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Pēdējos gados pieaugusi sabiedrības uzticība Iekšlietu 
ministrijas dienestiem. Iekšlietu ministrijas dienestu un 
profesionalitātes izaugsme turpinās neraugoties uz zemo 
atalgojumu un nepietiekamajām sociālajām garantijām. 
Atalgojuma paaugstināšana ir nepieciešama nekavējoties, tāpēc
algu jautājums ir Iekšlietu ministrijas prioritāšu saraksta augšgalā.

Vēlos pateikties ikvienam iekšlietu ministrijas darbiniekam 
par godprātīgu ikdienas darbu, kalpojot sabiedrībai un tās
interesēm. 

Aizvadītajā gadā sekmīgi noslēdzies neatkarīgās Latvijas 
attīstībai būtisks posms. Mūsu valsts kļuvusi par pilntiesīgu 
NATO un Eiropas Savienības (ES) dalībvalsti, iekļaujoties Eiropas vienotajā ekonomiskajā
telpā. Līdz ar dalību ES Latvijas austrumu robeža kļuvusi arī par ES ārējo robežu. Robeža ar 
Krieviju ir atvērta labām kaimiņattiecībām, partnerībai uzņēmējdarbībā, bet slēgta narkotiku, 
ieroču un cilvēku kontrabandai. Iekļaujoties vienotajā ES valstu tiesībsargājošo iestāžu 
sistēmā, darbu pilnā apjomā sācis Latvijas Eiropola birojs. 2004. gadā, ņemot vērā situāciju 
pasaulē, pabeigts darbs pie Drošības policijas pretterorisma centra koncepcijas izstrādes un 
saņemts budžeta finansējums pretterorisma centra izveidei 2005. gadā. Aizvadītajā gadā līdz
ar samilzumu satiksmes drošības sfērā no sastinguma punkta tika izkustināts prevencijas 
darbs satiksmes drošības uzlabošanai. Satiksmes drošības padomes piešķirtais finansējums 
ļāvis arī Latvijā, analoģiski kā citās demokrātiskajās pasaules valstīs, veidot pārdomātas, 
apjomīgas un sistemātiskas sociālās reklāmas kampaņas. Rezultāts nebija ilgi jāgaida – 2005. 
gada sākums parāda, ka satiksmes negadījumu skaits, bojāgājušo un cietušo skaits 
samazinājies vidēji par 20%. 

Tiesiskas sabiedrības principu nostiprināšanās Latvijā, dalība ES ir jauni kvalitātes 
izaicinājumi arī Latvijas Iekšlietu ministrijas darbiniekiem. Atskatoties uz Latvijas Iekšlietu 
ministrijas dienestu attīstību neatkarības gados, jāsecina, ka tie līdz ar valsts attīstību loģiski 
pārtapuši par demokrātiskas sabiedrības palīgu un balstu. Neraugoties uz paveikto, izaugsme 
nedrīkst apstāties. Arī turpmāk īpaša uzmanība tiks veltīta darbinieku kvalifikācijas 
paaugstināšanai un iekšējās motivācijas pilnveidošanai. Ikviena valsts iedzīvotāja ikdienas 
drošība atkarīga no katra Iekšlietu ministrijas dienestu darbinieka kvalifikācijas, pieredzes un 
godaprāta, nešķirojot vai runājam par vadošiem nozares speciālistiem vai ierindas 
darbiniekiem.  

Smagais ikdienas darbs valsts robežas apsardzībā, glābšanas darbos, ugunsnelaimju 
dzēšanā, noziegumu novēršanā un atklāšanā prasa no darbiniekiem pilnu atdevi diendienā.

Iekšlietu ministrijas divas lielās prioritātes Nr.1 pēdējos gados ir cīņa pret terorismu un 
nelegālo narkotisko vielu izplatību. 2004. gadā Valsts policija, sadarbojoties ar Krievijas un 
ES valstu kolēģiem, novērsusi liela apjoma kokaīna kontrabandu caur Latviju. Tas apliecina 
jau sen zināmo aksiomu, ka laba starptautiskā sadarbība ir viens no atslēgas elementiem 
sekmīgai cīņai pret globālās organizētās noziedzības interešu sfērām - nelegālo narkotiku 
apriti, ieroču un cilvēku kontrabandu, kā arī līdzdalību starptautiskā terorisma jomā.

Pastiprinot visu bērnu tiesību aizsardzības institūciju sadarbību un Valsts policijas 
nepilngadīgo lietu inspektoru dienestu, kā arī realizējot prevencijas projektus, jāturpina 
samazināt nepilngadīgo noziedzības līmenis, kas ir būtisks ieguldījums valsts nākotnē.

Iekšlietu ministrs     Ēriks Jēkabsons 
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1. Iekšlietu ministrijas juridiskais statuss un struktūra 
Iekšlietu ministrija (IeM) ir vadošā valsts pārvaldes iestāde iekšlietu nozarē,

kas ietver noziedzības apkarošanas, sabiedriskās kārtības un drošības aizsardzības, 
personas tiesību un likumīgo interešu aizsardzības, valsts robežas drošības, 
ugunsdrošības, ugunsdzēsības, glābšanas, civilās aizsardzības, iedzīvotāju uzskaites 
un dokumentēšanas, kā arī migrācijas apakšnozares. 

Ministrijas centrālais aparāts savā darbībā pakļauts iekšlietu ministram un 
valsts sekretāram.  

Iekšlietu ministrs īsteno ministrijas politisko vadību. Ministrs dod rīkojumus 
valsts sekretāram un ministrijas politiskajām amatpersonām, kā arī ministrijas 
darbiniekiem un ministrijas padotībā esošo valsts pārvaldes iestāžu pārvaldes 
darbiniekiem. Ministrs izdod tiem saistošus iekšējos normatīvos aktus un savas 
kompetences ietvaros uzrauga ministrijas padotībā esošo valsts pārvaldes iestāžu 
darbību. Ministrs ieceļ amatā un atbrīvo no amata ministrijas valsts sekretāru un 
ministrijas padotībā esošo valsts pārvaldes iestāžu vadītājus, nosaka iekšējā audita 
sistēmu ministrijā, ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā slēdz starptautiskos 
līgumus un veic citas normatīvajos aktos noteiktās funkcijas. 

IeM valsts sekretārs nodrošina ministrijas darbības nepārtrauktību, ja notikusi 
ministrijas politiskās vadības maiņa. Valsts sekretārs organizē nozares politikas un 
stratēģijas izstrādi un nozares politikas īstenošanu, vada iestādes administratīvo darbu 
un nodrošina ministrijas funkciju izpildi, izveido racionālu struktūru ministrijas 
funkciju izpildei, plāno finanšu resursus ministrijas padotībā esošajām valsts 
pārvaldes iestādēm, pieņem pārvaldes lēmumus un izdod iekšējos normatīvos aktus, 
dod tiešus rīkojumus ministrijas pārvaldes amatpersonām un darbiniekiem un veic 
citas Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktās tiešās valsts pārvaldes iestādes 
vadītāja funkcijas un citos normatīvajos aktos noteiktās funkcijas. 

2004. gadā turpinājās IeM centrālā aparāta reorganizācija, un pašlaik to veido 
septiņi departamenti - Finanšu vadības departaments, Iekšējā audita departaments, 
Stratēģijas departaments, Informātikas un sakaru departaments, Juridiskais 
departaments, Eiropas lietu un starptautiskās sadarbības departaments un Preses un 
sabiedrisko attiecību departaments - un atsevišķas struktūrvienības – Galvenā
inspekcija, Personāla un kvalitātes vadības nodaļa, Kanceleja un Slepenā režīma 
nodaļa. Centrālajā aparātā ietilpst arī iekšlietu ministra pakļautībā esošais Ministra 
birojs (1.attēls). 

 
Preses un sabiedrisko attiecību departaments – realizē ministrijas 

uzdevumus sabiedrības informēšanas un sabiedrisko attiecību jomā, izstrādā
ministrijas konceptuālos un stratēģiskos jautājumus sabiedrisko attiecību jomā,
izstrādā sabiedrības informēšanas stratēģiju ministrijas kompetencē esošajos 
jautājumos.  

 
Finanšu vadības departaments – realizē ministrijas uzdevumus budžeta, 

finanšu vadības, darba samaksas un sociālo garantiju jomā, nodrošina saprotamu un 
pilnīgu grāmatvedības uzskaiti ministrijā, piešķirto valsts budžeta līdzekļu uzskaiti un  
izlietojumu saskaņā ar apstiprinātajām izdevumu tāmēm, grāmatvedības atskaišu un 
pārskatu sagatavošanu un iesniegšanu attiecīgajās institūcijās. 
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Stratēģijas departaments – izstrādā iekšlietu nozari reglamentējošo politikas 
plānošanas dokumentu projektus un nodrošina iekšlietu nozares politikas īstenošanu 
ministrijas padotībā esošajās valsts pārvaldes iestādēs. 

 
Iekšējā audita departaments – īsteno ministrijas uzdevumus iekšējā audita 

jomā, veic vadības, izpildes novērtējuma, kvalitātes, finanšu un cita veida iekšējos 
auditus ministrijā un atbilstoši ministra pilnvarojumam ministrijas padotībā esošajās
iestādēs. 

 
Eiropas lietu un starptautiskās sadarbības departaments – realizē

ministrijas uzdevumus saistībā ar Latvijas dalību Eiropas Savienībā un starptautisko 
sadarbību.

Juridiskais departaments – realizē ministrijas uzdevumus tiesību aktu 
sagatavošanas jomā.

Informātikas un sakaru departaments – īsteno ministrijas uzdevumus 
informātikas un sakaru jomā, izstrādā informātikas un sakaru tehnoloģiju attīstības 
stratēģiju un nodrošina tās realizāciju. 

 
Personāla un kvalitātes vadības nodaļa – realizē ministrijas uzdevumus 

personāla plānošanas un uzskaites veikšanas jomā, izstrādā ministrijas personāla 
politiku un stratēģiju, izstrādā un aktualizē ministrijas amatu sarakstu, nodrošina 
pamatotu amata vietu skaita regulāciju un to racionālu izmantošanu. 

 
Galvenā inspekcija – īsteno ministrijas uzraudzību disciplinārās atbildības 

jomā ministrijas sistēmā esošajās iestādēs. 
 
Slepenā režīma nodaļa – realizē ministrijas uzdevumus sevišķās lietvedības 

un slepenības režīma nodrošināšanas jomā.

