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Visgudrākie vārdi nepadzirdīs izslāpušo tā, kā viņu padzirdīs krūze ūdens. 

(Sofokls)

Sofokla  citāts  lieliski  raksturo  2005.gadu  Iekšlietu 
ministrijā  (IeM),  kas  bija  piesātināts  ar  trauksmainiem  un 
sabiedrībā  plaši  apspriestiem  notikumiem.  Nepietiekamās 
investīcijas visu neatkarības gadu laikā IeM dienestu attīstībā un 
zemais atalgojums veicināja darbinieku protestus, gan vienkārši 
aizejot  no  darba  ministrijas  dienestos,  gan  piedaloties  protesta 
akcijās. Ļaužu sarunās un plašsaziņas līdzekļos daudz tika locīti 
vārdi  par  krīzi  Iekšlietu  ministrijā,  kas  saistīta  ar  masveidīgo 
darbinieku  aiziešanu  no  darba  IeM  dienestos  un  kritisko 
materiāltehnisko  nodrošinājumu.  Kontekstā  ar  šīm  negācijām 
notika  Latvijas  Policistu  biedrības  rīkotie  protesti  par 
nepietiekamo atalgojumu un likumā noteikto sociālo garantiju neizmaksāšanu. 

Šajos apstākļos neskaidri solījumi uzlabot situāciju nevarēja dot pietiekamu 
pamatu pārtraukt protestus. Solījumu vietā bija nepieciešama „krūze ūdens”, kura tika 
rasta, paaugstinot visu IeM darbinieku algas ar 2006.gadu. To papildināja valdības 
atbalstītais algu palielināšanas plāns 2007. un 2008.gadā, kā arī visu sociālo parādu 
izmaksāšana. Lai gan sociālo parādu dzēšana tika sākta 2005.gadā, to pilnīga izmaksa 
tiks pabeigta tikai šogad.

2005.gada budžets bija ar plusa zīmi, saņemot līdzekļus, lai izmaksātu bērna 
piedzimšanas pabalstu par 2005.gadā dzimušajiem bērniem, kā arī bērna piedzimšanas 
un  atvaļinājuma pabalsta  parādu par  2001.  un  2002.gadu.  Aizvadītajā  gadā  daudz 
darba un  enerģijas  tika  ieguldīts  budžeta  veidošanā  2006.gadam.  Pozitīvā  attīstība 
turpinās - Iekšlietu ministrijas 2006.gada budžets pieauga par nepilniem 14 miljoniem 
latu.  Tas  bija  vairāk  nekā  iepriekš,  bet  daudz  par  maz,  lai  nodrošinātu  minimālās 
vajadzības.

IeM dienestu primārais uzdevums ir rūpēties par Latvijas iedzīvotāju un tās 
viesu drošību.  Sekmīga šī  uzdevuma izpilde atkarīga no ikviena iekšlietu dienestu 
darbinieka godprātības. Katram šajā valstī ir jābūt drošam par sevi, savu ģimeni, savu 
īpašumu. Katram pilnā apjomā jābūt nodrošinātām konstitūcijā garantētājām tiesībām. 
Daudz darba vēl jāiegulda ministrijas darbinieku izglītības un kvalifikācijas sistēmas 
pilnveidošanā, jo spējīgi, labi izglītoti un motivēti darbinieki ir pamats mūsu kopējai 
drošībai. 

 Nedrīkst aizmirst Iekšlietu ministrijas darbinieku lielo ikdienas atbildību par 
sava  darba  kvalitāti.  Katrs  IeM  darbinieks,  gan  veicot  dienesta  pienākumus 
formastērpā, gan ārpus darba laika kalpo par paraugu citiem, visai sabiedrībai. Katram 
no  IeM  darbiniekiem  jāstiprina  dienestu  tēls  sabiedrībā,  veicinot  sabiedrības 
uzticēšanos un atbalstu, palīdzot celt dienestu prestižu. Par savu darbu lepniem, labi 
motivētiem darbiniekiem būs vieglāk strādāt, saņemot plašu sabiedrības atbalstu. Šādā 
dienestā  vēlēsies  strādāt  labi  izglītoti  jaunieši.  Ikviens  IeM  dienestiem  deleģētais 
uzdevums  katram  darbiniekam  jāveic  ar  pilnu  atbildības  sajūtu,  neatkarīgi  no 
ieņemamā amata. No mūsu darba kvalitātes ir atkarīga valsts, visu līdzcilvēku drošība.

Iekšlietu ministrs Dzintars Jaundžeikars
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1. Pamatinformācija
1.1. 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.

Ministrija savā darbībā ir pakļauta iekšlietu ministram un valsts sekretāram. 

Iekšlietu ministrs  īsteno ministrijas  politisko vadību un par savu darbību ir 
atbildīgs  Saeimai.  Ministrs  dod  rīkojumus  valsts  sekretāram  un  ministrijas 
politiskajām  amatpersonām,  kā  arī  ministrijas  pārvaldes  amatpersonām  un 
darbiniekiem  un  ministra  un  ministrijas  padotībā  esošo  valsts  pārvaldes  iestāžu 
pārvaldes darbiniekiem. Ministrs arī izdod tiem saistošus iekšējos normatīvos aktus 
un savas kompetences ietvaros uzrauga ministra vai ministrijas padotībā esošo valsts 
pārvaldes iestāžu darbību. Ministrs var atcelt parlamentārā sekretāra, valsts sekretāra 
un citu ministrijas pārvaldes amatpersonu un ministra un ministrijas padotībā esošo 
valsts  pārvaldes  iestāžu  pārvaldes  amatpersonu izdotos  iekšējos  normatīvos  aktus, 
lēmumus un rīkojumus. Ministrs arī 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.

Iekšlietu ministriju 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 piecas atsevišķas 
valsts  sekretāram  pakļautas  struktūrvienības  –  Galvenā  inspekcija,  Personāla  un 
kvalitātes vadības nodaļa, Kanceleja, Slepenā režīma nodaļa un Šengenas programmas 
sertificēšanas  nodaļa.  Ministrijā  ietilpst  arī  iekšlietu  ministra  pakļautībā  esošais 
Ministra birojs (1.attēls). 
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1.attēls

Iekšlietu ministrijas struktūra

MINISTRS

Galvenā inspekcija

Kanceleja

Personāla un
kvalitātes vadības

nodaļa

Valsts sekretārs Parlamentārais
sekretārsMinistra birojs

Iekšlietu ministrijas struktūra

Slepenā režīma
nodaļa

Valsts sekretāra vietnieks

Finanšu vadības
departaments

Galvenā grāmatvedība

Budžeta plānošanas un
analīzes nodaļa

Stratēģijas departaments

Plānošanas nodaļa

Valsts sekretāra vietnieks

Koordinācijas nodaļa

Starptautiskās sadarbības nodaļa

Eiropas lietu nodaļa

Starptautisko projektu
koordinācijas nodaļa

Eiropas lietu un
starptautiskās sadarbības

departaments

Preses centrs

Sabiedrīsko attiecību
nodaļa

Preses un sabiedrisko
attiecību departaments

Iekšējā audita
departaments

Informātikas un sakaru
departaments

Juridiskais departaments

Normatīvo aktu nodaļa

Tiesiskā atbalsta nodaļa

Uzraudzības un attīstības nodaļa

Datortīklu uzturēšanas nodaļa

Finanšu audita nodaļa

Pārvaldes audita nodaļa
Starptautisko līgumu nodaļa

Valsts sekretāra vietnieks

Krīzes vadības nodaļa

Šengenas
programmas
sertificēšanas

nodaļa

Valsts sekretāra vietnieks

Šengenas novērtēšanas nodaļa

1.2. Politikas jomas un darbības virzieni
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;

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.

1.3. Izmaiņas nozares darbībā pārskata gada laikā
Būtisku darbu 2005.gadā Iekšlietu ministrija veica, lai atrisinātu samilzušās IeM iestāžu 

darbinieku atalgojuma un sociālā nodrošinājuma problēmas. Rezultātā tika rasts risinājums, lai 
varētu segt parādu par bērna piedzimšanas pabalstu un atvaļinājuma pabalstu par laika posmu 
no 2001. līdz 2004.gadam. Par 2001.gadu šie parādi tika segti jau pārskata periodā, bet pārējo 
parādu samaksa turpinās 2006.gadā. Kopš 2005.gada IeM iestāžu darbiniekiem tiek maksāti 
visi  pienākošies  pabalsti  –  gan  atvaļinājuma  pabalsts,  gan  bērna  piedzimšanas  pabalsts. 
Kopumā sociālo garantiju parāds IeM iestāžu darbiniekiem par laiku no 2001. līdz 2004.gadam 
bija vairāk nekā 12 miljoni latu.

2005.gada  29.novembrī  Ministru  Kabinets  apstiprināja  IeM  izstrādātos  grozījumus 
noteikumos par IeM iestāžu darbinieku apgādes normām, kas paredz ar 2005.gada 1.decembri 
par  40  latiem  palielināt  uzturdevas  kompensāciju  policistiem,  robežsargiem  un 
ugunsdzēsējiem. Līdz ar to policisti, robežsargi un ugunsdzēsēji no 2006.gada saņem par 40 
latiem (pēc nodokļu nomaksas) lielāku atalgojumu.

2005. gadā, lai  nodrošinātu IeM funkciju īstenošanu, ministrijā tika izveidotas divas 
jaunas  struktūrvienības  –  Šengenas  programmas  sertificēšanas  nodaļa un  Stratēģijas 
departamenta Krīzes vadības nodaļa. 

Valsts  policijā  uz  Kriminālās  uzziņas  pārvaldes,  vienības  “Omega”,  Operatīvo 
pasākumu  koordinācijas  un  informācijas  analīzes  pārvaldes  bāzes  izveidota  Izmeklēšanas 
atbalsta  pārvalde,  Administratīvā  pārvalde  pārveidota  par  Informācijas  analīzes  pārvaldi, 
Kriminālistikas pārvalde no Valsts policijas Galvenās Kriminālpolicijas pārvaldes nodota tiešā 
Valsts policijas priekšnieka pakļautībā.

Lai  optimizētu Pilsonības  un migrācijas lietu  pārvaldes funkciju  izpildi,  pilnveidotu 
darba organizāciju un lietderīgi izmantotu finanšu līdzekļus, veikta darbinieku vērtēšana, kā arī 
pārskatīta teritoriālo nodaļu darbinieku un ierēdņu darba noslodze un skaits un veikta štatu 
pārdale.

Valsts  ugunsdzēsības  un  glābšanas  dienesta  centrālajā  aparātā  2005.gadā  veiktas 
strukturālas  izmaiņas  -  izveidota Iekšējā  audita  nodaļa,  izveidots trešā dienesta  priekšnieka 
vietnieka amats – Galvenās civilās aizsardzības pārvaldes priekšnieks.

Valsts robežsardzē tika veiktas vairākas strukturālas izmaiņas – izveidoti Valsts robežas 
pilnvarotā  uz  Latvijas  Republikas  –  Krievijas  Federācijas  robežlīnijas,  Valsts  robežas 
pilnvarotā uz Latvijas Republikas – Baltkrievijas Republikas robežas, Valsts robežas pilnvarotā 
uz Latvijas Republikas – Lietuvas Republikas robežas un Valsts robežas pilnvarotā uz Latvijas 
Republikas  –  Igaunijas  Republikas  robežas  amati,  ieviests  Valsts  robežsardzes  priekšnieka 
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padomnieka amats, kā arī mainīta Robežapsardzības pārvaldes struktūra, izveidojot Šengenas 
prasību ieviešanas un novērtēšanas dienestu. 

Drošības  policijas  sastāvā  darbu  uzsāka  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.

2005.gadā turpinājās IeM dienestu darbinieku izdarīto dienesta disciplīnas pārkāpumu 
datorizētās uzskaites pilnveidošana, kā rezultātā tika izstrādāta un pašlaik tiek izmantota jauna 
datorprogramma – informācijas sistēma „Disciplinārprakse”.  Ik ceturksni tika sagatavoti  un 
iesniegti IeM vadībai pārskati par dienesta disciplīnas stāvokli, šaujamieroču pielietošanas un 
nozaudēšanas  gadījumiem,  CSNg  ar  dienesta  un  personīgajiem  transporta  līdzekļiem, 
izdarītajiem noziedzīgajiem nodarījumiem, kā arī  citām pozīcijām, kas skar personālsastāva 
jautājumus.  Ir  apstiprināta  Iekšlietu  ministrijas  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 iestādēs, šo iestāžu darbinieku dienesta un darba 
disciplīnas ievērošanu. 

1.4. 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,  Latvijas  Policijas 
akadēmija, Valsts robežsardzes koledža un Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledža, kā 
arī  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.

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

2.attēls

IeM padotībā esošās iestādes

Ministrijas
padotībā

Valsts sabiedrība ar
ierobežotu atbildību,

kurā ministrija ir
kapitāla daļu turētāja

Valsts sabiedrība ar
ierobežotu atbildību
"Iekšlietu ministrijas

poliklīnika"

Valsts aģentūra
"Materiālās rezerves"

Valsts aģentūra
„Iekšlietu ministrijas

sporta centrs”

Iekšlietu ministrijas
veselības un sociālo
lietu valsts aģentūra

Iekšlietu īpašumu
valsts aģentūra

Valsts policija Drošības
policija

Valsts
robežsardze

Valsts
ugunsdzēsības un
glābšanas dienests

Pilsonības un
migrācijas lietu

pārvalde

Latvijas Policijas
akadēmija

Iekšlietu
ministrijas

Informācijas
centrs

Iekšlietu
minisrtijas

Sakaru centrs

Valsts
robežsardzes

koledža

Ugunsdrošības un
civilās

aizsardzības
koledža
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2. Iestādes darbības rezultāti
2.1. Pārskata gada galvenās prioritātes un informācija par to īstenošanu
Iekšlietu ministrijas prioritārie darbības virzieni pārskata gadā bija  balstīti uz likumos 

un citos normatīvajos aktos noteiktajām funkcijām un uzdevumiem. Viena no būtiskākajām 
IeM  darba  prioritātēm pārskata  gadā  bija  īstenot  Latvijas  nacionālās  intereses,  nodrošinot 
pilnvērtīgu  dalību  Eiropas  Savienībā  un  sekmīgu  sadarbību  ar  Eiropolu  un  citām Eiropas 
Savienības  iekšlietu  struktūrām,  uzlabot  Valsts  policijas  darba  efektivitāti,  veicot  policijas 
darba optimizāciju  atbilstoši  Eiropas  Savienības  dalībvalstu  un Šengenas  līguma prasībām, 
pilnveidot iekšlietu sistēmas dienestu profesionalitāti atbilstoši Eiropas Savienības dalībvalsts 
uzdevumiem,  paaugstinot  iekšlietu  sistēmas  dienestu  materiāltehniskā  nodrošinājuma  un 
profesionalitātes izaugsmi. 

Pamatā 2005.gada paredzētās prioritātes tika izpildītas un paredzētie mērķi sasniegti, 
sakārtojot  iekšlietu  sistēmas  struktūru  un  realizējot  virkni  pasākumu  likumdošanas 
pilnveidošanā.

2.1.1. Gatavošanās pievienoties Šengenas telpai
2005.gada 4.februārī Latvijas iekšlietu ministrs Eiropas Savienības Ministru padomes 

Ģenerālsekretariātam paziņoja par to, ka 2006.gada 1.maijā Latvija būs gatava visu to jomu 
novērtēšanas uzsākšanai, kas nav saistītas ar Šengenas informācijas sistēmu (SIS), lai Eiropas 
Savienības  Ministru  padome lēmumu par  Latvijas pievienošanos Šengenas līgumam varētu 
pieņemt līdz 2007.gada oktobra beigām. 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 5.jūlija lēmumu IeM ir noteikta par atbildīgo 
iestādi Latvijas pievienošanās Šengenas līgumam procesa koordinēšanā.

Lai  nodrošinātu  efektīvu  Šengenas  jautājumu  koordināciju  Iekšlietu  ministrijas 
kompetences jomās, Iekšlietu ministrijā ar ministra 2005.gada 10.jūnija rīkojumu tika izveidota 
uzraudzības  padome  valsts  sekretāra  vietnieka  vadībā,  kurā  ir  iekļauti  ministrijas  un  tās 
padotībā esošo iestāžu pārstāvji. Uzraudzības padome sanāk ne retāk kā reizi mēnesī un tajā 
tiek  skatīti  ar  Šengenas  Rīcības  plāna  izpildi,  Schengen  Facility  līdzekļu  apguvi  saistītie 
jautājumi,  kā  arī  pārrunāts  progress  un  identificētās  problēmas,  gatavojoties  Šengenas 
novērtēšanai Latvijā.

Lai  sekmētu pievienošanos Šengenas līgumam, kā arī  nodrošinātu  Schengen acquis 
prasību  ieviešanu,  ar  Ministru  Prezidenta  2005.gada  9.augusta  rīkojumu  tika  izveidota 
Šengenas jautājumu koordinācijas padome, kuru vada iekšlietu ministrs. Padome tiek sasaukta 
pēc  vajadzības  identificēto  problēmjautājumu  risināšanai,  tās  galvenie  mērķi  ir  nodrošināt 
Šengenas prasību ieviešanas nodrošināšanu starpinstitucionālā līmenī.

Lai  nodrošinātu  visaptverošu  pārskatu  augstākajā  politiskajā  līmenī  par  paveikto, 
gatavojoties pievienoties Šengenas telpai, Iekšlietu ministrija reizi mēnesī sagatavo un iesniedz 
apstiprināšanai Ministru kabinetā informatīvu ziņojumu par Latvijas pievienošanās Šengenas 
līgumam procesa gaitu.

Lai  sniegtu  visaptverošu  pārskatu  par  situāciju  valstī  pirms  novērtēšanas  ekspertu 
vizītēm,  visas  jaunās  dalībvalstis  sagatavoja  atbildes  uz  ES  Padomes  izstrādāto  jauno 
dalībvalstu novērtēšanas anketām. Latvija atbildes iesniedza 2005.gada 5. decembrī.

Ņemot vērā,  ka  Baltijas  valstis  ir  vienā novērtēšanas  grupā,  koordinācija  notiek arī 
starpvalstu  līmenī,  organizējot  gan  Šengenas  ekspertu sanāksmes,  gan  pārrunājot  Šengenas 
jautājumus  Baltijas  valstu  iekšlietu  ministru  padomes  sanāksmēs.  2005.gada  25.novembrī 
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Baltijas  valstu  iekšlietu  ministru  padomes ietvaros tika izveidots Šengenas jautājumu  Task 
Force, kurā tika deleģēti pa vienam augsta līmeņa ekspertam no valsts. 

