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Godātie pārskata lasītāji! 

Aizvadītais gads Iekšlietu ministrijai (IeM) bijis lielā mērā 

simbolisks. Maijā noslēdzās viens attīstības posms Iekšlietu ministrijas 

darbībā kopš neatkarības atjaunošanas — IeM atstāja vēsturiskās 

telpas RaiĦa bulvārī, lai turpmāk darbotos modernajā administratīvajā 

kompleksā Čiekurkalna 1.līnijā.  

Simboliski, ka šīs pārmaiĦas notika tieši Latvijas Republikas 

deviĦdesmitgadē un iekšējās drošības veidotājiem tagad iespējams 

strādāt, nākamo valsts desmitgadi sagaidot patiesi eiropeiskā celtnē. 

Iekšlietu ministrija 2008.gadā bija arī pirmā valsts pārvaldes 

institūcija, kas vasarā veica pirmo sistēmisko reorganizācijas projektu. 

Konsolidējot resursus, Iekšlietu ministrijas Veselības un sociālo lietu 

valsts aăentūrā tika integrēta Sporta un izglītības nodaĜa – kādreizējā 

valsts aăentūra "Iekšlietu ministrijas sporta centrs".  

Daudzējādā ziĦā šī un citas savlaicīgi iesāktās konceptuālās 

reformas paredzēja optimālāku līdzekĜu sadalījumu un personāla 

resursu izmantošanu.  

Mūsu mērėis saspringtos finansējuma apstākĜos bija mazināt 

ministrijas izdevumus un pilnveidot funkciju izpildi. Esmu gandarīts, 

ka jau šīs pirmās izmaiĦas deva zināmu ekonomiju. 

Šai konsolidācijai sekos citas, bet kopējais mērėis – optimāli 

izmantot mūsu rīcībā esošos resursus, lai nodrošinātu iekšējo drošību 

Latvijā, tiks pilnvērtīgi īstenots. 

Mareks SegliĦš 
 

iekšlietu ministrs  
no 20.12.2007. līdz 12.03.2009. 
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1.Pamatinformācija 

1.1.Iekšlietu ministrijas juridiskais statuss  
SaskaĦā ar Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīĜa noteikumiem 

Nr.240 „Iekšlietu ministrijas nolikums” Iekšlietu ministrija kopīgi ar 
citām valsts pārvaldes iestādēm izstrādā un īsteno valsts politiku 
noziedzības apkarošanas, sabiedriskās kārtības un drošības 
aizsardzības, personas tiesību un likumīgo interešu aizsardzības, valsts 
robežas drošības, ugunsdrošības, ugunsdzēsības, glābšanas, civilās 
aizsardzības, iedzīvotāju uzskaites un dokumentēšanas, migrācijas 
jomās, kā arī savas kompetences ietvaros organizē un koordinē šīs 
politikas īstenošanu un tai atbilstošu principu iekĜaušanu citu nozaru 
politikas dokumentos. Šo funkciju izpildes nodrošināšanai ministrija 
izstrādā normatīvo aktu un politikas plānošanas dokumentu projektus 
un sniedz atzinumus par citu institūciju izstrādātajiem projektiem, 
pārstāv valsts intereses ārvalstu un starptautiskajās institūcijās, kā arī 
informē sabiedrību par nozares politiku un ministrijas padotībā esošo 
iestāžu darbību.  

Iekšlietu ministrija ar valsts rīcībā esošiem līdzekĜiem un politikas 
instrumentiem sekmē tiesiskās kārtības nodrošināšanu, personas 
tiesību un likumīgo interešu aizsardzību, valsts robežas drošības, 
ugunsdrošības, ugunsdzēsības, glābšanas, civilās aizsardzības 
nodrošinājumu, kā arī iedzīvotāju uzskaiti un dokumentēšanu, kā arī 
normatīvo aktu ievērošanu migrācijas jomā Latvijā. 

Iekšlietu ministrs īsteno ministrijas politisko vadību un par savu 
darbību ir atbildīgs Saeimai, savukārt Iekšlietu ministrijas 
administratīvais vadītājs ir valsts sekretārs, kas nodrošina ministrijas 
darbības nepārtrauktību, ja notikusi ministrijas politiskās vadības 
maiĦa.  