Kanceleja – veic ministrijas uzdevumus lietvedības jomā.
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1. attēls 

Iekšlietu ministrijas struktūra 

2. Iekšlietu ministrijas galvenie uzdevumi un prioritātes 
IeM pamatuzdevums ir izstrādāt un kopīgi ar tiesu varas, valsts pārvaldes un 

pašvaldību iestādēm īstenot vienotu politiku noziedzības apkarošanas, sabiedriskās
kārtības un drošības aizsardzības, personas tiesību un likumīgo interešu aizsardzības, 
robežsardzes, migrācijas, ugunsdrošības, glābšanas un civilās aizsardzības jautājumos. 
Atbilstoši tam izstrādāta un īstenota vienota valsts politika tiesiskās un sabiedriskās
kārtības nodrošināšanā, drošības pasākumu realizācijā, kas 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 veikšanu un civilās
aizsardzības jautājumu sakārtošanu. 

Ministrijas funkcijas ir: 
• izstrādāt iekšlietu politiku; 
• organizēt un koordinēt iekšlietu politikas īstenošanu; 
• veikt citas ārējos normatīvajos aktos noteiktās funkcijas. 

Lai nodrošinātu funkciju izpildi, ministrija: 
• izstrādā un īsteno politiku šādās jomās: 

o personu un sabiedrības drošība; 
o noziedzības apkarošana; 
o izlūkošana un pretizlūkošana organizētās un

ekonomiskās noziedzības apkarošanā;
o Latvijas Republikas valsts robežas apsardzība; 
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o civilā aizsardzība, ugunsdrošība, ugunsdzēsība un 
glābšana; 

o iedzīvotāju uzskaite un dokumentēšana, kā arī
migrācija; 

o materiālo rezervju uzturēšana un atjaunošana; 
• nodrošina valsts amatpersonu, kā arī ārvalstu un starptautisko 

organizāciju un institūciju pārstāvju aizsardzību;
• uztur un attīsta ministrijas funkciju izpildei nepieciešamās

informācijas un sakaru sistēmas; 
• veic citus normatīvajos aktos noteiktos uzdevumus. 

Ņemot vērā situāciju valstī, viena no būtiskākajām IeM darba prioritātēm ir 
īstenot Latvijas nacionālās intereses, nodrošinot pilnvērtīgu dalību Eiropas Savienībā
(ES) un sekmīgu sadarbību ar Eiropolu un citām ES iekšlietu struktūrām, uzlabot 
Valsts policijas darba efektivitāti, veicot policijas darba optimizāciju atbilstoši ES 
dalībvalstu un Šengenas līguma prasībām, pilnveidot iekšlietu sistēmas dienestu 
profesionalitāti atbilstoši ES dalībvalsts uzdevumiem, paaugstinot iekšlietu sistēmas 
dienestu materiāltehniskā nodrošinājuma un profesionalitātes izaugsmi.  

 
3. Iekšlietu ministrijas darbības rezultāti un to izvērtējums 
3.1. Iekšlietu ministrijas centrālā aparāta administratīvās kapacitātes 

uzlabošana 
Lai uzlabotu IeM centrālā aparāta administratīvo kapacitāti, pārskata gadā

pilnveidota ministrijas struktūra, daļa centrālā aparāta funkciju nodotas 
jaunizveidotajām valsts aģentūrām. Piemēram, Sociālās nodrošināšanas nodaļas 
funkcijas nodotas Iekšlietu ministrijas veselības un sociālo lietu valsts aģentūrai, 
Valsts pasūtījumu un līgumu nodaļas funkcijas – Iekšlietu īpašumu valsts aģentūrai. 
Juridiskajā departamentā izveidota jauna nodaļa – Starptautisko līgumu nodaļa, 
savukārt Stratēģijas departamentā izveidota jauna nodaļa - Krīzes vadības nodaļa.  

 
3.2. Starptautiskā sadarbība 
Latvija 2004. gada 1. maijā oficiāli kļuva par ES dalībvalsti, kas būtiski 

ietekmēja starptautisko sadarbību. Kopš šī brīža Latvija kļuva par pilntiesīgu ES 
Padomes un Eiropas Komisijas darbu grupu un komiteju locekli. Tas nozīmē, ka kopš
šī brīža Latvija piedalās ES politikas veidošanas procesos un lēmumu pieņemšanā.

Sadarbojoties ar IeM iestāžu ekspertiem, ministrija sagatavo Latvijas 
sākotnējo pozīciju par jaunajām ES likumdošanas iniciatīvām, kā arī citiem 
nozīmīgiem ES politikas dokumentiem. Sākotnējās pozīcijas apstiprina ministrs, tās
tiek ievietotas ES elektroniskajā datu uzskaites sistēmā, ko uztur Ārlietu ministrija.  

Iekšlietu ministrs regulāri piedalās ES Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 
sanāksmēs. Pirms padomes tiek sagatavotas Latvijas nacionālās pozīcijas, kuras 
apstiprina Ministru kabinets. Pozīcijas saskaņo ar līdzatbildīgajām ministrijām. Šim 
nolūkam ar iekšlietu ministra rīkojumu 2003. gadā izveidotas četras starpinstitūciju 
darba grupas. 

Atskaites periodā notika darbs pie šādu Phare Nacionālās programmas 
projektu koordinēšanas un uzraudzības procesa nodrošināšanas:  

Phare 2002. gada Nacionālās programmas projektiem: 
• “Sagatavošanās dalībai Šengenas informācijas sistēmā”;  
• “Integrētas jūras drošības sistēmas attīstība”; 
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• “Policijas analītiskā darba uzlabošana operatīvajā un stratēģiskajā līmenī”.  
 
Phare 2002. gada Nacionālās programmas Twinning light projektiem: 
• Valsts policijas kapacitātes stiprināšana Informācijas vadības sistēmas un 

atbalsta sistēmas policijas reformas vadībai īstenošanai;  
• Valsts robežsardzes imigrācijas dienesta infrastruktūras un administratīvās

kapacitātes stiprināšana.  
 
Phare 2003. gada Nacionālās programmas projektiem: 
• “Policijas apmācība”; 
• “Valsts robežas kontroles sistēmas pilnveidošana”. 

 
2004. gadā notika arī darbs pie Transition Facility programmas projektu 

sagatavošanas un ieviešanas uzsākšanas. Programmas ietvaros realizē šādus projektus:  
• Imigrācijas lietu aprites, apstrādes un uzglabāšanas drošības 

paaugstināšana; 
• Policijas kapacitātes stiprināšana cīņā ar eiro viltošanu un bezskaidras 

naudas maksāšanas līdzekļu krāpšanu un viltošanu; 
• Administratīvās kapacitātes stiprināšana vīzu, migrācijas un SIS 

ieviešanas jomā.

Dalība Eiropas Kopienas finanšu programmās:
• IeM Preses un sabiedrisko attiecību departamenta dalība Resursu centra 

sievietēm „Marta” vadītajā projektā EQUAL programmas ietvaros;  
• Valsts policijas dalība Īrijas vadītajā projektā AGIS programmas (policijas 

un citu tiesībsargājošo institūciju sadarbības veicināšana cīņā pret 
kriminālo noziedzību) ietvaros; 

• Valsts robežsardzes koledža iesniedza projektu pieteikumu, tādēļ gaidāmi 
rezultāti no ARGO programmas (administratīvās sadarbības uzlabošana 
robežkontroles, vīzu, patvēruma lietu un imigrācijas jomā);  

• Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests iesniedza apakšprojekta 
pieteikumu Zviedrijas vadītā projekta INTERREG III programmas 
ietvaros; 

• Valsts policijai uzdots izvērtēt dalību CARDS programmā (finansiālās
palīdzības programma Rietumbalkānu reģiona valstīm); 

• Drošības policijai un Valsts robežsardzei uzdots izvērtēt dalību Francijas 
vadītajā projektā Eiropas Drošības izpētes programmas PASR ietvaros. 

 
Norvēģijas divpusējā finanšu instrumenta programmā savu dalību

pieteikuši: 
• Valsts robežsardze („Nelegālo imigrantu uzturēšanās Latvijā apstākļu

uzlabošana” (Olaines projekts) prioritātē „Uzlabotas izglītības 
programmas un dzīves apstākļi patvēruma meklētājiem un nelegālajiem 
imigrantiem”); 

• Valsts policija („SIRENE biroja izveidošana un apmācību organizēšana 
dalībai Šengenas informācijas sistēmā” un citi apakšprojekti prioritātē
„Šengena”); 



9

• Informācijas centrs („LR Soda reģistra uzskaites pilnveidošana” un 
„Nacionālās Šengenas informācijas sistēmas un SIRENE biroja 
tehnoloģisko un informatīvo resursu palīdzības procesu pārvaldības 
sistēmas ieviešana, izmantojot ITIL standartu” prioritātē „Šengena”); 

• Latvijas Policijas akadēmija (apakšprojekti prioritātēs „Akadēmiskie 
pētījumi” un ”Pārrobežu sadarbība”). 

 
Iekšlietu ministra ārvalstu vizītes: 
Pārskata gadā iekšlietu ministrs darba vizītēs apmeklējis Somijas Republiku, 

Igaunijas Republiku, Amerikas Savienotās Valstis, Polijas Republiku, Itālijas 
Republiku, Austrijas Republiku un Kazahstānas Republiku.  

 
Dalība komiteju sēdēs, sanāksmēs: 
2004. gada martā Lietuvā Baltijas Ministru padomes Tieslietu un iekšlietu 

komitejas ietvaros notika Baltijas valstu iekšlietu ministru tikšanās, kuras laikā
apspriesti jautājumi par turpmāko trīspusējo sadarbību ES kontekstā.

Visa gada garumā IeM amatpersonas pārstāvēja Latviju Baltijas jūras valstu 
padomes Task-Force pilnvaroto pārstāvju sanāksmēs, piedalījās 40 ES institūciju 
darba grupās, komitejās, konsultācijās, sanāksmēs un konferencēs par IeM 
kompetencē esošiem jautājumiem. 

 
Apmācības, kursi: 
Pārskata gadā IeM pārstāvji piedalījās dažādos apmācību kursos par terorisma 

apkarošanu, cilvēku tirdzniecības novēršanas un organizētās noziedzības apkarošanas 
jautājumiem. 