Lai  izstrādātu  un  vienotos  par  kopīgām programmām,  kā  arī  pārrunātu  jautājumus 
saistībā  ar  gatavošanos  Šengenas  novērtēšanas  vizītēm,  katrā  no  trijām Baltijas  valstīm  ir 
notikušas ekspertu tikšanās. 2005.gada 14.- 15.jūnijā Tallinā notika seminārs: „Gatavošanās 
Šengenas  acquis  ieviešanai”.  2005.gada  19.augustā  Baltijas  valstu  Šengenas  jautājumu 
ekspertu tikšanās notika Rīgā, bet 2005.gada 21.novembrī eksperti tikās Viļņā.

2.1.2. Šengenas konvencijas finanšu programmas līdzekļu apgūšana
Iekšlietu ministrija kā Šengenas konvencijas finanšu programmas (Schengen Facility) 

vadošā  iestāde  koordinē  programmas  vadību,  īstenošanu  un  uzraudzību,  veic  ikmēneša  un 
ceturkšņu atskaišu pārbaudi, kā arī finansējuma saņēmēju iesniegto finansējuma pieprasījumu 
pārbaudi un pieprasītā finansējuma pārskaitīšanu.

2005.gadā ir noslēgti sadarbības līgumi (kā arī vienošanās par grozījumiem) ar visiem 
Schengen Facility finanšu līdzekļu saņēmējiem – Ārlietu ministriju, Valsts ieņēmumu dienestu, 
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi, Iekšlietu ministrijas Informācijas centru, Valsts policiju 
un Valsts robežsardzi, kas regulē vadošās iestādes – Iekšlietu ministrijas, ieviešanas iestādes – 
Centrālās  finanšu  un  līgumu  aģentūras  (CFLA)  un  finansējuma  saņēmēju  pienākumus  un 
tiesības programmas īstenošanā. 

Lai nodrošinātu  Schengen Facility  ieviešanu, IeM 2005.gadā ir  izstrādājusi  vairākus 
iekšējos normatīvos aktus:

 „Par  Šengenas  konvencijas  finanšu  programmas  projektu  aprakstu  izvērtēšanas 
komisijas izveidošanu”;

 „Šengenas konvencijas finanšu programmas (Schengen Facility) projektu aprakstu 
izvērtēšanas komisijas nolikums”;

 „Kārtība,  kādā  saskaņo  iepirkuma  dokumentāciju  Šengenas  konvencijas  finanšu 
programmas ietvaros”;

 Šengenas konvencijas finanšu programmas (Schengen Facility)  ietvaros noslēgto 
ilgtermiņa saistību līgumu reģistrācijas kārtība”;

 „Par  Šengenas  konvencijas  finanšu  programmas  atbildīgajām  amatpersonām 
dokumentu apstiprināšanā”. 

Pārskata  periodā  tika  aktualizēts  Indikatīvais  pasākumu  ieviešanas  plāns,  kurā  ir 
iekļautas trīs jaunas prioritātes:

 29.prioritāte  :  „Latvijas  Nacionālās  Šengenas  informācijas  sistēmas  tehniskā 
sagatavošana savienošanai ar Centrālo Šengenas informācijas sistēmu”;

 30.prioritāte  : „Atbalsts vadošās iestādes darbības nodrošināšanai”;

 31.prioritāte  : „Atbalsts ieviešanas iestādes darbības nodrošināšanai”, 

Jaunās prioritātes ir apstiprinātas ar 2005.gada 23.decembra Eiropas Komisijas lēmumu 
Nr.  K(2005)5826  „Par  Šengenas  konvencijas  programmas  finansiālo  ieguldījumu  Latvijas 
Republikai 2005.gadā”. 

Līdz 2005.gada 31.decembrim ar IeM rīkojumu bija apstiprināti 29 no 31 programmas 
projektiem  par  kopējo  summu  79,4  milj.  EUR.  Kopējā  izsludināto  iepirkumu  konkursu 
kopsumma bija 42,7 milj. EUR, noslēgti līgumi ar pasūtījuma izpildītājiem par kopējo summu 
2,0 milj. EUR un bija izlietoti (veikti maksājumi) par apmēram 1% no kopējā programmas 
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pieejamā finansējuma.  2005.gada  beigās  vēl  nebija  apstiprinātas  divas  tehniskās  palīdzības 
prioritātes vadošajai iestādei (IeM) un ieviešanas iestādei (CFLA), kuras ir iekļautas 2006.gada 
18.janvāra Ministru kabineta rīkojumā Nr.20 „Par Šengenas konvencijas finanšu programmas 
(Schengen Facility) prioritātēm un finanšu līdzekļu sadalījumu prioritāšu īstenošanai”.

2.1.3. Cilvēku tirdzniecības novēršana
Cilvēku  tirdzniecības  problēmas  attīstības  tendence  Latvijā  2005.gadā,  salīdzinot  ar 

iepriekšējiem gadiem, saglabāja līdzšinējo virzību un tās pamatā joprojām ir sociālekonomiskie 
apstākļi,  nosakot to, ka Latvija šobrīd pārsvarā ir cilvēku tirdzniecības upuru izcelsmes jeb 
sūtītājvalsts, mazāk – tranzīta un saņēmējvalsts. 

Galvenais iemesls tam ir būtiska ienākumu atšķirība starp Latviju un Rietumeiropu - 
neredzot  citu  iespēju  vai  vēloties  uzlabot  savus  materiālos  apstākļus,  personas  (ar  vai  bez 
iepriekšējas prostitūcijas pieredzes) ar starpnieku (ārvalstu suteneru, dažādu darbā iekārtošanās 
uzņēmumu, vervētāju) palīdzību ar mērķi  nopelnīt  naudu sniedzot seksuālus pakalpojumus, 
labprātīgi dodas uz Rietumeiropas valstīm. Pēc policijas rīcībā esošās informācijas lielākā daļa 
no šīm sievietēm izbrauc labprātīgi, apzinoties, ka būs iesaistītas prostitūcijā vai seksa biznesā. 

Pēc policijas rīcībā esošās aptuvenās informācijas, uz Eiropas valstīm, lai nodarbotos ar 
prostitūciju,  katru  mēnesi  izbrauc  vairāk  kā  simts  sieviešu  (pārsvarā  atkārtoti).  Un  pēc 
iestāšanās  Eiropas  Savienībā  šis  skaits  tikai  palielinās,  jo,  kā  pilntiesīgas  ES  dalībvalsts 
pilsones, viņas vairs netiek pastiprināti kontrolētas citās ES dalībvalstīs, jo to policijas dienesti 
uzmanību galvenokārt pievērš tām sievietēm, kuras ir ieradušās darba meklējumos no trešajām 
valstīm.

Populārākās cilvēku tirdzniecības mērķa valstis ir Lielbritānija, Vācija, Itālija, Spānija, 
Šveice, Dānija un Portugāle.

Cilvēku tirdzniecība Palermo Konvencijas izpratnē Latvijā nav ļoti aktuāla problēma. 
Latvijas organizētās noziedzības (Palermo Konvencijas definīcijas izpratnē) darbība cilvēku 
tirdzniecības  organizēšanā  2005.gadā  nav  konstatēta.  Atšķirībā  no  iepriekšējiem  gadiem, 
2005.gadā  arī  nav  konstatēts  neviens  nepilngadīgo  vai  mazgadīgu  personu  tirdzniecības 
gadījums vai to nosūtīšana uz ārvalstīm seksuālās izmantošanas nolūkos. 2005.gadā nevienā no 
krimināllietām cilvēku tirdzniecības upuriem/lieciniekiem nav bijusi nepieciešamība piemērot 
liecinieku aizsardzības programmu.

Īstenojot  Valsts  programmu  cilvēku  tirdzniecības  novēršanai  2004.  –  2008.gadam, 
atbildīgās  ministrijas  ir  izpildījušas  lielāko  daļu  2005.gadam paredzēto  pasākumu.  Izpildīti 
uzdevumi,  kuru  īstenošana  bija  plānota  2004.gadā,  kā  arī  uzsākts  darbs  pie  2006.gada  un 
turpmākajos gados paredzēto uzdevumu izpildes.

2005.gadā tika turpināts  darbs pie Latvijas likumdošanas pilnveidošanas,  kā arī  tika 
uzsākts darbs pie tiesību aktu projektu sagatavošanas, lai Latvijā tiktu ieviestas starptautiskās 
normas  un  instrumenti,  kas  palīdzētu  Latvijas  tiesībsargājošajām  iestādēm  vēl  aktīvāk  un 
mērķtiecīgāk vērsties pret cilvēku tirdzniecību.

Iekšlietu ministrija kā atbildīgā institūcija par Konvencijas par bērnu tiesībām papildus 
protokola par tirdzniecību ar bērniem, bērna prostitūciju un bērna pornogrāfiju ratificēšanu, 
sagatavoja  likumprojektu  „Par  Konvencijas  par  bērna  tiesībām  papildu  protokolu  par 
tirdzniecību ar bērniem, bērna prostitūciju un bērna pornogrāfiju”, kas Saeimā tika pieņemts 
2006.gada 26.janvārī.
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Iekšlietu  ministrijā  arī  turpinājās  darbs  pie  normatīvo  aktu  atbilstības  izvērtēšanas 
Eiropas Padomes Konvencijas par cīņu pret cilvēku tirdzniecību (Convention on Action against 
Trafficking in Human Beings) saistībām.

Iekšlietu ministrija arī ir izstrādājusi likumprojektu „Grozījumi Krimināllikumā”, kas 
nosaka kriminālatbildību par bordeļa izveidošanu, uzturēšanu, vadīšanu un finansēšanu. Ar tā 
pieņemšanu  Latvijas  Republika  sakārtos  savu  likumdošanu  atbilstoši  1949.gada  ANO 
Konvencijai par cīņu ar cilvēku tirdzniecību un prostitūcijas ekspluatēšanu no trešo personu 
puses prasībām. 

Nozīmīgu darbu cilvēku tirdzniecības novēršanā pārskata periodā veica Valsts policija. 
Pēc Krimināllikuma 165.1panta “Par personas nosūtīšanu seksuālai izmantošanai” 2005.gadā 
ierosinātas 17 krimināllietas, bet pēc Krimināllikuma 154.1panta „Cilvēku tirdzniecība” - 6 
krimināllietas. 

2.1.4. Narkotiku apkarošana un narkomānijas novēršana
Lai uzlabotu narkotiku apkarošanu un narkomānijas novēršanu, 2005.gada 16.augustā 

Ministru  Kabinets  apstiprināja  „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.

Programma  paredz  realizēt  koordinētu,  starpnozaru  pieeju  programmā  paredzēto 
pasākumu un uzdevumu izpildē, un īstenojot šādus apakšmērķus:

 nodrošināt efektīvu narkomānijas un narkotiku izplatības apkarošanā un kontrolē 
iesaistīto institūciju darbības koordināciju un starptautisko sadarbību, 

 nodrošināt  uz  regulāru  un  sistemātisku  narkotiku  problēmas  risināšanai  veikto 
pasākumu novērtēšanu balstītas  vispārējās politikas un atsevišķu rīcības virzienu 
plānošanu narkotiku piedāvājuma un pieprasījuma samazināšanas jomās un garantēt 
programmas finansējumu;

 Nodrošināt ilgtermiņa, dažādām mēŗķgrupām pielietojamu profilakses programmu 
izstrādi,  nepārtrauktu  darbību,  koordināciju,  finansējumu  un  šo  programmu 
realizēšanas kompetences sadalījumu;

 Pilnveidot  rehabilitācijas  programmas un to  pieejamību (tajā  skaitā  ieslodzījuma 
vietās),  starpnozaru  un  biopsihosociālās  (uz  bioloģisko,  psiholoģisko  un  sociālo 
seku  vienlaicīgu  novēršanu  orientētas)  ārstniecības  pieeju,  kā  arī  izstrādāt  un 
paplašināt dažādas alternatīvas (it īpaši narkomānijas izraisīto sociālo un bioloģisko 
seku mazināšanas) programmas;

 Pilnveidot  koordināciju,  sadarbību  un  informācijas  apmaiņu  starp  narkotiku 
piedāvājuma  samazināšanā  iesaistītajām  tiesībsargājošajām  iestādēm  (policiju, 
muitu, robežsardzi, u.c.) un apvienot šo iestāžu kopīgu informācijas sistēmu;

 Nostiprināt  juridisko bāzi,  struktūru  un  resursus  Latvijas  nacionālās  uzraudzības 
sistēmas  darbības  nodrošināšanai  -  datu  apkopošanai,  analīzei  un  izplatīšanai 
saskaņā ar Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra prasībām;

 Izstrādāt  narkotiku  un  narkomānijas  izplatības  apkarošanā  iesaistīto  speciālistu 
apmācību  plānus,  dažādu  jomu  un  pasākumu  novērtēšanas  kritērijus,  un  veikt 
sistemātisku un regulāru visu ar narkotiku izplatību saistīto faktoru un to seku, tajā 
skaitā šīs programmas elementu ieviešanas sasniegumu, novērtēšanu. 
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2005.gadā par izpildītiem, tādiem, kas tiek pildīti kā pastāvīgi veicamie uzdevumi vai 
kuru  izpilde  ir  uzsākta  saskaņā  ar  paredzēto  termiņu,  uzskatāmi  28  no  programmā 
paredzētajiem uzdevumiem. Paveikti arī daži būtiski uzdevumi, piemēram, kontrabandas (tajā 
skaitā  narkotisko  vielu)  apkarošanā  iesaistīto  muitas  resursu  reorganizācija,  kas  faktiski 
pabeigta vēl pirms izstrādātā Valsts programmas projekta apstiprināšanas Ministru Kabinetā. 

Par 19 uzdevumiem atbildīgās iestādes ir ziņojušas, ka tie nav uzsākti un to izpilde 
noteiktajā  termiņā  (2006.gadā)  nebūs  iespējama,  galvenokārt  tāpēc,  ka  valsts  budžetā  šo 
uzdevumu izpildei nav piešķirts finansējums. 

Valsts programmas turpmākās izpildes ietvaros vairāk uzmanības plānots veltīt saiknes 
nostiprināšanai  starp narkotisko un psihotropo vielu un to atkarības izplatības ierobežošanā 
iesaistītām valsts  pārvaldes  un  pašvaldību  iestādēm,  palielinot  to  iesaisti  kopīgu  aktivitāšu 
realizācijā, kā arī situācijas un tai atbilstošu lēmumu izvērtēšanā un pieņemšanā.

2.1.5. Intelektuālā īpašuma aizsardzība
Analizējot  situāciju  intelektuālā  īpašuma  aizsardzības  jomā,  jāatzīmē,  ka  globālais 

datorpirātisma  līmenis  pasaulē  pēdējo  divu  gadu  laikā  ir  samazinājies  par  35%.  Latvijā 
datorpirātisma  līmenis  no  1999.gada  ir  samazinājies  aptuveni  par  20%.  Pirātisma  līmeni 
Latvijā tāpat kā pasaulē ietekmē informācijas tehnoloģiju industrijas izaugsme. Datorpirātisma 
struktūra  Latvijā  nepārtraukti  mainās.  Sakarā  ar  lielāku  interneta  un  datoru  pieejamību, 
pieaudzis pirātisma līmenis privātajā sektorā, kā arī internetā. Pēc programmatūras autortiesību 
aizsardzības  organizācija  „Business  Software  Alliance”  (BSA)  datiem  pirātisma  nodarītie 
zaudējumi gada laikā sastāda aptuveni 10 - 15 miljonus latu. Datorpirātisms ietekmē valsts 
ekonomiku kopumā, jo neveicina vietējās informācijas tehnoloģiju industrijas konkurētspēju, 
netiek maksāti nodokļi un netiek radītas jaunas darba vietas.

2005.gada  1.februārī  Valsts  policijas  Ekonomikas  policijas  pārvaldē  sāka  darbu 
atsevišķa  nodaļa  intelektuālā  īpašuma aizsardzībai,  kuras  darbs  rit  trīs  virzienos  –  cīņa  ar 
nelegālām datorprogrammām un autortiesību  un blakustiesību pārkāpumiem interneta  vidē; 
cīņa ar nelegālu audio un vizuālo darbu izplatīšanu, publisko izpildījumu un demonstrējumu; 
cīņa ar viltotu preču zīmju izplatīšanu, autortiesību un blakustiesību pārkāpumiem literatūrā un 
fotomākslā. Jau pirmajā darbības gadā jaunā nodaļa sasniedza ievērojamus panākumus cīņā ar 
intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumiem - krimināllietu un administratīvās prakses ietvaros 
aizturētas,  atsavinātas  un  daļēji  iznīcinātas  dažādas  kontrafaktas  preces  (nelegālas 
datorprogrammas, audio un video produkcija dažādos nesējos, viltotas preces, viltoti apģērbi, 
apavi  un  citi  aksesuāri)  apmēram  Ls  700  000,-  apmērā.  Nodaļa  arī  aktīvi  iesaistās 
likumdošanas  pilnveides  procesā  un  dažādos  sadarbības  projektos  ar  valsts  institūcijām un 
sabiedriskajām organizācijām, lai pilnveidotu intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzību Latvijā.

Pārskata periodā Iekšlietu ministrijā darbu turpināja 2004.gadā izveidotā Intelektuālā 
īpašuma aizsardzības sabiedriski konsultatīvā padome. Tās uzdevums ir analizēt un veicināt 
sabiedrības izpratni par problēmām intelektuālā īpašuma aizsardzības jomā, izvērtēt Latvijas 
normatīvo  atbilstību  Eiropas  Savienības  (ES)  likumdošanas  prasībām  un  Latvijas 
starptautiskajām  saistībām,  koordinēt  intelektuālā  īpašuma  aizsardzībā  iesaistīto  valsts  un 
sabiedrisko  organizāciju  darbību,  kā  arī  izstrādāt  priekšlikumus  situācijas  uzlabošanai 
intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzības jomā.

2.1.6. Krīžu novēršana un civilā aizsardzība
Lai pilnveidotu valsts krīžu novēršanas sistēmu, 2005.gadā tajā tika veiktas būtiskas 

institucionālas  un  likumdošanas  izmaiņas.  Tika  izveidota  jauna  institūcija  -  Krīzes  vadības 
padome, kas valsts apdraudējuma gadījumā koordinēs civilo un militāro sadarbību un valsts 
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pārvaldes institūciju operatīvos pasākumus. Krīzes vadības padomi vada Ministru prezidents, 
tajā  darbojas  aizsardzības,  ārlietu,  ekonomikas,  finanšu,  iekšlietu,  tieslietu,  veselības  un 
aizsardzības  ministrs.  Ar  padomdevēja  tiesībām  padomes  sēdēs  var  piedalīties  arī  valsts 
drošības iestāžu vadītāji  un citas  valsts  amatpersonas.  Krīzes vadības  padomes sekretariāta 
funkcijas pilda Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests. Tāpat tika noteikta kārtība, kādā 
valsts varas un pārvaldes institūciju augstākās amatpersonas apziņojamas valsts apdraudējuma 
gadījumā".