1.2.Politikas jomas un darbības virzieni 
Iekšlietu ministrijas 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. 

IeM izstrādā un īsteno politiku šādās jomās: 

• personu un sabiedrības drošība; 
• noziedzības apkarošana; 

1. virziens: Iekšlietu politikas 
plānošana un izstrāde, tās 
īstenošanas organizēšana un 
koordinācija. 
Budžeta programma:  
� „Iekšlietu politikas plānošana” 

2. virziens: IeM vienotās 
sakaru un informācijas 
sistēmas darbības 
nodrošināšana. 
Budžeta programma:  

� „IeM vienotā sakaru un 
informācijas sistēma” 

3. virziens: Iekšlietu politikas 
īstenošana. 
Budžeta programmas: 

� „Valsts policijas darbība”  

� „Ugunsdrošība, glābšana un civilā 
aizsardzība” 

� „Drošības policijas darbība” 

� „Valsts robežsardzes darbība” 

� „Pilsonības un migrācijas lietas” 

� „Materiāltehniskā apgāde” 
(centralizēta) 

 
4. virziens: IeM sistēmas 
iestāžu amatpersonu ar 
speciālajā dienesta pakāpēm 
veselības aprūpe un atsevišķas 
sociālās garantijas. 
Budžeta programmas: 
� „Veselības un sociālā aprūpe”  

� „Pabalsti bērna piedzimšanas 
gadījumā” 

5. virziens: Valsts politikas 
īstenošana speciālās 
profesionālās izglītības jomā, 
sagatavojot kvalificētus 
speciālistus darbam Iekšlietu 
ministrijas sistēmas iestādēs. 
Budžeta programma: 
� „Augstākā izglītība” 

6. virziens: IeM sistēmas 
iestāžu amatpersonu ar 
speciālajām dienesta pakāpēm 
speciālās fiziskās un 
profesionālās sagatavotības 
uzturēšana un pilnveidošana. 
Budžeta programma: 

� „Fiziskās sagatavotības 
nodrošināšana” 

 

7. virziens: Valsts materiālo 
rezervju uzskaite, to veidoša-
nas, uzglabāšanas un atjauninā-
šanas organizēšana, nodrošinot 
valsts materiālo rezervju kā 
valsts īpašuma saglabāšanu, kā 
arī lietisko pierādījumu glabāša-
na, realizācija un iznīcināšana. 
Budžeta programma: 
� „Valsts materiālās rezerves” 
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• izlūkošana un pretizlūkošana organizētās un ekonomiskās 
noziedzības apkarošanā; 

• Latvijas Republikas valsts robežas apsardzība; 
• civilā aizsardzība, ugunsdrošība, ugunsdzēsība un glābšana; 
• iedzīvotāju uzskaite un dokumentēšana, kā arī migrācija; 
• materiālo rezervju uzturēšana un atjaunošana; 
• attīsta ministrijas funkciju izpildei nepieciešamās 

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

Noteikto uzdevumu īstenošanai ministrija: 

• izstrādā nozari reglamentējošo tiesību aktu un politikas 
plānošanas dokumentu projektus; 

• sniedz atzinumus par citu institūciju izstrādātajiem tiesību 
aktu un politikas plānošanas dokumentu projektiem; 

• ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos izdod 
administratīvos aktus; 

• nodrošina nozares politikas īstenošanu ministrijas padotībā 
esošajās valsts pārvaldes iestādēs, ministrijas pārziĦā 
esošajos valsts uzĦēmumos un valsts uzĦēmējsabiedrībās, 
kurās ministrija ir valsts kapitāla daĜu turētāja; 

• sagatavo un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniedz 
priekšlikumus par normatīvajos aktos un attiecīgajos 
politikas plānošanas dokumentos paredzēto pasākumu 
realizācijai un ministrijas uzdevumu veikšanai 
nepieciešamo finansējumu no valsts budžeta; 

• savas kompetences ietvaros pārstāv valsts intereses 
starptautiskajās organizācijās un Eiropas Savienības 
institūcijās; 

• valsts vārdā veic privāttiesiskus darījumus, kas 
nepieciešami ministrijas darbības nodrošināšanai; 