 
Tikšanās ar ārvalstu vēstniekiem, starptautisko organizāciju pārstāvjiem: 
2004. gadā ministrijas amatpersonas ir tikušās ar ārvalstu akreditētajiem 

vēstniekiem Latvijas Republikā un starptautisko organizāciju pārstāvjiem, lai runātu 
par starptautiskās sadarbības attīstīšanu, pilnveidošanu un padziļināšanu tādās jomās
kā cilvēktiesības, migrācija, robežu kontrole un apsardzība, valsts iekšējā drošība, 
Latvijas dalība ES. 
 

Parakstītie līgumi: 
Pārskata gadā parakstīti četri līgumi: 
• Latvijas Republikas valdības un Uzbekistānas Republikas valdības līgums 

par tādu personu atpakaļuzņemšanu, kuras uzturas nelikumīgi; 
• Latvijas Republikas valdības un Austrijas Federālās valdības līgums par 

policijas sadarbību;
• Latvijas Republikas valdības un Amerikas Savienoto Valstu valdības 

līgums par sadarbību tiesībaizsardzības jomā;
• Latvijas Republikas valdības un Starptautiskā kriminālā tribunāla bijušajai 

Dienvidslāvijai līgums par liecinieku, kuri uzstājušies Tribunāla 
tiesvedības, un nepieciešamības gadījumā to radinieku pārvietošanu uz 
Latvijas Republikas teritoriju. 
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3.3. Likumdošanas pilnveidošana 
Pārskata periodā IeM izstrādāja vairākus būtiskus normatīvos aktus, kā arī

nodrošināja vairāku agrāk pieņemtu normatīvo aktu spēkā stāšanos. Pārskata periodā
Sagatavots 101 likumprojekts, Ministru kabineta noteikumu, rīkojumu, koncepciju un 
citu tiesību aktu projekti, sniegti 363 atzinumi par tiesību aktu projektiem, sagatavoti 
39 IeM rīkojumu projekti. 

IeM Juridiskais departaments 2004. gadā organizēja vairākus pasākumus, 
kuros tika skaidrotas Valsts pārvaldes iekārtas likumā ietvertās normas, lai 
nodrošinātu vienotu minētā likuma izpratni IeM padotībā esošajās iestādēs, sevišķi
attiecībā uz starpresoru līgumu un iekšējo normatīvo aktu sagatavošanu. Tika 
sagatavoti arī metodiska rakstura ieteikumi, skaidrojot gan starpresoru līgumu 
projektos ietverto regulējumu, gan iekšējo normatīvo aktu veidus, saskaņošanas 
procedūru un normu saturu. 

Juridiskais departaments ministrijas padotībā esošajās iestādēs vairākkārt ir 
rosinājis diskusijas par Administratīvā procesa likuma ieviešanas gaitu, administratīvo
procesu un tā ietvaros izdodamo dokumentu satura, struktūras un formas prasībām. 
Lai sekmētu iestāžu sagatavoto administratīvo aktu kvalitāti un samazinātu materiālo 
vai procesuālo trūkumu dēļ atceļamo administratīvo aktu skaitu, Juridiskais 
departaments 2004. gadā organizēja pasākumu, kas tika veltīts tieši personu saukšanas 
pie disciplinārās atbildības procesa analīzei un lēmumu par personu 
disciplinārsodīšanu sagatavošanai. 

2004. gadā IeM ir izdevusi 206 lēmumus par apstrīdētiem administratīvajiem 
aktiem, no tiem 12 gadījumos zemākstāvošas iestādes lēmums ir atcelts. 183 
gadījumos ir atstāts spēkā ministrijas padotībā esošas iestādes lēmums par atteikumu 
piešķirt specializētā valsts civildienesta ierēdnim pabalstu sešu mēnešalgu apmērā
sakarā ar bērna piedzimšanu, ka arī 11 citos gadījumos ir atstāts spēkā iestādes 
izdotais administratīvais akts (kopā 194 lēmumi par iestādes lēmuma atstāšanu spēkā).    

 
3.3.1. Likumprojekts “Par Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas 

pret transnacionālo organizēto noziedzību Protokolu par cilvēku tirdzniecības, 
jo sevišķi tirdzniecības ar sievietēm un bērniem, novēršanu, apkarošanu un 
sodīšanu par to”: 

Pievienošanās mērķis Protokolam ir novērst un apkarot cilvēku tirdzniecību,
aizsargāt šīs tirdzniecības upurus un palīdzēt viņiem, kā arī veicināt sadarbību starp 
dalībvalstīm, lai sasniegtu minētos mērķus. 

Ar pievienošanos Protokolam Latvija apņemas veikt visus nepieciešamos 
pasākumus, lai: 

• darbības, kuras aprakstītas šajā Protokolā un saistītas ar cilvēku
tirdzniecību, tiktu atzītas par noziedzīgiem nodarījumiem; 

• nodrošinātu palīdzības un aizsardzības mehānismus cilvēku tirdzniecības 
upuriem; 

• izstrādātu visaptverošu politiku, programmas un veiktu citus pasākumus, 
lai novērstu un apkarotu cilvēku tirdzniecību un pasargātu šādas 
tirdzniecības upurus no atkārtotas iesaistīšanas cilvēku tirdzniecībā.

3.3.2. Likumprojekts „Grozījumi Dzīvesvietas deklarēšanas likumā”:
Likumprojekts izstrādāts, lai nodrošinātu iedzīvotājiem iespēju deklarēt

dzīvesvietu pa pastu. Dota arī precīza norāde uz likumu, kas nosaka dzīvesvietas 
reģistrēšanas kārtību personām, kuras dzīvo ārvalstīs. Likumprojektā tiek dota iespēja 
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personām kā papildus adresi norādīt ne tikai dzīvesvietas adresi, bet arī citu 
kontaktinformāciju. 
 

3.3.3. Likumprojekts „Par Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas 
pret transnacionālo organizēto noziedzību Protokolu par šaujamieroču, to 
detaļu, sastāvdaļu un munīcijas nelegālas izgatavošanas un aprites apkarošanu”: 

Protokola mērķis ir veicināt sadarbību starp tā dalībvalstīm, lai novērstu, 
apkarotu un izskaustu šaujamieroču, to detaļu, sastāvdaļu un munīcijas nelegālu 
izgatavošanu un apriti. 

Pievienojoties Protokolam, valsts apņemas veikt nepieciešamos pasākumus, lai 
par krimināli sodāmām darbībām atzītu šaujamieroču, to detaļu un munīcijas nelegālu 
izgatavošanu, apriti un marķējuma viltošanu, nelegālu izdzēšanu, noņemšanu vai 
pārveidošanu vai mēģinājumu izdarīt vai piedalīties šādu noziedzīgu nodarījumu 
izdarīšanā, kā arī šādu noziedzīgu nodarījumu organizēšanu, vadīšanu, sekmēšanu, 
atbalstīšanu, veicināšanu vai padoma došanu. 
 

3.4. Iekšlietu ministrijas dienesta disciplīnas uzlabošana 
2004. gadā IeM Galvenajā inspekcijā notika strukturālas izmaiņas, lai 

pastiprinātu tās galveno uzdevumu efektīvāku izpildi. Tika izveidotas trīs nodaļas: 
Pārbaužu nodaļa, Pēcpārbaužu nodaļa un Informācijas nodaļa. 

Ir sagatavota un 06.01.2005. apstiprināta IeM kārtība Nr.1 „Disciplinārās
prakses datu uzskaites un apkopošanas kārtība Iekšlietu ministrijā un Iekšlietu 
ministrijas sistēmas iestādēs”. Ar šo kārtību noteiktajos jaunās formas pārskatos 
ietveramās informācijas apjoms atbilst mūsdienu prasībām un atspoguļo aktuālākās
tendences demokrātiskas valsts attīstībā – cīņu pret korupciju, cilvēktiesību
ievērošanu IeM sistēmas iestādēs, šo iestāžu darbinieku dienesta un darba disciplīnas 
ievērošanu.  

2004. gadā tika turpināts pilnveidot IeM sistēmas iestāžu darbinieku izdarīto 
dienesta disciplīnas pārkāpumu datorizēto uzskaiti.  

Saskaņā ar Korupcijas novēršanas un apkarošanas valsts programmu 2004. - 
2008. gadam, Galvenā inspekcija šīs programmas īstenošanā IeM sistēmā veic 
koordinācijas funkcijas. 

Atskaites periodā IeM Galvenās inspekcijas darbinieki ir izskatījuši 127 
materiālus par dienesta disciplīnas pārkāpumiem, ārkārtējiem gadījumiem, kā arī
citiem jautājumiem, kuri saistīti ar IeM sistēmas iestāžu darbību. Par pamatu dienesta 
pārbaužu veikšanai ir bijusi informācija un materiāli, kas saņemti no dažādām valsts 
institūcijām, t.sk. no Latvijas Republikas ministru prezidenta (2), dažādām Saeimas 
komisijām (3), Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (5), Valsts civildienesta 
pārvaldes (4), Latvijas cilvēktiesību un etnisko studiju centra (4) un citām
nevalstiskām organizācijām. Daudz pārbaužu veiktas pēc publikācijām un
raidījumiem masu medijos. Bez tam IeM Galvenajā inspekcijā izskatīti arī
privātpersonu un IeM sistēmas iestāžu darbinieku iesniegumi, sūdzības un ziņojumi. 
Dienesta pārbaudes veiktas gan IeM centrālajā aparātā, gan arī dažādās IeM padotībā
esošajās iestādēs. Pamatojoties uz pārbaudēs konstatētajiem trūkumiem, attiecīgo IeM 
sistēmas iestāžu vadītājiem tika doti konkrēti norādījumi IeM struktūrvienību darba 
uzlabošanai un konstatēto trūkumu novēršanai. Lielākā daļa no visām veiktajām
dienesta pārbaudēm veiktas Valsts policijā (85 gadījumos), no tām Rīgas pilsētas 
Galvenajā policijas pārvaldē – 23 (21.PN – 8; 22.PN – 2; 23.PN – 3; 24.PN – 3; 
25.PN - 1), Alūksnes rajona policijas pārvaldē – 4, Ogres rajona policijas pārvaldē –
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3, Bauskas rajona policijas pārvaldē – 3. Savukārt Valsts robežsardzē veiktas 9 
dienesta pārbaudes, Drošības policijā – 2, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā
– 5, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē – 2, IeM Saimniecības un apgādes 
pārvaldē – 3.

