņu) veidu skaits 3 3

Izsniegto izziņu skaits 6 000    5 492    

03.00.00. Iekšlietu ministrijas materiāltehniskā apgāde 
Iestāžu skaits 1 1
Štata vienību skaits 197    161    

Štata vienību skaits, kuras finansē no dotācijas no 
vispārējiem ieņēmumiem 193    157    

Štata vienību skaits, kuras finansē no maksas 
pakalpojumiem u.c. pašu ieņēmumiem 4 4

Darbiniekiem izsniegto formas tērpa priekšmetu 
vidējās izmaksas gadā (Ls) 82,5    108,6    

06.00.00. Valsts policija 
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Iestāžu skaits 39    39    

Štata vienību skaits 11 946   10 790   

Štata vienību skaits, kuras finansē no dotācijas no 
vispārējiem ieņēmumiem 10 157   9 391    

t.sk. vidējais nokomplektējamo štata vienību  skaits 9 552    9 391    

Štata vienību skaits, kuras finansē no maksas 
pakalpojumiem u.c. pašu ieņēmumiem 1 789    1 399    

No dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem finansēto  
valsts policijas darbinieku skaits uz 1000 iedzīvotājiem 4,1 4,0 

Apsargājamo objektu skaits kopā 11 600   11 600   

Izdevumi (bez investīcijām) uz vienu policijas 
darbinieku gadā (Ls) 3 728    3 817    

06.01.00. Valsts policijas pārvaldes  

Iestāžu skaits 31    31    

Štata vienību skaits, kuras finansē no dotācijas no 
vispārējiem ieņēmumiem, 9 036    8 351    

t.sk.:  

specializētais atašejs 2 2

vidējais nokomplektējamo štata vienību  skaits  8 466    8 351    

Dalība ES organizētajās sanāksmēs tieslietu un 
iekšlietu jomā 10    10    

Dalība semināros par Eiropas Kopienas tiesību kopuma 
– acquis pārņemšanu 7 7

Izdevumi (bez investīcijām) uz vienu policijas 
darbinieku gadā (Ls) 3 751    3 814    

Valsts policijas Policijas skola 

Nosacītais izglītojamo skaits gadā, tai skaitā finansēti 
no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem 150    150    

Uzņemto izglītojamo skaits gadā, tai skaitā finansēti no 
dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem 150    150    

Absolventu skaits gadā, tai skaitā finansēti no dotācijas 
no vispārējiem ieņēmumiem 150    143    

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem (bez 
investīcijām) uz vienu no dotācijas no vispārējiem 
ieņēmumiem finansēto izglītojamo gadā (latos) 

2 298    2 529    

Vidējais štata vienību un pedagoģisko likmju skaits 
gadā, 57    57    

tai skaitā pedagoģiskās likmes un pedagogu štata 
vienības 21    21    
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No dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem finansētais 
vidējais štata vienību un pedagoģisko likmju skaits 
gadā,

57    57    

tai skaitā pedagoģiskās likmes un pedagogu štata 
vienības 21    21    

Nosacītais izglītojamo skaits gadā uz vienu 
pedagoģisko likmi un pedagogu štata vienību 7 7

No dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem finansētais 
nosacītais izglītojamo skaits gadā uz vienu no dotācijas 
no vispārējiem ieņēmumiem finansēto pedagoģisko 
likmi un pedagogu štata vienību 

7 7

Ekspertīzu skaits 3 000    2 685    

06.02.00. Valsts apsardzes dienests 
Iestāžu skaits 1 1

Štata vienību skaits, kuras finansē no dotācijas no 
vispārējiem ieņēmumiem, 879    855    

t.sk. vidējais nokomplektējamo štata vienību  skaits 844    855    

Izdevumi (bez investīcijām) uz vienu policijas 
darbinieku gadā (Ls) 2 930    2 822    

06.03.00. Apvienība "Apsardze" 
Iestāžu skaits 5 5

Štata vienību skaits, kuras finansē no maksas 
pakalpojumiem u.c. pašu ieņēmumiem 1 658    1 303    

Apsargājamo objektu skaits kopā 11 600   11 600   

Izdevumi (bez investīcijām) uz vienu policijas 
darbinieku gadā (Ls) 3 215    3 442    

06.04.00. Pārējie pakalpojumi 

Štata vienību skaits, kuras finansē no maksas 
pakalpojumiem u.c. pašu ieņēmumiem 131    96    

Izdevumi (bez investīcijām) uz vienu policijas 
darbinieku gadā (Ls) 4 962    4 477    

06.05.00. Autotransporta centrālā bāze 
Iestāžu skaits 1 1

Štata vienību skaits, kuras finansē no dotācijas no 
vispārējiem ieņēmumiem 149    96    

Viena transportlīdzekļa ekspluatācijas izdevumi gadā
(Ls) 2 256    2 458    

Autotransporta tehniskās gatavības koeficients 0,86    0,82    
06.06.00. Ekspertīžu centrs 

Iestāžu skaits 1 1

Štata vienību skaits, kuras finansē no dotācijas no 
vispārējiem ieņēmumiem 93    89    

Ekspertīžu skaits 22 000   20 341   

Ekspertīžu veidu skaits 38    38    

06.07.00. Alkohola, narkotiku,psihotropo vielu un citu ekspertīžu apmaksa 
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Alkohola ekspertīžu skaits (gadā) 2 000    1 726    

Vienas alkohola ekspertīzes izmaksas (Ls) 15    15    

Narkotisko vielu ietekmes ekspertīžu skaits (gadā) 3 000    1 114    

Vidējā vienas narkotisko vielu ietekmes ekspertīzes 
izmaksas (Ls) 35 35

Ekspertīžu skaits, kurās pārbaudāmās personas 
atteikušās no ekspertīzes veikšanas (gadā) 250    70    

Ekspertīzes izmaksas, kurās pārbaudāmās personas 
atteikušās no ekspertīzes veikšanas (Ls) 3 3

07.00.00. Ugunsdzēsības un glābšanas dienests 
Iestāžu skaits 24    24    

Štata vienību skaits 3 478    3 227    

Štata vienību skaits, kuras finansē no dotācijas no 
vispārējiem ieņēmumiem, 3 448    3 201    

t.sk. vidējais nokomplektējamo štata vienību  skaits 3 260    3 201    

Štata vienību skaits, kuras finansē no maksas 
pakalpojumiem u.c. pašu ieņēmumiem 30    26    

07.01.00. Ugunsdzēsība 
Iestāžu skaits 22    22    
Štata vienību skaits 3 367    3 137    

Štata vienību skaits, kuras finansē no dotācijas no 
vispārējiem ieņēmumiem, 3 337    3 111    

t.sk. vidējais nokomplektējamo štata vienību  skaits 3 160    3 111    

Viena  darbinieka uzturēšanas vidējās izmaksas gadā
(Ls) 3 019    3 067    

Štata vienību skaits, kuras finansē no maksas 
pakalpojumiem u.c. pašu ieņēmumiem 30    26    

Ugunsdzēsības depo un posteņu skaits 89    89    
07.02.00. Ugunsdrošības dienesta darbinieku apmācība 

Iestāžu skaits 1 1

Štata vienību skaits, kuras finansē no dotācijas no 
vispārējiem ieņēmumiem 87    72    

Nosacītais izglītojamo skaits gadā, tai skaitā finansēti 
no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem 322    73    

Uzņemto izglītojamo skaits gadā, tai skaitā finansēti no 
dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem 250    53    

Absolventu skaits gadā, tai skaitā finansēti no dotācijas 
no vispārējiem ieņēmumiem 247    128    

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem (bez 
investīcijām) uz vienu no dotācijas no vispārējiem 
ieņēmumiem finansēto izglītojamo gadā (latos) 

751    3 318    

Vidējais štata vienību un pedagoģisko likmju skaits 
gadā, 80    72    
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tai skaitā pedagoģiskās likmes un pedagogu štata 
vienības 17    16    

No dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem finansētais 
vidējais štata vienību un pedagoģisko likmju skaits 
gadā,

80    72    

tai skaitā pedagoģiskās likmes un pedagogu štata 
vienības 17    16    

Nosacītais izglītojamo skaits gadā uz vienu 
pedagoģisko likmi un pedagogu štata vienību 19    5

No dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem finansētais 
nosacītais izglītojamo skaits gadā uz vienu no dotācijas 
no vispārējiem ieņēmumiem finansēto pedagoģisko 
likmi un pedagogu štata vienību 

19    5

07.03.00. Ugunsdrošības propaganda 
Iestāžu skaits 1 1

Štata vienību skaits 24    18    

Štata vienību skaits, kuras finansē no dotācijas no 
vispārējiem ieņēmumiem, 24    18    

t.sk. vidējais nokomplektējamo štata vienību  skaits 20    18    

Muzeja apmeklētāju skaits 9 000    11 186   
09.00.00. Drošības policija 

Iestāžu skaits 1 1

10.00.00. Robežsardze 
Iestāžu skaits 11    11    

Štata vienību skaits 3 401    3 202    

Štata vienību skaits, kuras finansē no dotācijas no 
vispārējiem ieņēmumiem 3 401    3 202    

Vidējie izdevumi (bez investīcijām) uz vienu 
robežsargu gadā (Ls) 3 638    3 864    

Vidējais sauszemes robežas garums (km), ko apsargā
1 robežsargs 5,08    6,74    

Vidējais robežšķērsojošo personu skaits, kuru 
robežkontroli veic 1 robežsargs 6 988    7 800    

Robežkontroles nodrošināšana: 

lidostu  robežkontroles punktu skaits 4 4

ostu robežkontroles punktu skaits 9 9
robežpārejas  punktu skaits 38    38    

ceļu robežkontroles punktu skaits 16    16    

dzelzceļu robežkontroles punktu skaits 12    12    

Robežu apsardzības pierobežas režīma nodrošināšanas 
nodaļu skaits 30    30    

Robežu šķērsojošo personu un transportlīdzekļu skaits 
robežkontrolē:

personu robežkontrole 8 900 000   9 221 078   

automašīnu robežkontrole 3 040 000   3 808 919   
vilcienu robežkontrole 18 500   18 266   
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lidmašīnu robežkontrole 18 500   17 465   

peldošo transportlīdzekļu robežkontrole 17 200   16 677   
Radiācijas kontrole uz valsts robežas: 

stacionāro iekārtu skaits 17    20    

pārnēsājamo iekārtu skaits 66    87    
Dienesta suņu skaits 162    162    

Valsts robežsardzes Rēzeknes robežsargu skola 

Nosacītais izglītojamo skaits gadā, tai skaitā finansēti 
no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem 107    106    

Uzņemto izglītojamo skaits gadā, tai skaitā finansēti no 
dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem 90    98    

Absolventu skaits gadā, tai skaitā finansēti no dotācijas 
no vispārējiem ieņēmumiem 85    95    

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem (bez 
investīcijām) uz vienu no dotācijas no vispārējiem 
ieņēmumiem finansēto izglītojamo gadā (latos) 

1 348    1 364    

Vidējais štata vienību un pedagoģisko likmju skaits 
gadā, 17    17    

tai skaitā pedagoģiskās likmes un pedagogu štata 
vienības 17    17    

No dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem finansētais 
vidējais štata vienību un pedagoģisko likmju skaits 
gadā,