• veic funkciju izpildes, kā arī citas pārbaudes ministrijas 
padotībā esošajās valsts pārvaldes iestādēs; 

• nodrošina valsts pasūtīto pētījumu pieteikumu izstrādi, kā 
arī veicina pētījumu rezultātu efektīvu izmantošanu nozares 
politikas izstrādē; 

• normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sadarbojas ar citām 
valsts pārvaldes iestādēm vienotas valsts politikas 
izstrādāšanā un īstenošanā; 

• informē sabiedrību par nozares politiku un ministrijas 
padotībā esošo iestāžu darbību, konsultējas ar 
nevalstiskajām organizācijām lēmuma pieĦemšanas 
procesā, veicina sociālo dialogu jautājumos, kas saistīti ar 
politikas izstrādi un īstenošanu, kā arī iesaista sabiedrības 
pārstāvjus valsts pārvaldē. 

Iekšlietu ministrija ir viena no valsts augstākajām izpildvaras 
institūcijām, kuras pienākumos ietilpst nodrošināt valsts iekšējo 
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drošību un novērst tās apdraudējumus, un savā darbībā vienmēr vadās 
no nosacījuma, ka Latvijas Republikas drošības nodrošinājumam ir 
prioritārs raksturs, pie tam šajā jēdzienā vienoti ietilpst gan valsts 
ārējā, gan iekšējā drošība. 

Bez valsts iekšējās un ārējās drošības nevar tikt sasniegts mērėis – 
aizsargāt valsti no iespējamā spēku apdraudējuma, bet tās pilsoĦiem 
realizēt Satversmē noteikto konstitucionālo pamatprincipu, ka viss 
valstī pieder Latvijas tautai. Tautai ir jābūt drošai par sevi, savu 
īpašumu un tiesībām. 

 

1.3.Būtiskākās izmaiĦas IeM sistēmas darbībā 
Pārskata gadā Iekšlietu ministrija veica būtisku pasākumu 

kompleksu, vērstu uz pārvaldes sistēmas pilnveidošanu, darba 
organizācijas optimizāciju un iekšējās kontroles sistēmas uzlabošanu. 

Ministrijā uz 2008.gada 31.decembri bija deviĦi departamenti (skat. 
1.tabulu): 

• Finanšu vadības departaments,  
• Iekšējā audita departaments, 
• Plānošanas, koordinācijas un kontroles departaments, 
• Informātikas un sakaru departaments, 
• Juridiskais departaments, 
• Galvenā inspekcija (ar departamenta tiesībām), 
• Eiropas lietu un starptautiskās sadarbības departaments,  
• Preses un sabiedrisko attiecību departaments, 
• Drošības politikas departaments  

un atsevišėas struktūrvienības: 

• Slepenā režīma nodaĜa, 
• Personāla un kvalitātes vadības nodaĜa, 
• Šengenas novērtēšanas nodaĜa, 
• Aăentūru darba uzraudzības nodaĜa, 
• Kanceleja. 

Pārskata periodā uz Krīzes vadības un mobilizācijas departamenta 
bāzes izveidots Drošības politikas departaments.  

Sakarā ar Latvijas pievienošanas Šengenas zonai pilnā apjomā, 
ministrija pārskata gada laikā ir likvidējusi Šengenas programmas 
sertificēšanas nodaĜa, jo tā zaudējusi savu aktualitāti. Tāpat pārvaldes 
efektiviztēšanas nolūkā struktūrā likvidēta Izglītības koordinācijas 
nodaĜa, kuras funkcijas nodotas Personāla un kvalitātes vadības 
nodaĜai, un Drošības režīma nodrošināšanas nodaĜa, kuras funkcijas 
uzticēts veikt Slepenā režīma nodaĜai. 
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1.4.Padotības iestādes 
Iekšlietu ministrijas 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 aăentūras – Iekšlietu ministrijas 
veselības un sociālo lietu valsts aăentūra, valsts aăentūra „Iekšlietu 
ministrijas sporta centrs”, valsts aăentūra „Materiālās rezerves” un Iekš-
lietu īpašumu valsts aăentūra (skat. 2.tabulu). Pārskata periodā gan ir uzsā-
kta Veselības un sociālo lietu valsts aăentūras apvienošana ar Sporta cen-
tra, kas tiek darīts līdzekĜu ekonomijas un darbības efektivizēšanas nolūkā.  