Tāpat  nozīmīgs  darbs  pārskata  gadā  tika  paveikts  civilās  aizsardzības  sistēmas 
sakārtošanā.  2005.gada 5.maijā Ministru Kabinets  apstiprināja  Civilās aizsardzības sistēmas 
koncepciju,  nosakot  Iekšlietu  ministriju  par  atbildīgo  institūciju  koncepcijas  īstenošanā. 
Koncepcija paredz izstrādāt jaunu Civilās aizsardzības likumprojektu, kas aizstātu novecojušo, 
deviņdesmito  gadu  sākumā  pieņemto  Civilās  aizsardzības  likumu.  Likumprojekts  tika 
sagatavots  un iesniegts  izskatīšanai  valdībā 2006.gada sākumā, tas stāsies  spēkā 2007.gada 
1.jūlijā.

2005.gadā iedalīti 83 500 Ls valsts investīciju programmas projekta IA-44 „Iedzīvotāju 
apziņošanas nodrošināšana ārkārtējās situācijās” realizācijai un pilnībā pabeigts pirmais posms. 
Iedzīvotāju  apziņošanas  nodrošināšanai  ārkārtējās  situācijās  uzstādītas  un  pieņemtas 
ekspluatācijā 59 sirēnas visā Latvijā.

2005.gadā  arī  saņemts  finansējums  Civilās  aizsardzības  operatīvās  vadības  centra 
(CAOV) izbūvei – dotācija 150 000 Ls un Aizsardzības ministrijas līdzekļi – 40 000 Ls CAOV 
centra tehniskā projekta izstrādāšanai, mēbeļu un nepieciešamā aprīkojuma iegādei.

2.1.7. Iedzīvotāju uzskaite un migrācija
Lai ieviestu Eiropas Padomes direktīvu 2003/109/EK par trešo valstu pilsoņu statusu, 

kas ir pastāvīgi dzīvojošas personas, pārskata gadā tika izstrādāti grozījumi Imigrācijas likumā 
un sagatavots jauns likumprojekts “Likums par Eiropas Kopienas pastāvīgā iedzīvotāja statusu 
Latvijas Republikā”, kas paredz ieviest jaunu statusu – Eiropas Kopienas pastāvīgā iedzīvotāju 
statuss Latvijas Republikā.

Izstrādāts  likumprojekts “Eiropas Savienības,  Eiropas Ekonomikas zonas un Šveices 
Konfederācijas  pilsoņu  un  viņu  ģimenes  locekļu  ieceļošana  un  uzturēšanās  Latvijas 
Republikā”.

Saskaņā ar Eiropas Padomes 2004.gada 8.jūnija Eiropas Savienības dalībvalstu valdību 
pārstāvju  rezolūcijā  par  vienotas  formas  pasu  ieviešanu  noteikto,  un  saskaņā  ar  Eiropas 
Savienības Padomes 2004.gada 13.decembra Padomes Regulu (EK) 2252/2004 par drošības 
elementu  un  biometrijas  standartiem  dalībvalstu  izdotās  pasēs  un  ceļošanas  dokumentos, 
pārskata periodā uzsākts darbs pie Latvijas pases satura izstrādāšanas, lai 2006.gadā ieviestu 
jaunas pases.

Ir  izstrādāta  un iesniegta  Ministru  kabinetā  apstiprināšanai  ”Vienotās  patvēruma un 
migrācijas vadības sistēmas attīstības programma 2006. – 2009.gadam”.

2.1.8. Likumdošanas pilnveidošana
Lai sakārtotu IeM sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes (IeVP) amatpersonu 

ar  speciālajām dienesta  pakāpēm dienesta  gaitu,  sociālās  garantijas  un  disciplināratbildību, 
Iekšlietu ministrija 2005.gadā izstrādāja normatīvo aktu kopumu, kura mērķis ir noteikt IeM 
iestādēm un  IeVP profesionāla  un  politiski  neitrāla  dienesta  tiesisko  statusu.  Tas  novērsīs 
„dubultpakļautību”  un  ar  to  saistītās  neskaidrības,  piemēram,  sociālo  garantiju  un 
disciplinārsodīšanas  jomā,  kas  radās,  jo  līdz  šim  šos  jautājumus  reglamentēja  vairāki 
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normatīvie akti, kas gan dublēja viens otru, gan arī atsevišķos gadījumos paredzēja dažādu, pat 
pretrunīgu, regulējumu.

Turpmāk  visi  jautājumi,  kas  saistīti  ar  IeM  un  IeVP  amatpersonu  ar  speciālajām 
dienesta pakāpēm dienesta gaitu,  sociālajām garantijām un disciplināratbildību, būs noteikti 
vienotā normatīvo aktu sistēmā. 

Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar 
speciālajām  dienesta  pakāpēm  dienesta  gaitas  likuma  uzdevums  ir  reglamentēt  vienotu 
Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta 
gaitu – obligātās prasības dienestam, pieņemšanu dienestā un iecelšanu amatā, amatpersonu 
darbības un tās rezultātu novērtēšanu, kvalifikācijas paaugstināšanu, dienesta pakāpes un to 
piešķiršanas kārtību, darba laika organizāciju, sociālo garantiju loku, atvaļināšanu no dienesta, 
kā arī citus ar dienestu Iekšlietu ministrijas sistēmā saistītus jautājumus.

Savukārt likuma „Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes 
amatpersonu  ar  speciālajām  dienesta  pakāpēm  disciplinārās  atbildības  likums”  mērķis  ir 
nodrošināt Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm 
savlaicīgu,  pilnīgu,  vispusīgu un objektīvu disciplinārpārkāpumu noskaidrošanu un taisnīga 
lēmuma  pieņemšanu.  Likumprojekts  izstrādāts,  ņemot  par  pamatu  valsts  pārvaldes  un 
Administratīvā procesa principus.

Likumprojekts reglamentē arī jautājumus, kas saistīti ar disciplinārlietas ierosināšanu, 
amatpersonas atstādināšanu no amata pienākumu pildīšanas uz disciplinārlietas izmeklēšanas 
laiku,  disciplinārlietas  izmeklēšanu  un  lēmuma  pieņemšanu,  lēmuma  par  amatpersonas 
saukšanu pie disciplinārās atbildības spēkā stāšanos, lēmuma par amatpersonas saukšanu pie 
disciplinārās atbildības apstrīdēšanu, kā arī minētā lēmuma piemērošanu un izpildi.

Pārskata  periodā  IeM  iesaistījās  arī  likumdošanas  pilnveidē  saistībā  ar 
kriminālatbildības paredzēšanu transportlīdzekļu vadītājiem gadījumos, kad transportlīdzeklis 
tiek vadīts,  atrodoties alkoholisko,  narkotisko vai citu apreibinošo vielu iespaidā.  Rezultātā 
2005.gada  6.oktobrī  tika  pieņemti  “Grozījumi  Krimināllikumā”,  kas  paredz  pastiprināt 
atbildību  par  transportlīdzekļa  vadīšanu  alkohola,  narkotisko,  psihotropo,  toksisko  vai  citu 
apreibinošu vielu ietekmē atkārtoti gada laikā un kriminālatbildību par atteikšanos no alkohola, 
narkotisko, psihotropo, toksisko un citu apreibinošu vielu ietekmes pārbaudes atkārtoti gada 
laikā  un  par  transportlīdzekļa  vadīšanu  alkohola,  narkotisko,  psihotropo,  toksisko  vai  citu 
apreibinošu vielu ietekmē bez transportlīdzekļu vadīšanas tiesībām.

Saistībā ar jaunā Kriminālprocesa likuma stāšanos spēkā 2005.gada 1.oktobrī, Iekšlietu 
ministrija izstrādāja likumprojektu „Aizturēto personu turēšanas kārtības likums”.  Līdz šim 
neviens ārējais normatīvais akts nenoteica aizturēto personu turēšanas kārtību. Likumprojektā 
tika  noteikts  īslaicīgās  aizturēšanas  vietas  statuss,  iekārtojums,  aizturēto  personu  turēšanas 
kārtība, viņu pienākumi turēšanas laikā, sadzīves apstākļi un medicīniskā aprūpe.  

Saskaņā  ar  likumprojektu  papildus  tika  izstrādāti  arī  Ministru  kabineta  noteikumi 
„Glabāšanai  kamerā  atļauto  priekšmetu  saraksts”  un  noteikumi  „Par  aizturētā  uztura, 
mazgāšanās un personīgās higiēnas līdzekļu nodrošinājuma normām un to sniegšanas kārtību”. 

Kopumā IeM iestādes pārskata periodā sagatavoja 179 tiesību aktu projektus un sniedza 
250 atzinumus.
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2.1.9. Starptautiskā sadarbība
Pārskata  gadā  Iekšlietu  ministrija  turpināja  darbu  pie  starptautiskās  sadarbības 

padziļināšanas  un  nostiprināšanas  ar  Baltijas  valstīm,  Skandināvijas  valstīm,  Eiropas 
Savienības valstīm, Amerikas Savienotajām Valstīm, Krievijas Federāciju un NVS valstīm. 

Pārskata gadā tika parakstīti 7 līgumi: 

 Kipras  Republikas  tieslietu  un  publiskās  kārtības  ministra  2005.gada  aprīļa 
vizītes laikā tika parakstīts Latvijas Republikas valdības un Kipras Republikas 
valdības  līgums  par  sadarbību  cīņā  pret  terorismu,  nelegālu  narkotisko  un 
psihotropo vielu un prekursoru apriti un organizēto noziedzību. 

 2005.gada maijā tika noslēgts Latvijas Republikas un Šveices Konfederācijas 
līgums par policijas sadarbību cīņā pret noziedzību.

 Policijas sadarbības attīstīšanas nolūkā 2005. gada jūnijā tika parakstīta Latvijas 
Republikas Iekšlietu ministrijas un Berlīnes Federālās zemes Senāta Iekšlietu 
pārvaldes  (Vācijas  Federatīvā  Republika)  kopīgā  deklarācija  par  policijas 
sadarbību  un  Latvijas  Republikas  Iekšlietu  ministrijas  un  Berlīnes  Federālās 
zemes  Senāta  Iekšlietu  pārvaldes  (Vācijas  Federatīvā  Republika)  papildus 
vienošanās pie Kopīgās deklarācijas par policijas sadarbību.

 2005.gada  septembrī  Iekšlietu  ministrijā  tika  parakstīts  Latvijas  Republikas 
valdības  un  Krievijas  Federācijas  valdības  protokols  par  1993.gada  2.jūnija 
Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības vienošanās par 
pārceļošanas  procesa  regulēšanu  un  pārceļotāju  tiesību  aizsardzību 
pagarināšanu. 

 2005.gada septembrī tika parakstīts Latvijas Republikas valdības un Slovēnijas 
Republikas  valdības  līgums  par  sadarbību  cīņā  pret  terorismu,  organizēto 
noziedzību, nelegālu narkotisko vielu un psihotropo vielu, un prekursoru apriti 
un citiem noziegumiem.

 2005.gada  oktobrī  tika  parakstīts  Latvijas  Republikas  valdības  un 
Azerbaidžānas Republikas valdības līgums par sadarbību cīņā pret terorismu, 
nelegālu narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru apriti un organizēto 
noziedzību. 

 2005.gada novembrī  Latvijā  Baltijas  ministru  padomes Tieslietu  un iekšlietu 
komitejas ietvaros notika Baltijas valstu iekšlietu ministru tikšanās, kuras laikā 
parakstīja  Latvijas  Republikas  valdības,  Igaunijas  Republikas  valdības  un 
Lietuvas  Republikas  valdības  vienošanās  par  sadarbību  liecinieku un  cietušo 
aizsardzībā protokolu par pārvietošanas kārtību. 

Pārskata gadā iekšlietu ministrs regulāri piedalījās ES Tieslietu un iekšlietu ministru 
padomes  sanāksmēs  Briselē  un  Luksemburgā,  kā  arī  darba  vizītēs  apmeklējis  Amerikas 
Savienotās Valstis, Lielbritāniju.

Iekšlietu  ministrijas  amatpersonas  pārskata  gadā  darba  vizītēs  apmeklēja  Krievijas 
Federāciju,  Lietuvu,  Igauniju,  Amerikas Savienotās Valstis,  Beļģiju,  Luksemburgu,  Čehijas 
Republiku,  Dāniju,  Kipru,  Poliju,  Kanādu,  Taizemi,  Uzbekistānu,  Vāciju,  Horvātiju, 
Lielbritāniju, Nīderlandes Karalisti, Somiju, Baltkrieviju, Portugāli. 

2005.gada  septembrī  Iekšlietu  ministrijas  amatpersona  piedalījās  Baltijas  Ministru 
padomes Premjerministru padomes sanāksmē Igaunijā.
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Iekšlietu ministrijas amatpersonas piedalījās arī Baltijas jūras reģiona valstu organizētās 
noziedzības apkarošanas Speciālās komisijas (Task Force) sēdēs Somijā, kā arī Ziemeļvalstu 
un Baltijas valstu Task Force  cilvēku tirdzniecības novēršanai kārtējā tikšanās Dānijā.

2005.gada  martā  notika  arī  Baltijas  ministru  padomes  Iekšlietu  komitejas  tikšanās 
Igaunijā.

Pārskata periodā notika arī vairākas ārvalstu delegāciju vizītes Iekšlietu ministrijā:

 2005.gada  11.aprīlī  notika  Kipras  Republikas  tieslietu  un  publiskās  kārtības 
ministrs Dorosa Teodora vizīte Latvijā;

 2005.gada 10.maijā notika VFR Reinzemes- Pfalcas Landtāga delegācijas vizīte 
Latvijā;

 2005.gada 23.maijā notika Šveices Konfederācijas federālā kanclera K.Blohera 
vizīte Latvijā;

 2005.gada  14.  –  15.jūnijā  notika  Berlīnes  iekšlietu  senāta  delegācijas  vizīte 
Latvijā;

 2005.gada 14.  – 16.jūnijā  notika Bavārijas Landtāga parlamentārās kontroles 
komisijas delegācijas vizīte Latvijā;

 2005.gada 12.  –  14.jūlijā  notika  Eiropas  Komisijas  par  SIS  II/VIS atbildīgo 
amatpersonu vizīte;

 2005.gada 3.septembrī notika Eiropas Komisijas Tieslietu un iekšlietu komisāra 
Franko Frattini vizīte Latvijā;

 2005.gada 20.septembrī notika Ukrainas delegācijas vizīte Iekšlietu ministrijā, 
kuras  mērķis  bija  informācijas  apmaiņa  starp  Latvijas  Republikas  Iekšlietu 
ministrijas pārstāvjiem un Ukrainas delegācijas pārstāvjiem par iekšlietu jomas 
jautājumiem;

 2005.gada  20.  –  22.septembrī  notika  VFR  Reinzemes-  Pfalcas  Iekšlietu  un 
sporta ministrijas Konstitūcijas aizsardzības dienesta delegācijas vizīte Latvijā;

 2005.gada  10.novembrī  notika  Somijas  Republikas  iekšlietu  ministra  vizīte 
Latvijā;

 2005.gada  11.novembrī  notika  Kanādas  Migrācijas  un  pilsonības  ministrijas 
delegācijas vizīte Rīgā.

Iekšlietu  ministrijas  amatpersonas  aktīvi  piedalījās  Eiropas  Savienības  Tieslietu  un 
iekšlietu ministru padomes darbā, kā arī neformālajās padomēs. Pirms minētajām sanāksmēm 
ir  gatavotas  Latvijas  pozīcijas,  kā  arī  informatīvie  ziņojumi  saistībā  ar  izskatāmajiem 
jautājumiem, kas ir tikuši apstiprināti Ministru kabinetā, kā arī Saeimas Eiropas lietu komisijā. 
Ministru padomēs ir  skatīti  un pieņemti dažādi ar  Iekšlietu ministriju saistīti  jautājumi, kā, 
piemēram, ES Ministru Padomes deklarācija cīņai pret terorismu, Tieslietu un iekšlietu ārējo 
dimensiju stratēģija, Padomes secinājumi par pastiprinātu ES palīdzību narkotiku apkarošanai 
Afganistānā un citi jautājumi. 

Vienlaikus  Iekšlietu  ministrijas  pārstāvji  regulāri  nodrošina  Latvijas  pārstāvību  un 
interešu paušanu gan ES Padomes darbu grupās, gan Eiropas Komisijas komitejās, gan citos 
pasākumos, kas ir saistīti ar Iekšlietu ministrijas kompetences jautājumiem.
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2.1.10. Materiāltehniskās situācijas uzlabošana
2005.gadā tika atsākta jaunā Iekšlietu ministrijas (IeM) administratīvo ēku kompleksa 

būvniecība Rīgā, Gaujas ielā 15, kas ir nozīmīgākais Iekšlietu ministrijas dienestu darbības 
nodrošināšanai  paredzētais  būvniecības  projekts  pēdējo  gadu  laikā.  Projekta  veiksmīga 
īstenošana  ļaus  policistiem  atstāt  katastrofālā  stāvoklī  esošo  ēku  Brīvības  ielā  61,  kas  ir 
tehniski un morāli novecojusi un neatbilst policijas darba prasībām un specifikai. 

Kompleksu IeM struktūrvienību vajadzībām paredzēts izbūvēt divās kārtās, pirmo kārtu 
nododot  ekspluatācijā  2007.gadā.  Projekta  mērķis  ir  apvienot  Iekšlietu  ministrijas 
struktūrvienības vienā kompleksā, tādejādi radot nepieciešamos priekšnoteikumus maksimāli 
efektīvai  struktūrvienību  savstarpējai  komunikācijai  un  darbības  koordinācijai,  kā  arī 
ekonomiski  risināt  materiāli  tehniskās  apgādes,  nepieciešamo  inženiertehnisko  resursu 
izmantošanas un iekšējās sadzīves (ēdināšanas, sporta, veselības) jautājumus.

Līgums ar SIA „Skonto būve” par kompleksa projektēšanu un būvniecību tika noslēgts 
2002.gada rudenī. Diemžēl 2002.gada nogalē valdība apturēja šī līguma izpildi, jo uzskatīja, ka 
projekts ir neizdevīgs un pārāk dārgs. Tikai 2004.gada rudenī tika pieņemts lēmums projektu 
atsākt un valdība pilnībā atjaunoja līgumu, jo, izvērtējot visus tālākās rīcības variantus, bija 
skaidrs, ka pārējie risinājumi ir vēl neizdevīgāki un radīs zaudējumus valstij.