17    17    

tai skaitā pedagoģiskās likmes un pedagogu štata 
vienības 17    17    

Nosacītais izglītojamo skaits gadā uz vienu 
pedagoģisko likmi un pedagogu štata vienību 6 6

No dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem finansētais 
nosacītais izglītojamo skaits gadā uz vienu no dotācijas 
no vispārējiem ieņēmumiem finansēto pedagoģisko 
likmi un pedagogu štata vienību 

6 6

Atskaitīto audzēkņu skaits gadā, tai skaitā finansēti no 
dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem 5 3

11.00.00. Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde 
Iestāžu skaits 1 1

Štata vienību skaits 921    662    

Štata vienību skaits, kuras finansē no dotācijas no 
vispārējiem ieņēmumiem 921    662    

Izsniedzamo Latvijas Republikas pilsoņa pasu skaits 150 000   137 534   

Izsniedzamo Latvijas nepilsoņa pasu skaits 20 000   45 427   

Izsniedzamo vīzu skaits 6 500    5 993    

Izsniedzamo uzturēšanās (termiņuzturēšanās un 
pastāvīgās uzturēšanās) atļauju skaits 10 000   11 465   

Naturalizācijas pārvaldei sniegto atzinumu skaits 10 000   9 426    

Apstiprināto ielūgumu skaits 88 000   80 869   
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Paredzamais izskatāmo repatriācijas lietu skaits 600    307    

Paredzamais izskatāmo patvēruma meklētāju 
pieteikumu skaits 25    30    

Plānotais bēgļu pabalsta saņēmēju skaits 7 3

13.00.00. Veselības aprūpe 

IeM poliklīnikas Centrālās medicīniskās ekspertīzes 
komisijā ekspertēto personu skaits 4 200    3 592    

IeM poliklīnikā regulārajās profilaktiskajās veselības 
pārbaudēs izmeklēto personu skaits 9 500    8 052    

Stacionārā ārstēto IeM darbinieku skaits, 1 900    2 023    

t.sk. Iekšlietu ministrijas poliklīnikas profesionālās
rehabilitācijas nodaļā ārstēto slimnieku skaits 850    759    

Stacionāra gultasdienu skaits 18 500   17 607   

t.sk. Iekšlietu ministrijas poliklīnikas  profesionālās
rehabilitācijas nodaļā 9 800    8 355    

Vidējais ārstēšanās ilgums (dienas) 12    11    

Iekšlietu  ministrijas poliklīnikas profesionālās
rehabilitācijas nodaļas gultu skaits 30    30    

Izdevumi (bez investīcijām) uz vienu Iekšlietu 
ministrijas poliklīnikas profesionālās rehabilitācijas 
nodaļā ārstēto slimnieku dienā (Ls) 

9,6    9,6    

14.00.00. Latvijas Policijas akadēmija 

Iestāžu skaits 1 1

Štata vienību skaits 448    343    

Štata vienību skaits, kuras finansē no dotācijas no 
vispārējiem ieņēmumiem, 366    285    

t.sk. pedagoģiskās likmes 132    107    

Štata vienību skaits, kuras finansē no maksas 
pakalpojumiem u.c. pašu ieņēmumiem, 82    58    

t.sk. pedagoģiskās likmes 36    20    

Vidējais nosacītais studējošo skaits gadā 3 490    3 471    

t.sk.  finansēti no dotācijas no vispārējiem 
ieņēmumiem 1 714    1 760    

Uzņemto studentu skaits 140    256    

Asolventu skaits 929    523    

Stipendiju fonds (Ls) 281 367   280 897   

Transporta izdevumu kompensācija (Ls) 44 829   44 840   
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Izdevumi (bez investīcijām) uz vienu studējošo gadā
no  dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem (Ls) 947    922    

16.00.00. Starptautiskā sadarbība 

Štata vienību skaits, kuras finansē no dotācijas no 
vispārējiem ieņēmumiem, 1 1

t.sk. specializētais atašejs 1 1

Tieslietu un Iekšlietu ministriju padomnieku sarīkotās
tikšanās 12    50    

Tikšanās (skaits) ar ES dalībvalstu, Eiropas Komisijas, 
Padomes un Parlamenta pārstāvjiem 24    4

Tikšanās (skaits) ar citu starptautisko organizāciju 
pārstāvjiem un dalība to organizētajos pasākumos 6 41    

Dalība Eiropas Padomes darba grupās un ekspertu 
tikšanās 12    23    

Dalība Eiropas Komisijas organizētajās tehniskajās
konsultācijās, sanāksmēs un konferencēs 6 20    

Ikmēneša aktualitāšu sagatavošana par notikumiem 
tieslietās un iekšlietās 12    12    

Kārtējo ziņojumu sagatavošana (skaits) 24    24    
Gada pārskata sagatavošana 1 1

17.00.00 Izdienas pensijas un pabalsti 
saņēmēju skaits kopā, 1 320 1 322 

t.sk. plānotais saņēmēju skaita pieaugums 224 211 
pensijas apmērs vidēji mēnesī (Ls) 120 109 

Apbedīšanas pabalsti: 

vidējais pabalsta apmērs (Ls) 240 219 
izmaksāto pabalstu skaits 10 15 

19.00.00. Dotācija sportam 
Pasaules policijas  čempionāti 2 2

Eiropas policijas  čempionāti 3 2
Starptautiskie turnīri 10    7

Latvijas  čempionāti 11    11    

IeM  darbinieku spartakiādes 11    11    
IeM  darbinieku sporta svētki 1 1

IeM  čempionāti 4 4

Mācību - metodiskie semināri 5 1

22.00.00. Sardzes pulks 
Iestāžu skaits 1 1

Štata vienību skaits 294    256    

Štata vienību skaits, kuras finansē no dotācijas no 
vispārējiem ieņēmumiem 294    256    

Maksimālais obligātā militārā dienesta karavīru skaits 821    943    

Dienesta apmaksas fonds (Ls) 190 000   190 230   
Apsargājamo objektu skaits 4 4

Viena  karavīra  uzturēšanas  izmaksas gadā (Ls) 1 200    1 159    
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Konvojēšanas etapu skaits 2 600    2 055    

23.00.00. Patvēruma meklētāju izmitināšanas centrs 
Štata vienību skaits 17 9

Štata vienību skaits, kuras finansē no dotācijas no 
vispārējiem ieņēmumiem, 17 9

t.sk. vidējais nokomplektējamo štata vienību  skaits 8 9

Izdevumi (bez investīcijām) uz vienu patvēruma 
meklētāju dienā (Ls)  9,5 75

Vidējais patvēruma meklētāju skaits gadā 22 3

24.00.00. Valsts robežas izbūve 

Štata vienību skaits, kuras finansē no dotācijas no 
vispārējiem ieņēmumiem 13    11    

Projektējamo objektu skaits 3 4

Būvējamo objektu skaits, 19    47    
no tiem nododami ekspluatācijā 18    22    

INFORMĀCIJA PAR VALSTS BUDŽETA LĪDZEKĻU IZLIETOJUMU (latos) 
 Pārskata gadā

Nr.p.k. 
 

Iepriekšējā
gadā (faktiskā

izpilde) 
apstiprināts 

likumā faktiskā izpilde

Iekšlietu ministrija - kopā
1. Ieņēmumi (kopā) 85 703 745 98 906 389 95 915 426 
1.1. dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 77 608 594 87 010 794 87 010 794 
1.2. maksas pakalpojumi un citi ieņēmumi 6 732 427 7 918 174 6 561 760 
1.3. ārvalstu finansu palīdzība 1 362 724 3 977 421 2 342 872 
2. Izdevumi (kopā) 85 664 201 98 948 646 95 961 153 
2.1. uzturēšanas izdevumi (kopā) 73 253 097 81 888 311 80 310 799 
2.1.1. atalgojumi 33 744 971 38 507 065 37 857 816 
2.1.2. komandējumi 483 622 494 634 481 629 
2.1.3. subsīdijas un dotācijas 2 351 191 2 646 796 2 646 337 
2.2. izdevumi kapitālieguldījumiem (kopā) 12 411 104 17 060 335 15 650 354 
2.2.1. inventāra iegāde 2 516 814 2 181 270 1 893 836 
2.2.2. kapitālais remonts 260 435 311 414 311 447 
2.2.3. investīcijas 9 592 086 14 564 314 13 438 106 

3. Nodarbinātība       
3.1. faktiskais nodarbināto skaits 19 019   18 968 
3.2. vidējā darba alga 143   159 

01.00.00 "Ministrijas vadība" 
(Centrālais aparāts) 

1. Ieņēmumi (kopā) 778 077 833 497 833 058 
1.1. dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 777 970 833 057 833 057 
1.2. maksas pakalpojumi un citi ieņēmumi 107 440 1 

2. Izdevumi (kopā) 778 077 833 497 833 057 
2.1. uzturēšanas izdevumi (kopā) 778 077 833 497 833 057 
2.1.1. atalgojumi 519 552 542 045 542 045 
2.1.2. komandējumi 44 572 56 958 39 941 
2.1.3. subsīdijas un dotācijas       
2.2. izdevumi kapitālieguldījumiem (kopā)
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2.2.1. inventāra iegāde       
2.2.2. kapitālais remonts       
2.2.3. investīcijas       

3. Nodarbinātība       
3.1. faktiskais nodarbināto skaits 136 - 139 
3.2. vidējā darba alga 279 - 310 

02.00.00 "IeM vienotā sakaru un informācijas sistēma" 
(Sakaru centrs, Informācijas centrs, Saimniecības un apgādes pārvalde) 

1. Ieņēmumi (kopā) 3 204 624 2 864 358 2 866 150 
1.1. dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 3 112 652 2 816 043 2 816 043 
1.2. maksas pakalpojumi un citi ieņēmumi 91 972 48 315 50 107 

2. Izdevumi (kopā) 3 190 516 2 878 673 2 876 618 
2.1. uzturēšanas izdevumi (kopā) 1 915 035 1 319 391 1 317 534 
2.1.1. atalgojumi 307 054 332 942 332 941 
2.1.2. komandējumi 6 172 10 751 10 672 
2.1.3. subsīdijas un dotācijas       
2.2. izdevumi kapitālieguldījumiem (kopā) 1 275 481 1 559 282 1 559 084 
2.2.1. inventāra iegāde 25 483 3 456 3 436 
2.2.2. kapitālais remonts       
2.2.3. investīcijas 1 249 998 1 555 826 1 555 648 

3. Nodarbinātība       
3.1. faktiskais nodarbināto skaits 168   167 
3.2. vidējā darba alga 146   163 

02.01.00 "Sakaru centrs" 
(Sakaru centrs) 

1. Ieņēmumi (kopā) 1 730 377 2 020 286 2 018 573 
1.1. dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 721 075 2 009 286 2 009 286 
1.2. maksas pakalpojumi un citi ieņēmumi 9 302 11 000 9 287 

2. Izdevumi (kopā) 1 730 373 2 020 286 2 018 255 
2.1. uzturēšanas izdevumi (kopā) 780 375 864 460 862 607 
2.1.1. atalgojumi 82 043 90 538 90 537 
2.1.2. komandējumi 4 006 4 511 4 498 
2.1.3. subsīdijas un dotācijas       
2.2. izdevumi kapitālieguldījumiem (kopā) 949 998 1 155 826 1 155 648 
2.2.1. inventāra iegāde       
2.2.2. kapitālais remonts       
2.2.3. investīcijas 949 998 1 155 826 1 155 648 