Pārskata periodā Iekšlietu ministrija bija valsts kapitāla daĜu turētāja 
bezpeĜĦas organizācijā valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „Iekšlietu 
ministrijas poliklīnika”. 

Pārskata gada periodā Aăentūru darba uzraudzības nodaĜa uzsākusi arī 
vērienīgu darbu pie Iekšlietu ministrijas padotībā esošo valsts aăentūru 
reorganizācijas. Valsts aăentūra „Iekšlietu ministrijas sporta centrs” tiek 
reorganizēta ar 2009.gada 1.janvāri, pievienojot to Iekšlietu ministrijas 
padotībā esošajai tiešās pārvaldes iestādei – Iekšlietu ministrijas veselības 
un sociālo lietu valsts aăentūrai. Tāpat arī pārskata gada periodā uzsākts 
darbs pie valsts aăentūras „Materiālās rezerves” un Iekšlietu īpašumu 
valsts aăentūras reorganizāciju, kas plānota 2009.gadā.  

M I N I S T R S

Galvenā inspekcija  

Kanceleja  

Personāla un kvalitātes 
vadības nodaĜa  

Valsts sekretārs

Parlamentārais 
sekretārs

Ministra birojs

Slepenā režīma nodaĜa  

Valsts sekretāra 
birojs

Krīzes vadības 
padomes sekratariāts         

Valsts sekretāra vietnieks

Informātikas un sakaru 
departaments 

Uzraudzības un koordinēšanas nodaĜa 

Datortīklu uzturēšanas nodaĜa  

Aăentūru darba 
uzraudzības nodaĜa

Preses un sabiedrisko attiecību 
nodaĜa  

Valsts sekretāra vietnieks

Starptautiskās sadarbības nodaĜa  

Eiropas lietu nodaĜa  

Starptautisko projektu 
koordinācijas nodaĜa  

Eiropas lietu un 
starptautiskās sadarbības 

departaments  

Šengenas novērtēšanas 
nodaĜa  

Valsts sekretāra vietnieks

Juridiskais departaments  

Normatīvo aktu nodaĜa  

Tiesiskā atbalsta nodaĜa  

Starptautisko līgumu nodaĜa  

Valsts sekretāra vietnieks

Iekšējā audita departaments 

Finanšu audita nodaĜa 

Pārvaldes audita nodaĜa 

Attīstības un stratēăijas nodaĜa

Finanšu vadības 
departaments    

Galvenā grāmatvedība  

Budžeta plānošanas un 
analīzes nodaĜa  

Krīzes vadības un operāciju nodaĜa 

Drošības politikas 
departaments

Drošības politikas un analīzes nodaĜa

Inspekcijas un kontroles nodaĜa
Informācijas uzskaites un 

analīzes nodaĜa

Plānošanas, koordinācijas 
un kontroles departaments  

Plānošanas nodaĜa

Sabiedriskās kārtības un drošības 
jautājumu koordinācijas nodaĜa

Robežapsardzības, robežkontroles un 
nelegālās migrācijas jautājumu 

koordinācijas nodaĜa
Ugunsdzēsības un glābšanas jautājumu 

koordinācijas nodaĜa

Pilsonības un migrācijas jautājumu 
koordinācijas nodaĜa

IeM strukturālā shēma  1.tabula 

IeM padotības iestādes  2.tabula 
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2.Iekšlietu ministrijas darbības rezultāti 

2.1.Galvenās prioritātes un to īstenošana 
Iekšlietu ministrijas darbības vidi ietekmēja valstī pārskata gada 

laikā notiekošie procesi, arvien pieaugošas iekšējās un ārējās drošības 
prasības, iespējas Latvijai ietekmēt starptautiskos procesus tiesiskās 
kārtības un drošības nodrošināšanas jomā. 

Vienlaikus Iekšlietu ministrijas darbību lielā mērā noteica gada 
pirmajā pusē uzsāktā virzība uz budžeta līdzekĜu ekonomiju, tuvojošās 
ekonomiskās krīzes izraisītās izmaiĦas kriminogēnajā situācijā valstī, 
kas atrodas tiešā cēloniskā sakarā ar finansiāli ekonomisko stāvokli un 
iekšējo drošību valstī. 