Kopumā  kompleksā  42 396  kvadrātmetru  platībā  tiks  izbūvētas  četras  ēkas,  kurās 
paredzēts  izvietot  ministriju,  Pilsonības  un  migrācijas  lietu  pārvaldi,  Informācijas  centru, 
Iekšlietu īpašumu valsts aģentūru un Iekšlietu ministrijas poliklīniku.

IeM administratīvo ēku kompleksa plānotās izmaksas ir 27,4 miljoni latu.

Pārskata  periodā  tika  pabeigta  Valsts  policijas  Liepājas  pilsētas  un  rajona  policijas 
pārvaldes administratīvā kompleksa būvniecība, kas ir pēdējo gadu nozīmīgākā būve iekšlietu 
sistēmā. Komplekss būvēts speciāli policijas vajadzībām un tajā atrodas gan izolators, telpas 
kinoloģiskajam dienestam, garāžas automašīnu tehniskajai apkopei un uzturēšanai, sporta zāle 
ar  trenažieru zāli  un tuvcīņas zāli,  modernizēta  un datorizēta  multimediju  šautuve,  gan arī 
ierīkota ēkas vadības sistēma. Kopumā ēkas būvniecība izmaksāja 6,6 miljonus latu. 

2005.gadā turpinājās valsts investīciju programmas projekta IA-11 „Ugunsdzēsības un 
glābšanas  dienesta  speciālās  tehnikas  iegāde” realizācija.  2005.gadā  projekta  realizācijai 
iedalīti 10 405 40 lati. Par šiem un centralizētajiem līdzekļiem iegādāti astoņi ugunsdzēsības 
automobiļi-autocisternas, divi speciālie automobiļi, sešas vieglās automašīnas Ford Mondeo, 
saspiesta  gaisa  elpošanas  aparāti  un  to  rezerves  daļas.  Valsts  ugunsdzēsības  un  glābšanas 
dienestam budžeta programmas 32.02.00 „Būvniecība un centralizētais iepirkums” pasākumam 
„Aizsardzības līdzekļu iegāde” apgūti līdzekļi speciālā apģērba iegādei par summu 48 852 lati.

Investīciju projekta IA-16 „Valsts robežas infrastruktūras attīstība” ietvaros 2005.gadā 
apgūti 7 071 650 lati,  nodrošinot Rēzeknes robežsargu koledžas (skolas) rekonstrukcijas un 
būvniecības darbus,  pierobežas ceļu būvniecību.  Investīciju  projekta  IA-20 "Valsts  robežas 
atjaunošana" ietvaros 2005.gadā apgūti 91 757 latu, nodrošinot Latvijas – Baltkrievijas valsts 
robežas robežjoslas zemes tiesisko noformēšanu.

2.1.11. Dienesta disciplīnas uzlabošana
2005.gadā IeM Galvenās inspekcijas darbinieki ir izskatījuši 77 materiālus par dienesta 

disciplīnas pārkāpumiem, ārkārtējiem gadījumiem, kā arī citiem jautājumiem, saistītiem ar IeM 
sistēmas  iestāžu  darbību.  Par  pamatu  dienesta  pārbaužu  veikšanai  ir  bijusi  informācija  un 
materiāli, kas saņemti no dažādām valsts institūcijām un nevalstiskām organizācijām, t.sk. no 
dažādām Saeimas  komisijām (2),  Korupcijas  novēršanas  un  apkarošanas  biroja  (2),  Valsts 
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civildienesta  pārvaldes  (2),  Latvijas  cilvēktiesību  un  etnisko  studiju  centra  (2).  Virkne 
pārbaužu tika veiktas pēc publikācijām un raidījumiem masu medijos. Bez tam, IeM Galvenajā 
inspekcijā  tika  izskatīti  arī  privātpersonu  un  IeM  sistēmas  iestāžu  darbinieku  iesniegumi, 
sūdzības  un  ziņojumi.  Dienesta  pārbaudes  tika  veiktas  gan  IeM centrālajā  aparātā,  gan arī 
dažādās IeM padotībā esošajās iestādēs. Pamatojoties uz pārbaudēs konstatētajiem trūkumiem, 
IeM  sistēmas  iestāžu  vadītājiem  tika  doti  konkrēti  norādījumi  IeM  struktūrvienību  darba 
uzlabošanai un konstatēto trūkumu novēršanai. 

Daudzos gadījumos IeM sistēmas iestāžu darbinieku rīcība izraisīja plašu sabiedrisko 
rezonansi vai IeM darbinieku paaugstinātu interesi. Starp tiem var atzīmēt dienesta pārbaudes, 
kuras tika veiktas par šādiem faktiem:

 par  nelikumībām  VUGD  Preiļu  brigādē  (sodītas  četras  brigādes  amatpersonas, 
brigādes  komandieris  pazemināts  amatā,  komandiera  vietnieks  atbrīvots  no 
dienesta, ierosināta krimināllieta);

 par  VP  Personāla  vadības  biroja  priekšnieces  neētisko  rīcību  Ventspils  PRPP 
apmeklējuma gaitā (ieteikts pazemināt amatā, atbrīvota no dienesta IeM iestādēs);

 par  R.Čerņavska aizturēšanas laikā pieļautiem likuma pārkāpumiem (disciplināri 
sodīti trīs RGPP kriminālpolicijas darbinieki, ierosināta krimināllieta);

 par  Valsts  policijai  piešķirtā  2005.gada  darba  samaksas  fonda  izlietojumu  un 
iekšējas kontroles sistēmu (rezultātā konstatēti dažādi trūkumi darba organizācijā, 
VP priekšniekam tika veikta ārpuskārtas atestācija);

 par informācijas nesniegšanu Valsts Civildienesta pārvaldei (piecām IeM centrālā 
aparāta  un IeM IC amatpersonām ir  aizrādīts  par  pieļautajiem trūkumiem darba 
organizācijā);

 par  VP  un  IeM amatpersonu  rīcību  sakarā  ar  VP  izņemto  lietisko  pierādījumu 
glabāšanu  SIA  „Spektrs-K”  (amatpersonu  rīcībā  dienesta  un  darba  disciplīnas 
pārkāpumi nav konstatēti, VP priekšniekam un priekšnieka vietniekam ir norādīts 
uz viņu nepietiekamo aktivitāti problēmu risināšanā);

 par MK noteikumu noteiktās procedūras neievērošanu sakarā ar transportlīdzekļu 
iegādi IeM Iekšlietu īpašumu valsts aģentūrā (rezultātā aģentūras direktors atbrīvots 
no amata).

Tika izmeklēta arī viena disciplinārlieta, kura bija ierosināta pret IeM valsts sekretāru 
sakarā ar  IeM īpašuma Rīgā,  Piedrujas ielā 5a,  5b,  5c virzīšanu privatizācijai,  kā rezultātā 
valsts sekretāra rīcība tika atzīta par likumīgu, jo tajā nebija saskatāmas disciplinārpārkāpuma 
pazīmes.

Lielākā daļa no visām veiktajām dienesta pārbaudēm tika veiktas Valsts policijā (68 
gadījumos), no tām Rīgas pilsētas Galvenajā policijas pārvaldē un tās struktūrvienībās – 15, 
Cēsu  rajona  policijas  pārvaldē  –  7,  Ogres  rajona  policijas  pārvaldē  –  3,  Jūrmalas  pilsētas 
policijas pārvaldē – 3, Liepājas pilsētas un rajona policijas pārvaldē – 3, Daugavpils pilsētas un 
rajona  policijas  pārvaldē  –  4,  VP  centrālajā  aparātā  –  5,  VP  Galvenajā  Kriminālpolicijas 
pārvaldē un tās struktūrvienībās – 6. Savukārt, IeM centrālajā aparātā tika veiktas 4 dienesta 
pārbaudes, bet IeM Iekšlietu īpašumu valsts aģentūrā – 3.

2005.gadā  Galvenajā  inspekcijā  tika  saņemtas  40  fizisko  personu  sūdzības  un 
iesniegumi par IeM sistēmas iestāžu darbinieku, viņuprāt, nepamatotu un nelikumīgu rīcību. 
Šajos  iesniegumos  un  sūdzībās  ietvertā  informācija  veikto  pārbaužu  rezultātā  pilnīgi 
apstiprinājās 3 gadījumos (7,5%), daļēji apstiprinājās 7 gadījumos (17,5%), bet neapstiprinājās 
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30 gadījumos (75%). Četros gadījumos sūdzības tika nosūtītas citām iestādēm, jo sūdzībās 
minēto problēmu risināšana nebija IeM Galvenās inspekcijas kompetencē.

Tika izskatīti 6 IeM sistēmas iestāžu darbinieku (t.sk. bijušo) iesniegumi un sūdzības 
par  viņu  disciplināro  sodīšanu.  Izskatīšanas  rezultātā  tikai  1  gadījumā  piemērotais 
disciplinārsods tika atcelts. 

2.1.12. Administratīvā procesa īstenošana iestādē
Administratīvā procesa ietvaros 2005.gadā Iekšlietu ministrija ir izdevusi 649 lēmumus. 

No  tiem 586  lēmumi  ir  izdoti  saistībā  ar  administratīvo  procesu,  lemjot  par  atvaļinājuma 
pabalstu un pabalstu sakarā ar bērna piedzimšanu piešķiršanu. 

Kā augtāka iestāde administratīvajā procesā Iekšlietu ministrija ir atcēlusi 16 padotības 
iestāžu lēmumus, bet 9 apstrīdētie administratīvie akti ir atstāti spēkā.

25 lēmumi ir  izdoti,  piešķirot pastāvīgās uzturēšanās atļaujas,  vai  termiņuzturēšanās 
atļaujas.

Kā  pirmā  instance  administratīvajā  procesā  Iekšlietu  ministrija  ir  izdevusi  trīs 
iesniedzējam labvēlīgus  administratīvos  aktus  (dažādi  apstākļi),  un trīs  gadījumos pieņemti 
lēmumi  par  mantiskā  zaudējuma  un  morālā  kaitējuma  atlīdzinājuma  noraidīšanu.  Viens 
lēmums  izdots  par  pareizrakstības  kļūdas  labojumu  Iekšlietu  ministrijas  agrāk  pieņemtā 
lēmumā.

Papildus  kā  pirmā  instance  administratīvajā  procesā  2005.gadā  Iekšlietu  ministrija 
pieņēma 6 lēmumus par ārzemnieku iekļaušanu to personu sarakstā, kurām aizliegta ieceļošana 
Latvijas Republikā.

Dažādās  tiesu  instancēs  2005.gadā  tika  skatītas  7  civillietas  un  226 administratīvās 
lietas, no tām 215 administratīvās lietas par pabalstu izmaksu bērna piedzimšanas gadījumā.

2.2.  Budžeta  programmu  un  apakšprogrammu  rezultatīvo  rādītāju  izpildes 
analīze un valsts budžeta līdzekļu izlietojuma efektivitātes izvērtējums

Izvērtējot  Iekšlietu  ministrijas  budžeta  programmas  01.00.00  „Iekšlietu  politikas 
plānošana”, ko īsteno Iekšlietu ministrija, rezultatīvo rādītāju izpildi, var secināt, ka Iekšlietu 
ministrijas  funkciju  izpildei  piešķirtais  finansējums  2005.gadā  ir  izlietots  efektīvi  un  tam 
plānotajiem mērķiem – svarīgākie darbības rezultatīvie rādītāji pārsniedz plānotos. Šie rezultāti 
sasniegti,  neraugoties  uz  to,  ka  ierēdņu  un  darbinieku  skaits  ir  bijis  mazāks  par  plānoto. 
Galvenie iemesli nespējai piesaistīt atbilstošas kvalifikācijas personālu ir atbildības līmenim un 
veicamo uzdevumu sarežģītībai neatbilstoši zemais atalgojums (vidēji 491 lats mēnesī uz 1 
darbinieku pirms nodokļu nomaksas). Šis iemesls ir arī ietekmējis personāla mainību.
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1.tabula

Pārskats par budžeta programmas 01.00.00  "Iekšlietu politikas plānošana"  
 rezultatīvo rādītāju izpildi 2005.gadam

Programmas 
(apakšpr.) 

kods
Rezultatīvie rādītāji Plāns Faktiski 

pārskata periodā

 Iestāžu skaits 1 1
 Štata vienību skaits 155 134

 
   t.sk.  štata vienības, kuras finansē no dotācijas no 
vispārējiem ieņēmumiem 155 134

 
           t.sk.  darbinieki  ar  speciālajām dienesta 
pakāpēm 5 5

 nozares padomnieki 3 3

 

Sagatavoti  likumprojekti,  Ministru  kabineta 
noteikumu, rīkojumu, koncepciju un citu tiesību aktu 
projekti 120 137

 Sniegti atzinumi par tiesību aktu projektiem 380 450
 Sagatavoti Iekšlietu ministrijas rīkojumu projekti 904 1 513

 
Dalība  Eiropas  Savienības  organizētajās  apspriedēs 
(apspriežu skaits) 70 84

 
Dalība semināros par Eiropas Savienības jautājumiem 
(semināru skaits) 20 37

 

Informatīvie  biļeteni  (pārskati)  par  noziedzības 
stāvokli, operatīvo darbu,  plānu (programmu) izpildes 
gaitu 70 70

 Sagatavotas preses konferences 25 13
 Sagatavotas preses relīzes 175 239

 Plānoti auditi 17 24

 Dienesta izmeklēšanas un pēcpārbaudes 130 77

 
Dalība  vecāko  amatpersonu  un  Eiropas  integrācijas 
padomes sēdēs (sēžu skaits) 50 46

 Organizētas vizītes 50 40

 
Sagatavoti  un  koordinēti  starptautiskie  tehniskās 
palīdzības projekti (projektu skaits) 52 39

 
Tikšanās  ar  starptautisko organizāciju pārstāvjiem un 
dalība to organizētajos pasākumos (tikšanās skaits) 40 55

Avots: IeM Finanšu vadības departaments
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2.tabula 
2.3. Informācija par pārskata gadā īstenotajām jaunajām politikas iniciatīvām

Nr.p.k. Pasākumi

Papildus piešķirtais 
finansējums 

prioritārajiem 
pasākumiem, 

latos
Iekšlietu politikas plānošana
 Izdevumi pasākumiem - kopā 302 754

1. Pasākums "Administratīvās kapacitātes nodrošināšana" 229 903

2.

Pasākums  "Valsts  apdraudējuma  pārvarēšanas  vadība  krīzes 
situācijā" (finansējuma pārdale no Ministru kabineta budžeta). Krīzes 
kontroles  centra  funkciju,  kas  saistītas  ar  valsts  apdraudējuma 
pārvarēšanas vadību krīzes situācijā, kā arī Krīzes kontroles centra 
saistību pārņemšana (2 štata vienības)

12 497

3.
Pasākums  "Eiropas  Savienības  finanšu  līdzekļu  administrēšanas 
nodrošināšana". Eiropas  lietu  un  starptautiskās  sadarbības 
departamenta Šengenas lietu nodaļas izveide (4 štata vienības)

8 376

4.
Pasākums   "Administratīvās  kapacitātes  palielināšana  Šengenas 
konvencijas  finanšu  programmas  īstenošanai".  Papildus  7  štata 
vienības atbildīgajās struktūrvienībās

40 476

5.

Pasākums "Specializēto atašeju pabalstu un kompensāciju izdevumu 
segšana".   Algas pabalsta palielināšanai atbilstoši  dzīves dārdzības 
pieaugumam 3 iekšlietu nozares padomniekiem, kas pilda dienesta 
pienākumus Latvijas Republikas pārstāvniecībā Eiropas Savienībā

7 281

6.
Līdzfinansējums  PHARE  2002.gada  Nacionālās  programmas 
projektam  2002/000-590-10-01  „Sagatavošanās  Šengenas 
informācijas sistēmas ieviešanai” turpināšanai 

4 221

Avots: IeM Finanšu vadības departaments
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2.4.  Pārskats par iestādes vadības un darbības uzlabošanas sistēmām efektīvas 
darbības nodrošināšanai

2.4.1. Iekšējais audits
2005.  gadā  IeM  Iekšējā  audita  departaments  veicis  22  auditus  un  trīs  gada  plānā 

neparedzētas pārbaudes:  

 „Ieteikumu izpildes pārbaude par audita Nr.  5/1-10-2003 „Jauno pasu ieviešanai 
piešķirto  līdzekļu  izlietojuma lietderība  Pilsonības  un  migrācijas  lietu  pārvaldē” 
ieteikumu (rekomendāciju) izpildi:

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

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

 “Saimniecības  un  apgādes  pārvaldes  (SAP)  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”;

 „PHARE projekta (Phare 2002. gada Nacionālās programmas projekta 2002/000-
590-10-01  "Sagatavošanās  Šengenas  informācijas  sistēmas  ieviešanai"  Twinning 
Light  līgums  Nr.LV/2002/IB/JH-01/TL1  "SIRENE  biroja  darba  organizēšana") 
ieviešanas procesa izvērtējums”;

 „Maksas  pakalpojumu  iekasēšanas  un  izlietošanas  likumība  Latvijas  Policijas 
akadēmijā”;

 „Darbinieku  darba  samaksas  sistēma,  koordinācija  starp  Finanšu  vadības 
departamentu un Personāla kvalitātes un vadības nodaļu”;

 „Valsts  budžeta  dotāciju  izlietojuma  lietderība  sporta  sabiedrisko  organizāciju 
apvienībā Latvijas policijas sporta asociācijā”;

 „Disciplinārās prakses datu uzskaite un apkopšana”;

 „Nodokļu aprēķināšanas un pārskaitīšanas kārtība Iekšlietu ministrijā”;  

 „Dienesta apliecību un caurlaižu uzskaite un aprite”;

 „Komandējumu un dienestu braucienu izdevumu plānošana un izpildes kontrole”;

 „Fizisko personu datu aizsardzības likuma prasību ievērošana Iekšlietu ministrijas 
Informācijas centrā”; 

 „Iesniegumu un sūdzību plūsmas organizācija un izpildes kontrole”;

 „Personāla atalgojuma plānošana un kontrole”;

 „Iekšlietu politikas izstrāde un izpildes uzraudzība (kontrole)”;

 „Budžeta plānošana, izpilde un kontrole”;

 “Pamatlīdzekļu un krājumu inventarizācijas gaitas novērošana Iekšlietu ministrijas 
Sakaru centrā”;

 „Darba laika uzskaite”;
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 „Fizisko personu datu aizsardzības likuma prasību ievērošana Iekšlietu ministrijas 
Sakaru centrā”; 

 „Pamatlīdzekļu,  nemateriālo ieguldījumu, inventāra,  pārstāvības      priekšmetu, 
materiālu,  finanšu  ieguldījumu  un  norēķinu  inventarizācijas  gaitas  novērošana 
Iekšlietu ministrijā”;

 pārbaude  “Par  Valsts  policijai  piešķirtā  2005.  gada  darba  samaksas  fonda 
izlietojumu un iekšējās kontroles sistēmu”;

 pārbaude  “Pieprasījums  par  pārbaudes  veikšanu  veiktā  audita  Nr.  5/1-17-2004 
“Tehnisko noteikumu sagatavošana un izdošana Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas 
dienesta Jūrmalas brigādē” ietvaros”;

 “Par projekta IA – 16 “Valsts robežas infrastruktūras attīstība” realizācijas gaitu 
saistībā ar pierobežas ceļu izveidošanu”. 