3. Nodarbinātība       
3.1. faktiskais nodarbināto skaits 38 - 37 
3.2. vidējā darba alga 170 - 197 

02.02.00 "Informācijas centrs" 
( Informācijas centrs) 

1. Ieņēmumi (kopā) 744 105 844 072 847 577 
1.1. dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 661 435 806 757 806 757 
1.2. maksas pakalpojumi un citi ieņēmumi 82 670 37 315 40 820 

2. Izdevumi (kopā) 730 001 858 387 858 363 
2.1. uzturēšanas izdevumi (kopā) 404 518 454 931 454 927 
2.1.1. atalgojumi 225 011 242 404 242 404 
2.1.2. komandējumi 2 166 6 240 6 174 



Iekšlietu ministrijas 2002. gada pārskats 

37 

2.1.3. subsīdijas un dotācijas       
2.2. izdevumi kapitālieguldījumiem (kopā) 325 483 403 456 403 436 
2.2.1. inventāra iegāde 25 483 3 456 3 436 
2.2.2. kapitālais remonts       
2.2.3. investīcijas 300 000 400 000 400 000 

3. Nodarbinātība       
3.1. faktiskais nodarbināto skaits 130 - 130 
3.2. vidējā darba alga 139 - 153 

02.03.00 "Valsts nozīmes datu pārraides tīklu pamatpakalpojumi" 
(Saimniecības un apgādes pārvalde) 

1. Ieņēmumi (kopā) 730 142     
1.1. dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 730 142     
1.2. maksas pakalpojumi un citi ieņēmumi       

2. Izdevumi (kopā) 730 142     
2.1. uzturēšanas izdevumi (kopā) 730 142     
2.1.1. atalgojumi       
2.1.2. komandējumi       
2.1.3. subsīdijas un dotācijas       
2.2. izdevumi kapitālieguldījumiem (kopā)
2.2.1. inventāra iegāde       
2.2.2. kapitālais remonts       
2.2.3. investīcijas       

3. Nodarbinātība       
3.1. faktiskais nodarbināto skaits   -   
3.2. vidējā darba alga   -   

03.00.00 "IeM materiāltehniskā apgāde"  
(Saimniecības un apgādes pārvalde) 

1. Ieņēmumi (kopā) 3 284 647 3 239 885 3 233 631 
1.1. dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 3 243 567 3 189 885 3 189 885 
1.2. maksas pakalpojumi un citi ieņēmumi 41 080 50 000 43 746 

2. Izdevumi (kopā) 3 283 284 3 239 885 3 235 502 
2.1. uzturēšanas izdevumi (kopā) 2 012 579 1 996 350 1 991 967 
2.1.1. atalgojumi 195 670 217 587 217 582 
2.1.2. komandējumi 123 19 19 
2.1.3. subsīdijas un dotācijas       
2.2. izdevumi kapitālieguldījumiem (kopā) 1 270 705 1 243 535 1 243 535 
2.2.1. inventāra iegāde 998 726 1 023 535 1 020 335 
2.2.2. kapitālais remonts 257 509 220 000 220 000 
2.2.3. investīcijas       

3. Nodarbinātība       
3.1. faktiskais nodarbināto skaits 165 - 161 
3.2. vidējā darba alga 96 - 110 

06.00.00 "Valsts policija" 
(VP pilsētu  un rajonu  policijas  pārvaldes, Valsts apsardzes dienests, 

 apvienības "Apsardze" iestādes u.c. VP iestādes) 
 
1. Ieņēmumi (kopā) 38 104 373 43 482 667 42 064 595 
1.1. dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 32 495 647 36 626 070 36 626 070 
1.2. maksas pakalpojumi un citi ieņēmumi 5 608 726 6 601 390 5 335 802 
1.3. ārvalstu finansu palīdzība   255 207 102 723 
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2. Izdevumi (kopā) 38 146 399 43 482 667 42 064 582 
2.1. uzturēšanas izdevumi (kopā) 37 455 598 41 827 502 40 629 621 
2.1.1. atalgojumi 19 454 572 22 137 823 21 492 292 
2.1.2. komandējumi 221 590 178 255 184 283 
2.1.3. subsīdijas un dotācijas       
2.2. izdevumi kapitālieguldījumiem (kopā) 690 801 1 655 165 1 434 961 
2.2.1. inventāra iegāde 301 195 679 069 458 437 
2.2.2. kapitālais remonts 2 926 91 414 91 414 
2.2.3. investīcijas 374 381 882 000 882 000 

3. Nodarbinātība       
3.1. faktiskais nodarbināto skaits 10 941   10 790 
3.2. vidējā darba alga 144   158 

06.01.00 "Valsts policijas pārvaldes " 
06.07.00 "Alkohola, narkotisko un psihotropo vielu un citu ekspertīžu apmaksa" 

06.08.00 "Dotācija Daugavpils PRPP materiāltehniskā nodrošinājuma uzlabošanai" 
(Valsts policijas pilsētu un rajonu policijas  pārvaldes u.c. VP iestādes) 

 
1. Ieņēmumi (kopā) 29 090 036 33 118 515 32 899 468 
1.1. dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 28 870 783 32 613 308 32 613 308 
1.2. maksas pakalpojumi un citi ieņēmumi 219 253 250 000 183 437 
1.3. ārvalstu finansu palīdzība   255 207 102 723 
2. Izdevumi (kopā) 29 093 659 33 118 515 32 897 541 
2.1. uzturēšanas izdevumi (kopā) 28 575 927 31 939 350 31 809 538 
2.1.1. atalgojumi 15 598 076 17 472 917 17 423 220 
2.1.2. komandējumi 193 024 146 266 153 033 
2.1.3. subsīdijas un dotācijas       
2.2. izdevumi kapitālieguldījumiem (kopā) 517 732 1 179 165 1 088 003 
2.2.1. inventāra iegāde 129 367 204 809 113 647 
2.2.2. kapitālais remonts 1 984 91 414 91 414 
2.2.3. investīcijas 374 381 882 000 882 000 

3. Nodarbinātība       
3.1. faktiskais nodarbināto skaits 8 455 - 8 351 
3.2. vidējā darba alga 150 - 166 

06.02.00 "Valsts apsardzes dienests" 
(Valsts apsardzes dienests) 

 
1. Ieņēmumi (kopā) 2 256 369 2 473 159 2 413 957 
1.1. dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 072 295 2 233 159 2 233 159 
1.2. maksas pakalpojumi un citi ieņēmumi 184 074 240 000 180 798 

2. Izdevumi (kopā) 2 256 369 2 473 159 2 412 987 
2.1. uzturēšanas izdevumi (kopā) 2 255 663 2 468 159 2 410 255 
2.1.1. atalgojumi 1 412 864 1 592 546 1 560 971 
2.1.2. komandējumi 1 006 1 500 1 022 
2.1.3. subsīdijas un dotācijas       
2.2. izdevumi kapitālieguldījumiem (kopā) 706 5 000 2 732 
2.2.1. inventāra iegāde 706 5 000 2 622 
2.2.2. kapitālais remonts       
2.2.3. investīcijas       

3. Nodarbinātība       
3.1. faktiskais nodarbināto skaits 842   855 
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3.2. vidējā darba alga 137   149 
06.03.00 "Apvienība "Apsardze" 
( apvienības "Apsardze" iestādes ) 

 
1. Ieņēmumi (kopā) 4 763 659 5 330 000 4 483 956 
1.1. dotācija no vispārējiem ieņēmumiem       
1.2. maksas pakalpojumi un citi ieņēmumi 4 763 659 5 330 000 4 483 956 

2. Izdevumi (kopā) 4 799 298 5 330 000 4 485 395 
2.1. uzturēšanas izdevumi (kopā) 4 657 935 5 130 000 4 402 564 
2.1.1. atalgojumi 1 913 620 2 355 000 1 893 852 
2.1.2. komandējumi 22 344 21 650 20 213 
2.1.3. subsīdijas un dotācijas       
2.2. izdevumi kapitālieguldījumiem (kopā) 141 363 200 000 82 831 
2.2.1. inventāra iegāde 141 363 200 000 82 508 
2.2.2. kapitālais remonts       
2.2.3. investīcijas       

3. Nodarbinātība       
3.1. faktiskais nodarbināto skaits 1 367   1 303 
3.2. vidējā darba alga 106   111 

06.04.00 "Pārējie pakalpojumi" 
(Valsts policijas pilsētu un rajonu policijas  pārvaldes)  

 
1. Ieņēmumi (kopā) 360 812 650 000 428 197 
1.1. dotācija no vispārējiem ieņēmumiem       
1.2. maksas pakalpojumi un citi ieņēmumi 360 812 650 000 428 197 

2. Izdevumi (kopā) 358 673 650 000 429 767 
2.1. uzturēšanas izdevumi (kopā) 340 673 572 000 361 372 
2.1.1. atalgojumi 161 402 282 800 179 689 
2.1.2. komandējumi 9 1 650 3 262 
2.1.3. subsīdijas un dotācijas       
2.2. izdevumi kapitālieguldījumiem (kopā) 18 000 78 000 68 395 
2.2.1. inventāra iegāde 18 000 78 000 68 395 
2.2.2. kapitālais remonts       
2.2.3. investīcijas       

3. Nodarbinātība       
3.1. faktiskais nodarbināto skaits 90   96 
3.2. vidējā darba alga 145   152 

06.05.00 "Autotransporta centrālā bāze" 
(Autotransporta centrālā bāze) 

1. Ieņēmumi (kopā) 1 235 990 1 248 529 1 193 762 
1.1. dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 190 141 1 177 139 1 177 139 
1.2. maksas pakalpojumi un citi ieņēmumi 45 849 71 390 16 623 

2. Izdevumi (kopā) 1 235 990 1 248 529 1 193 762 
2.1. uzturēšanas izdevumi (kopā) 1 222 990 1 235 529 1 180 762 
2.1.1. atalgojumi 172 174 213 563 213 563 
2.1.2. komandējumi 701 800 710 
2.1.3. subsīdijas un dotācijas       
2.2. izdevumi kapitālieguldījumiem (kopā) 13 000 13 000 13 000 
2.2.1. inventāra iegāde 11 759 13 000 13 000 
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2.2.2. kapitālais remonts 942     
2.2.3. investīcijas       

3. Nodarbinātība       
3.1. faktiskais nodarbināto skaits 102 - 96 
3.2. vidējā darba alga 139 - 181 

06.06.00 "Ekspertīžu centrs" 
(Ekspertīžu centrs ) 

1. Ieņēmumi (kopā) 397 507 662 464 645 255 
1.1. dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 362 428 602 464 602 464 
1.2. maksas pakalpojumi un citi ieņēmumi 35 079 60 000 42 791 

2. Izdevumi (kopā) 402 410 662 464 645 130 
2.1. uzturēšanas izdevumi (kopā) 402 410 482 464 465 130 
2.1.1. atalgojumi 196 436 220 997 220 997 
2.1.2. komandējumi 4 506 6 389 6 043 
2.1.3. subsīdijas un dotācijas       
2.2. izdevumi kapitālieguldījumiem (kopā) 180 000 180 000 
2.2.1. inventāra iegāde   178 260 178 265 
2.2.2. kapitālais remonts       
2.2.3. investīcijas       