Iekšlietu ministrijas prioritārie darbības virzieni pārskata gadā bija 
balstīti uz likumos un citos normatīvajos aktos noteiktajām funkcijām 
un uzdevumiem, to izpildi, kā arī papildus atbilstoši politiskajiem 
uzstādījumiem un norādījumiem noteiktie pasākumi. 

Nodrošināt sabiedrības interešu ievērošanu policijas prioritāšu 
noteikšanā un vadībā, pārejot no reaktīvas darbības un palielinot 
preventīvo pasākumu skaitu. 

Tika izveidota darba grupa, kuras ietvaros analizēta personāla 
slodze un gatavoti priekšlikumi amata vienību racionālai 
izmantošanai. Tāpat veiktas VP teritoriālo policijas pārvalžu 
kriminālpoliciju darba organizācijas pārbaudes, kuru ietvaros tiek 
apkopota informācija, t.sk., statistiskie dati, kuri turpmāk var tikt 
izmantoti personāla darba slodzes izpētei, priekšlikumu sagatavošanai 
resursu pārdalei u.c. pasākumiem ar mērėi pilnveidot teritoriālo 
policijas pārvalžu kriminālpoliciju darba organizāciju. Valsts policijas 
resursu apmērs un tā atbilstība konkrētajām teritorijām tiek vērtēta, 
veicot Valsts policijas restrukturizāciju un štatu optimizāciju. 

Preventīvos nolūkos Valsts policijas pārstāvji piedalījās 20 
sabiedrisko un nevalstisko organizāciju rīkotajos pasākumos, tikās ar 
A/S „Latvijas krājbanka” un „DnB Nord” bankas pārstāvjiem, lai 
apspriestu turpmākās sadarbības jautājumus. Ar Norvēăijas laikraksta 
„The Bergen Times” žurnālistiem tika apspriesti jautājumi par 
organizētās noziedzības apkarošanas un novēršanas pasākumiem 
Baltijas valstīs, bet ar Latvijas zvērinātu notāru padomes pārstāvjiem 
apspriesti personu meklēšanas jautājumi, kā arī sadarbība un 
informācijas apmaiĦa personu meklēšanas jomā. Ar Rīgas psihiatrijas 
un narkoloăijas centra, Latvijas Basketbola savienības, VRS 
Kriminālmeklēšanas pārvaldes pārstāvjiem risināti noziedzības 
apkarošanas un profilakses jautājumi. 

Lai atgūtu un iemantotu sabiedrības uzticību, turpināsim 
pakāpenisku, bet konsekventu un ar resursiem pastiprinātu tiesību 
aizsardzības dienestu reformu ar mērķi nodrošināt to sniegto 
pakalpojumu atbilstību sabiedrības drošības vajadzībām, iesniedzot 
Ministru kabinetā informatīvos ziņojumus un priekšlikumus 
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turpmākai rīcībai par Iekšlietu ministrijas iestāžu darbības 
nodrošināšanai nepieciešamo objektu būvniecības un 
rekonstrukcijas darbu nodrošināšanu.  

Pārskata gada laikā par prioritāriem objektiem noteiktas Cēsu, 
Rīgas rajona Mārupes, Rīgas, Daugavpils, Smiltenes un Jēkabpils 
rajona Mežāres VUGD depo ēkas. Jauno ugunsdzēsēju depo telpu 
plānojumi jau sagatavoti Cēsu, Mārupes un Rīgas Zemgales 
priekšpilsētas brigādēm, bet Mežāres posteĦa un Smiltenes daĜas 
jaunai būvniecībai pieprasīta atbilstoša zemes gabala piešėiršanai. 

Vēl sagatavoti priekšlikumi par VRS Rīgas pārvaldes nelegālo 
imigrantu uzturēšanās nometnes "Olaine" būvniecību, kā arī VRS 
Galvenās pārvaldes administratīvā kompleksa būvniecību un 
Krāslavas rajona policijas pārvaldes administratīvā kompleksa 
būvniecību. 