2.4.2. Korupcijas novēršana
Pēc Korupcijas novēršanas un apkarošanas valsts programmas apstiprināšanas pārskata 

gadā  tika  izstrādāti  un  precizēti  Iekšlietu  ministrijas  uzdevumi,  apstiprinātas  atbildīgās 
amatpersonas  par  uzdevumu izpildi,  kā  arī  Korupcijas  novēršanas  un  apkarošanas  birojam 
(KNAB) sniegta informācija par Programmas izpildes gaitu. Iekšlietu ministrija Programmas 
ietvaros iesaistīta gandrīz 1/3 punktu izpildē (35 uzdevumi), bez tam Programmas 14 punktu 
izpildē  Valsts  policija  vēl  piedalās  atsevišķi,  tādējādi  IeM  Valsts  programmas  īstenošanā 
kopumā ir svarīga loma.  

Programmas  izpildes  gaitā  lielākās  daļas  tās  punktu  izpildē  ir  sasniegti  paredzētie 
rezultāti,  savukārt  atsevišķos  gadījumos  Programmas  īstenošana  bijusi  apgrūtināta  dažādu 
iemeslu dēļ, par ko nepieciešamā informācija sniegta KNAB. Savu  darbību  Programmas 
ietvaros Iekšlietu ministrija regulāri saskaņo ar KNAB, ir izveidota arī informācijas apmaiņas 
sistēma  un  nepieciešamie  kontakti  starp  Iekšlietu  ministrijas  sistēmas  iestādēm  un  citām 
Programmas izpildē iesaistītajām institūcijām. 2005.gada novembrī tika apkopota un iesniegta 
KNAB kārtējā informācija par Programmas izpildes gaitu Iekšlietu ministrijā.

Programmas ietvaros KNAB ik ceturksni tika informēts par koruptīvajiem disciplīnas 
pārkāpumiem,  kurus  pieļāvuši  Iekšlietu  ministrijas  sistēmas  iestāžu  darbinieki,  kā  arī  pēc 
KNAB saņemtās informācijas un iesniegumiem veiktas dienesta pārbaudes dažādās Iekšlietu 
ministrijas sistēmas iestādēs.

No  2005.gada  Iekšlietu  ministrijas  Valsts  aģentūra  „Materiālas  rezerves”,  izpildot 
Programmas  45.punktu,  pārņēma  savā  uzraudzībā  lietišķo  pierādījumu  un  citu  izņemto 
priekšmetu glabāšanu.

Izpildot  Programmas  78.punktu,  katrā  Iekšlietu  ministrijas  sistēmas  iestādē  tika 
apstiprināti pretkorupcijas pasākumu plāni 2005.-2008.gadam, tādējādi kopumā IeM sistēmā ir 
15 iestāžu pretkorupcijas pasākumu plāni.

2005.gadā  no  LR  Prokuratūras  Noziedzīgi  iegūtu  līdzekļu  legalizācijas  novēršanas 
dienesta saņemti 35 materiāli par aizdomīgiem finanšu darījumiem, uz tā pamata ierosinātas 35 
krimināllietas, kuru ietvaros arestēti naudas līdzekļi 572 400 Ls apjomā.

Iekšlietu  ministrija  regulāri  sniedz  sabiedrībai  informāciju  par  IeM  iestādēs 
konstatētajiem  korupcijas  gadījumiem.  Ik  ceturksni  masu  saziņas  līdzekļiem  tiek  sniegta 
informācija  no  IeM  disciplinārās  prakses  pārskatiem,  ka  arī  informācija  par  korupcijas 
gadījumiem,  kuros  ir  iesaistīti  Iekšlietu  ministrijas  sistēmas  iestāžu  darbinieki.  2005.gada 
sākumā  Iekšlietu  ministrijas  mājas  lapā  Internetā  izveidota  sadaļa  „Korupcija”,  kurā  var 
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iepazīties ar korupcijas jēdzienu un būtību, personu tiesībām un pienākumiem, tiesību aktiem, 
statistiku un publikācijām par šo tematu.

Par  Iekšlietu  ministrijas  iestāžu darbinieku iespējami izdarītajiem koruptīva rakstura 
(mantkārīgs nolūks) noziedzīgajiem nodarījumiem, 2005.gadā ierosinātas 15 krimināllietas un 
uzsākti  5  kriminālprocesi  (pēc  2005.gada  01.oktobra,  kad  stājās  spēkā  Kriminālprocesa 
likums).  No  ierosinātajām krimināllietām (uzsāktajiem kriminālprocesiem)  15  ierosinājušas 
(uzsākušas) Iekšlietu ministrijas iestādes (Valsts policijas Iekšējās drošības birojs – 7, Valsts 
policijas  citas  struktūrvienības  –  3,  Valsts  robežsardzes  Kriminālizmeklēšanas  dienesta 
struktūrvienības  –  5),  bet  5  –  KNAB.  Šo  krimināllietu  ierosināšanas  (kriminālprocesu 
uzsākšanas)  pamatā 14 gadījumos bijusi  Valsts  policijas,  5  –  Valsts  robežsardzes,  bet  1  – 
Drošības policijas darbinieka rīcība. No šīm krimināllietām (kriminālprocesiem) 17 ierosinātas 
(uzsākti) par kukuļņemšanu, kura divos gadījumos bijusi saistīta ar starpniecību kukuļošanā, 2 
– par dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu mantkārīgā nolūkā, kas saistīts ar  dienesta 
viltojumu, un vēl 1 – par kukuļa piesavināšanos. 

Par 2003. līdz 2005.gadā izdarītajiem koruptīva rakstura noziedzīgajiem nodarījumiem 
pārskata periodā pret 18 Iekšlietu ministrijas iestāžu darbiniekiem celtas apsūdzības (Valsts 
policija – 11, Valsts robežsardze – 5, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests – 1, Drošības 
policija – 1). No šīm apsūdzībām 15 celtas par kukuļņemšanu, bet trīs - par dienesta stāvokļa 
ļaunprātīgu izmantošanu, kas izdarīta mantkārīgā nolūkā. 

Par 1998. līdz 2005.gadā izdarītajiem koruptīva rakstura noziedzīgajiem nodarījumiem 
pārskata  periodā  notiesātas  17  personas,  kuras  noziedzīgā  nodarījuma  izdarīšanas  brīdī  ir 
bijušas IeM iestāžu darbinieki (Valsts policija – 16, Drošības policija – 1). No šīm personām 
13 notiesātas  par  kukuļņemšanu,  kas  divos  gadījumos  bijusi  saistīta  ar  dienesta  stāvokļa 
ļaunprātīgu izmantošanu mantkārīgā nolūkā, divos citos – ar valsts amatpersonas bezdarbību 
mantkārīgā nolūkā (vienā no šiem noziegumiem mantkārīgā nolūkā pārsniegtas arī  dienesta 
pilnvaras) – un vienā ar svešas mantas piesavināšanos. Bez tam divas personas notiesātas par 
dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu, viena – par starpniecību kukuļošanā un viena – par 
kukuļa piesavināšanos.
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3. Budžeta informācija
3.tabula

3.1. Valsts budžeta finansējums un tā izlietojums Iekšlietu ministrijas centrālā 
aparāta darbības nodrošināšanai1

(latos)

Nr.p.k. 2004.g. (faktiskā 
izpilde)

2005.gadā
apstiprināts 

likumā
faktiskā 
izpilde

Iekšlietu 
ministrija  - 
kopā

    

1.
Finanšu  resursi  izdevumu 
segšanai (kopā) 120 083 114 144 543 696 149 313 436

1.1. dotācijas 106 011 837 121 510 601 121 510 601

1.2.
maksas  pakalpojumi  un  citi 
pašu ieņēmumi 11 879 470 13 344 471 18 651 961

1.3. ārvalstu finanšu palīdzība 2 191 807 9 688 624 9 150 874
2. Izdevumi (kopā) 115 411 430 145 028 457 132 687 496
2.1. uzturēšanas izdevumi (kopā) 102 821 872 117 464 552 114 171 904

2.1.1.

subsīdijas  un  dotācijas,  tai 
skaitā  iemaksas 
starptautiskajās organizācijās 3 371 155 3 609 959 3 605 882

2.1.2. pārējie uzturēšanas izdevumi 99 450 717 113 854 593 110 566 022

2.2.
izdevumi 
kapitālieguldījumiem 12 589 558 27 563 905 18 515 592

     
01.00.00 "Iekšlietu politikas plānošana"

1.
Finanšu  resursi  izdevumu 
segšanai (kopā) 1 595 458 1 846 713 1 810 460

1.1. dotācijas 1 595 458 1 743 213 1 743 213

1.2.
maksas  pakalpojumi  un  citi 
pašu ieņēmumi

1.3. ārvalstu finanšu palīdzība 103 500 67 247
2. Izdevumi (kopā) 1 595 407 1 846 713 1 810 448
2.1. uzturēšanas izdevumi (kopā) 1 563 645 1 745 380 1 709 118

2.1.1.

subsīdijas  un  dotācijas,  tai 
skaitā  iemaksas 
starptautiskajās organizācijās

2.1.2. pārējie uzturēšanas izdevumi 1 563 645 1 745 380 1 709 118

2.2.
izdevumi 
kapitālieguldījumiem 31 762 101 333 101 330

1Finansējums  piešķirts  šādu  budžeta  programmu  un  
apakšprogrammu ietvaros:

01.00.00 Iekšlietu politikas plānošana

02.01.00 Vienotās  sakaru  sistēmas 
darbības nodrošināšana

06.00.00 Valsts policijas darbība

32.02.00 Būvniecība  un  centralizētais 
iepirkums 

Avots: IeM Finanšu vadības departaments
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Iekšlietu  ministrijas  centrālā  aparāta  izdevumi  2005.gadā  ir  veidojuši  1,28%  no 
kopējiem Iekšlietu  ministrijas  izdevumiem. Iekšlietu  ministrijas  tiešā  vadībā  un  uzraudzībā 
2005.gadā:

 tika  uzsākta  atvaļinājuma  pabalsta  parādu  izmaksa  šim  mērķim piešķirto  valsts 
budžeta līdzekļu ietvaros Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu specializētā 
valsts civildienesta ierēdņiem (3,1 milj.latu);

 izmaksāti  bērna  piedzimšanas  pabalstu  parādi  par  2001.  –  2004.gadu 
(2,25 milj.latu),  kā arī  bērna piedzimšanas  pabalsti  Iekšlietu  ministrijas  padotībā 
esošo  iestāžu  specializētā  valsts  civildienesta  ierēdņiem  par  2005.gadu  (0,7 
milj.latu);

 tika koordinēta 2006.gada Pasaules hokeja čempionāta un NATO valstu valdību 
vadītāju  sanāksmes  drošības  pasākumu  nodrošināšanai  nepieciešamo  finanšu 
līdzekļu tehniskā aprīkojuma iegādei (3,5 milj.latu) piešķiršana un izlietojums.

Tāpat  uzsākta  Šengenas  finanšu  programmas  (Schengen  Facility)  vadošās  iestādes 
funkciju izpilde:

 koordinējot finanšu līdzekļu iekļaušanu valsts budžetā;

 apstiprinot finansēšanas plānus finansējuma saņēmējam;

 nodrošinot finanšu līdzekļu pārskaitīšanu attiecīgajām iestādēm;

 veicot finansējuma saņēmēju iesniegto atskaišu dokumentu pārbaudi.
3.attēls

Iekšlietu ministrijas centrālā aparāta izdevumi 2005.gadā (%)

4,98%

5,60%8,35%

64,69%

16,38%

Atalgojumi (t.sk. VSAOI) Ls 1 171 157
Komandējumu un dienesta braucienu izdevumi Ls 90 184
Pakalpojumu apmaksa Ls 296 523
Materiālu, energoresursu, ūdens un inventāra iegāde Ls 151 254 
Kapitālie izdevumi Ls 101 330

Avots: IeM Finanšu vadības departaments
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3.2. Valsts investīciju programma, projekti un to īstenošanas rezultāti
Iekšlietu ministrija ir koordinējošā institūcija iekšlietu nozares investīciju programmas 

projektu  pieteikšanā  un  īstenošanā.  Iekšlietu  ministrijā  ir  izveidota  Investīciju  projektu 
pieteikumu izvērtēšanas  un  investīciju  projektu  īstenošanas  uzraudzības  padome,  kura  veic 
padotības iestāžu pieteikto projektu izvērtēšanu, sniedz priekšlikumus ministrijas vadībai par 
projektu prioritātēm un izskata to finansēšanas iespējas.

Iekšlietu ministrijas izdevumi investīcijām 2005.gadā sastādīja 7,2% no kopējiem valsts 
institūciju izdevumiem investīcijām.

Valsts  investīciju  programmas  ietvaros  2005.gadā  tika  īstenots  Liepājas  pilsētas  un 
rajona policijas pārvaldes administratīvā kompleksa būvniecības projekts, kā rezultātā Valsts 
policija  ieguva  vienu  no  modernākajām  policijas  ēkām  Austrumeiropas  valstīs,  kuras 
aprīkojums atbilst visām policijas prasībām.

Iekšlietu  ministrija  2005.gadā  uzsāka  meklēt  alternatīvus  risinājuma  variantus  tās 
padotībā esošo iestāžu nodrošināšanai ar to specifiskām prasībām atbilstošām ēkām. Valdībā 
tika  pieņemts  lēmums  par  Ventspils  pilsētas  un  rajona  policijas  pārvaldes  būvniecību, 
izmantojot valsts un privātās partnerības modeli. Valsts akciju sabiedrība „Valsts nekustamie 
īpašumi” atjaunoja pārtrauktos būvniecības darbus objektā Rīgā, Gaujas ielā 15, lai Iekšlietu 
ministrija  un  atsevišķas  tās  padotībā  esošās  iestādes,  tajā  skaitā  Valsts  policija,  2007.gada 
maijā  pārceltos  uz  mūsdienu  prasībām atbilstošām telpām.  2005.gadā  tika  turpināta  valsts 
robežas infrastruktūras objektu izbūve, kā arī valsts robežas atjaunošanas darbi.

2005.gadā tika uzsākta Sodu reģistra digitalizācija, 2007.gada sākumā nodrošinot ES 
prasībām atbilstošu informācijas apmaiņu.

Pārskata gadā Rīgā un lielākajās Latvijas pilsētās tika izveidota iedzīvotāju apziņošanas 
sistēma  ar  trauksmes  sirēnām  -  kopā  uzstādītas  59  sirēnas.  2006.gadā  apziņošanas  sirēnu 
sistēma tiks paplašināta, uzstādot vēl 105 sirēnas. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta 
rīcībā nonāca arī 10 speciāli aprīkoti transportlīdzekļi.   

Iekšlietu  ministrijā  finansēšanai  no  valsts  investīciju  līdzekļiem  2005.gadā  tika 
iesniegts  31  projekta  pieteikums  par  kopējo  summu  27,07  milj.  latu,  faktiski  piešķirtais 
finansējums sastāda 50% no pieprasītajiem finanšu līdzekļiem.

Ārvalstu  finanšu  palīdzības  līdzekļi  Šengenas  konvencijas  finanšu  programmas 
(Schengen  Facility)  ietvaros  tika  piesaistīti  galvenokārt  tikai  Valsts  robežsardzes 
infrastruktūras  attīstības  projektiem.  Iekšlietu  ministrija  nav  ES  struktūrfondu  finansējuma 
saņēmēja. Līdz ar to investīciju projektu finansēšana ir jāveic no valsts budžeta līdzekļiem, 
taču ierobežotie valsts budžeta resursi nav ļāvuši projektus īstenot nepieciešamajā apmērā un 
termiņos,  kas  negatīvi  ietekmē Iekšlietu  ministrijas  padotības  iestāžu  darbības  rezultatīvos 
rādītājus.
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                4.tabula
Pārskats par Valsts investīciju programmas iekšlietu nozares projektu īstenošanu 2005.gadā

Nr.p.k.

Projekta

Kods Nosaukums

Projekta 
kopējās 
izmak-

sas
(Ls)

Apgūts 
pirms 
2005.g.

(Ls)

t.sk.:

Dotācijas no 
vispārējiem 

ieņēmu-
miem
(Ls)

Ārvalstu 
finansu 
palīdzī-

ba
(Ls)

Citi
(Ls)

2005.g. 
plāns 

KOPĀ 
(Ls)

t.sk.:

Dotācijas no 
vispārējiem 

ieņēmu-
miem
(Ls)

Ārva
lstu 

finan
su 

palīd
zī-ba
(Ls)

Citi
(Ls)

Izlietotais 
fin. 