2004. gadā Galvenajā inspekcijā saņemtas 43 fizisko personu sūdzības un 
iesniegumi par IeM sistēmas iestāžu darbinieku, viņuprāt, nepamatotu un nelikumīgu 
rīcību, par ko 40 gadījumos tika veiktas attiecīgas pārbaudes. Šajos iesniegumos un 
sūdzībās ietvertā informācija veikto pārbaužu rezultātā pilnīgi apstiprinājās 2
gadījumos (5%), daļēji apstiprinājās 15 gadījumos (37,5%), bet neapstiprinājās 23
gadījumos (57,5%). Trīs gadījumos sūdzības tika nosūtītas citām iestādēm, jo tajās
minēto problēmu risināšana nebija IeM Galvenās inspekcijas kompetencē.

Tika arī izskatīti 25 IeM sistēmas iestāžu darbinieku (t.sk. bijušo) iesniegumi 
un sūdzības par viņu disciplinārsodīšanu. Izskatīšanas rezultātā 11 gadījumos 
piemērotie disciplinārsodi tika atcelti vai grozīti (Valsts policijā - 10, Valsts 
robežsardzē - 1), bet 14 gadījumos tie atstāti spēkā (Valsts policijā - 11, Valsts 
robežsardzē - 1, Drošības policijā - 1, IeM Informācijas centrā - 1). 

 
3.5. Iedzīvotāju apkalpošana 
Pārskata periodā 2004. gadā IeM Kancelejā saņemti un lietvedības datu bāzēs

iereģistrēti 5894 dokumenti, nosūtīti – 4578, no tiem uz ES institūcijām - 6, uz valsts 
pārvaldes iestādēm – 3638, uz Valsts kanceleju – 624, uz Ministru kabinetu (tiesību
aktu projekti) – 310. Reģistrēti 1393 ministrijas rīkojumi, 52 protokoli, 37 iekšējie 
normatīvie akti, saņemti un iereģistrēti 1338 personu iesniegumi un 583 darbinieku 
ziņojumi, sagatavotas un nosūtītas 1320 atbildes uz tiem. 2004. gadā reģistrēti 206 
lēmumi par apstrīdētiem administratīvajiem aktiem. 10 iedzīvotāju pieņemšanās pie 
iekšlietu ministra piedalījušies 48 personas. 

 
3.6. Saikne ar sabiedrību un masu medijiem 
Pārskata periodā uzlabota un papildināta IeM interneta mājas lapa 

www.iem.gov.lv, kurā apkopota informācija par IeM un tās dienestiem, kā arī
nodrošinātas interaktīvās saziņas iespējas. Piemēram, lai uzlabotu IeM saikni ar 
sabiedrību, IeM Preses un sabiedrisko attiecību departamentā izveidota e-pasta adrese 
ministrs@iem.gov.lv, ar kuras starpniecību iedzīvotāji var izteikt savu viedokli, 
novērojumus un ierosinājumus par IeM un tās dienestu darbu. 

Lai veicinātu pozitīva iekšlietu dienestu darbinieka tēla veidošanu sabiedrībā,
IeM 2004. gada ziemā veica ikgadējo akciju „Policists, kuram es uzticos”. Akcijas 
mērķis ir apzināt un godināt tos Valsts policijas darbiniekus, kuri ieguvuši lielāko
sabiedrības uzticību un atzinību, godprātīgi kalpojot sabiedrībai. 2004. gadā akcijā
„Policists, kuram es uzticos” piedalījās 1118 iedzīvotāji, kopumā nobalsojot par 371 
Valsts policijas pilsētu un rajonu policijas pārvalžu darbinieku. 

IeM Preses un sabiedrisko attiecību departaments pārskata periodā sagatavojis 
un plašsaziņas līdzekļos izplatījis 173 paziņojumus presei par dažādām norisēm un
aktualitātēm IeM, notikušas 36 preses konferences un brīfingi. 2004. gadā notika arī
viena reģionālo laikrakstu pārstāvju tikšanās ar iekšlietu ministru un dienestu 
vadītājiem. 

Kopš 1997. gada IeM ir izveidota un darbojas Sabiedrības konsultatīvā
padome, kuras sastāvā darbojas sabiedrībā pazīstamas personas, kas nav IeM dienestu 
pārstāvji. Sabiedrības konsultatīvo padomi  sasauc iekšlietu ministrs, lai aicinātu uz 
diskusiju un uzklausītu pārstāvju viedokli par kādu tā brīža aktuālu iekšlietu 
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problēmu. Pārskata gadā notika viena Sabiedrības konsultatīvās padomes sanāksme. 
2004. gadā, tuvojoties skolēnu vasaras brīvdienām, ministrija rīkoja sabiedrības 
informēšanas kampaņu par bērnu un jauniešu drošību vasaras brīvlaikā. Šajā
sanāksmē savu viedokli un priekšlikumus par satiksmes drošības problēmām un to 
risinājumiem, lai novērstu jauniešu traumatismu uz ceļiem, izteica dažādi sabiedrības 
pārstāvji. 

 
3.7. Iekšējās kontroles sistēmas efektivitāte, plānotie uzlabojumi un 

pasākumi, kas veikti iekšējā audita ieteikumu īstenošanai 
Izvērtējot 2004. gada veikto auditu rezultātus, iekšējie auditori secinājuši, ka 

kopumā IeM iekšējās kontroles sistēma ir izveidota un darbojas labi. Auditu rezultāti 
un iekšējās kontroles sistēmas novērtējums ir attiecīgi atspoguļoti iekšējā audita 
ziņojumos, kas iesniegti IeM valsts sekretāram. Vairumā gadījumu iekšējās kontroles 
veidotas tā, lai atbalstītu ministrijas funkciju un uzdevumu izpildi. Ievērojami 
uzlabojusies iekšējo auditoru un auditējamo sadarbība, kuras rezultātā tiek izstrādāti 
kvalitatīvāki un reālāki ieteikumi.  

Iekšējās kontroles jomā ir vērojami arī trūkumi. Būtiskākais no tiem ir saistīts 
ar iekšējā audita ieteikumu ieviešanas termiņu ievērošanu. Audita statistika liecina, ka 
no 2004. gadā sniegtajiem un ieviešamajiem ieteikumiem ir ieviesti tikai 75%. No 
ieteikumiem, kas sniegti 2003. gadā un bija jāievieš 2004. gadā, ieviesti ir 96%. 
Turpmāk struktūrvienību vadītājiem būtu jāturpina darbs pie precīzāku ieteikumu 
ieviešanas termiņu noteikšanas, jāpilnveido sadarbība ar iekšējā audita 
struktūrvienību, ziņojot par ieteikumu ieviešanas gaitu, problēmām ieviešanas 
procesā, jākļūst elastīgākiem iekšējās kontroles metožu paņēmienu izvēlē un
pielietošanā.

Pārskata gadā Iekšējā audita departaments ir veicis 19 auditus. Auditu 
rezultātā sniegtas 134 rekomendācijas. Pārskata periodā izpildes termiņš noteikts 107 
rekomendācijām, no kurām ir ieviesta 81 rekomendācija. 

2004. gadā Iekšējā audita departaments veicis šādus auditus: 
• „Valsts policijas darbinieku darba laika uzskaite un samaksas kārtība par 

darbu svētku dienās, nakts darbu un virsstundu darbu”; 
• „Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbinieku darba laika 

uzskaite un apmaksas kārtība par svētku dienām, nakts darbu un 
virsstundu darbu”; 

• „Fizisko personu apsardzes darbības mācību procesa un sertifikātu 
iegūšanas procesa organizācija un kontrole”; 

• „Iepirkumu valsts vajadzībām uzraudzība, koordinācija un kontrole 
Iekšlietu ministrijas iestādēs”;  

• „Valsts policijas darbinieku amata pienākumu izpildei nepieciešamās
izglītības un valsts valodas prasību ievērošana”; 

• „Budžeta līdzekļu izlietojums Iekšlietu ministrijas ierēdņu, kuri pilda 
amata pienākumus ārvalstīs, darba nodrošināšanai”; 

• „Finanšu līdzekļu uzskaite un izlietošanas likumība Iekšlietu ministrijas 
Informācijas centrā”; 

• “Finanšu līdzekļu uzskaites un izlietošanas likumība Jūrmalas pilsētas 
policijas pārvaldē”; 
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• „Informācijas pārbaude Valsts robežsardzes Viļakas pārvaldē par 2004. 
gada 10. augusta Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja vēstulē Nr. 
1/5091 norādītajiem faktiem”;  

• „Audita ieteikumu izpildes pārbaude par auditu Nr.5/1-24-2003 „Finanšu 
līdzekļu izlietošanas lietderība Latvijas Policijas akadēmijas pirmā līmeņa
profesionālās augstākās izglītības studiju programmā”;  

• Audita ieteikumu izpildes pārbaude par auditu Nr.5/1-10-2003 „Jauno 
pasu ieviešanai piešķirto līdzekļu izlietojuma lietderība Pilsonības un 
migrācijas lietu pārvaldē”; 

• “Fizisko personu datu aizsardzības likuma prasību ievērošana Valsts 
ugunsdzēsības un glābšanas dienestā”; 

• „Bezpeļņas organizācijas valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību
„Komplekss „Dzintari”” reorganizācijas novērošana”; 

• „Fizisko personu datu aizsardzības likuma prasību ievērošana 
Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžā”; 

• „Saimniecības un apgādes pārvaldes Centrālās Materiāltehniskās apgādes 
bāzes bruņojuma pārbaude pēc inventarizācijas”; 

• “Pamatlīdzekļu un mazvērtīgā inventāra inventarizācijas gaitas 
novērošana pie Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra padomniekiem 
Briselē”;  

• „Tehnisko noteikumu sagatavošana un izdošana Valsts ugunsdzēsības un 
glābšanas dienesta Jūrmalas brigādē”; 

• “Saimniecības un apgādes pārvaldes saimnieciskās darbības vērtējums 
sakarā ar iestādes reorganizāciju”; 

• „Pamatlīdzekļu, mazvērtīgā inventāra, pārstāvības priekšmetu un 
materiālu ikgadējās inventarizācijas gaitas novērošana Iekšlietu ministrijas 
telpās Rīgā, Raiņa bulvārī 6 un Stabu ielā 89”. 