3. Nodarbinātība       
3.1. faktiskais nodarbināto skaits 85 - 89 
3.2. vidējā darba alga 175 - 191 

07.00.00 " Ugunsdzēsības un glābšanas dienests" -  kopā
1. Ieņēmumi (kopā) 8 685 227 10 566 590 10 532 303 
1.1. dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 8 519 065 10 354 940 10 354 940 
1.2. maksas pakalpojumi un citi ieņēmumi 166 162 211 650 177 363 

2. Izdevumi (kopā) 8 689 182 10 566 590 10 531 597 
2.1. uzturēšanas izdevumi (kopā) 8 591 912 9 975 764 9 942 818 
2.1.1. atalgojumi 4 599 147 5 464 710 5 461 108 
2.1.2. komandējumi 60 974 72 679 74 449 
2.1.3. subsīdijas un dotācijas       
2.2. izdevumi kapitālieguldījumiem (kopā) 97 270 590 826 588 779 
2.2.1. inventāra iegāde 32 270 48 826 46 746 
2.2.2. kapitālais remonts     33 
2.2.3. investīcijas 50 000 542 000 542 000 

3. Nodarbinātība       
3.1. faktiskais nodarbināto skaits 3 219 - 3 227 
3.2. vidējā darba alga 116 - 138 

07.01.00 "Ugunsdzēsība" 
(Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta iestādes) 

1. Ieņēmumi (kopā) 8 411 423 10 251 933 10 240 755 
1.1. dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 8 266 730 10 082 133 10 082 133 
1.2. maksas pakalpojumi un citi ieņēmumi 144 693 169 800 158 622 

2. Izdevumi (kopā) 8 415 374 10 251 933 10 240 057 
2.1. uzturēšanas izdevumi (kopā) 8 322 932 9 665 937 9 656 108 
2.1.1. atalgojumi 4 445 236 5 294 560 5 290 959 
2.1.2. komandējumi 59 839 71 929 73 702 
2.1.3. subsīdijas un dotācijas       
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2.2. izdevumi kapitālieguldījumiem (kopā) 92 442 585 996 583 949 
2.2.1. inventāra iegāde 27 442 43 996 41 916 
2.2.2. kapitālais remonts     33 
2.2.3. investīcijas 50 000 542 000 542 000 

3. Nodarbinātība       
3.1. faktiskais nodarbināto skaits 3 128   3 137 
3.2. vidējā darba alga 116   137 

07.02.00 "Ugnsdrošības dienesta darbinieku apmācība" 
(Ugunsdzēsības koledža) 

1. Ieņēmumi (kopā) 244 439 283 526 260 448 
1.1. dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 223 465 242 226 242 226 
1.2. maksas pakalpojumi un citi ieņēmumi 20 974 41 300 18 222 

2. Izdevumi (kopā) 244 439 283 526 260 447 
2.1. uzturēšanas izdevumi (kopā) 239 841 278 926 255 847 
2.1.1. atalgojumi 132 380 147 261 147 260 
2.1.2. komandējumi 1 043 750 747 
2.1.3. subsīdijas un dotācijas       
2.2. izdevumi kapitālieguldījumiem (kopā) 4 598 4 600 4 600 
2.2.1. inventāra iegāde 4 598 4 600 4 600 
2.2.2. kapitālais remonts       
2.2.3. investīcijas       

3. Nodarbinātība       
3.1. faktiskais nodarbināto skaits 74 - 72 
3.2. vidējā darba alga 141 - 164 

07.03.00 "Ugunsdrošības  propaganda" 
(Ugunsdzēsības muzejs) 

1. Ieņēmumi (kopā) 29 365 31 131 31 100 
1.1. dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 28 870 30 581 30 581 
1.2. maksas pakalpojumi un citi ieņēmumi 495 550 519 

2. Izdevumi (kopā) 29 369 31 131 31 093 
2.1. uzturēšanas izdevumi (kopā) 29 139 30 901 30 863 
2.1.1. atalgojumi 21 531 22 889 22 889 
2.1.2. komandējumi 92     
2.1.3. subsīdijas un dotācijas       
2.2. izdevumi kapitālieguldījumiem (kopā) 230 230 230 
2.2.1. inventāra iegāde 230 230 230 
2.2.2. kapitālais remonts       
2.2.3. investīcijas       

3. Nodarbinātība       
3.1. faktiskais nodarbināto skaits 17 - 18 
3.2. vidējā darba alga 102 - 107 

09.00.00 "Drošības policija" 

1. Ieņēmumi (kopā) 1 918 220 1 982 818 1 981 555 
1.1. dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 813 473 1 875 918 1 875 918 
1.2. maksas pakalpojumi un citi ieņēmumi 104 747 106 900 105 637 

2. Izdevumi (kopā) 1 918 219 1 982 818 1 981 550 
2.1. uzturēšanas izdevumi (kopā) 1 918 219 1 982 818 1 981 550 
2.1.1. atalgojumi       
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2.1.2. komandējumi       
2.1.3. subsīdijas un dotācijas       
2.2. izdevumi kapitālieguldījumiem (kopā)
2.2.1. inventāra iegāde       
2.2.2. kapitālais remonts       
2.2.3. investīcijas       

3. Nodarbinātība       
3.1. faktiskais nodarbināto skaits   -   
3.2. vidējā darba alga   -   

10.00.00 "Robežsardze" 
(robežsardzes pārvaldes) 

1. Ieņēmumi (kopā) 10 570 255 12 843 202 12 692 449 
1.1. dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 10 433 256 12 244 207 12 244 207 
1.2. maksas pakalpojumi un citi ieņēmumi 105 753 130 092 125 094 
1.3. ārvalstu finansu palīdzība 31 246 468 903 323 148 
2. Izdevumi (kopā) 10 564 131 12 843 202 12 695 493 
2.1. uzturēšanas izdevumi (kopā) 10 514 131 12 700 502 12 614 104 
2.1.1. atalgojumi 5 686 351 6 654 021 6 654 021 
2.1.2. komandējumi 71 929 81 839 80 583 
2.1.3. subsīdijas un dotācijas       
2.2. izdevumi kapitālieguldījumiem (kopā) 50 000 142 700 81 389 
2.2.1. inventāra iegāde 50 000 142 700 81 389 
2.2.2. kapitālais remonts       
2.2.3. investīcijas       

3. Nodarbinātība       
3.1. faktiskais nodarbināto skaits 3 088 - 3 202 
3.2. vidējā darba alga 151 - 165 

11.00.00 "Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde" 
23.00.00 "Patvēruma meklētāju izmitināšanas centrs" 

(Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde) 
1. Ieņēmumi (kopā) 4 175 071 4 933 012 4 718 268 
1.1. dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 3 990 702 4 486 795 4 486 795 
1.2. maksas pakalpojumi un citi ieņēmumi 184 369 235 937 231 473 
1.3. ārvalstu finansu palīdzība   210 280   
2. Izdevumi (kopā) 4 170 449 4 960 954 4 742 219 
2.1. uzturēšanas izdevumi (kopā) 3 483 750 4 615 755 4 397 036 
2.1.1. atalgojumi 1 417 054 1 569 406 1 569 366 
2.1.2. komandējumi 39 919 50 628 50 102 
2.1.3. subsīdijas un dotācijas 51 389 54 900 54 900 
2.2. izdevumi kapitālieguldījumiem (kopā) 686 699 345 199 345 183 
2.2.1. inventāra iegāde 586 699 245 199 245 183 
2.2.2. kapitālais remonts       
2.2.3. investīcijas 100 000 100 000 100 000 

3. Nodarbinātība       
3.1. faktiskais nodarbināto skaits 677 - 671 
3.2. vidējā darba alga 163 - 178 

13.00.00 "Veselības aprūpe" 

1. Ieņēmumi (kopā) 403 097 422 097 422 097 
1.1. dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 403 097 422 097 422 097 
1.2. maksas pakalpojumi un citi ieņēmumi       
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2. Izdevumi (kopā) 403 097 422 097 422 097 
2.1. uzturēšanas izdevumi (kopā) 403 097 422 097 422 097 
2.1.1. atalgojumi       
2.1.2. komandējumi       
2.1.3. subsīdijas un dotācijas 403 097 422 097 422 097 
2.2. izdevumi kapitālieguldījumiem (kopā)
2.2.1. inventāra iegāde       
2.2.2. kapitālais remonts       
2.2.3. investīcijas       

3. Nodarbinātība       
3.1. faktiskais nodarbināto skaits   -   
3.2. vidējā darba alga   -   

14.00.00 "Latvijas Policijas akadēmija" 
(Latvijas Policijas akadēmija) 

1. Ieņēmumi (kopā) 2 097 048 2 214 199 2 180 418 
1.1. dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 685 770 1 693 199 1 693 199 
1.2. maksas pakalpojumi un citi ieņēmumi 411 278 521 000 487 219 

2. Izdevumi (kopā) 2 171 425 2 214 199 2 183 801 
2.1. uzturēšanas izdevumi (kopā) 2 078 825 2 121 599 2 091 201 
2.1.1. atalgojumi 753 934 786 544 786 474 
2.1.2. komandējumi 11 218 17 550 17 414 
2.1.3. subsīdijas un dotācijas 379 193 326 196 325 737 
2.2. izdevumi kapitālieguldījumiem (kopā) 92 600 92 600 92 600 
2.2.1. inventāra iegāde 22 600 22 600 22 600 
2.2.2. kapitālais remonts       
2.2.3. investīcijas 70 000 70 000 70 000 

3. Nodarbinātība       
3.1. faktiskais nodarbināto skaits 344 - 343 
3.2. vidējā darba alga 179 - 187 

15.00.00 "Pirmsskolas bērnu iestādes" 
(Bērnu dārzi) 

1. Ieņēmumi (kopā) 42 956     
1.1. dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 38 917     
1.2. maksas pakalpojumi un citi ieņēmumi 4 039     

2. Izdevumi (kopā) 42 956     
2.1. uzturēšanas izdevumi (kopā) 42 956     
2.1.1. atalgojumi 18 272     
2.1.2. komandējumi       
2.1.3. subsīdijas un dotācijas       
2.2. izdevumi kapitālieguldījumiem (kopā)
2.2.1. inventāra iegāde       
2.2.2. kapitālais remonts       
2.2.3. investīcijas       

3. Nodarbinātība       
3.1. faktiskais nodarbināto skaits   -   
3.2. vidējā darba alga   -   

16.00.00 "Starptautiskā sadarbība" 
(iekšlietu atašejs Briselē)

1. Ieņēmumi (kopā) 276 882 59 779 59 779 
1.1. dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 62 602 59 779 59 779 
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1.2. maksas pakalpojumi un citi ieņēmumi       
1.3. ārvalstu finansu palīdzība 214 280     
2. Izdevumi (kopā) 276 882 59 779 58 452 
2.1. uzturēšanas izdevumi (kopā) 276 882 59 779 58 452 
2.1.1. atalgojumi 16 579 21 218 21 218 
2.1.2. komandējumi 18 690 11 467 10 036 
2.1.3. subsīdijas un dotācijas       
2.2. izdevumi kapitālieguldījumiem (kopā)
2.2.1. inventāra iegāde       
2.2.2. kapitālais remonts       
2.2.3. investīcijas       

3. Nodarbinātība       
3.1. faktiskais nodarbināto skaits 1 - 1 
3.2. vidējā darba alga (ar algas pabalstu) 1 287 - 1 550 

17.00.00 "Izdienas pensijas un pabalsti" 
(izdienas pensijas) 