Noteiksim, ka sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšana 
visiem Latvijas iedzīvotājiem to mājās, uz ielas, ceļā un sabie-
driskajās vietās ir prioritārais tiesību aizsardzības iestāžu uzdevums, 
kas izvirza īpašas prasības pret to darbiniekiem – sagatavojot 
kvalificētus un profesionāli izglītotus speciālistus Iekšlietu 
ministrijas sistēmas iestādēm un citām tiesību aizsardzības iestā-
dēm (t.sk. veicot šo darbinieku profesionālās kvalifikācijas celšanu). 

Pārskata gada laikā dažādos semināros un apmācībās piedalījušies: 

Valsts policijā:  
• 791 darbinieks piedalījās dažādos kvalifikācijas celšanas 

kursos un semināros  
• 72 darbinieki piedalījās CEPOL kursos. 

Valsts robežsardzē: 
• 114 darbinieki studē profesionālās izglītības iegūšanai; 
• 254 apmācībās paaugstināja kvalifikāciju; 
• 408 darbinieki noklausījās dažādus kursos un semināros. 

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā: 
• 326 darbinieki Ugunsdrošības un civilās aizsardzības 

koledžā apguva profesionālās tālākizglītības programmu.  

Policijas akadēmijā: 
• sagatavoti 150 IeM sistēmas iestāžu speciālisti,  
• 900 IeM darbinieki cēluši profesionālo kvalifikāciju 

dažādos kursos. 
• Attīstot zinātniskās darbības nodrošinājumu, sagatavojot 

kvalificētus un profesionāli izglītotus speciālistus 
2008.gadā, Latvijas Policijas akadēmija īstenoja 7 VP 
pasūtītos pētījumus un veica 68 zinātniskos pētījumus 
sabiedriskās drošības un tiesību aizsardzības jomās. 
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Organizētās noziedzības, smago un ekonomisko noziegumu 
apkarošanas pilnveidošanai attīstīt starpinstitūciju sadarbību, kā arī 
sakārtot iekšējās drošības sistēmu, veicot pasākumu kompleksu 
vērstu uz vienotas un centralizētas biometrijas datu apstrādes sis-
tēmas izveidi, atbilstoši koncepcijā par fizisko personu biometrijas 
datu izmantošanu Latvijā noteiktajiem darbības virzieniem 

Pārskata gada posmā PMLP ir iegādājusies un integrējusi aparatūru 
un programmatūru biometrijas datu iegūšanai, uzglabāšanai un 
pārbaudei. 

Ar 15.09.2008. uzsākta II paaudzes biometrijas pasu izsniegšana, 
kuru mikroshēmās iekĜauti pirkstu nospiedumi.  

Sagatavota informācija par Ārējo robežu fonda ietvaros Latvijai 
pieejamā papildu finansējuma iespējamajiem izlietojuma mērėiem 
2009.gada programmas ietvaros (aktivitātes „Nacionālās Biometrijas 
datu apstrādes sistēmas integrācija ar SIS II” papildināšana ar 
pasākumu „Biometrisko datu apstrādei nepieciešamā aprīkojuma 
iegāde”). 

Noslēgts līgums ar RIX Tehnology, kas paredz jaunas audita 
pierakstu sistēmas izstrādi. Līdz 30.novembri jau bija digitalizētas 2/3 
no noziedzīgus nodarījumus izdarījušo personu manuālās kartotēkas 
apjoma.  

Turpinās Nacionālās DNS datu bāzes veidošana. Datu bāzē ievadīts 
20 771 profils. Tiek veikta biorobota uzstādīšana DNS izdalīšanai 
Bioloăisko ekspertīžu nodaĜā un personāla apmācības. 

VP darbinieki piedalījās 14 dažādos pasākumos, lai apgūtu labāko 
valstu pieredzi pretdarbībām iedzīvotāju radikalizēšanas, dezinfor-
mēšanas un valsts situācijas destabilizēšanas procesos. 

Aktīvi vērsīsimies pret noziegumiem, kuros izmantotas augstās 
tehnoloģijas, pilnveidojot to apkarošanas sistēmas un veicinot 
atbildīgo valsts institūciju sadarbību šajā jomā. 

Turpinājās darbs pie Twinning Light projekta par Valsts policijas 
kapacitātes stiprināšanu Nacionālā izlūkošanas modeĜa ieviešanā. 