 
3.8. Personāla izglītošana un kvalifikācijas paaugstināšana 
No ministrijas personāla profesionalitātes un kompetences ir atkarīga 

ministrijas darbības efektivitāte un kvalitāte, tāpēc, veicot darbinieku atlasi, īpaša 
uzmanība pārskata periodā veltīta pretendentu kvalifikācijai un izglītības līmenim. 
Gada sākumā veikta darbinieku mācību vajadzību izpēte, kas deva iespēju precīzi 
noteikt ministrijā strādājošo mācību vajadzības. Personāla izglītošana un 
kvalifikācijas paaugstināšana galvenokārt nodrošināta, piedaloties Valsts 
administrācijas skolas rīkotajos mācību kursos un semināros.  

IeM darbinieki 2004. gadā ir apmeklējuši Valsts Administrācijas skolas un 
Latvijas Universitātes Pašvaldību un projektu mācību centra piedāvātos kursus, 
paaugstinot kvalifikāciju un pilnveidojot savas profesionālās zināšanas un prasmes 
šādās jomās - administratīvais process iestādē, tieslietas, likumdošana un dažādu
normatīvo aktu izstrāde, ES pamatnostādnes un dažādu projektu vadība, ierēdņu
profesionālā ētika, uzņēmuma iekšējais audits, lietvedība, personāla vadība, kvalitātes 
vadība, saskarsmes psiholoģija, angļu valodas kursi. 

No IeM strādājošajiem 64,5% ir augstākā izglītība, to skaitā 5,7% ir ieguvuši 
maģistra grādu, 35,5% ir vidējā vai vidējā profesionālā izglītība, no kuriem 25% studē
augstskolās, lai iegūtu atbilstošu augstāko izglītību.
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Sadarbībā ar ministrijas padotības iestādēm organizēta studentu uzņemšana 
IeM sistēmas izglītības iestādēs, koordinējot valsts pasūtījumu par speciālistu 
sagatavošanu un amatu skaitu dienestos. 

Ministrijā rit darbs pie IeM sistēmas iestāžu darbinieku ar speciālajām dienesta 
pakāpēm profesionālās izglītības un ministrijas padotībā esošo izglītības iestāžu 
attīstības koncepcijas. 

IeM 2004. gadā (dati uz 31.12.2004.) strādāja 137 darbinieki, tai skaitā 42
vīrieši (30,7%) un 95 sievietes (69,3%), no tiem 63 jeb 45,9% ir valsts civildienesta 
ierēdņi, 12 jeb 8,8% - specializētā valsts civildienesta ierēdņi un 62 (45,3%) 
darbinieki. 

IeM līdz 30 gadu vecumam ir 47 (34,3%) darbinieku, no 31 līdz 40 gadiem – 
38 (27,7%), no 41 līdz 50 gadiem – 32 (23,4%), no 51 līdz 55 gadiem – 17 (12,4%), 
vecāki par 55 gadiem – 3 (2.2%). 

Mazāk kā trīs gadus ministrijā pārskata gada beigās nostrādājuši 43 darbinieki, 
no 3 – 10 gadiem – 80 darbinieki un virs 10 gadiem - 14 darbinieki. 
 

4. Iekšlietu ministrijas padotībā esošās iestādes  
IeM padotībā pārskata gadā bija Valsts policija, Drošības policija, Valsts 

robežsardze, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, Pilsonības un migrācijas 
lietu pārvalde, Iekšlietu ministrijas Sakaru centrs, Iekšlietu ministrijas Informācijas 
centrs, Saimniecības un apgādes pārvalde, Latvijas Policijas akadēmija, Valsts 
robežsardzes koledža un Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledža. 

IeM pārziņā bija valsts uzņēmums „Materiālās rezerves”, bezpeļņas 
organizācija valsts uzņēmums „Iekšlietu ministrijas medicīnas centrs” un bezpeļņas 
organizācija valsts uzņēmums „Iekšlietu ministrijas sporta komplekss”. 

Pārskata periodā IeM bija valsts kapitāla daļu turētāja bezpeļņas organizācijā
valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „Iekšlietu ministrijas poliklīnika”. 

Pārskata gadā, veicot atsevišķu funkciju pārdali, izveidotas un pārskata gada 
beigās sākušas darboties četras valsts aģentūras – Iekšlietu ministrijas veselības un 
sociālo lietu valsts aģentūra, valsts aģentūra „Iekšlietu ministrijas sporta centrs”, 
valsts aģentūra „Materiālās rezerves” un Iekšlietu īpašumu valsts aģentūra (2.attēls). 

 
Valsts aģentūra „Iekšlietu ministrijas sporta centrs” 
Aģentūra veic šādus uzdevumus: 
• nodrošina specializētā valsts civildienesta ierēdņu vispārējo un speciālo 

fizisko sagatavotību, veicot metodisku vadību;
• izveido un uztur vienotu informācijas sistēmu par specializētā valsts 

civildienesta ierēdņu fizisko sagatavotību;
• sniedz IeM un tās padotībā esošajām iestādēm informāciju par specializētā

valsts civildienesta ierēdņu fizisko sagatavotību;
• attīsta dažādus sporta veidus atbilstoši specializētā valsts civildienesta 

ierēdņu dienesta pienākumiem un izstrādā priekšlikumus specializētā
valsts civildienesta ierēdņu fiziskās sagatavotības uzlabošanai; 

• organizē sacensības un citus sporta pasākumus, kā arī koordinē
specializētā valsts civildienesta ierēdņu piedalīšanos sporta pasākumos; 

• piedalās Latvijas un starptautiskos projektos sporta un fiziskās
sagatavotības jomā;

• organizē seminārus, kursus un citus izglītojošus pasākumus. 
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Valsts aģentūra “Materiālās rezerves” ir valsts uzņēmuma “Materiālās
rezerves” tiesību, saistību, funkciju, mantas un finanšu līdzekļu pārņēmēja. Aģentūrai 
ir divas filiāles: filiāle “Piedruja” un filiāle “Rēznas”, kas darbojas pamatojoties uz 
filiāles reglamentiem. 

Aģentūra veic šādus uzdevumus: 
• valsts materiālo rezervju uzskaiti; 
• organizē valsts materiālo rezervju veidošanu, uzglabāšanu un 

atjaunināšanu, nodrošinot valsts materiālo rezervju kā valsts īpašuma 
saglabāšanu; 

• ar krimināllietām saistīto lietisko pierādījumu un izņemto priekšmetu un 
administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentu glabāšanu, 
iznīcināšanu un realizāciju; 

• savas kompetences ietvaros nodrošina valsts materiālo rezervju veidošanu, 
saglabāšanu un valsts materiālo rezervju resursu gatavību iesaistīšanai 
valsts apdraudējuma situāciju novēršanai un pārvarēšanai. 

 
Iekšlietu īpašumu valsts aģentūra veic šādus uzdevumus: 
• iestāžu īpašumā, valdījumā vai lietošanā esošā īpašuma pārvaldīšana un 

apsaimniekošana; 
• iestāžu darbības nodrošināšanai nepieciešamo ēku un būvju būvniecība un 

renovācija; 
• centralizēto iepirkumu procedūru veikšana iestāžu vajadzībām. 

Iekšlietu īpašumu valsts aģentūras mērķis ir nodrošināt IeM padotībā esošo 
iestāžu objektu būvniecībai paredzēto investīciju līdzekļu lietderīgu izmantošanu, 
veicināt efektīvāku objektu apsaimniekošanu un realizēt centralizētos valsts 
iepirkumus. 
 

Iekšlietu ministrijas veselības un sociālo lietu valsts aģentūra veic šādus
uzdevumus: 

• darbinieku veselības aprūpes organizēšana un vadīšana; 
• norēķini ar ārstniecības iestādēm par darbiniekiem sniegtajiem veselības 

aprūpes pakalpojumiem; 
• metodiska palīdzība IeM sistēmas iestādēm jautājumos, kas saistīti ar 

veselības aprūpi; 
• izdienas pensiju piešķiršana, aprēķināšana un izmaksa darbiniekiem; 
• normatīvajos aktos noteikto kompensāciju un pabalstu piešķiršana, 

aprēķināšana un izmaksa darbiniekiem; 
• darba aizsardzības pasākumu organizēšana sadarbībā ar IeM sistēmas 

iestādēm; 
• darbinieku veselības veicināšanas un informatīvo pasākumu organizēšana. 

 



17

2. attēls 
 

IeM padotībā esošās iestādes 
 

4.1. Administratīvās kapacitātes uzlabošana un aktualitātes 
Pārskata periodā tika turpināta administratīvā reforma Valsts policijā, kuras 

mērķis ir policijas struktūras optimizācija, noziedzības apkarošanas uzlabošana un 
profilakse.  

Reformas rezultātā izveidots Preses un sabiedrisko attiecību birojs un Iekšējā
audita nodaļa, reorganizējot Finanšu un plānu pārvaldi, uz tās bāzes izveidots Finanšu 
vadības birojs. Veikta arī reorganizācija Galvenajā kārtības policijas pārvaldē – uz 
Sabiedriskās drošības un kārtības sargāšanas pārvaldes un Ceļu policijas pārvaldes 
bāzes izveidota Sabiedriskās drošības pārvalde, kurā ietilpst 3 biroji: Sabiedriskās
kārtības birojs, Ceļu policijas birojs un Operatīvās vadības birojs. Veikta 
reorganizācija Galvenajā kriminālpolicijas pārvaldē – izveidota Izmeklēšanas atbalsta 
pārvalde, kā arī reorganizēta Galvenā administratīvā pārvalde – likvidēta Personāla 
pārvalde, uz tās bāzes izveidots Valsts policijas Personāla vadības birojs. Savukārt 
Materiāli tehniskās apgādes pārvaldē – izveidota Būvniecības, investīciju un apgādes 
nodaļa, Mantiskās apgādes nodaļa, kā arī veikta reorganizācija Kriminālistikas 
pārvaldē – likvidēta Grāmatvedības daļa. Uz Vadības un kvalitātes kontroles biroja 
bāzes izveidota Vadības un kvalitātes kontroles nodaļa. 