2005.g. 
(kases 

izdevumi)
(Ls)

t.sk.: Apgūts KOPĀ:

Dotācijas no 
vispārējiem 

ieņēmu-
miem
(Ls)

Ārval-
stu 

finan-
su 

palīdzī
ba

(Ls)

Citi
 Ls Ls %

PAVISAM KOPĀ: 135 656 370 44 600 212 44 600 212 0 0 13 562 528 13 082 951 0 479 577 13 550 276 13 082 775 0 467 501 58 150 488 42,87

02.00.00 "Iekšlietu ministrijas 
vienotā sakaru un informācijas 
sistēma"

17 834 778 8 533 889 8 533 889 0 0 1 777 610 1 777 610 0 0 1 777 434 1 777 434 0 0 10 311 323 57,82

1 IA-
04

Iekšlietu 
ministrijas 
Vienotā sakaru un 
automatizētā 
informācijas 
sistēma

3 714 224 2 396 870 2 396 870   385 610 385 610   385 501 385 501   2 782 371 74,91

2005.gadā veiktie pasākumii:
Instalācijas un sākumkonfigurācijas izmaksas komunikācijas iekārtām un sistēmas programmnodrošinājumam – Ls 75 013;
Valsts nozīmes IS "Sodu reģistra"  izveidei  – Ls 161 943;
Informācijas sistēmas infrastruktūras pilnveidošanai (datortehnika, datortīkli)  – Ls 148 545

2 IA-
09

Iekšlietu 
ministrijas sakaru 
sistēmas attīstība

14 120 554 6 137 019 6 137 019   1 392 000 1 392 000   1 391 933 1 391 933   7 528 952 53,32

2005.gadā veiktie pasākumi:
IeM radiosakaru sistēmas infrastruktūras iekārtu un porgrammatūras piegāde - Ls 948 722;
IeM radiosakaru sistēmas centrālo iekārtu modernizācija - Ls 434 946;
IeM radiosakaru sistēmas iekārtu programmēšanas un vadības terminālu piegāde - Ls 5 706;
IeM radiosakaru sistēmas centrālo iekārtu rezerves elektronerģijas avota (UPS) piegāde - Ls 1 938;
IeM radiosakaru sistēmas iekārtu mēraparatūras piegāde - Ls 622

07.00.00. "Valsts ugunsdzēsības un 
glābšanas dienests" 23 268 458 1 808 550 1 808 550 0 0 1 124 040 1 124 040 0 0 1 124 040 1 124 040 0 0 2 932 590 12,60



3 IA-
11

Ugunsdzēsības un 
glābšanas 
speciālās tehnikas 
iegāde

17 863 694 1 379 982 1 379 982   1 040 540 1 040 540   1 040 540 1 040 540   2 420 522 13,55

2005.gadā veiktie pasākumi:
Ugunsdzēsības automobiļu iegādei – Ls 396 000;
Glābšanas automobiļu iegādei – Ls 580 000 Ls;
Ugunsdzēsēju un glābēju   elpošanas orgānu  aizsardzības līdzekļu, kā arī elpošanas aparātu uzpildes un testēšanas iekārtu iegādei – Ls 49640 Ls;
Avārijas instrumentu iegādei, kurus izmanto cilvēku glābšanai dažāda  veida transporta avārijas, konstrukciju, ēku sagrūšanas gadījumos – Ls 10000;
Aprīkojuma iegādei glābšanai ūdens akvatorijās – Ls 4900

4 IA-
44

Iedzīvotāju 
apziņošanas 
nodrošināšana 
ārkārtējās 
situācijās 

5 404 764 428 568 428 568   83 500 83 500   83 500 83 500   512 068 9,47

32.00.00 "Iekšlietu ministrijas 
materiāltehniskā apgāde"

94 553 134 34 257 773 34 257 773 0 0 10 660 878 10 181 301 0 479 577 10 648 802 10 181 301 0 467 501 44 906 575 179,8
0

5 IA-
16

Valsts robežas 
infrastruktūras 
attīstība

83 682 099 29 667 128 29 667 128   7 071 650 7 071 650   7 071 650 7 071 650   36 738 778 43,90

2005.gadā veiktie pasākumi:
Ludzas pārvaldes objektu būvniecībai un rekonstrukcijai - Ls 18 880;
Daugavpils parvaldes objektu būvniecībai un rekonstrukcijai - Ls 396 729;
Valsts robežasrdzes koledžas objektu rekonstrukcijai - Ls 1 513 531;
Pierobežas ceļu būvniecībai un rekonstrukcijai pierobežā ar Krievijas Federāciju un Baltkrievijas Republiku - Ls 5 142 510

6 IA-
20

Robežas tehniskās 
apsardzības, 
kontroles un 
informācijas 
sistēmas izveide 

4 209 998 1 427 079 1 427 079   91 757 91 757   91 757 91 757   1 518 836 36,08

2005.gadā veiktie pasākumi:
Latvijas - Baltkrievijas valsts robežas līnijas ģeodēziskajai piesaistei - Ls 91 757

8 IA-
25

Liepājas PRPP 
administratīvā 
kompleksa 
būvniecība

6 661 037 3 163 566 3 163 566   3 497 471 3 017 894  479 577 3 485 395 3 017 894  467 501 6 648 961 99,82

Avots: IeM Finanšu vadības departaments
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3.3 Sadarbības partneru finansēto programmu un ārvalstu ieguldījumu programmu 
ietvaros īstenoto projektu sasniegtie rezultāti un līdzekļu izlietojums

3.3.1. Nacionālā kriminālās izlūkošanas modeļa izveide Valsts policijā
 Transition  Facility  2004.gada  programmas  ietvaros  2005.gadā  tika  uzsākta  Twinning 

Light  projekta „Nacionālā kriminālās izlūkošanas modeļa izveide Valsts policijā” ieviešana. 
Projekta  vispārējais  mērķis  ir  uzlabot  cīņu  pret  noziedzību,  tajā  skaitā  pret  organizēto 
noziedzību nacionālajā un starptautiskajā līmenī. Projekta tuvākais mērķis ir stiprināt Valsts 
policijas  Galvenās  Kriminālpolicijas  pārvaldes  kapacitāti,  izveidojot  nacionālo  kriminālās 
izlūkošanas modeli,  nodrošinot  efektīvu informācijas un izlūkdatu plūsmu iestādē,  ar  citām 
tiesībsargājošām iestādēm, Eiropolu, kā arī ar Eiropas Savienības dalībvalstu tiesībsargājošām 
iestādēm.

Projekta ietvaros tiek paredzētas šādas aktivitātes:

 Pašreizējās situācijas novērtējums; 

 Seminārs  par  izlūkdatu  koncepciju,  izlūkdatu  darbības  procesu  un  uz 
izlūkdatiem balstītu policijas darbību (intellegence led policing); 

 Seminārs par nacionālo kriminālās izlūkošanas modeli; 

 Mācību vizīte  uz  kādu no ES dalībvalstīm,  lai  iegūtu praktisku pieredzi  par 
nacionālo kriminālās izlūkošanas modeli; 

 Jautājumi par datu aizsardzību; 

 Seminārs par operatīvo analīzi; 

 Stratēģiskā analīze, riska analīze un novērtējums un draudu novērtējums; 

 Informācijas izplatīšana (nacionālajā un starptautiskajā līmenī); 

 Mācību vizīte  uz  kādu no ES dalībvalstīm,  lai  iegūtu praktisku pieredzi  par 
nacionālo kriminālās izlūkošanas modeli; 

 Nacionālā kriminālās izlūkošanas modeļa koncepcijas izstrāde.

Plānotie projekta rezultāti:

 Izstrādāts esošās situācijas novērtējums; 

 Valsts  policijā  ir  ieviests  uz  izmeklēšanu  un  operatīvu  darbību  balstīts 
kriminālpolicijas darbs; 

 Izstrādāta koncepcija par Nacionālā kriminālās izlūkošanas modeļa īstenošanu 
Valsts policijā;

 Uzlabotas  personāla/ekspertu  zināšanas  par  Valsts  policiju  un  citām  tiesību 
aizsardzības institūcijām.

3.3.2. Personas biometrisko datu apstrāde
Projekta pieteikums „Personas biometrisko datu apstrāde” tika apstiprināts ar Eiropas 

Komisijas 2005.gada 2.augusta Lēmumu par pārejas līdzekļu finansiālo ieguldījumu Latvijas 
Republikas organizatorisko spēju stiprināšanai.

Projekta  īstenošanas  laiks:  2006.gada  janvāris  –  2006.gada  31.decembris.  Projekta 
mērķis  ir  izstrādāt  pamatus  institucionālās  struktūras  un  iekšējās  organizācijas  shēmas 
veidošanai, lai nodrošinātu biometrisko datu apstrādi, izstrādāt koncepciju un rīcības plānu par 



biometrisko  datu  izmantošanu,  tostarp  grozījumus  tiesību  aktos,  un  nodrošināt  attiecīgu 
apmācību.

Veicamie pasākumi: 

 Institucionālās struktūras un iekšējās organizācijas sistēmas izstrāde, lai 
nodrošinātu biometrijas datu apstrādi Latvijā; 

 Koncepcijas un rīcības plāna izstrāde par biometrijas datu izmantošanu 
iesaistītājās valsts institūcijās lēmuma pieņemšanas procesā; 

 Ekspertu konsultācijas (apmācības) par: 

 Esošās tehnoloģijas biometrija datu apstrādē (2006.gada 2.puse); 

 Biometrijas  datu  kvalitāte  un  biometrijas  datu  testēšana  (2006.gada 
2.puse); 

 Biometrijas datu apstrāde (2006.gada 2.puse); 

 ID dokumentu standarts (2006.gada 2.puse); 

 Mikročipu tehnoloģijas izmantošana ID dokumentos (2006.gada 2.puse); 

 SIS II (2006.gada 2.puse); 

 VIS (2006.gada 2.puse). 

 Pieredzes  apmaiņas  brauciens  uz  Dalībvalsti  par  dažādu  pirkstu 
nospiedumu sistēmu izmantošanu. 

 Eksperta konsultācijas par pieredzi institucionālās sistēmas un iekšējās 
organizācijas izveidē. 

 Nepieciešamo normatīvo aktu grozījumu izstrāde par biometrijas datu 
apstrādes jautājumiem. 

Projekta rezultāti:

 Izveidota  institucionālās  struktūras  shēma un  iekšējā  organizācija,  lai 
nodrošinātu biometrijas datu apstrādi Latvijā; 

 Izstrādāta koncepcija un rīcības plāns par biometrijas datu izmantošanu 
lēmumu pieņemšanas procesā visās iesaistītajās institūcijās; 

 Izglītots un apmācīts vadošais personāls; 

 Izstrādāti grozījumi normatīvajos aktos par biometrijas datu apstrādi.

3.3.3. Atvērtu darba tirgu sievietēm
Iekšlietu ministrija ir viens no Eiropas Kopienas iniciatīvas EQUAL projekta „Atvērtu 

darba  tirgu  sievietēm”  partneriem.  Projekta  vadošais  partneris  ir  Resursu  centrs  sievietēm 
„Marta”, partneri - Baltijas Sociālo zinātņu institūts, Valsts cilvēktiesību birojs, Starptautiskā 
Migrācijas organizācija, Sociālās ekonomikas fonds, Lietišķo sieviešu apvienība, Tehnoloģiju 
attīstības  forums  un  Latvijas  Lielo  pilsētu  asociācija.  Projekts  tika  apstiprināts  2005.gada 
26.janvārī. 

Iekšlietu ministrijas veicamie pasākumi:
 Valsts,  pašvaldību  un  sabiedrisko  organizāciju  sadarbības  modeļa  izveidošana 

cilvēktirdzniecībā cietušo personu rehabilitācijai un reintegrācijai darba tirgū;
 Interneta portāla izveide par cilvēktirdzniecības jautājumiem;
 Metodiska materiāla izveide darbam ar cilvēku tirdzniecības upuriem;
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 Latvijas-Itālijas-Zviedrijas multimediju izstādes par cilvēktirdzniecību izstādīšana 
Latvijā.

Projekta rezultāti:
 Jaunizstrādātais valsts, pašvaldību un sabiedrisko organizāciju sadarbības modelis 

cilvēku  tirdzniecības  upuru  rehabilitācijai  un  reintegrācijas  Latvijas  darba  tirgū 
sekmēs starpinstitucionālu un starpprofesionālu pieeju cilvēku tirdzniecības upuru 
rehabilitācijas un integrācijas sabiedrībā jautājumiem, kā arī mazinās sabiedrības, 
valsts  un pašvaldību institūciju diskriminējošo attieksmi,  kas rada atstumtību un 
apgrūtina cilvēku tirdzniecībā cietušās personas atgriešanos darba tirgū.  Projekta 
noslēgumā plānots modeļa aprakstu izdot grāmatā, kā arī rosināt modeļa izstrādes 
laikā gūtās idejas ieviest dzīvē.

 Interneta  portālu  paredzēts  veidot  kā  plašu  un  regulāri  aktualizētu  informācijas 
resursu par cilvēku tirdzniecības jautājumiem. Portālā būs apkopoti  pētījumi par 
cilvēku tirdzniecības jautājumiem, aktualitātes šīs problēmas risināšanā Latvijā un 
pasaulē, kā arī informācija, kas var palīdzēt personām, kas jau kļuvušas par cilvēku 
tirdzniecības  upuriem.  Plānots  portālā  ieviest  arī  tiešsaistes  pakalpojumus, 
piemēram, iespēju konsultēties, anonīmi ziņot par cilvēku tirdzniecības gadījumiem 
u.c. 

 Balstoties  uz  projekta  ietvaros  veiktajiem pētījumiem,  plānots  veidot  metodisku 
palīglīdzekli  Iekšlietu  ministrijas  sistēmas  iestāžu  darbiniekiem,  kas  strādā  ar 
cilvēku tirdzniecības upuriem. 

 Multimediju izstāde par cilvēku tirdzniecību tiks veidota starptautiskās sadarbības 
ietvaros.  Izstādi  paredzēts  izstādīt  projektā  iesaistītajās  valstīs,  kā  arī  Eiropas 
Savienības  centrālo institūciju  mītnes  pilsētā  Briselē.  Izstādes  mērķis  ir  pievērst 
sabiedrības, likumdevēju un valdības uzmanību cilvēku tirdzniecības problēmai un 
aicināt to risināt.

Finansējums un tā izlietojums:
 Projekta ietvaros iekšlietu ministrijai piešķirti 141 017 lati;
 2005.gadā apgūti 9172 lati.
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5.tabula

3.3.4. Pārskats par Iekšlietu ministrijas īstenotajiem starptautiskajiem projektiem un to 
rezultātiem

Projekta līguma 
nosaukums Rezultāti Rezultātu sasniegšanas 

rādītāji

Rezultātu statuss 

Sagatavošanās 
Šengenas 
informācijas 
sistēmas 
ieviešanai

SIRENE  biroja  izveides 
plānošana.
Informācijas  apmaiņas 
procesu plānošana. 

Rīcības plāns ir izstrādāts.
Iekšējie  un  ārējie 
informācijas  apmaiņas 
procesi ir izstrādāti.
Informācijas  apmaiņas 
procesi  ir  iekļauti  SIRENE 
informācijas  plūsmas 
sistēmas  attīstības  darba 
aprakstā. 
Ir  apzinātas  svarīgākās 
informācijas  apmaiņas 
prasības  SIRENE  IS 
vajadzībām,  kas  iestrādātas 
sistēmas funkcionālo prasību 
dokumentā,  kas  sagatavots 
tehniskās palīdzības projekta 
ietvaros. 

Tiek  apzināti  SIRENE 
veicamie  uzdevumi, 
prasības,  to  realizēšanas 
plānojamie  pasākumi. 
Rīcības plāns tiks pabeigts 
projekta beigās. 
Ir  apzinātas  svarīgākās 
informācijas  apmaiņas 
prasības  SIRENE  IS 
vajadzībām,  kas 
iestrādātas  sistēmas 
funkcionālo  prasību 
dokumentā, kas sagatavots 
tehniskās  palīdzības 
projekta ietvaros. 

Integrētas  jūras 
drošības sistēmas 
novērošana

Izveidota sistēma informācijas 
iegūšanai,  izmantošanai  un 
apmaiņai par situāciju jūrā;
Izveidota  efektīva  sadarbība 
starp  jūras  robežas  kontrolē 
iesaistītajām  institūcijām 
(VRS,  Muita  un  SRI),  Jūras 
spēkiem  un  ostu 
administrācijām,  noslēdzot 
sadarbības vienošanās.
Izstrādāta  efektīva  datu 
apmaiņas  un  sadarbības 
sistēma  starp  VRS  un 
kaimiņvalstu  robežkontroles 
dienestiem,  ieskaitot  attiecīgu 
līgumu slēgšanu.
ES  pieredzes  iegūšana  jūras 
novērošanas  sistēmu 
izstrādāšanā,  izmantošana  un 
uzturēšanā.
Praktiskās  apmācības 
novērošanas,  datu  apmaiņas 
sistēmas  izmantošanā  un 
uzturēšanā.  Visās  jūras  ostās 
uzstādītas  stacionārās 
diennakts  video  novērošanas 
sistēmas;  3  mobilie 
(automašīnā  uzstādīti)  video 
novērošanas  posteņi,  2 
mobilās  (uz  peldlīdzekļiem) 
žiroskopiskās  stabilizētās 
video  novērošanas  sistēmas 
patrulēšanai  gar  jūras  robežu, 
21  video  informācijas 

Jaunākā  informāciju  par 
likumdošanu  jūras  robežas 
kontroles jomā, jūras robežas 
novērošanu un ostu drošību, 
tika  izvērtēti  un  atjaunināti 
esošie  līgumi  un  izstrādāti 
jauni. 
Rokasgrāmata,  kā  arī 
apmācību  programma  jūras 
ostu RKP inspektoriem. 
Latvijas  jūras  robežas 
pārvaldības  procesā 
iesaistītās  institūcijas 
nodrošinātas ar nepieciešamo 
informāciju  par  situāciju 
Latvijas teritoriālajos ūdeņos, 
iekšējos  jūras  ūdeņos,  ostās 
un  ostu  robežkontroles 
punktu  teritorijās,  lai  varētu 
pienācīgi  pildīt  savas 
funkcijas.  Nepārtraukta  (24 
stundu) piestātnēs stāvošo un 
noenkuroto  kuģu  video 
novērošana  novērsīs 
nelegālajiem  migrantiem 
iespēju  uzkāpt  uz  kuģa,  vai 
nokāpt krastā  nepamanītiem. 
Video  novērošana  ostu 
sauszemes  teritorijās 
(kravas/konteineru 
teritorijās)  ļaus  konstatēt 
nelegālas  darbības  ar 
kravām,  kā  arī  nepieļaut 
mēģinājumus  izmantot 

Projekta  īstenošana 
pabeigta,  rezultātu  statuss 
–  izpildīti  Noslēgti 
piegāžu līgumi, tiek veikti 
sagatavošanās  darbu 
piegāžu saņemšanai.
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savākšanas,  apstrādes, 
ierakstīšanas, uzglabāšanas un 
attēlošanas uz ekrāna sistēma.

konteinerus  cilvēku 
pārvadāšanai.  Tādējādi  tiks 
izveidota  Latvijas  jūras 
robežas  kontrole  atbilstoši 
ES  ārējām  robežām 
noteiktajām prasībām.

Policijas 
analītiskā  darba 
uzlabošana 
operatīvajā  un 
stratēģiskajā 
līmenī

Operatīvās  un  stratēģiskās 
analītiskās  sistēmas 
koncepcijas izstrāde. 

Ir  izstrādāta  operatīvās  un 
stratēģiskās  analītiskās 
sistēmas koncepcija. 