Drošības policija sagatavoja 19 uzziĦas par situāciju valstī valsts 
drošības jomā. Tāpat sagatavota informācija par VUGD rīcībā 
esošajiem resursiem, kas var tikt izmantoti apdraudējuma novēršanas, 
pārvarēšanas un seku likvidēšanas pasākumos. 

Nodrošināsim ES ārējās robežas pilnvērtīgu kontroli, ieviešot un 
izpildot Šengenas līguma prasības, kā arī pilnveidosim robežkon-
troles punktu darbību, īpašu uzmanību pievēršot to infrastruktūras 
tālākai attīstībai. 

Apstiprināts pieteikums projektam "Nacionālās Šengenas 
informācijas sistēmas un SIRENE biroja tehnoloăisko un informatīvo 
resursu palīdzības procesu pārvaldības sistēmas ieviešana, izmantojot 
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ITIL standartu"" un pārskata periodā parakstīti granta līgumi, kā arī 
uzsākta projekta īstenošana. 

Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai 
sagatavota informācija par darba vērtējumu dalībai Šengenas zonā 
pirmajā gadā (ietekme uz kriminogēno situāciju valstī, darbs ar 
informācijas sistēmām, spēja pildīt savas funkcijas saistībā ar dalību 
Šengenas zonā utt.). 

Turpināsim vienotas un efektīvas valsts uguns apsardzības un 
glābšanas sistēmas izveidošanu. 

Pārstrādāts informatīvā ziĦojuma "Par valsts ugunsdzēsības un 
glābšanas dienesta modernizācijas un kapacitātes palielināšanas 
nepieciešamību ugunsgrēku dzēšanas un glābšanas darbu jomā" 
projekts un nosūtīts saskaĦošanai ar ministrijām un institūcijām 
atbilstoši Ministru kabineta kārtības ruĜĜa 81. punkta prasībām. 

Ciešāk sadarbojoties ar pašvaldībām un sabiedriskām 
organizācijām, pastiprināsim cīņu pret narkotiku izplatīšanu, cilvēku 
tirdzniecību, vērsīsimies pret personām, kuras atsakās uzrādīt 
narkotiku iegūšanas avotus. 

„Narkotiku nelegālās aprites ierobežošanas ăeogrāfiski – 
analītiskās sistēmas izmēăinājuma projekta izstrāde” pilotprojekta 
realizācijai jau vairāku gadu garumā nav piešėirts finansējums. Šī 
pasākuma izpildei nepieciešamais papildus finansējums 58 000 latu ir 
noteikts Narkotisko un psihotropo vielu atkarības un izplatības 
ierobežošanas un kontroles valsts programmas 2005.–2008.gadam 
36.punktā. 

Lai aizsargātu bērnus pret noziedzīgiem nodarījumiem un 
samazinātu nepilngadīgo noziedzību, palielināsim Valsts policijas 
nepilngadīgo lietu inspektoru lomu, ciešāk sadarbojoties ar mācību 
iestādēm, pašvaldībām un sabiedriskā labuma organizācijām. 

Bērniem organizēti informatīvie pasākumi par ceĜu satiksmes 
drošības pasākumiem. Novembrī visā valsts teritorijā notika kampaĦa 
„Atstarotāju policija”. Kopīgi ar lielveikalu tīklu "Maxima" un "TV3 
Latvija" veikta Atstarotāju policijas vienību veidošanas kampaĦa 
skolās un atstarotāju izdalīšana. 

Pilnveidosim Ceļu policijas darbu, ieviešot tehniskos līdzekļus 
satiksmes noteikumu ievērošanas kontrolei un paplašināsim 
pašvaldību policijas funkcijas satiksmes organizēšanā.  

VP sadarbībā ar CeĜu satiksmes drošības direkciju realizēja 7 
atsevišėas ceĜu satiksmes drošības kampaĦas. Tajās ar reklāmas 
klipiem, ceĜu policijas reidiem, speciālām filmām par drošību, kā arī 
audio klipiem iedzīvotājiem tika atgādināta drošības jostu lietošanas 
nepieciešamība. Mērėis: pārliecinātu, vadītājus un pasažierus par 
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efektīvākajiem līdzekĜiem, lai satiksmes negadījumā ne vien 
pasargātos no ievainojumiem, bet arī nosargātu dzīvību. 