Līdz ar izmaiņām starptautiskajā drošības vidē terorisma draudi ir kļuvuši par 
centrālo starptautiskās drošības apdraudējumu. Lai risinātu šo jautājumu Latvijas 
kontekstā, Drošības policija ir izstrādājusi koncepciju „Pretterorisma centra izveide”, 
kas apstiprināta ar Ministru kabineta 2004. gada 2. novembra rīkojumu Nr. 927 „Par 
koncepciju ”Pretterorisma centra izveide””. Saskaņā ar koncepcijā noteikto Drošības 
policijas sastāvā izveidots un darbu uzsācis Pretterorisma centrs, kas veic pastāvīgu 
terorisma draudu analīzi un veido sadarbības modeļus ar pretterorisma darbībās
iesaistītajām institūcijām, lai efektīvāk un operatīvāk varētu reaģēt uz potenciāliem 
draudiem.  
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Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā atskaites periodā izstrādāti un 
pieņemti atbilstoši Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma noteiktajam deleģējumam 
pieci Ministru kabineta noteikumi: 

- 2004. gada 03. februāra noteikumi Nr. 61 „Kārtība, kādā Valsts 
ugunsdzēsības un glābšanas dienests veic un vada ugunsgrēku dzēšanu un 
glābšanas darbus”; 

- 2004. gada 27. jūlija noteikumi Nr. 674 „Noteikumi par 
sprādzienbīstamiem, ugunsbīstamiem un īpaši svarīgiem objektiem, kuros 
izveidojami ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas dienesti”; 

- 2004. gada 13. aprīļa noteikumi Nr. 280 „ Noteikumi par ugunsgrēku
dzēšanai un glābšanas darbiem nepieciešamajām iekārtām, speciālo un 
tehnisko aprīkojumu un tā normām”; 

- 2004. gada 17. februāra noteikumi Nr. 82 “Ugunsdrošības noteikumi”; 
- 2004. gada 03. februāra noteikumi Nr. 60 “Noteikumi par valsts 

ugunsdrošības uzraudzības inspektoru kompetenci un kārtību, kādā
veicama valsts ugunsdrošības uzraudzība”. 

 

Atskaites periodā tika turpināta civilās aizsardzības tiesiskā regulējuma 
sakārtošana: 

- sagatavota un iesniegta apstiprināšanai Ministru kabinetā Civilās
aizsardzības sistēmas attīstības koncepcija;  

- precizēts un apstiprināts ar Ministru kabineta 2004. gada 06. jūlija 
rīkojumu Nr. 468 Valsts civilās aizsardzības plāns; 

- izdots 2004. gada 26. maijā Ministru kabineta rīkojums Nr. 343 “Par 
vienotas valsts uguns apsardzības un glābšanas sistēmas izveidošanas 
koncepciju”. Saskaņā ar šo rīkojumu Zemkopības ministrija sadarbībā ar 
IeM izstrādājusi Plānu Valsts meža dienesta finansējuma pārdalei un 
materiāltehniskā nodrošinājuma un štata vienību nodošanai IeM; 

- izdots Ministru prezidenta 2004. gada 12. februāra rīkojums Nr. 54 “Par 
Ārkārtējo situāciju valsts operatīvās komisijas sastāvu”. 

 Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Bauskas, Balvu, Jēkabpils un 
Valmieras brigādēs uzsākts eksperiments ugunsdrošības uzraudzības darba 
pilnveidošanā, iesaistot brigāžu dežūrdienestu darbiniekus (vada komandierus) 
ugunsdrošības uzraudzības darbā.

Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē pārskata gadā nozīmīgākais 
uzdevums bija tiesību aktos noteikto prasību ieviešana, lai nodrošinātu Latvijas dalību
ES. Vēlēšanu sistēmas pilnveidošanai izveidota jauna valsts nozīmes informācijas 
sistēma – Vēlētāju reģistrs. Nozīmīgas pārmaiņas notikušas pārvaldes struktūrā, jo 
izveidota Vienotās migrācijas informācijas sistēma, kas nodrošina vienotu 
informācijas apstrādi Iedzīvotāju reģistrā un Ārzemnieku reģistrā. Saskaņā ar Eiropas 
Padomes 2004. gada 8. jūnijā ES dalībvalstu valdību pārstāvju rezolūcijā par vienotas 
formas pasu ieviešanu noteikto, uzsākts darbs pie Latvijas jauno pasu satura 
izstrādāšanas. Lai optimāli izmantotu finanšu un darbinieku resursus, reorganizēta arī
Rīgas Centra rajona nodaļa, tās funkcijas nododot pārējām Rīgas pilsētas 
administratīvajā teritorijā esošajām nodaļām. 

Lai nodrošinātu vienotās Eiropas patvēruma sistēmas izveidi un novērstu 
patvēruma pieteikumu izsniegšanu vairākās dalībvalstīs, kā arī noteiktu dalībvalsti, 
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kura ir atbildīga par trešās valsts pilsoņa patvēruma pieteikuma izskatīšanu, tika 
izveidota patvērumu meklētāju un par nelikumīgu robežas šķērsošanu aizturēto 
personu pirkstu nospiedumu datu bāze Eurodac. 
 Lai uzlabotu valsts robežas apsardzību, kā arī, lai uzlabotu administratīvo
kapacitāti, Valsts robežsardzē pārskata periodā veiktas vairākas būtiskas strukturālas 
izmaiņas. Viena no pārmaiņām bija Imigrācijas dienestu (nodaļu) reorganizācija, 
kuras rezultātā Valsts robežsardzē bijušo 10 dienestu un nodaļu vietā izveidotas 40 
imigrācijas struktūrvienības, minimāli palielinot to personālu. 

 
5. Citas būtiskākās pārmaiņas
5.1. Austrumu robežas izbūve un robežapsardzība 
Nodrošinot Latvijas pievienošanos ES 2004. gada 1. maijā, Valsts 

robežsardze veica izmaiņas robežkontrolē un apsardzībā, ieviešot ES normatīvo aktu 
un daļēji Schengen Acquis prasības. Valsts robežsardzes eksperti piedalījās ES 
Ministru Padomes darba grupās: Imigrācijas, patvēruma un robežu stratēģiskajā
komitejā, kuras ietvaros darbojas arī Ārējo robežu praktiķu kopējā vienība (Common 
Unit); Robežu (jauktās komitejas) darba grupā (Frontiers/mixed); Robežu/viltoto 
dokumentu darba grupā (Frontiers/false documents); Informācijas un diskusiju centrā
par robežām un imigrāciju; Migrācijas un izraidīšanas darba grupā.

Realizējot ES ārējo robežu integrētās vadības plānu, Valsts robežsardze 
piedalījās Robežaģentūras izveidošanas procesā, darbojās Riska analīzes centrā
(Somija), Gaisa robežu centrā (Itālija), Sauszemes robežu centrā (Vācija), Speciālajā
Robežsargu apmācības centrā (Austrija), Rietumu jūras robežu centrā (Spānija) un to 
organizētajos pasākumos. 

2004. gada novembrī tika pabeigts Phare 2002. gada programmas Twinning 
projekts „Jūras robežas uzraudzība”. 2004. gada novembrī uzsākts Twinning light 
projekts „VRS Imigrācijas dienesta kapacitātes uzlabošana” un tā paša gada decembrī
uzsākts Twinning projekts „Valsts robežas kontrole sistēmas pilnveidošana”.  

 
5.2. Materiāltehniskās situācijas uzlabošana 
Pārskata periodā IeM, lai nodrošinātu Latvijas pilntiesīgu līdzdalību ES 

lēmumu pieņemšanā, piešķīrusi perspektīvās ES ārējās robežas tehniskās apsardzības 
kontroles un informācijas sistēmas izveidei un infrastruktūras objektu būvniecībai 3,0 
miljonus latu, vēlētāju reģistra izveidei – 300,7 tūkstošus latu. Tāpat tika iegādāta 
ugunsdzēsības un glābšanas speciālā tehnika (328,0 tūkstoši latu), iegādāts 
ugunsdzēsības transports. Phare programmas ietvaros izveidota arī jūras robežas 
videonovērošanas sistēma. 

 
5.3. Cilvēku tirdzniecības novēršana 
Pārskata periodā turpinājās darbs pie „Valsts programmas cilvēku

tirdzniecības novēršanai 2004. - 2008. gadam”. Tā rezultātā 2004. gadā, salīdzinot ar 
2003. gadu, ir dubultojies par cilvēku tirdzniecību un personu nosūtīšanu seksuālai 
izmantošanai uz ārzemēm ierosināto lietu skaits (2003. gadā - 15, 2004. gadā – 30). 
Preventīvo pasākumu rezultātā ir samazinājusies nepilngadīgo nosūtīšana uz 
ārvalstīm, un 2004. gadā ir reģistrētas tikai divas 17 gadus vecas cietušās personas. 
Būtiski samazinājusies sieviešu tirdzniecība Palermo konvencijas izpratnē – nav 
vardarbības, viltus un draudu pazīmes, par ko liecina fakts, ka 2004. gadā cilvēku
tirdzniecības upuriem nav bijis nepieciešams piemērot liecinieku aizsardzības 
programmu. 
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Likumdošanas pilnveidošanas rezultātā Latvijas likumdošana cilvēku
tirdzniecības jomā kļuvusi par vienu no progresīvākajām un var kalpot par piemēru 
citām valstīm. Ir definēti visi nozīmīgākie ar cilvēku tirdzniecības apkarošanu saistītie 
aspekti, paredzot izdarītajam noziegumam proporcionālu soda mehānismu.  

Tiesībsargājošo iestāžu darbības jomā nozīmīgs sasniegums ir Valsts policijas 
nodaļas paplašināšana cīņai ar cilvēku tirdzniecību – 2004. gadā tai tika piešķirtas 
papildus trīs štata vietas. 

5.4. „Narkotisko un psihotropo vielu atkarības un izplatības 
ierobežošanas un kontroles valsts programma 2005. – 2008. gadam”

Pārskata periodā IeM vadībā starpinstitūciju darba grupā tika izstrādāta 
„Narkotisko un psihotropo vielu atkarības un izplatības ierobežošanas un kontroles 
valsts programmu 2005. – 2008. gadam”. Programmas mērķis ir sekmēt narkotiku 
piedāvājuma un pieprasījuma samazināšanu, ar narkomāniju saistītu veselības 
traucējumu, nāves gadījumu un noziedzības samazināšanu. Tajā iekļauti pasākumi 
narkotiku pieprasījuma un piedāvājuma jomās, ar narkotiku izplatību saistītās
informācijas apkopošanas, izpētes un izvērtēšanas jomā, kā arī narkomānijas 
apkarošanā iesaistīto institūciju koordinācijas, tiesiskās bāzes stiprināšanas un 
starptautiskās sadarbības jomā. Pirmo reizi paredzēts finansējums noteiktiem 
pasākumiem narkomānijas un narkotiku izplatības ierobežošanai.  