Projekta  īstenošana  ir 
pabeigta. 

Valsts  policijas 
kapacitātes 
stiprināšana 
Informācijas 
vadības  sistēmas 
un  atbalsta 
sistēmas 
policijas 
reformas  vadībai 
īstenošanai

Izstrādāta Dokumentu sistēma 
un  gatava  īstenošanai. 
Ieviestās  organizatoriskās 
struktūras pārbaude. 
Izstrādāti  un  ierīkoti  jauni  IT 
līdzekļi informācijas apstrādei 
Valsts policijas vajadzībām. 

Ir  sagatavots  ziņojums  par 
esošo  dokumentu  apriti 
Valsts  policijā.  Ir  izstrādāts 
informācijas  aprites 
ieviešanas plāns.
Pilnveidota  dokumentu 
glabāšanas  sistēma  un 
lietvedības  programmas 
izmatošanas  iespējas  Valsts 
policijā.

Projekts tiek īstenots. 

Patvēruma 
meklētāju  un 
bēgļu tiesības un 
pienākumi

Uzlabota  atbildīgo  iestāžu 
institucionālā  un 
administratīvā kapacitāte. 
Nodrošināts  tiesiskais  pamats 
Latvijā  ES  standartiem 
atbilstošu  patvēruma 
meklētāju un bēgļu pienākumu 
un tiesību realizēšanai.
Politikas  dokuments  par 
sabiedrības  informēšanas 
stratēģiju  un  pamatnostādnes 
par  valsts  atbalstu  un 
pienākumiem  bēgļu 
integrācijas process. 

Sagatavoti  priekšlikumi 
jauniem  normatīvajiem 
aktiem  un  grozījumi  jau 
esošajos  atbilstoši  ES 
standartiem. 
Apstiprinātas  izmaiņas 
patvēruma  jomu  skarošajos 
normatīvajos  aktos  atbilstoši 
ES acquis.

Koncepcija par patvēruma 
meklētāju un bēgļu tiesību 
nodrošināšanu. 
ES  prasībām  un  Latvijas 
starptautiskajām saistībām 
atbilstoša  tiesiskā  pamata 
nodrošināšanai  patvēruma 
meklētāju un bēgļu sociālo 
garantiju jomā.
Sabiedrības  informēšanas 
stratēģija  par  patvēruma 
meklētāju  un  bēgļu 
jautājumiem,  kā  arī 
pamatnostādnes par valsts 
atbalstu bēgļu integrācijas 
procesā  un  atbilstošo 
personu pienākumiem. 

Valsts 
robežsardzes 
Imigrācijas 
dienesta 
administratīvās 
kapacitātes 
stiprināšana  un 
infrastruktūras 
pilnveidošana 
atbilstoši Eiropas 
Savienības 
prasībām 

Izstrādāts  Valsts  robežsardzes 
imigrācijas  dienesta  attīstības 
plāns.
Izstrādāti  priekšlikumi  un 
darba  plāns  imigrācijas 
dienesta  likumdošanas  bāzes 
uzlabošanai.
Izstrādāta  apmācību 
programma  cīņai  ar  nelegālo 
imigrāciju  un  darbam  ar 
patvēruma meklētājiem.

Izstrādāti  ieteikumi 
imigrācijas  dienesta  darba 
uzlabošanai,  likumdošanas 
bāzes  pilnveidošanai, 
apmācību programma Valsts 
robežsardzes  koledžai 
imigrācijas  kontroles  jomā, 
apmācītas  Valsts 
robežsardzes  imigrācijas 
dienesta amatpersonas, kā arī 
izstrādāts  IeM 
struktūrvienību  sadarbības 
plāns rīcībai liela patvēruma 
meklētāju  pieplūduma 
gadījumā.

Beidzies 13.08.05 

Kapacitātes 
stiprināšana 
Eiropola 

Skaidra  izpratne  par  Eiropola 
konvencijas  un  tās  protokolu 
ratifikācijas procedūru.

Tika  izstrādāti  tiesību  aktu 
projekti  veiksmīgai  Eiropola 
konvencijas  un  to  protokolu 

Tika izstrādāti tiesību aktu 
projekti  veiksmīgai 
Eiropola konvencijas un to 
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konvencijas  un 
pakārtoto 
dokumentu 
sagatavošanai 
ratifikācijai un to 
tālāka ieviešana 

Ir  izstrādātas  Galvenās 
kriminālpolicijas  pārvaldes 
Starptautiskās  sadarbības 
pārvaldes  (GKrPP  SSP) 
izvērtēšanas atskaites.
Ir  uzlabota  informācijas 
apmaiņas  sistēma  nacionālajā 
un  starptautiskajā  līmenī.  Ir 
iegūta praktiska ES dalībvalsts 
pieredze cīņā ar transnacionālo 
organizēto noziedzību; 
Ir veikta  GKrPP,  kā  arī 
kompetento  tiesību 
aizsardzības iestāžu vidējā un 
augstākā  līmeņa  darbinieku 
apmācība.  

ratifikācijai. 
Tika sagatavots ziņojums par 
priekšlikumiem  GKrPP  SSP 
administratīvās  un 
institucionālās  kapacitātes 
uzlabošanai.

protokolu ratifikācijai. 
Tika uzlabota informācijas 
apmaiņa  starp  Eiropola 
nacionālo  biroju  un 
Latvijas  tiesību 
aizsardzības  institūcijām 
nacionālā,  kā  arī 
starptautiskā līmenī. 

Policijas 
apmācība

Latvijas  policijas  mācību 
institūciju  augsta  līmeņa 
novērtējums, ko veic augstākie 
vadītāji,  izmantojot  Eiropas 
Kvalitātes  nodrošināšanas 
sistēmu,  lai  noteiktu 
pamatojumus, kurās izdarāmas 
izmaiņas. Novērtējums iekļaus 
esošo  organizatorisko 
struktūru,  cilvēkresursu 
pārvaldības  un  plānošanas, 
klientu  orientācijas, 
personālsastāva  un  karjeras 
attīstības izvērtējumu. 
Organizācijas  darba  vadības 
un  kvalitātes  kontroles 
sistēmas īstenošana.
Vadības  programmas  izstrāde 
policijas  vecākajiem 
darbiniekiem. 

Sagatavota  Plānošanas, 
izpildes  un  atskaites 
rokasgrāmata.  Izstrādāti 
darba  plāni  jaunās 
Plānošanas  sistēmas  un 
darbinieku  Novērtēšanas 
sistēmas ieviešanai LPA

Praktiski  sākas  EFQM 
modeli  ieviešana  .iestādē, 
notiek  jomu,  kurās 
vajadzīgas  strukturālas 
izmaiņas  un  uzlabojumi, 
noteikšana. 
Darba  semināru  un 
apmācības  kursu  rezultātā 
tā  dalībniekiem  vajadzētu 
būt  sagatavotiem  apmācīt 
citus  pasniedzējus  un 
studentus,  apskatot 
problēmjautājumus 
praktiskā  policijas  darba, 
politikas  un  plānošanas 
kontekstā.  Apmācības 
rezultātus  jāgaida  vismaz 
pēc gada. 

Nacionālās 
kriminālās 
izlūkošanas 
modeļa izveide 
Valsts policijā 

Izstrādāts  esošās  situācijas 
novērtējums;
Valsts  policijā  ir  ieviests  uz 
izmeklēšanu  un  operatīvu 
darbību  balstīts 
kriminālpolicijas darbs;
Izstrādāta  koncepcija  par 
Nacionālā  kriminālās 
izlūkošanas modeļa īstenošanu 
Valsts policijā;
Uzlabotas  personāla/ekspertu 
zināšanas  par  Valsts  policiju 
un  citām  tiesību  aizsardzības 
institūcijām.

Ir  apzinātas  nepilnības 
esošajā sistēmā.
Ir  apzināti  priekšnoteikumi 
Nacionālā  kriminālās 
izlūkošanas  modeļa 
ieviešanai.

Projekta  īstenošana  ir 
uzsākta. 

Personas 
biometrijas datu 
apstrāde 

Izveidot  institucionālās 
struktūras  shēmu  un  iekšējo 
organizāciju,  lai  nodrošinātu 
biometrijas  datu  apstrādi 
Latvijā
Izveidot  institucionālās 
struktūras  shēmu  un  iekšējo 
organizāciju,  lai  nodrošinātu 
biometrijas  datu  apstrādi 

Izveidota  institucionālās 
struktūras  shēma  un  iekšējā 
organizācija,  lai  nodrošinātu 
biometrijas datu apstrādi 
Izveidota  institucionālās 
struktūras  shēma  un  iekšējā 
organizācija,  lai  nodrošinātu 
biometrijas datu apstrādi 
Savlaicīgi  izstrādāta 

Projekta  īstenošana  nav 
uzsākta. 
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Latvijā 
Izglītot  un  apmācīt  PMLP 
personālu,  kas  tiks  iesaistīts 
biometrijas datu apstrādē 
Izstrādāt  Koncepciju  un 
Rīcības  plānu  par  biometrijas 
datu  izmantošanu  lēmumu 
pieņemšanas  procesa  visās 
iesaistītajās institūcijās 
Izstrādāt  grozījumus 
normatīvajos  aktos  par 
biometrijas datu apstrādi

Koncepcija un Rīcības plāns 
par  biometrijas  datu 
izmantošanu  lēmumu 
pieņemšanas  procesā  visās 
iesaistītajās institūcijās 
Laikā  izstrādāti  grozījumi 
normatīvajos  aktos  par 
biometrijas datu apstrādi

Atvērtu darba 
tirgu sievietēm

Izstrādāt valsts, pašvaldību un 
sabiedrisko  organizāciju 
sadarbības  modeli 
cilvēktirdzniecībā  cietušo 
personu  rehabilitācijai  un 
reintegrācijai darba tirgū.
 
Izveidot  Interneta  portālu  par 
cilvēktirdzniecības 
jautājumiem.

Izveidot  metodisko  materiālu 
darbam  ar  cilvēku 
tirdzniecības upuriem.

Latvijas-Itālijas-Zviedrijas 
multimediju  izstādes  par 
cilvēktirdzniecību  izstādīšana 
Latvijā.

Uzsākta valsts, pašvaldību un 
sabiedrisko  organizāciju 
sadarbības modeļa izstrāde.

Uzsākta  Interneta  portāla 
izveide.

Projekta  īstenošana  ir 
uzsākta

Avots: Eiropas lietu un starptautiskās sadarbības departaments
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6.tabula

3.3.5. Pārskats par finansējuma izlietojumu starptautisko projektu īstenošanā

Projekta nosaukums

Piešķirtais finansējums Maksājumu veikšanas saistības un izmaksas

PHARE, EUR Nacionālais līdz-
finansējums, EUR Līgumu summa, EUR

Veikto maksājumu 
summa,

EUR

Sagatavošanās Šengenas 
informācijas sistēmas 
ieviešanai

1`990`000 400`000 1`973`906,52 1`405`158,90

Integrētas jūras drošības 
sistēmas novērošana 

3`850’000 1`216’000 4`825`484,88 2`414`165,88

Policijas analītiskā darba 
uzlabošana operatīvajā un 
stratēģiskajā līmenī

668`000 113`000 688`005,56 484`677,20

Valsts policijas kapacitātes 
stiprināšana Informācijas 
vadības sistēmas un atbalsta 
sistēmas policijas reformas 
vadībai īstenošanai

125`000 12`500 124`937,25 99`949,80

Patvēruma meklētāju un 
bēgļu tiesības un pienākumi

50`400 7`590 45`574 36`459

Valsts robežsardzes 
Imigrācijas dienesta 
administratīvās kapacitātes 
stiprināšana un 
infrastruktūras pilnveidošana 
atbilstoši Eiropas Savienības 
prasībām

125’000 11’000 123’970 108`111,69

Kapacitātes stiprināšana 
Eiropola konvencijas un 
pakārtoto dokumentu 
sagatavošanai ratifikācijai un 
to tālāka ieviešana

42`000 4`000 41`908 7`227,32

Policijas apmācība 1`650’250 318’500 1`870`269,99 1`206`217,92

Valsts robežas kontroles 
sistēmas pilnveidošana

2`500’000 740’000 3`199`518 620`591,44

Nacionālās kriminālās 
izlūkošanas modeļa izveide 
Valsts policijā 

125`000 12`500 0 0

Personas biometrisko datu 
apstrāde

350`000 35`000 0 0

Avots: Eiropas lietu un starptautiskās sadarbības departaments
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4. Personāls
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 2005.gadā  (dati  uz  31.12.2005)  strādāja  139  darbinieki,  tai  skaitā  48 
vīrieši un 91 sieviete, no tiem 81 ir valsts civildienesta ierēdnis un 58 darbinieki.

Bakalaura grāds ir 104 strādājošajiem (73% no tiem ir ierēdņi), 15 strādājošie 
šobrīd studē, lai iegūtu bakalaura grādu (4% no tiem ir ierēdņi). Vairāki bakalaura 
grādi ir sešiem ministrijas ierēdņiem. IeM ir 13 darbinieki ar vidējo izglītību un 22 – 
ar vidējo speciālo izglītību. Profesionālo augstāko izglītību ir ieguvuši 12 ministrijā 
strādājošie,  66% no tiem -  ierēdņi.  Maģistra grādu ir  ieguvuši  19 IeM strādājošie 
(68% no tiem ir ierēdņi), 21 darbinieks studē maģistrantūrā. Vairāki maģistra grādi ir 
diviem IeM darbiniekiem, bet doktorantūrā studē viens darbinieks.

Vecumā no 20 līdz 29 gadiem ir 57 IeM strādājošie, no tiem 38 sievietes un 19 
vīrieši; vecumā no 30 līdz 39 gadiem - 26 strādājošie, no tiem 16 sievietes un 10 
vīrieši; no 40 līdz 49 gadiem 33 strādājošie, no tiem 24 sievietes un 9 vīrieši; no 50 
līdz 59 gadiem 20 strādājošie - 12 sievietes un 8 vīrieši. Vecumā no 60 - 69 gadiem ir 
trīs IeM strādājošie – viena sieviete un divi vīrieši.

5. Komunikācija ar sabiedrību
5.1. Pasākumi, kas veikti sabiedrības informēšanai un izglītošanai
Pārskata periodā Iekšlietu ministrija īstenoja un aktīvi piedalījās citu institūciju 

organizētās  informatīvajās  kampaņās  par  sabiedrībā  aktuāliem jautājumiem.  Kūlas 
dedzināšanas novēršanas kampaņas „Nededzini savu zemi!” ietvaros 2005.gadā pirmo 
reizi sāka darboties kūlas dedzināšanas novēršanas patruļas, kā arī notika konkurss 
žurnālistiem  par  labāko  problēmas  atspoguļojumu  rakstošajos  un  elektroniskajos 
medijos. 

Ministrijas pārstāvis piedalījās darba grupā, kas izstrādāja nacionālo satiksmes 
drošības  informatīvo  kampaņu,  kā  arī  tās  ietvaros  rīkotajā  informatīvajā  kampaņā 
„Dzer.  Brauc.  Pievienojies”.  Tāpat  ministrija  iesaistījās  Bērnu  un  ģimenes  lietu 
ministrijas akcijā atstarotāju lietošanas popularizēšanai „Esi redzams!”.

Lai rosinātu sabiedrību novērtēt policistu darbu un veicinātu valsts policijas 
saikni  ar  iedzīvotājiem,  2005.gadā  Iekšlietu  ministrija  rīkoja  ikgadējo  akciju 
„Policists,  kuram es uzticos”.  Akcijā saņemtas 1207 iedzīvotāju anketas, ar kurām 
iedzīvotāji  savas  balsis  ir  atdevuši  par  245  policijas  darbiniekiem.  Par  akcijas 
uzvarētājiem tika  atzīti  12  policijas  darbinieki,  kas  2006.gadā  dosies  ceļojumā uz 
Austriju.

Lai  veicinātu iekšlietu sistēmas vēstures izpēti,  Iekšlietu ministrija  pārskata 
periodā turpināja aktivitātes Latvijas pirmā iekšlietu ministra Miķeļa Valtera piemiņas 
saglabāšanai.  2005.gadā  notika  skiču  konkursa  jauna  IeM  apbalvojuma  „Miķeļa 
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Valtera medaļa” skiču izstrādei pirmā un otrā kārta. Tāpat Iekšlietu ministrija rīkoja 
eseju konkursu augstskolu pirmo kursu studentiem „Miķelis  Valters  –  politiķis  un 
domātājs”, kurā tika saņemti 11 darbi no Daugavpils Universitātes, Latvijas Policijas 
akadēmijas,  Latvijas  Universitātes,  Rēzeknes  Augstskolas  un  Rīgas  Stradiņa 
universitātes studentiem. 2005.gada novembrī vizītē Latvijā ieradās M.Valtera dēls 
Andris Pēteris paparde Jēkabsons – Valters, kurš tikās ar IeM un Latvijas Policijas 
akadēmijas amatpersonām un piedalījās 18.novembra svinīgajos pasākumos.

Tāpat  Iekšlietu  ministrija  aktīvi  piedalījās  ikgadējos  1991.gada  barikāžu 
piemiņas  pasākumos,  rīkojot  tikšanos  ar  bijušajiem  policijas  darbiniekiem,  kas 
piedalījās IeM ēkas aizstāvēšanā pret OMON uzbrukumiem, kā arī aizstāvēšanā bojā 
gājušo policistu atraitnēm.

Lai  informētu  sabiedrību  par  Iekšlietu  ministrijas  aktualitātēm,  ministrijas 
Preses un sabiedrisko attiecību departaments 2005.gadā izplatīja 239 preses relīzes un 
rīkoja 13 preses konferences. 

5.2. Sadarbība ar nevalstisko sektoru
Pārskata periodā IeM turpināja  aktīvu un produktīvu sadarbību ar dažādām 

sabiedriskajām  organizācijām.  To  pārstāvji  piedalījās  dažādās  IeM  darba  grupās, 
sabiedrības konsultatīvās padomes sanāksmēs un citos pasākumos.

Īpaši  veiksmīga  un  rezultatīva  sadarbība  ar  sabiedriskajām  organizācijām 
notiek cilvēku tirdzniecības novēršanas jomā, kur vairākas nevalstiskās organizācijas 
aktīvi  piedalās  Valsts  programmas  cilvēku  tirdzniecības  novēršanai  2004.-
2006.gadam īstenošanā, normatīvo aktu pilnveides procesā un citās aktivitātēs.