1. Ieņēmumi (kopā) 1 563 430 1 758 973 1 758 973 
1.1. dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 563 430 1 758 973 1 758 973 
1.2. maksas pakalpojumi un citi ieņēmumi       

2. Izdevumi (kopā) 1 433 522 1 758 973 1 758 973 
2.1. uzturēšanas izdevumi (kopā) 1 433 522 1 758 973 1 758 973 
2.1.1. atalgojumi       
2.1.2. komandējumi       
2.1.3. subsīdijas un dotācijas 1 420 322 1 742 687 1 742 687 
2.2. izdevumi kapitālieguldījumiem (kopā)
2.2.1. inventāra iegāde       
2.2.2. kapitālais remonts       
2.2.3. investīcijas       

3. Nodarbinātība       
3.1. faktiskais nodarbināto skaits - - - 
3.2. vidējā darba alga - - - 

19.00.00 "Dotācija sportam" 

1. Ieņēmumi (kopā) 77 000 77 000 77 000 
1.1. dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 77 000 77 000 77 000 
1.2. maksas pakalpojumi un citi ieņēmumi       

2. Izdevumi (kopā) 77 000 77 000 77 000 
2.1. uzturēšanas izdevumi (kopā) 77 000 77 000 77 000 
2.1.1. atalgojumi       
2.1.2. komandējumi       
2.1.3. subsīdijas un dotācijas 77 000 77 000 77 000 
2.2. izdevumi kapitālieguldījumiem (kopā)
2.2.1. inventāra iegāde       
2.2.2. kapitālais remonts       
2.2.3. investīcijas       

3. Nodarbinātība       
3.1. faktiskais nodarbināto skaits - - - 
3.2. vidējā darba alga - - - 

20.00.00 "Iemaksas starptautiskajās organizācijās" 
(INTERPOL) 
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1. Ieņēmumi (kopā) 20 190 23 916 23 916 
1.1. dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 20 190 23 916 23 916 
1.2. maksas pakalpojumi un citi ieņēmumi       

2. Izdevumi (kopā) 20 190 23 916 23 916 
2.1. uzturēšanas izdevumi (kopā) 20 190 23 916 23 916 
2.1.1. atalgojumi       
2.1.2. komandējumi       
2.1.3. subsīdijas un dotācijas 20 190 23 916 23 916 
2.2. izdevumi kapitālieguldījumiem (kopā)
2.2.1. inventāra iegāde       
2.2.2. kapitālais remonts       
2.2.3. investīcijas       

3. Nodarbinātība       
3.1. faktiskais nodarbināto skaits - - - 
3.2. vidējā darba alga - - - 

21.00.00 "Centralizētais materiālās stimulēšanas fonds" 

1. Ieņēmumi (kopā) 61 866 61 866 61 866 
1.1. dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 61 866 61 866 61 866 
1.2. maksas pakalpojumi un citi ieņēmumi       

2. Izdevumi (kopā) 61 866 61 866 61 866 
2.1. uzturēšanas izdevumi (kopā) 61 866 61 866 61 866 
2.1.1. atalgojumi 38 500 44 500 44 500 
2.1.2. komandējumi   6 884 6 884 
2.1.3. subsīdijas un dotācijas       
2.2. izdevumi kapitālieguldījumiem (kopā)
2.2.1. inventāra iegāde       
2.2.2. kapitālais remonts       
2.2.3. investīcijas       

3. Nodarbinātība       
3.1. faktiskais nodarbināto skaits - - - 
3.2. vidējā darba alga - - - 

22.00.00 "Sardzes pulks" 
(Sardzes pulks) 

1. Ieņēmumi (kopā) 2 045 059 1 997 289 1 996 654 
1.1. dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 040 510 1 992 339 1 992 339 
1.2. maksas pakalpojumi un citi ieņēmumi 4 549 4 950 4 315 

2. Izdevumi (kopā) 2 044 968 1 997 289 1 996 936 
2.1. uzturēšanas izdevumi (kopā) 2 040 489 1 987 349 1 986 996 
2.1.1. atalgojumi 663 511 655 852 655 852 
2.1.2. komandējumi 508 600 561 
2.1.3. subsīdijas un dotācijas       
2.2. izdevumi kapitālieguldījumiem (kopā) 4 479 9 940 9 940 
2.2.1. inventāra iegāde 4 479 9 285 9 285 
2.2.2. kapitālais remonts       
2.2.3. investīcijas       

3. Nodarbinātība       
3.1. faktiskais nodarbināto skaits 262 - 256 
3.2. vidējā darba alga 138 - 180 
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24.00.00 "Valsts robežas izbūve" 
( Saimniecības un apgādes pārvalde, centrālais aparāts) 

1. Ieņēmumi (kopā) 8 395 723 11 545 241 10 412 714 
1.1. dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 7 268 880 8 494 710 8 494 710 
1.2. maksas pakalpojumi un citi ieņēmumi 9 645 7 500 1 003 
1.3. ārvalstu finansu palīdzība 1 117 198 3 043 031 1 917 001 
2. Izdevumi (kopā) 8 392 038 11 545 241 10 417 494 
2.1. uzturēšanas izdevumi (kopā) 148 969 124 153 122 611 
2.1.1. atalgojumi 74 775 80 417 80 417 
2.1.2. komandējumi 7 927 7 004 6 685 
2.1.3. subsīdijas un dotācijas       
2.2. izdevumi kapitālieguldījumiem (kopā) 8 243 069 11 421 088 10 294 883 
2.2.1. inventāra iegāde 495 362 6 600 6 425 
2.2.2. kapitālais remonts       
2.2.3. investīcijas 7 747 707 11 414 488 10 288 458 

3. Nodarbinātība       
3.1. faktiskais nodarbināto skaits 11 - 11 
3.2. vidējā darba alga 546 - 592 

MAKSAS PAKALPOJUMI UN TO IZCENOJUMI, CITI IEŅĒMUMI (latos) 
 

5.pielikums

Maksas pakalpojumi un to izcenojumi, citi ieņēmumi (Latos) 
 
Programmu 

un apakšpro-
grammu 

kods 

Maksas pakalpojumi un citi ieņēmumi Izcenojum
s

Faktiskie 
ieņēmumi 

01.00.00 Ministrijas vadība  
(Centrālais aparāts)  

Ieņēmumi kopā 1
Ieņēmumi no konkursu nolikumu izsniegšanas  1

02.00.00 
Iekšlietu ministrijas vienotā sakaru un 
informācijas sistēma   

Ieņēmumi kopā 50 107

02.01.00 Sakaru centrs  
(Sakaru centrs)  

Ieņēmumi kopā 9 287
Līgumi ar IeM pārziņā esošajiem uzņēmumiem par 
sakaru pakalpojumiem  9 287

02.02.00 Informācijas centrs  
(Informācijas centrs)  

Ieņēmumi kopā 40 820
Ieņēmumi no dokumentu izsniegšanas (informācija no 
datu bāzēm):  

Informācijas pārbaude par fiziskās personas sodāmību 
vai administratīvo pārkāpumu un izziņas sagatavošana 
valsts valodā (5 d.d. laikā)

2,60 

15 719
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Informācijas pārbaude par fiziskās personas sodāmību 
un administratīvo pārkāpumu un izziņas sagatavošana  
angļu, krievu valodās (5 d.d. laikā)

5,20 

Informācijas pārbaude par fiziskās personas sodāmību 
un administratīvo pārkāpumu un izziņas sagatavošana 
valsts valodā (1 d.d. laikā)

5,20 

Informācijas pārbaude par fiziskās personas sodāmību 
un administratīvo pārkāpumu un izziņas sagatavošana  
angļu, krievu valodās (1 d.d. laikā)

7,80 

Sagatavotās izziņas par sodāmību vai administratīvo 
pārkāpumu tulkošana angļu vai krievu valodā 3,00-2,00 

 

Noslēgtie līgumi par IC datu bāzu izmantošanu līgums 24 890
Dalības maksa par piedalīšanos konkursā 25,00 211

03.00.00 Iekšlietu ministrijas materiāltehniskā apgāde  
(Saimniecības un apgādes pārvalde)  

Ieņēmumi kopā 43 746
Telpu nomas un dienesta viesnīcu ieņēmumi līgums 38 165
Veidlapu izgatavošanas un dokumentu iesiešanas 
ieņēmumi  0,10 -0,50 2 582
Pārējie pakalpojumi   2 999

06.00.00 Valsts policija  
Ieņēmumi kopā 5 335 802

06.01.00 Valsts policijas pārvaldes  

(Valsts policijas pilsētu un rajonu policijas  pārvaldes, u.c. VP iestādes) 
Ieņēmumi kopā 183 437
Konfiscētās mantas realizācija   35 201
Ieņēmumi no dokumentu izsniegšanas (izziņu

izsniegšana sakarā ar ceļu satiksmes negadījumu) 2,36 
36 805

Telpu īre un noma   61 668
Ieņēmumi par veiktajām pārbaudēm ar alkohola 
kontroles aparātu 6,50 11 804
Par dokumenta 21x30 cm apvilkšanu ar aizsargplēvi 5,00 
Par dokumenta 8x11 cm apvilkšanu ar aizsargplēvi 1,25 
Luminiscējošas uzlīmes ar uzrakstu "Valsts policija" 0,20 

1 908

Lielgabarīta transportlīdzekļu pavadīšana 10/st. 2 881
Autostāvvietas izmantošana  5 003
Pārējie apsardzes pakalpojumi līgums 14 530
Pārējie   13 637

06.02.00 Valsts apsardzes dienests 
 

(Valsts apsardzes dienests) 
Ieņēmumi kopā 180 798
Valsts apsardzes dienesta pakalpojumi līgums 180 798

06.03.00 Apvienība  "Apsardze" 
 

(Apvienības "Apsardze" iestādes) 
Ieņēmumi kopā 4 483 956
Apvienības "Apsardze"  apsardzes pakalpojumi līgums 4 483 956

06.04.00 Pārējie pakalpojumi 
 

Ieņēmumi kopā 428 197
Lielgabarīta transportlīdzekļu pavadīšana  4 419
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 Telpu īre un noma  11 424
Ieņēmumi par veiktajām pārbaudēm ar alkohola 
kontroles aparātu  77 825
Pārējie pakalpojumi  29
Citiem resoriem un pašvaldībām sniegtie apsardzes 
pakalpojumi līgums 334 500

06.05.00 Autotransporta centrālā bāze 
 

(Autotransporta centrālā bāze)  
Ieņēmumi kopā 16 623
Autotransporta izmantošanas pakalpojumi 4,56 2 537
Autotransporta remonts 3,76 12 899
Automašīnu mazgāšana 2,00 1 187

06.06.00 Ekspertīžu centrs 
 

(Ekspertīžu centrs)  
Ieņēmumi kopā 42 791
Slēdzeņu ekspertīze (viena darba stunda) 6,60 
Aizsargierīču ekspertīze (viena darba stunda) 9,44 
Slēdzeņu drošības pakāpes noteikšana (viena darba 
stunda) 10,62 

570

Vītņstobra ieroča atšaušana un izziņas izsniegšana (par 
katru vienību) 11,80 

Speciālā numura iegravēšana uz ieroča 9,44 
Atsperes ierobežotāja uzstādīšana automātiskajiem 
ieročiem (par katru vienību) 11,68 