Stājoties spēkā 2004. gada 20. janvāra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 46 
„Narkotiku kontroles un narkomānijas ierobežošanas koordinācijas padomes 
nolikums”, IeM vadībā izveidots un uzsācis darbību šīs padomes sekretariāts, kurā
iekļauti pārstāvji no Izglītības un zinātnes ministrijas, Bērnu un ģimenes lietu 
ministrijas, Labklājības ministrijas, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu 
ministrijas, Tieslietu ministrijas, Veselības ministrijas, Finanšu ministrijas, kā arī
Narkoloģijas valsts aģentūras, Valsts policijas un Latvijas Policijas akadēmijas. 
Sekretariāta galvenais uzdevums ir nodrošināt informācijas apmaiņu un veicināt
koordinētu sadarbību starp narkomānijas un narkotiku izplatībā iesaistītajām
institūcijām.  

 
5.5. Intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzība 
Lai analizētu problēmas intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzības jomā, kā arī

izvērtējot attiecīgo Latvijas normatīvo aktu atbilstību ES normatīvo aktu prasībām, 
Latvijas starptautiskajām saistībām un valsts nacionālajām interesēm, nodrošinātu 
ieinteresēto valsts iestāžu un sabiedrisko organizāciju darbības koordināciju, kā arī, lai 
izstrādātu priekšlikumus situācijas uzlabošanai intelektuālā īpašuma tiesību
aizsardzības jomā, 2004. gada 4. novembrī IeM tika izveidota Intelektuālā īpašuma 
tiesību aizsardzības sabiedriski konsultatīvā padome (turpmāk – Padome). 
Padomes sastāvā ir iekļauti pārstāvji no IeM, Valsts policijas, Latvijas mūzikas 
producentu apvienības (LaMPA), Latvijas izpildītāju un producentu apvienības 
(LAIPA), Bizness Software Alliance (BSA) Latvijas Komitejas, Intelektuālā īpašuma 
tiesību aizsardzības koalīcijas (CIPR) un Autoru komunikāciju un konsultācijas 
apvienības, Latvijas autoru apvienības (AKKA/LAA). 

Līdz 2004. gada beigām notika divas sēdes, kurās tika apstiprināts Padomes 
nolikums, kā arī panākta vienošanās par nepieciešamību izveidot Valsts policijas 
Ekonomikas policijas pārvaldē atsevišķu nodaļu par intelektuālā īpašuma tiesību
aizsardzības jautājumiem. 
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6. Programmu rezultatīvo rādītāju izpildes analīze un valsts budžeta 
līdzekļu izlietojuma efektivitātes izvērtējums 

1. tabula 
 

6.1. Valsts pamatbudžeta programmu rezultatīvie rādītāji 2004. gadam 

Rezultatīvie rādītāji Iepriekšējā
gadā Pārskata gadā

1 2 3
14 Iekšlietu ministrija  
Valsts pamatbudžeta programmas un apakšprogrammas  
Iestāžu skaits - kopā 80 81 
Štata vienību skaits - kopā 18 803 18 499 

t.sk.: pedagoģiskās likmes 133 126 
štata vienības, kuras finansē no dotācijas no 
vispārējiem ieņēmumiem 17 450 17 198 
t.sk. darbinieki ar speciālajām dienesta pakāpēm 14 825 14 500 
štata vienības, kuras finansē no maksas 

pakalpojumiem u.c. pašu ieņēmumiem, 1 353 1 301 
t.sk. darbinieki ar speciālajām dienesta pakāpēm 659 586 

01.00.00 Ministrijas vadība  
Iestāžu skaits 1 1 
Štata vienību skaits 125 130 

t.sk. štata vienības, kuras finansē no dotācijas no 
vispārējiem ieņēmumiem 125 130 

t.sk. darbinieki ar speciālajām dienesta pakāpēm 10 13 
specializētais atašejs   3 

Sagatavotie likumprojekti, Ministru kabineta noteikumu, 
rīkojumu, koncepciju un citu tiesību aktu projekti 164 101 
Par tiesību aktu projektiem sniegtie atzinumi 407 363 
Sagatavoti Iekšlietu ministrijas rīkojumu projekti 1 179 1 393 
Dalība Eiropas Savienības organizētajās apspriedēs
(apspriežu skaits) 8 85 
Dalība semināros par Eiropas Savienības jautājumiem 
(semināru skaits) 31 19 
Informatīvie biļeteni (pārskati) par noziedzības stāvokli, 
operatīvo darbu, plānu (programmu) izpildes gaitu 35 70 
Sagatavotās preses konferences 33 36 
Sagatavotās preses relīzes 183 173 
Plānotie auditi 26 19 
Dienesta izmeklēšanas un pēcpārbaudes 151 127 
Dalība vecāko amatpersonu un Eiropas integrācijas padomes 
sēdēs (sēdes) 21 37 
Organizētās vizītes 73 38 
Starptautisko tehniskās palīdzības projektu sagatavošana un 
koordinēšana (projektu skaits) 34 31 
Tikšanās ar citu starptautisko organizāciju pārstāvjiem un 
dalība to organizētajos pasākumos (tikšanos skaits) 25 40 

16.00.00 Starptautiskā sadarbība 
 

2004. gadā
likvidēta un 

iekļauta 01.00.00. 
programmā

Štata vienības, kuras finansē no dotācijas no vispārējiem 
ieņēmumiem 1 -  

t.sk. specializētais atašejs 1  - 
Tieslietu ministrijas un Iekšlietu ministrijas padomnieku 12  - 
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sarīkotās tikšanās
Tikšanās ar Eiropas Savienības institūciju pārstāvjiem 6 -  
Dalība Eiropas Savienības institūciju darba grupās un 
komitejās (pasākumu skaits) 25 -  
Dalība Eiropas Savienības institūciju organizētajās
konsultācijās, sanāksmēs un konferencēs (pasākumu skaits) 15  - 
Ikmēneša aktualitāšu sagatavošana par notikumiem tieslietās
un iekšlietās 12 -  
Gada pārskata sagatavošana 1 -  
Kārtējo ziņojumu sagatavošana 24 -  
17.00.00 Izdienas pensijas, pabalsti un kompensācijas  
Saņēmēju skaits - kopā 1 615 1 819 

t.sk. plānotais saņēmēju skaita pieaugums 313 204 
pensijas apmērs vidēji mēnesī (Ls) 120 126 

Apbedīšanas pabalsti:     
vidējais pabalsta apmērs (Ls) 240 252 

19.00.00 Fiziskās sagatavotības nodrošināšana  
Pasaules Policijas čempionāti 2 1 
Eiropas Policijas čempionāti 3 2 
Starptautiskie turnīri 10 10 
Latvijas čempionāti 10 1 
Iekšlietu ministrijas darbinieku spartakiādes 4 0 
Iekšlietu ministrijas čempionāti 3 2 
Mācību metodiskie semināri 0 0 

7. Finansējums un tā izlietojums 
7.1. Informācija par valsts budžeta līdzekļu izlietojumu 

2. tabula 

Aktīvi un pasīvi (kopsavilkuma bilance, Ls) 
Nr.p.k.   Gada sākumā Gada beigās

1. Aktīvi: 130 672 128 130 683 935 
1.1. ilgtermiņa ieguldījumi 114 801 154 101 590 577 
1.2. apgrozāmie līdzekļi 15 870 974 29 093 358 
2. Pasīvi: 130 672 128 130 683 935 
2.1. pašu kapitāls 124 038 406 124 290 351 
2.2. kreditori 6 633 722 6 393 584 

3. tabula 

Valsts pamatbudžeta līdzekļu izlietojums (Ls) 
Pārskata gadā

Nr.p.k. 
 

Iepriekšējā
gadā (faktiskā

izpilde) 
apstiprināts 

likumā
faktiskā
izpilde 

Iekšlietu ministrija - kopā
1. Ieņēmumi (kopā) 114 475 096 128 070 678 120 083 114 

1.1. 
dotācija no vispārējiem 
ieņēmumiem 105 685 943 106 011 837 106 011 837 

1.2. 
maksas pakalpojumi un citi 
ieņēmumi 6 828 524 12 656 687 11 879 470 

1.3. ārvalstu finanšu palīdzība 1 960 629 9 402 154 2 191 807 
2. Izdevumi (kopā) 113 651 805 124 062 378 115 411 430 
2.1. uzturēšanas izdevumi (kopā) 92 193 556 107 351 424 102 821 872 
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2.1.1. atalgojumi 46 602 793 53 356 903 53 216 064 
2.1.2. komandējumi 614 039 808 620 791 458 
2.1.3. subsīdijas un dotācijas 3 235 097 3 371 733 3 371 155 

2.2. 
izdevumi kapitālieguldījumiem 
(kopā) 21 458 249 16 710 954 12 589 558 

2.2.1. inventāra iegāde 3 116 115 3 913 697 2 641 636 
2.2.2. kapitālais remonts 229 349 417 438 417 347 
2.2.3. investīcijas 17 920 450 9 580 723 9 522 241 
3. Nodarbinātība       
3.1. faktiskais nodarbināto skaits 18 803   18 499 
3.2. vidējā darba alga 196   231 
tajā skaitā budžeta programmas, kuru izpildītājs ir IeM (centrālais aparāts) 
1. Ieņēmumi (kopā) 3 815 049 4 347 857 4 245 857 

1.1. 
dotācija no vispārējiem 
ieņēmumiem 3 815 049 4 245 857 4 245 857 

1.2. 
maksas pakalpojumi un citi 
ieņēmumi       

1.3. ārvalstu finanšu palīdzība   102 000   
2. Izdevumi (kopā) 3 812 721 4 347 857 4 245 797 
2.1. uzturēšanas izdevumi (kopā) 3 812 463 4 336 185 4 234 173 
2.1.1. atalgojumi 642 804 798 332 798 332 
2.1.2. komandējumi 48 806 80 504 80 504 
2.1.3. subsīdijas un dotācijas 2 854 002 3 048 053 3 048 045 

2.2. 
izdevumi kapitālieguldījumiem 
(kopā) 258 11 672 11 624 

2.2.1. inventāra iegāde 258 11 672 11 624 
2.2.2. kapitālais remonts       
2.2.3. investīcijas       
3. Nodarbinātība       
3.1. faktiskais nodarbināto skaits 125 - 130 
3.2. vidējā darba alga 344 - 482 