Tāpat pozitīva sadarbība notiek intelektuālā īpašuma aizsardzības jomā, kur 
programmatūras autortiesību aizsardzības organizācija „Business Software Alliance” 
(BSA)  un  citas  sniedza  ievērojamu  ieguldījumu  un  atbalstu  jaunās  Ekonomikas 
policijas  nodaļas  cīņai  ar  intelektuālā  īpašuma  tiesību  pārkāpumiem  izveidē  un 
darbībā. 

2005.gada  nogalē  darbu  uzsāka  pirmā  policistu  profesionālā  sabiedriskā 
organizācija – Latvijas Policistu biedrība, uz kuras bāzes vēlāk tika izveidota policijas 
darbinieku arodbiedrība. Šī organizācija iesaistījās jautājuma par policijas darbinieku 
sociālo  garantiju  un  atalgojuma  paaugstināšanu  risināšanā,  sniedzot  savus 
priekšlikumus un atzinumus par IeM izstrādātajiem risinājuma variantiem. Tāpat LPB 
bija iespēja izteikt savu viedokli par jauno IeM dienestu darbinieku dienesta gaitas un 
disciplināratbildības sistēmu.

5.3. Konsultatīvās padomes darbības rezultāti
Iekšlietu ministrijas sabiedrības konsultatīvā padome 2005.gadā sanāca uz trīs 

sanāksmēm, kurās tika apspriesti sabiedrībai aktuāli jautājumi un meklētas iespējas 
būtisku problēmu atrisināšanai. Padomē iesaistītie sabiedrisko organizāciju pārstāvji 
un  eksperti  apsprieda  IeM kopā  ar  Satiksmes  ministriju  izstrādātos  likumdošanas 
grozījumus,  kuru  mērķis  ir  palielināt  atbildību  par  transporta  līdzekļu  vadīšanu 
reibumā un bez tiesībām, kā arī piemērot bargākus sodus par citiem sevišķi bīstamiem 
ceļu  satiksmes  noteikumu  pārkāpumiem.  Tāpat  padomē  tika  diskutēti  grozījumi 
normatīvajos aktos par gājienu un piketu rīkošanu ar mērķi veicināt policijas iespējas 
nodrošināt  sabiedrisko  kārtību  un  drošību  publisko  pasākumu  laikā  un  saukt  pie 
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atbildības  par  nesankcionētu  pasākumu rīkošanu.  Padome arī  izvērtēja  un  sniedza 
priekšlikumus  informatīvajai  kampaņai  un  citiem pasākumiem kūlas  dedzināšanas 
ierobežošanai.

6. Plāni nākamajam gadam
6.1. Nākamā gada prioritātes un pasākumi to īstenošanai
Iekšlietu ministrijas darbības vidi 2006. gadā ietekmēs gan ārējie, gan iekšējie 

faktori. Latvijas līdzdalība Eiropas Savienībā nosaka gan arvien pieaugošas iekšējās 
un  ārējās  drošības  prasības,  gan  arī  arvien  pieaugošas  iespējas  Latvijai  ietekmēt 
starptautiskos procesus tiesiskās kārtības un drošības nodrošināšanas jomā.

Ministrijas darbību un prioritātes pamatā ietekmēs šādi vides faktori:

 Augošās prasības pret iekšējās drošības nodrošinājumu valstī;

 Dalība Eiropas Savienībā;

 Struktūrvienību  veiksmīgāka  sadarbība,  tajā  skaitā  sadarbība  ar 
starptautiskajām noziedzības apkarošanas institūcijām;

 Civilās  aizsardzības  sistēmas  pilnveidošana  un  starpinstitūciju 
sadarbības šajā jomā veicināšana;

 Pretterorisma  darbībās  iesaistīto  institūciju  savstarpējas  sadarbības 
uzlabošana;

 Sistēmas  pilnveide  un  modernizēšana  cīņā  pret  narkotisko  un 
psihotropo vielu nelegālo apriti,  cilvēku tirdzniecību un ekonomiska 
rakstura noziegumiem;

 Starpinstitūciju sadarbības un patvēruma jomās uzlabošana;

 Tiesībsargājošo institūciju materiāltehniskā nodrošinājuma uzlabošana, 
informātikas un sakaru tehnoloģiju pilnveidošana;

 Institūciju  sadarbība  autortiesību,  blakustiesību  un  intelektuālā 
īpašuma  aizsardzības  jomā,  pilnveidojot  esošo  sistēmu  cīņā  pret 
pārkāpumiem šajā jomā;

 Tiesībsargājošo  institūciju  kapacitātes  uzlabošana  un  kontaktu  ar 
sabiedrību attīstīšana.

Uzskaitītie vides faktori ir iestrādāti Nacionālajā attīstības plānā un veicinās 
attīstības  plānošanas  politikas  sistēmas  darbības  pamatprincipu  ievērošanas 
nodrošināšanu,  kā  arī  plānošanas  procesa  dalībnieku  lomas  novērtējumu,  valsts 
institūciju kompetentu un savstarpējo attiecību saskaņotu darbību plānošanas procesā, 
un tā atbilstību ar iekšlietu sistēmas plānošanas dokumentiem, to hierarhiju, saturu un 
plānošanas principiem.

6.1.1. Augošās prasības pret iekšējās drošības nodrošinājumu valstī
Paredzams, ka pakāpeniski palielināsies prasības pret iekšlietu sistēmas iestāžu 

darbības kvalitāti. Šeit būtiski ir nodrošināt darbinieku funkciju izvērtēšanu, paredzot 
konkrētus nosacījumus un kritērijus katram amatam, un atbilstoši šiem nosacījumiem 
veikt nepieciešamo darbinieku izvēli un iecelšanu attiecīgajos amatos.
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Ir nepieciešams paredzēt personāla apmācību, nodrošinot katrai amatpersonai 
iespējas  paaugstināt  kvalifikāciju,  kas  ir  nepieciešama  veicamo  pienākumu 
kvalitatīvai izpildei.

Šie aspekti tiks cieši saistīti ar valsts spējām nodrošināt materiāli tehnisko bāzi 
katrai iestādei un katram darbiniekam, radot tiem iespējas pilnvērtīgi izpildīt viņiem 
uzticētos  pienākumus.  Būs  nepieciešami  lieli  kapitālieguldījumi  iekšlietu  sistēmas 
iestādēs  un  darbiniekos,  kā  arī  iespējama  zināma  skaita  prasībām  neatbilstošu 
darbinieku atbrīvošana no amatiem, kas saistīta ar sociālās spriedzes palielināšanos kā 
ministrijā, tā arī sabiedrībā kopumā. 

Lai sekmētu noziedzības apkarošanas, iekšējās drošības nostiprināšanas darbu 
valstī un iekšlietu sistēmas iestāžu un darbinieku kvalitātes paaugstināšanos, Iekšlietu 
ministrija  turpinās  darbu  pie  ES  standartu  harmonizēšanas  un  plaša  mēroga 
pielietošanas. To veiks IeM izpildinstitūcija, Eiropas lietu un starptautiskās sadarbības 
departaments un iekšlietu sistēmas iestādes savas kompetences ietvaros. Vienlaikus 
valsts  ietvaros  tiks  pilnveidotas  attiecīgas  finansiālās  un  materiāli  tehniskā 
nodrošinājuma programmas, kas sekmēs iekšlietu  sistēmas iestādes un darbiniekus 
pāriet uz augstākas kvalitātes prasību ievērošanu un stimulēs tos uz attiecīgu rezultātu 
sasniegšanu.

6.1.2. Dalība Eiropas Savienībā
Dalība  ES  no  vienas  puses  prasa  ievērot  stingrākus  iekšējās  drošības 

standartus gandrīz  visos  iekšlietu  sistēmas darbības sektoros,  no otras puses  ar  šo 
dalību tiek nodrošināta  vienota sistēma iekšējās drošības  nodrošināšanas jomās un 
pilnveidota iekšlietu darbinieku darbības atbilstība starptautiski atzītiem standartiem. 

Likumdošanas  sakārtošana  atbilstoši  ES  prasībām paredz  Latvijas 
likumdošanas  pilnveidošanu  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 jomās. 

Šengenas  acquis  prasību  īstenošana,  SIRENE  un  EIROPOLA  biroju 
izveidošana  paredz  tehnisko  līdzekļu  izmantošanas  pilnveidošanu,  lai  samazinātu 
nelegālo imigrantu un noziedzīgo elementu iekļūšanu Latvijā, veicinātu sadarbību ar 
Eiropas valstu tiesību sargāšanas iestādēm transnacionālās noziedzības apkarošanā un 
pilnvērtīgu un operatīvu informācijas apmaiņu, kā arī sekmēt kopēju pasākumu un 
operāciju  veikšanu  ar  citu  valstu  tiesību  sargāšanas  iestādēm,  darbiniekiem  un 
amatpersonām.

Latvijas attiecības ar  Pasaules Tirdzniecības organizāciju tiks turpinātas ES 
kopējās politikas un ārējās tirdzniecības nosacījumu ietvaros.

Lai pēc iespējas sekmīgāk izmantotu ES dalības nosacījumos IeM prioritātes 
šajā jomā ir:

 panākt  sarunās un sadarbībā ar  ES valstīm iespējas arī  turpmāk saņemt 
nepieciešamo tehnisko un cita veida palīdzību;

 turpināt sadarbību ar ES valstu tiesību sargāšanas iestādēm un institūcijām, 
kuru  darbība  ir  vērsta  uz  noziedzības  apkarošanu  un  tiesiskās  kārtības 
nostiprināšanu;
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 pilnveidot  tiesību  sargāšanas  iestāžu  struktūru,  funkciju  un  darbinieku 
pienākumu  izvērtēšanu  to  atbilstības  nodrošināšanai  saskaņā  ar 
attiecīgajām ES prasībām.

6.1.3. Iekšlietu nozares iestāžu attīstība
Paaugstinoties  sabiedrības  prasībām  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  jomas  pilnveidošanā 
ievērojami  nepieciešams  lielāko  daļu  budžeta  novirzīt  iekšlietu  sistēmas  iestāžu 
attīstībai.  Tomēr,  lai  sekmīgi  uzņemtu  šos  līdzekļus  ir  nepieciešams  savlaicīgi 
pilnveidot šo iestāžu strukturālo uzbūvi, precizēt veicamo funkciju apjomus, katras 
iestādes kompetenci un darbības sfēru, izslēdzot vienlaicīgu funkciju pārklāšanos un 
dublēšanu, un ir jārada atbilstoši apstākļi šo iestāžu darbiniekiem pienācīgai amata 
pienākumu veikšanai.

Prognozējams,  ka  no  institucionālā  viedokļa  arvien  lielāka  loma  iekšējās 
drošības nostiprināšanā valstī būs Iekšlietu ministrijai.

Lai sekmētu iekšējās drošības nostiprināšanu, Iekšlietu ministrija:

 turpinās  pilnveidot  iekšlietu  sistēmas  iestāžu  administrēšanas 
institucionālo  mehānismu,  veidojot  caurredzamu,  vienkāršu  un 
koncentrētu kontroles un pārraudzības sistēmu;

 sniegs  valdībai  priekšlikumus  par  iekšējās  drošības  nostiprināšanas 
politiku  valstī  un  to  realizācijai  nepieciešamo  instrumentu  efektīvu 
integrāciju;

 turpinās pilnveidot valsts atbalsta programmas, arvien lielāku vērību 
pievēršot iekšlietu sistēmas iestāžu attīstībai.

Tādējādi ir prognozējams izmantot sekojošas iespējas:

 izveidot funkcionējošu likumdošanas un institucionālo sistēmu iekšējās 
drošības jomā, pamatā pārņemot ES prasības;

 Latvijai ietekmēt ES likumdošanas turpmāko attīstību;

 Latvijai realizēt starpvalstu sadarbību iekšējās drošības nostiprināšanā 
ES ietvaros;

 izveidot  īpašu  drošības  pasākumu  kompleksu  Eiropas  ietvaros  un 
veidot  kopīgu  sadarbību  ar  pārējām  pasaules  valstīm  noziedzīgu 
nodarījumu un terorisma draudu prevencijā un apkarošanā;

 nodrošināt arvien pieaugošas sabiedrības līdzdalības iespējas lēmumu 
pieņemšanā iekšējās drošības jomā.
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6.2. Starptautiskie projekti
2006.gadā  Iekšlietu  ministrija  turpinās  īstenot  jau  iesāktos  starptautiskos 

projektus, kā arī plāno uzsākt vairākus jaunus projektus.

6.2.1. “Administratīvās kapacitātes stiprināšana vīzu, migrācijas un N.SIS 
izveides jomā”

Projekta īstenošanas laiks - 2007.gada 1.ceturksnis - 2008.gada 1.ceturksnis

Projekta  mērķis:  Administratīvās  kapacitātes  paaugstināšana  vīzu 
izsniegšanas, migrācijas un SIS ieviešanas jomā atbilstoši PMLP kompetencei.

Veicamie pasākumi:

 Pastāvošās  nacionālās  likumdošanas  vīzu  un  uzturēšanās  atļauju 
izsniegšanas jomā izvērtēšana; tās atbilstības novērtēšana Šengenas un 
jaunāko Eiropas Savienības (ES) acquis communautaire prasībām un 
ekspertu  piesaistīšana  personāla  konsultēšanai  par  likumu  un 
noteikumu izstrādāšanu; 

 Semināru  organizēšana  personālam  par  uzturēšanās  atļauju 
izsniegšanas procedūru (2007.gada 3.ceturksnis): 

o Šengenas  Konvencijas  21.  un  25.  panta  normu un  standartu 
piemērošana; 

o Uzturēšanās  atļauju  izsniegšana  atbilstīgi  Padomes  direktīvai 
2003/86/EK un 2003/109/EK; 

o Personu brīvas pārvietošanās nodrošināšana atbilstoši Padomes 
direktīvai 2004/38/EK.

 Semināru  organizēšana  personālam par  vīzu  izsniegšanas  procedūru 
(Kopīgo  Konsulāro  instrukciju  un  Šengenas  Konvencijas  3.  sadaļas 
ieviešana) (2007.gada 3.ceturksnis): 

o Vīzu pieteikumu apstrāde, ieskaitot pārbaudi; 
o Lēmumu pieņemšanas tiesiskais pamats un procedūra; 
o Konsultēšanās  ar  centrālajām  institūcijām,  kā  tas  paredzēts 

Šengenas Konvencijas 17.panta 2.daļā; 
o Ilgtermiņa vīzas un vīzas ar ierobežotu teritoriālo derīgumu; 
o Vīzas  ielīmes  noformēšana  saskaņā  ar  Kopīgo  Konsulāro 

Instrukciju VI daļu un 9 un 13 pielikumiem.

 Divu izpētes braucienu organizēšana, lai iegūtu pieredzi par vīzu un 
uzturēšanās  atļauju  izsniegšanas  procedūrām  (2007.gada  2.-3. 
ceturksnis, 5dienas, katrās braucienā 7 personas): 

o Brauciens saistībā ar vīzu jautājumiem (PMLP); 
o Brauciens saistībā ar uzturēšanas atļaujām un SIS jautājumiem 

(PMLP).

Projekta rezultāti:
 Izvērtēta nacionālo likumu un noteikumu atbilstība Šengenas un ES 

acquis communautaire prasībām; 
 Izstrādāti nepieciešamie likumu un noteikumu grozījumi; 
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 Apmācīti  50  PMLP  darbinieki  un  20  darbinieki  no  citām 
attiecīgajām iestādēm atbilstoši veicamajiem pasākumiem; 

 Braucienu noslēgumā 7 PMLP darbinieki tiks sagatavoti kā treneri 
un viņi būs spējīgi turpināt apmācīt citus darbiniekus. 

6.2.2.  Projekts  „Imigrācijas  lietu  aprites,  apstrādes  un  uzglabāšanas 
drošības paaugstināšana”

Projekta īstenošanas laiks: 2007.gada 1.ceturksnis-2007.gada 4.ceturksnis

Projekta  mērķis:  nodrošināt  personas  datu  efektīvu  aizsardzību  un  citu 
imigrācijas  lietu  apriti,  to  apstrādi  un  uzglabāšanu  Pilsonības  un  migrācijas  lietu 
pārvaldē (PMLP)

Veicamie pasākumi: 
 Pastāvošo drošības pasākumu pārbaudes organizēšana personas 

datu  aizsardzībai  imigrācijas  lietu  aprites,  apstrādes  un 
uzglabāšanas procesā (2007.gada 1.ceturksnis); 

 Apmaiņas  vizītes  organizēšana,  lai  iegūtu  pieredzi  par 
imigrācijas lietu apstrādi,  apriti  un uzglabāšanu, 5 cilvēki  uz 
četrām dienām (2007.gada aprīlis); 

 Apmaiņas  vizītes  organizēšana,  lai  iegūtu  pieredzi  par 
likumdošanas aktiem imigrācijas un datu aizsardzības jomā, 5 
cilvēki uz četrām dienām (2007. gada jūnijs); 

 Eksperta  konsultāciju  un  personāla  apmācību  organizēšana 
(2007.gads); 

 Rīcības  plāna  izstrādāšana,  lai  nodrošinātu  personas  datu 
aizsardzību  imigrācijas  lietu  apritē,  apstrādē  un  uzglabāšanā 
(2007.gada jūlijs, augusts); 

 Semināru  organizēšana  personālam  par  imigrācijas  lietu 
apstrādi un personas datu aizsardzību imigrācijas lietu apritē, 
apstrādē un uzglabāšanā (2007.gada 4.ceturksnis); 

 Likumdošanas  aktu  un,  ja  nepieciešams,  izdarīto  grozījumu 
novērtēšana imigrācijas un datu aizsardzības jomā (2007.gada 
novembris, decembris).

Projekta rezultāti:
 Izvērtēti  normatīvie  akti  un,  ja  nepieciešams,  izvērtēti  arī  izdarītie 

grozījumi imigrācijas un datu aizsardzības jomā; 
 Izstrādāts  Rīcības  plāns,  lai  nodrošinātu  personas  datu  aizsardzību 

imigrācijas lietu apritē, apstrādē un uzglabāšanā; 
 Apmācīts  PMLP  personāls,  kas  iesaistīts  elektroniskās  platformas 

veidošanā imigrācijas lietu apstrādei; 
 PMLP  personāla  paplašinātas  zināšanas  par  tehniskajām  prasībām 

personas  datu  aizsardzības  nodrošināšanai  imigrācijas  lietu  aprites, 
apstrādes un uzglabāšanas procesā.
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Iekšlietu ministrijas Publisko pārskatu 2005 sagatavoja Iekšlietu ministrijas Preses un 
sabiedrisko attiecību departaments.

Kontaktu informācija:
tālrunis 7219176, 7219213
fakss 7219030
e-pasts presescentrs@iem.gov.lv
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