Auksto ieroču ekspertīze (par katru vienību) 14,75 
Portreta ekspertīze (par katru vienību) 23,60 

24994

Automātiskā ieroča pārtaisīšana uz ieroci ar atsevišķiem 
šāvieniem (par katru vienību) 14,16 

Ieroča stobra izurbšana  (par katru vienību) 11,80 
Ložu caursitamības aizsargmateriāla pārbaude (viena 
darba stunda) 10,50 

1708

Asins un  izdalījumu  izpēte (viena darba stunda) 11,68 
Spermatozoīdu klātbūtne un grupas noteikšana (viena 
darba stunda) 11,68 

Matu izpēte (viena darba stunda) 15,22 

 

Audiokasešu (fonogrammu) izpēte  (viena darba 
stunda) 12,03 

Video kasešu (fonogrammu) izpēte  (viena darba 
stunda) 10,85 

Audio, video tehnikas stāvokļa novērtēšana (viena 
darba stunda) 15,57 

301

Reprodukciju izgatavošana (melnbaltas, 1 vienība) 0,35  
Naftas produktu un smērvielu ekspertīze (viena darba 
stunda) 11,68 

Nezināmas izcelsmes vielu ķīmiskā izpēte (viena darba 
stunda) 12,56 

30

Rūpnieciski un aptiekās izgatavoto medicīnisko 
preparātu ķīmiskā izpēte (viena darba stunda) 8,35 

Pārtikas produktu ekspertīze (viena darba stunda) 10,85 
Alkoholisko dzērienu ekspertīze (viena darba stunda) 10,67 

277

Ugunsdzēsības tehniskās ekspertīzes veikšana (viena 
darba stunda) 10,85 104
Rokraksta ekspertīze (viena darba stunda) 12,50 920



Iekšlietu ministrijas 2002. gada pārskats 

49 

 Dokumentu tehniskā izpēte  (viena darba stunda) 12,50 205
Transporta līdzekļu dzinēju, virsbūves un citu agregātu 
atbilstības standartam izpēte (par katru vienību) 17,11 

Autotransporta nocenošana pēc ceļu satiksmes 
negadījumiem - vieglās automašīnas 17,70 

Autotransporta nocenošana pēc ceļu satiksmes 
negadījumiem - mikroautobusi 21,12 

Autotransporta nocenošana pēc ceļu satiksmes 
negadījumiem -kravas automašīnas 30,56 

Transporta līdzekļa tehniskā stāvokļa konsultācijas 
sniegšana pirms iegādes un pārdošanas (1 darba 
stunda) 

6,13 

A/m tehniskā stāvokļa noteikšana pēc CSN (viena 
darba stunda) 11,68 

Auto tehniskā ekspertīze (1 darba stunda) 11,80 
Transporttrasoloģiskā ekspertīze (viena darba stunda) 12,86 

374

Personāla daktiloskopēšana 2,36 154
Pirotehnikas izpēte un izziņas izsniegšana (par 1 
vienību) 5,78 1 900
Finansiālās un saimnieciskās darbības dokumentālā
revīzija (viena darba stunda) 9,44 

1 140
Informatīvais apmācības kurss (1 persona) 14,75 1 840
Apavu un apģērba ekspertīze (1 darba stunda) 10,50 102
Paternitātes noteikšana, izmantojot DNS 236,00 8 172

07.00.00   Ugunsdzēsības un glābšanas dienests  
Ieņēmumi kopā 177 363

07.01.00 Ugunsdzēsība  
(Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta iestādes) 

Ieņēmumi kopā 158 622
Valsts rezervju saglabāšanas pakalpojumi   46 341
Zinātniski pētnieciskās pārvaldes ieņēmumi   
Tehnisko noteikumu pārbaužu veikšana   

61 348

Telpu nomas un dienesta viesnīcu ieņēmumi līgums 39 613
Mežu sargāšana 600,00 2 400
Citi pakalpojumi 50,00 8 920

07.02.00 Ugunsdrošības dienesta darbinieku apmācība  

(Ugunsdzēsības koledža) 
Ieņēmumi kopā 18 222
Citu organizāciju darbinieku apmācība 143,00 11 018
Telpu nomas un dienesta viesnīcu ieņēmumi līgums 7 204

07.03.00 Ugunsdrošības  propaganda   

(Ugunsdzēsības muzejs) 
Ieņēmumi kopā 519
Muzeja biļešu realizācijas ieņēmumi:   
Muzeja apskate individuāli pieaugušajiem 0,20 
Muzeja apskate skolēnam, studentam 0,10 
Muzeja apskate ekskursantu grupai (līdz 20 cilv.) ar 
gidu 1,00 

Video, konofilmu demonstrēšana (par seansu) 0,60 

519

09.00.00 Drošības policija  
Ieņēmumi kopā 105 637
Konsultāciju pakalpojumi drošības jautājumos līgumi 105 637
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10.00.00 Robežsardze  
(Robežsardzes pārvaldes)  

Ieņēmumi kopā 125 094
Telpu nomas un  dienesta viesnīcu ieņēmumi   108 535
Teritorijas noma   4 279
Citi pakalpojumi   12 280

11.00.00 Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde  
(Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde)  

Ieņēmumi kopā 219 064
Veidlapu aizpildīšana gadījumos, kad ieinteresētā
persona pati to nedara 1,18 -5,9 3 266
Par izziņu sagatavošanu, noformēšanu un izsniegšanu 1,18 -5,10 18 599
Par iesniedzamo dokumentu kopiju salīdzināšanu ar 
oriģināliem, ja nav notariāla apliecinājuma (par katru 
lapu) 

0,59 
3 447

Uzturēšanas statusa maiņai iesniegto dokumentu 
izskatīšana 5,00 661
Dokumentu pieņemšana LR pilsoņa un nepilsoņa pases, 
bezvalstnieka apliecības noformēšana 10,00 

165
Vīzas izsniegšana sakarā ar dokumentu maiņu 6,00 159
Jaunas uzturēšanās atļaujas izsniegšana sakarā ar 
dokumentu maiņu vai to nozaudēšanu 6,00 

25 807
Uzturēšanās atļaujas reģistrācija 10,00 27 441
Uzturēšanās atļaujas dokumentu iesniegšana vispārējā
kārtībā Imigrācijas nodaļā 10,00 

1 440
Reliģiskai darbībai nepieciešamo izglītības dokumentu 
pārsūtīšana uz AIC 2,00 

19
Bēgļa personu apliecinoša un ceļošanas dokumenta 
izsniegšana  

Darba atļaujas dublikāta noformēšana 5,00 41
Kopiju izgatavošana 1,00 787
FAX pakalpojumi 3,00 115 708
Neliela apjoma ziņu rakstiska izsniegšana no 
Iedzīvotāju reģistra 1,00-2,00 11 417
Liela apjoma ziņu rakstiska izsniegšana no Iedzīvotāju 
reģistra 5,00 1 354
Statistiskas informācijas rakstiska izsniegšana no 
Iedzīvotāju reģistra 15,00 1 665
Administratīvās soda naudas   6 921
Citi pakalpojumi   167

14.00.00 Latvijas Policijas akadēmija  
(Latvijas Policijas akadēmija)  

Ieņēmumi kopā 487 219
Mācību maksa 150,00 374 238
Ieņēmumi no dokumentu izsniegšanas 2,00 2 710
Telpu nomas un  dienesta viesnīcu ieņēmumi   68 522
Ārstniecības servisa pakalpojumu ieņēmumi   960
Kvalifikācijas kursi   4 722
Pārējie ieņēmumi   36 067

22.00.00 Sardzes pulks  
(Sardzes pulks)  

Ieņēmumi kopā 4 315
Telpu nomu un dienesta viesnīcu ieņēmumi   4 066
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 Pārējie ieņēmumi   249

23.00.00 Patvēruma meklētāju izmitināšanas centrs  
(Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde)  

Ieņēmumi kopā 12 409
Telpu nomu un dienesta viesnīcu ieņēmumi 0,50 - 1,00 12 409

24.00.00 Valsts robežas  izbūve  
(Centrālais aparāts)  

Ieņēmumi kopā 1 003
Ieņēmumi par konkursu un izsoļu dokumentu 
izsniegšanu 0,50 - 1,00 1 003

Ieņēmumi kopā 6 561 760

Ministrijas pakļautībā un pārraudzībā esošo budžeta finansēto institūciju 
saņemto ziedojumu un dāvinājumu izlietojums 

 
Nr. 
p.k.   Lati 

1. Saņemts (kopā): 1 671 349
1.1. lielākie ziedotāji: 1 598 422

1.1.1. Latvijas uzņēmējsabiedrības un privātās personas: 399 230

1.1.2. ārvalstu  uzņēmējsabiedrības un privātās personas: 1 199 192

2. Izlietots kopā: 106 949

2.1. finansētie pasākumi (kopā)*: 106 949

2.1.1. algu izmaksas (t.sk.valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas) 24 412

2.1.2. komandējumi 38 397

2.1.3. pamatlīdzekļu iegāde 30 918

2.1.4. kapitālais remonts 11 921

2.1.5. stipendijas 1 301
*apkopojums par lielākajiem un nozīmīgākajiem pasākumiem 
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VUGD 150 139 17 284 130 188 139 385 102 080 37 305 4 763 1 351 1 333 2 079

VRS 1 026 795 36 991 986 497 994 523 992 344 2 179 3 494 391 2 060 484 559

IC 2 070 2 070 2 070 2 070 0
SC 620 620 620 620 0
LPA 26 502 5 499 6 212 22 496 7 143 14 791 562 1 301 1 301

DP 138 180 138 180 138 180 67 758 70 422 0
PMLP 8 325 1 287 7 035 1 287 1 287 7 435 7 311 124

SP 3 464 3 331 3 464 3 464 0
SAP 9 560 9 560 9 560 9 530 30 23 23

VP 298 194 178 978 67 190 186 146 154 153 21 069 10 924 82 433 24 021 34 986 14 290 9 136

IeM 7 500 7 500 0 7 500 7 500

KOPĀ: 1 671 349 399 230 1 199 192 1 497
731

1 335
698

150
547 10 924 562 106

949 24 412 38
397 30 918 11 921 1 301
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Lielākie ziedotāji 

Ārvalstu uzņēmējsabiedrības un privātās personas 
 

Somijas Republika 947 422 
ASV DOD un FBI 96 983 
Vācijas Federatīvas Republikas Iekšlietu ministrija 50 963 
ASV vēstniecība 37 505 
Norvēģijas Civilās aizsardzības un ārkārtējo  
situāciju plānošanas direktoriāts 20 388 
Dānijas Ārkārtas situāciju pārvaldes aģentūra 10 216 
Somijas Ārlietu ministrija 7 035 
Vācijas zemes policija 6 358 
Vācijas vēstniecība Rīgā 5 689 
Ziemeļreinas – Vestfāles pavalsts 3 965 
Hamburgas ugunsdzēsības dienests 2 601 
SIA EAST-WEST-TRANZIT 2 500 
SIA Siemens 2 070 
Somijas Valsts policija 1 680 
Britu padome PEP 1 570 
Britu Vēstniecība 1 490 
Puškina bibliotēka 757 
 1 199 129 
 