4. tabula 

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

N.p.k.   Lati 
1. Saņemts (kopā)**: 538 998 
1.1. lielākie ziedotāji: 203 640 
1.1.1. Latvijas uzņēmējsabiedrības un privātās personas 58 394 
1.1.2. ārvalstu  uzņēmējsabiedrības un privātās personas 145 246 
2. Izlietots kopā: 102 311 
2.1. finansētie pasākumi (kopā)*: 52 837 
2.1.1. algu izmaksas (t.sk.valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas) 8229 
2.1.2. komandējumi 984 
2.1.3. pamatlīdzekļu iegāde 39 134 
2.1.4. kapitālais remonts   
2.1.5. stipendijas 4490 
*apkopojums par lielākajiem un nozīmīgākajiem pasākumiem  
**saņemti ziedojumi naudā Ls148992 un materiālās vērtības naudas izteiksmē par Ls390006. 
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5. tabula 

Iemaksas starptautiskajās organizācijās (Ls) 
Nr.p.k. Organizācijas nosaukums Iepriekšējā gadā Pārskata gadā

1. 
Starptautiskā kriminālpolicijas 
organizācija INTERPOL 8 700 6 258 

2. Starptautiskā migrācijas organizācija 6 131 6 194 

3
Dalības maksa policijas misijā
Bosnija-Hercegovina 52 5 320 
Kopā 14 883 17 772 
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7.2. Informācija par valsts ieguldījumu programmu ietvaros projektu īstenošanai piešķirto valsts budžeta līdzekļu izlietojumu, kā arī to
aizņēmumu izlietojumu, par kuriem valsts ir galvojusi

6. tabula

Pārskats par Valsts investīciju programmas iekšlietu nozares projektu izpildi 2004. gadā

Projekta t.sk.: t.sk.: t.sk.: Apgūts KOPĀ:

Nr.p.
k. Kods Nosaukums

Kopējās
izmaksas

(milj.
Ls)

Apgūts
pirms

2004.g.
(milj. Ls)

Dotāci-
jas no

vispārē-
jiem

ieņēmu-
miem
(milj.
Ls)

Ārvals-
tu

finanšu
palīdzī-

ba
(milj.
Ls)

Citi
(milj.
Ls)

2004.g.
plāns

KOPĀ
(milj.
Ls)

Dotāci-
jas no
vispā-
rējiem
ieņēmu
miem
(milj.
Ls)

Ārvals-
tu

finanšu
palī-
dzība
(milj.
Ls)

Citi
(milj.
Ls)

Izlieto-
tais fin.
2004.g.
(kases
izde-
vumi)
(milj.
Ls)

Dotāci-
jas no

vispārē-
jiem

ieņēmu-
miem
(milj.
Ls)

Ārval-
stu

finan-
šu

palī-
dzība
(milj.
Ls)

Citi
(milj.
Ls)

Milj.
Ls %

PAVISAM KOPĀ: 141,2 59,9 55,6 3,8 0,5 9,6 9,1 0,5 0,0 9,5 9,1 0,4 0,0 69,4 49,2
02.00.00 "Iekšlietu ministrijas
vienotā sakaru un informācijas
sistēma"

15,2 8,2 8,2 0,0 0,0 1,3 1,3 0,0 0,0 1,3 1,3 0,0 0,0 9,5 62,9

1 IA-04
IeM Vienotā sakaru un
automatizētā
informācijas sistēma

4,0 2,3 2,3 0,1 0,1 0,1 0,1 2,4 59,8

2 IA-09 IeM sakaru sistēmas
attīstība 11,1 5,9 5,9 1,2 1,2 1,2 1,2 7,1 64,0

03.00.00 "Iekšlietu ministrijas
materiāltehniskā apgāde" 6,2 1,1 1,1 0,0 0,0 2,1 2,1 0,0 0,0 2,1 2,1 0,0 0,0 3,2 51,2

3 IA-25

Liepājas pilsētas un
rajona policijas
pārvaldes
administratīvā
kompleksa būvniecība

6,2 1,1 1,1 2,1 2,1 2,1 2,1 3,2 51,2

07.00.00. "Valsts ugunsdzēsības un
glābšanas dienests" 19,0 1,7 1,7 0,0 0,0 0,7 0,7 0,0 0,0 0,7 0,7 0,0 0,0 2,4 12,8
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4 IA-11
Ugunsdzēsības un
glābšanas speciālās
tehnikas iegāde

17,9 1,1 1,1 0,3 0,3 0,3 0,3 1,4 7,7

5 IA-44

Iedzīvotāju
apziņošanas
nodrošināšana
ārkārtējās situācijās

1,1 0,7 0,7 0,4 0,4 0,4 0,4 1,1 92,7

10.00.00 "Robežsardze" 1,9 0,1 0,1 0,0 0,0 0,02 0,02 0,0 0,0 0,02 0,02 0,0 0,0 0,1 4,3

6 IA-34

Nelegālo imigrantu
uzturēšanās nometnes
“Olaine”
rekonstrukcija

1,9 0,1 0,1 0,02 0,02 0,02 0,02 0,1 4,3

11.00.00 "Pilsonības un migrācijas
lietu pārvalde" 3,7 0,1 0,1 0,0 0,0 0,6 0,1 0,5 0,0 0,5 0,1 0,4 0,0 0,6 16,7

7 IA-50
Migrācijas un
patvēruma vadības
sistēma

3,7 0,1 0,1 0,6 0,1 0,5 0,5 0,1 0,4 0,6 16,7

24.00.00 "Valsts robežas izbūve" 95,2 48,7 44,4 3,8 0,5 5,0 5,0 0,0 0,0 5,0 5,0 0,0 0,0 53,6 56,3

8 IA-16
Valsts robežas
infrastruktūras
attīstība

71,3 25,2 20,9 3,8 0,5 4,4 4,4 4,4 4,4 29,7 41,6

9 IA-22

Robežas tehniskās
apsardzības, kontroles
un informācijas
sistēmas izveide

23,9 23,4 23,4 0,5 0,5 0,5 0,5 23,9 100,0
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8. Prognozes un plāni nākamajam gadam 
8.1. Iekšlietu ministrijas finanšu saistības 
Likumā „Par valsts budžetu 2005. gadam” ir apstiprināti ilgtermiņa saistību

limiti šādiem IeM projektiem un pasākumiem: 
• Personu apliecinošu dokumentu sistēmas ieviešana: 

o 2006. gads – 660 051 Ls. 
• Iemaksas starptautiskajās organizācijās: 

o 2006. gads – 60 020 Ls; 
o 2007. gads – 60 020 Ls. 

• Telpu Gaujas ielā 15 aprīkojums, noma, komunālie maksājumi un 
pārcelšanās izdevumi: 
o 2006. gads – 4 232 000 Ls; 
o 2007. gads – 2 837 000 Ls; 
o tālākā laika posmā – 2 837 000 Ls. 

• Šengenas konvencijas finanšu programma (ārvalstu finanšu palīdzība); 
o 2006. gads – 17 924 766 Ls. 

• Eiropas Reģionālās attīstības fonds: 
o 2006. gads – 88 010 Ls. 

 

8.2. Iekšlietu ministrijas darbības uzlabošana  
2005. gadā Informācijas centrs plāno izstrādāt Informācijas centra attīstības 

koncepciju 2005. - 2010. gadam. 
Valsts investīciju projekta IA-09 „Iekšlietu ministrijas sakaru sistēmas 

attīstība” 2005. gadam piešķirtā finansējuma ietvaros plānots instalēt un nodot
ekspluatācijā IeM radiosakaru sistēmas infrastruktūras bāzes stacijas Ezerē, Pāvilostā,
Kandavā un Rūjienā, piegādāt IeM operatīvajiem dienestiem 940 digitālās abonentu 
radiostacijas un turpināt „Motorola-SmartZoneASTRO” centrālo iekārtu 
modernizāciju. 

Lai nodrošinātu efektīvu, ekonomisku un lietderīgu valsts budžeta līdzekļu
izmantošanu, IeM Iekšējā audita departaments, plānojot 2005. gada pasākumus, ir 
izvirzījis prioritātes šādiem auditiem: 

• Phare projekta ieviešanas procesa izvērtējums; 
• Šengenas konvencijas finanšu programmas finanšu audits; 
• Fizisko personu datu aizsardzības likuma prasību ievērošana IeM sistēmas 

iestādēs. 
Lai radītu iespēju visām tiesību aizsardzības iestādēm iegūt informāciju par 

noziegumu atklāšanu un piespriesto sodu izpildi, kā arī nodrošināt pilnvarotas 
starptautiskās institūcijas ar nepieciešamo informāciju noziedzības apkarošanas 
jomā, tiks izveidota valsts informācijas sistēma „Sodu reģistrs”. 

IeM darbības uzlabošanai 2005. gadā plānots veikt šādus pasākumus: 
• Šengenas konvencijas finanšu projekta Shengen Facility projekta 

realizācija; 
• Pretterorisma centra izveide; 
• Izstrādāt un apstiprināt „Organizētās noziedzības novēršanas, apkarošanas 

un samazināšanas valsts programmu 2005. - 2009. gadam”; 
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• Izstrādāt „Iekšlietu ministrijas darbinieku ar speciālajām dienesta 
pakāpēm profesionālās sagatavošanas un izglītības iestāžu attīstības 
koncepciju”; 

• Pilnveidot IeM Galvenās inspekcijas un Valsts policijas Iekšējās drošības 
biroja darbību kā vienu no neatkarīgā sūdzību par pārkāpumiem policijas 
darbā izskatīšanas mehānisma sastāvdaļām; 

• Izstrādāt un ieviest praksē jaunu vienotu disciplinārās prakses datu 
uzskaites, apkopošanas un analīzes kārtību;

• Izstrādāt Koncepciju „Par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un 
Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta 
pakāpēm specializētajā civildienestā”; 

• Izstrādāt koncepciju „Par valsts materiālo rezervju veidošanas, 
uzglabāšanas un izmantošanas modeli”; 

• Pabeigt Dienesta gaitas likuma izstrādi; 
• Pabeigt Disciplinārās atbildības likuma izstrādi; 
• Izstrādāt Iekšlietu ministrijas iestāžu darbības stratēģiju; 
• Izstrādāt Iekšlietu ministrijas pārziņā esošo izglītības iestāžu attīstības 

koncepciju; 
• Saskaņā ar Eiropas Savienības rezolūciju par vienotās formas pasu 

ieviešanu, izstrādāt Latvijas pases saturu; 
• Izstrādāt koncepciju „Par vienotā ārkārtējās palīdzības tālruņa „112” 

ieviešanu; 
• Izstrādāt programmu „Bērnu noziedzības novēršana un bērnu aizsardzība

pret noziegumu”. 