Lielākie ziedotāji 
Latvijas uzņēmējsabiedrības un privātās personas 

Valmieras pilsētas dome 33 939 
SIA LATRO TRANS 19 922 
A/S Ventspils Nafta 17 288 
A/S Berģu nams 15 000 
A/S Latvijas Balzāms 15 000 
A/S Latvijas Gāze 13 071 
Madonas pilsētas dome 11 081 
SIA Micro Link Systems 10 924 
SIA Teka-telekom 9 560 
A/S Lāčplēša alus 7 500 
Rīgas rajona padome 6 940 
A/S Latvijas Unibanka 6 460 
Privātpersona 6 313 
Statents Straralskyddsinstitut 6 287 
Privātpersona 5 000 
SIA Ekoteks 4 900 
Liepājas pilsētas dome 4 152 
Privātdāvinājums 4 061 
Latvijas Nacionālā aģentūra SCORATES/ERASMUS 3 606 
Gulbenes pilsētas dome 3 203 
SIA H-Motors 3 000 
Jēkabpils rajona padome 2 700 
Privātpersona 2 420 
SIA Ago Balts 2 395 
SIA Omega 2 290 
Privātpersona 2 150 
Privātpersona 2 100 
Privātpersona 2 000 
Talsu rajona padome 2 000 
Tukuma Pilsētas dome 2 000 
Privātpersona 1 800 
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Liepājas pilsētas dome 1 793 
SIA Ašilds 1 523 
Privātpersona 1 267 
Latvijas sarkanais krusts 1 230 
Krāslavas novada padome 1 228 
SIA Balta 1 163 
A/S Latvijas Finieris 1 084 
A/S Aizkraukles Banka 1 082 
SIA L un Z 1 082 
SIA Nord Torf (Jēkabpils) 1 000 
Valkas pilsētas dome 1 000 
SIA Procter & Gamble Marketing Latvia Ltd 948 
SIA MVA 936 
Privātpersonas 931 
SIA Pluss-1 910 
SIA Info-Rīga 900 
Balvu pilsētas dome 855 
SIA Zemes tehnika 850 
SIA Grods 840 
Daugavpils rajona padome 800 
Privātpersona 780 
Krāslavas rajona padome 725 
SO Vidzemes fonds 700 
A/S Baltijas Apdrošināšanas Nams 680 
Privātpersona 672 
Amatas novads 642 
I/U EVA 93 620 
SIA Teka-telekom 620 
Jeļena Šancova 615 
Z/S Ozolmājas (Alūksne) 598 
SIA Hogans 565 
Latvijas Nacionālā bibliotēka 562 
SIA Gādība 548 
A/S Admirāļu klubs 500 
Privātpersona 500 
SIA Simeks SMS 500 
AKB Baltijas Tranzītu banka 400 
Latvijas sarkanais krusts 339 
Partnerdienesti 138 180 
 399 230 
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6.pielikums

PĀRSKATS PAR INVESTĪCIJU PROJEKTIEM IEKŠLIETU SEKTORĀ PĀRSKATA GADĀ (LATOS)

no tām:Budžeta
programmas,

apakšprogrammas
Investīciju projekta

Iepriekšējā gadā Pārskata gadā

t.sk.: t.sk.:Nr.
p.k.

Kods Nosaukums Kods Nosaukums

Projekt
a

KOPĒJ
ĀS

izmaks
as

faktisk
ā

izpilde
KOPĀ

valsts
budžet

a
dotācij

as

citi
avoti

apstipr
ināts

likumā

faktiskā
izpilde
KOPĀ

valsts
budžet

a
dotācij

as

citi avoti

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

IEKŠLIETU SEKTORS PAVISAM:
23

030
208

9 592
102

9 008
852

583
250

14
564
314

13 438
106

11
521
105

1 917 001

1. 02.0
0.00

"Iekšlietu
ministrijas
vienotā sakaru
un
informācijas
sistēma"

KOPĀ: 2 805
648

1 250
000

1 250
000 0 1 555

826
1 555
648

1 555
648 0

1.1. 02.0
1.00

"Sakaru
centrs"

IA
09

Iekšlietu
ministrijas sakaru
sistēmas attīstība

2 105
648

950
000

950
000

1 155
826

1 155
648

1 155
648

1.2. 02.0
2.00

"Informācijas
centrs"

IA
04

Iekšlietu
ministrijas Vienotā
sakaru un
automatizētā
informācijas
sistēma

700
000

300
000

300
000

400
000 400 000 400

000

2. 06.0
1.00

"Valsts
policijas KOPĀ: 1 256

395
374
395

374
395 0 882

000
882
000

882
000 0
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2.1. IA
21

Valsts Ceļu
policijas datu
reģistrs

30
000 30 000 30 000 0

2.2. IA
25

Liepājas pilsētas
un rajona policijas
pārvaldes
administratīvā
kompleksa
būvniecība

595
170 2 780 2 780 592

390 592 390 592
390

2.3. IA
31

Dobeles rajona
policijas pārvaldes
īslaicīgās
aizturēšanas
izolatora un
garāžu būvniecība

187
225

171
615

171
615 15 610 15 610 15 610

2.4. IA
32

Speciālās tehnikas
iegāde
Kriminālpolicijai

370
000

170
000

170
000

200
000 200 000 200

000

2.5.

pārvaldes"

IA
33

Ventspils pilsētas
un rajona policijas
pārvaldes
administratīvā
kompleksa
būvniecība

74
000 0 74 000 74 000 74 000

3. KOPĀ: 592
000

50
000

50
000 0 542

000
542
000

542
000 0

3.1. IA
11

Ugunsdzēsības un
glābšanas
speciālās tehnikas
iegāde

150
000 50 000 50 000 100

000 100 000 100
000

3.2.

07.0
1.00

"Ugunsdzēsība
"

IA
44

Iedzīvotāju
apziņošanas
nodrošināšana
ārkārtas situācijās

442
000 0 442

000 442 000 442
000
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4. KOPĀ: 200
000

100
000

100
000 0 100

000
100
000

100
000 0

4.1.

11.0
0.00

"Pilsonības un
migrācijas
lietu pārvalde" IA

30

Iedzīvotāju
reģistra
infrastruktūras
pilnveidošana un
informācijas
sistēmas
modernizācija

200
000

100
000

100
000

100
000 100 000 100

000

5. KOPĀ: 140
000

70
000

70
000 0 70

000 70 000 70
000 0

5.1.

14.0
0.00

"Latvijas
Policijas
akadēmija" IA

24

Latvijas Policijas
akadēmijas
mācību tehnisko
līdzekļu bāzes
pilnveidošana un
mācību auditoriju
modernizācija

140
000 70 000 70 000 70 000 70 000 70 000

6. KOPĀ:
18

036
165

7 747
707

7 164
457

583
250

11
414
488

10 288
458

8 371
457 1 917 001

6.1. IA
16

Valsts robežas
infrastruktūras
attīstība

9 428
251

3 846
250

3 263
000

583
250

6 708
031

5 582
001

3 665
000 1 917 001

6.2. IA
20

Valsts robežas
atjaunošana

195
000

145
000

145
000 50 000 50 000 50 000

6.3.

24.0
0.00

"Valsts
robežas
izbūve"
(Iekšlietu
ministrija,
Saimniecības
un apgādes
pārvalde,
Sakaru centrs) IA

22

Robežas tehniskās
apsardzības,
kontroles un
informācijas
sistēmas izveide

8 412
914

3 756
457

3 756
457

4 656
457

4 656
457

4 656
457
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Pārskats par ārvalstu finanšu palīdzības un valsts pamatbudžeta līdzdalības maksājumu finansēto projektu
ieņēmumiem un izdevumiem

Projekts
Rādītāji Projekta kods

Iepriekšējā
gada naudas

plūsma

Likumā
apstiprinātais
gada plāns

Naudas plūsma

1 2 3 4 5
Resursi izdevumu segšanai 2 196 997 4 779 896 3 145 344

Ārvalstu finanšu palīdzība 1 362 724 3 977 421 2 342 872
Valsts pamatbudžets 834 273 802 475 802 472

Izdevumi - kopā 2 196 997 4 779 896 3 145 344
Ārvalstu finanšu palīdzība 1 362 724 3 977 421 2 342 872 1 362 724

Uzturēšanās izdevumi 284 112 763 315 407 022
Izdevumi kapitālieguldījumiem 1 078 612 3 214 106 1 935 850

Valsts pamatbudžets 834 273 802 475 802 472 834 273
Uzturēšanās izdevumi 6 623 68 697 68 694

Izdevumi kapitālieguldījumiem 827 650 733 778 733 778
Projekta nosaukums. Latvijas narkotiku
kontroles un narkomānijas profilakses
stratēģijas pilnveidošana un ieviešana saskaņā ar
ES ieteikumiem LE00.10.02

Resursi izdevumu segšanai 623 299 937 148 619
Ārvalstu finanšu palīdzība 0 254 038 102 723
Valsts pamatbudžets 623 45 899 45 896

Izdevumi - kopā 623 299 937 148 619
Ārvalstu finanšu palīdzība 0 254 038 102 723

Uzturēšanās izdevumi 112 963 102 723
Izdevumi kapitālieguldījumiem 141 075

Valsts pamatbudžets 623 45 899 45 896
Uzturēšanās izdevumi 623 10 673 10 670

Izdevumi kapitālieguldījumiem 35 226 35 226
Projekta nosaukums. Organizētās noziedzības
efektīva novērošana, kontrole un apkarošana LE01.04.03
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Resursi izdevumu segšanai 0 59 993 5 814
Ārvalstu finanšu palīdzība 0 54 179 0
Valsts pamatbudžets 0 5 814 5 814

Izdevumi - kopā 0 59 993 5 814
Ārvalstu finanšu palīdzība 0 54 179 0

Uzturēšanās izdevumi 54 179
Izdevumi kapitālieguldījumiem

Valsts pamatbudžets 0 5 814 5 814
Uzturēšanās izdevumi 5 814 5 814

Izdevumi kapitālieguldījumiem
Projekta nosaukums. Robežsargu apmācība LE98.02.02

Resursi izdevumu segšanai 31 246 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzība 31 246 0 0
Valsts pamatbudžets 0 0 0

Izdevumi - kopā 31 246 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzība 31 246 0 0

Uzturēšanās izdevumi 31 246
Izdevumi kapitālieguldījumiem

Valsts pamatbudžets 0 0 0
Uzturēšanās izdevumi

Izdevumi kapitālieguldījumiem
Projekta nosaukums. Integrēta Latvijas robežu
menedžmenta un infrastruktūras attīstība LE00.10.01

Resursi izdevumu segšanai 314 680 1 074 252 704 079
Ārvalstu finanšu palīdzība 214 280 965 320 595 147
Valsts pamatbudžets 100 400 108 932 108 932

Izdevumi - kopā 314 680 1 074 252 704 079
Ārvalstu finanšu palīdzība 214 280 965 320 595 147

Uzturēšanās izdevumi 214 280 281 320 253 240
Izdevumi kapitālieguldījumiem 684 000 341 907

Valsts pamatbudžets 100 400 108 932 108 932
Uzturēšanās izdevumi 6 000 26 332 26 332

Izdevumi kapitālieguldījumiem 94 400 82 600 82 600
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Projekta nosaukums. Latvijas austrumu robežas
menedžmenta un infrastruktūras attīstība LE9905.01.00

Resursi izdevumu segšanai 1 791 448 1 802 956 1 756 205
Ārvalstu finanšu palīdzība 1 117 198 1 476 104 1 429 353
Valsts pamatbudžets 674 250 326 852 326 852

Izdevumi - kopā 1 791 448 1 802 956 1 756 205
Ārvalstu finanšu palīdzība 1 117 198 1 476 104 1 429 353

Uzturēšanās izdevumi 38 586 84 573 51 059
Izdevumi kapitālieguldījumiem 1 078 612 1 391 531 1 378 294

Valsts pamatbudžets 674 250 326 852 326 852
Uzturēšanās izdevumi

Izdevumi kapitālieguldījumiem 674 250 326 852 326 852
Projekta nosaukums. Migrācijas un patvēruma
sniegšanas vadības sistēma LE01.04.02

Resursi izdevumu segšanai 0 256 158 25 878
Ārvalstu finanšu palīdzība 0 230 280 0
Valsts pamatbudžets 0 25 878 25 878

Izdevumi - kopā 0 256 158 25 878
Ārvalstu finanšu palīdzība 0 230 280 0

Uzturēšanās izdevumi 230 280
Izdevumi kapitālieguldījumiem

Valsts pamatbudžets 0 25 878 25 878
Uzturēšanās izdevumi 25 878 25 878

Izdevumi kapitālieguldījumiem
Projekta nosaukums. Latvijas austrumu robežas
infrastruktūras attīstība uz Latvijas - Krievijas
robežas LE9905.01.00

Resursi izdevumu segšanai 59 000 1 286 600 504 749
Ārvalstu finanšu palīdzība 0 997 500 215 649
Valsts pamatbudžets 59 000 289 100 289 100

Izdevumi - kopā 59 000 1 286 600 504 749
Ārvalstu finanšu palīdzība 0 997 500 215 649
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Uzturēšanās izdevumi
Izdevumi kapitālieguldījumiem 997 500 215 649

Valsts pamatbudžets 59 000 289 100 289 100
Uzturēšanās izdevumi

Izdevumi kapitālieguldījumiem 59 000 289 100 289 100
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Resora kods 14  
IEKŠLIETU MINISTRIJAS PAMATBUDŽETA FINANŠU SAISTĪBAS   

Program
mas Programmas 2001.gada 2002.gada

2003.ga
ds 

Apstipr
inātā

2004.ga
ds 

(apakšpr
ogramm

as) (apakšprogrammas) nosaukums, izpilde izpilde   
summ
a(Ls)   

kods saistību izdevumu veidi           

Kopā pa resoru 
10 156 

153
13 078 

854
38 704 

093 0
32 592 

268
Maksājumi par aizņēmumiem un 

kredītiem 27 000 13 406 7 400 0 0
Maksājumi starptautiskajās

organizācijās, programmās 20 190 23 916 26 680 0 26 680

Investīcijas 8 837 222
11 505 

495
33 920 

253 0
28 589 

138
Līzings 131 741 194 689 47 558 0 0

Pārējās ilgtermiņa saistības 1 140 000 1 341 348
4 702 

202 0
3 976 

450

020000
Iekšlietu ministrijas vienotā sakaru un 
informācijas sistēma 

020000 Investīcijas 1 249 998 1 555 648
1 975 

710 0
1 926 

131
020100 Sakaru centrs 

020100 Investīcijas 949 998 1 155 648
1 339 

110 0
1 100 

531

020100  IA-09 IeM sakaru sistēmas attīstība 949 998 1 155 648 1 339 
110

1 100 
531

020200 Informācijas centrs 
020200 Investīcijas 300 000 400 000 636 600 0 825 600

020200  IA-04 IeM vienotā sakaru un 
automatizētā informācijas sistēma 300 000 400 000 636 600 825 600

030000 Iekšlietu ministrijas 
materiāltehniskā apgāde 

030000       Pārējās ilgtermiņa saistības 0 0 1 687 
250 0 2 678 

750

030000  Transportlīdzekļu iegāde Valsts 
policijai 0 0 1 255 

000
2 246 

500

030000 
 Iekšlietu ministrijas administartīvo 
ēku kompleksa Rīgā, Gaujas ielā 15 
nodrošinājums ar aprīkojumu 

0 0 432 250 432 250

060000 Valsts policija 

060000 
 Maksājumi par aizņēmumiem un 
kredītiem 27 000 13 406 7 400 0 0

060000 Investīcijas 202 767 866 390
1 377 

000 0
3 057 

000
060000 Līzings 131 741 194 689 47 558 0 0
060100 Valsts policijas pārvaldes 
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060100 Investīcijas 202 767 866 390 1 377 
000 0 3 057 

000

060100  IA-21 Valsts Ceļu policijas datu 
reģistrs 30 000 0 0 100 000

060100 
 IA-25 Liepājas pilsētas un rajona 
policijas pārvaldes administratīvā
kompleksa būvniecība 

2 780 592 390 681 000 671 000

060100  IA-32 Speciālās tehnikas iegāde 
Kriminālpolicijai 169 987 200 000 50 000 1 640 

000

060100 
 IA-33 Venspils pilsētas un rajona 
policijas pārvaldes administratīvā
kompleksa būvniecība 

0 74 000 646 000 646 000

060300 Apvienība "Apsardze" 
060300 Līzings 131 741 194 689 47 558 0 0
060300 Radioaparatūra 131 741 194 689 47 558 0
060600 Ekspertīžu centrs 

060600 
 Maksājumi par aizņēmumiem un 
kredītiem 27 000 13 406 7 400 0

070000
Ugunsdzēsības un glābšanas 
dienests 

070000 Investīcijas 50 000 542 000 387 000 0
1 353 

000
070100 Ugunsdzēsība 

070100 Investīcijas 50 000 542 000 387 000 0
1 353 

000

070100 IA -11 Ugunsdzēsības un glābšanas 
speciālās tehnikas iegāde 50 000 100 000 50 000 1 000 

000

070100 IA - 44 Iedzīvotāju apziņošanas 
nodrošināšana ārkārtējās situācijās 0 442 000 337 000 353 000

110000
Pilsonības un migrācijas lietu 
pārvalde 

110000 Investīcijas 100 000 100 000 196 000 0 250 000

110000 
IA - 30 Iedzīvotāju reģistra 

infrastruktūras pilnveidošana un 
informācijas sistēmas modernizācija 

100 000 100 000 0 250 000

110000 IA - 50 Migrācijas un patvēruma 
vadības sistēma 0 0 196 000

110000 Pārējās ilgtermiņa saistības 1 140 000 1 341 348 3 014 
952 0 1 297 

700

110000 Jaunu Latvijas Republikas pasu 
izgatavošanas nodrošināšana 1 140 000 1 140 000 1 140 

000 970 000

110000 Personu apliecību ieviešana 0 201 348 1 874 
952 327 700

140000 Latvijas Policijas akadēmija 
140000 Investīcijas 70 000 70 000 70 000 0 73 000

140000 

IA-24 Latvijas Policijas akadēmijas 
mācību tehnisko līdzekļu bāzes 
pilnveidošana un mācību auditoriju 
modernizācija 

70 000 70 000 70 000 73 000

200000
Iemaksas starptautiskajās
organizācijās

200000 
 Maksājumi starptautiskajās
organizācijās, programmās 20 190 23 916 26 680 26 680

240000 Valsts robežas izbūve 
240000 Investīcijas 7 164 457 8 371 457 29 914 0 21 930 
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543 007

240000 IA-16 Valsts austrumu robežas 
infrastruktūras attīstība 3 263 000 3 665 000

21 246 
000

14 598 
964

240000 IA-20 Valsts robežas atjaunošana 145 000 44 778 325 000 330 000

240000 
IA-22 Robežas tehniskās

apsardzības, kontroles un informācijas 
sistēmas izveide 

3 756 457 4 661 679 8 343 
543

7 001 
043

Informācija sagatavota saskaņā ar likuma "Par valsts 
budžetu 2002.gadam" 17.pielikumu 2002.gadam" 
17.pielikumu     
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33 744 971

39 508 126

2 819 018

9 592 086

37 857 816

42 452 983

2 212 248

13 438 106

0

10 000 000

20 000 000

30 000 000

40 000 000

50 000 000

60 000 000

70 000 000

80 000 000

90 000 000

2001.g. 2002.g.

Iekšlietu ministrijas izdevumu struktūra (latos)

Atalgojumi Pārējie uzturēšanas izdevumi Pārējie kapitālie izdevumi Investīcijas 

Iekšlietu ministrijas izdevumi pa budžeta programmām 2002.gadā
izdevumi kopā - 95 961 153

3,37%
0,08%

0,02%
2,08%

0,44%

2,28%
1,83%

0,06%

0,06%

10,86%
0,87% 3,00%

4,94%

13,23%

2,06%

10,97%

43,84%

01.00.00 "Ministrijas vadība"-Ls 833 057 02.00.00 "IeM vienotā sakaru un informācijas sistēma"- Ls 2 876 618

03.00.00 "IeM materiāltehniskā apgāde" - Ls 3 235 502 06.00.00 "Valsts policija"- Ls 42 064 582

07.00.00 "Ugunsdzēsības un glābšanas dienests"- Ls 10 531 597 09.00.00 "Drošības policija"- Ls 1 981 550

10.00.00 "Robežsardze" - Ls 12 695 493 11.00.00 "Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde",
23.00.00 "Patvēruma meklētāju izmitināšanas centrs" - Ls 4 742 219

13.00.00 "Veselības aprūpe"- Ls 403 097 14.00.00 "Latvijas Policijas akadēmija"- Ls 2 183 801

16.00.00 "Starptautiskā sadarbība"- Ls 58 452 17.00.00 "Izdienas pensijas un pabalsti"- Ls 1 758 973

19.00.00 "Dotācijas sportam"-Ls 77 000 20.00.00 "Iemaksas starptautiskajās organizācijās"- Ls 23 916

21.00.00 "Centralizētais mat.stimulēšanas fonds"- Ls 61 866 22.00.00 "Sardzes pulks"- Ls 1 996 936

24.00.00 "Valsts robežas izbūve"- Ls 10 417 494
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Iekšlietu ministrijas iestāžu skaits 2002.gadā
82

1%

13%

1%
1%

1%
1% 1%

2%

49%30%

01.00.00 Ministrijas vadība (1) 02.00.00 IeM vienotā sakaru un informācijas sistēma (2)

03.00.00 Iekšlietu ministrijas materiāltehniskā apgāde (1) 06.00.00 Valsts policija (39)

07.00.00Ugunsdzēsības un glābšanas dienests (24) 09.00.00 Drošības policija (1)

10.00.00 Robežsardze (11) 11.00.00 Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (1)

14.00.00 Latvijas Policijas akadēmija (1) 22.00.00 Sardzes pulks (1)

Iekšlietu ministrijas faktiskais darbinieku skaits 2002.gadā
18968

0,8%

56,9%

17,0%

0,1%
1,3%0,0%

1,8% 0,7%
0,9%

3,5%

16,9%

01.00.00 Ministrijas vadība (139) 02.00.00 IeM vienotā sakaru un informācijas sistēma (167)

03.00.00 Iekšlietu ministrijas materiāltehniskā apgāde (161) 06.00.00 Valsts policija (10790)

07.00.00Ugunsdzēsības un glābšanas dienests (3227) 10.00.00 Robežsardze (3202)

11.00.00 Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (678) 14.00.00 Latvijas Policijas akadēmija (343)

16.00.00 Starptautiskā sadarbība (1) 22.00.00 Sardzes pulks (256)

24.00.00 Valsts robežas izbūve (11)
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