Izveidota sasaiste ar CSDD uzturētajām datu bāzēm, lai 
nodrošinātu datu pieejamību par vienas dienas atĜauju braukšanai bez 
tehniskās apskates; 

Izveidota un tiek testēta sasaiste ar Šengenas informācijas sistēmu, 
lai nodrošinātu datu pieejamību par meklējamajām personām, 
dokumentiem un transporta līdzekĜiem. 

CeĜu policijas automašīnu borta datorā ir iespējams pārbaudīt 
meklējamās personas Šengenas informācijas sistēmā. 

Novērsīsim Valsts policijas un citu iekšlietu iestāžu rīcībā esošo 
līdzekļu izmantošanu personas patvaļīgai ietekmēšanai; izveidosim 
neatkarīgu sūdzību izskatīšanas un iedarbīgu iekšlietu iestāžu 
kontroles sistēmu.  

Turpinot pilnveidot Iekšlietu ministrijas informācijas sistēmu 
„Disciplinārprakse”, izstrādāta jauna tās funkcionalitāti paplašinoša 
versija, kura paredz šīs sistēmas ekspluatāciju Iekšlietu ministrijas 
padotības iestādēs vairākos līmeĦos, tādējādi optimizējot disciplināro 
uzraudzību Iekšlietu ministrijas sistēmā. 

DP veica 2 iekšējos auditus slepenības režīma nodrošināšanas un 
darbinieku novērtēšanas jomās. VP pilnveidota iekšējās kontroles 
sistēma. Arī PMLP izstrādāta iekšējās kontroles sistēma, kas tiek 
aktualizēta katru ceturksni.   

Veikta dienesta pārbaude VRS Ludzas pārvaldes Krimināl-
izmeklēšanas dienestā par informatīvo datu bāzu izmantošanu. VUGD 
struktūrvienībās tiek organizētas kompleksās un kontrolpārbaudes.  

Kopumā pārskata periodā Iekšlietu ministrijā un tās padotībā 
esošajās iestādēs ierosinātas 809 disciplinārlietas (3.tabula), no kurām: 

Iestāde 
Ierosināto 

disciplinārlietu skaits 

Piemēroto 

disciplinārsodu 

skaits 

Valsts policijā 508 445 

Valsts robežsardzē  171 158 

VUGD 87 82 

Drošības policijā 20 19 

Latvijas Policijas akadēmijā 8 6 

Iekšlietu ministrijā 6 2 

v/a  „Materiālās rezerves”  6 2 

PMLP 2 2 

Iekšlietu īpašumu v/a 1 1 

KOPĀ: 809 717 

Izbeigto lietu skaits: 139 
 

Pusē gadījumu no piemērotajiem disciplinārsodiem piemērots 
vieglākais disciplinārsods – piezīme, 28% gadījumu – rājiens, bet 22% 
gadījumu – pārējie disciplinārsodi (brīdinājums par neatbilstību 

IeM padotības iestādēs Ierosinātās 
disciplinārlietas un piemērotie 
disciplinārsodi  3.tabula 
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ieĦemamam amatam – 68, atvaĜināšana no dienesta – 42, mēneša 
amatalgas samazināšana – 31, pazemināšana dienesta pakāpē par 
vienu pakāpi – 9, un pazemināšana amatā – 6). Trijos gadījumos 
disciplinārsodi piemēroti valsts civildienesta ierēdĦiem, 12 gadījumos 
– darbiniekiem, ar kuriem noslēgts darba līgums, bet pārējos 
gadījumos – amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm. 

Lielākā daĜa no piemērotajiem disciplinārsodiem (530) Iekšlietu 
ministrijas padotībā esošo iestāžu darbiniekiem piemēroti par 
disciplinārpārkāpumiem, kuri izdarīti saistībā ar dienesta (darba) 
pienākumu pildīšanu, bet pārējie disciplinārsodi (187) – par 
disciplinārpārkāpumiem, kas nav bijuši saistīti ar dienesta (darba) 
pienākumu pildīšanu. 

Par disciplinārpārkāpumiem, kas izdarīti darbiniekam atrodoties 
alkoholisko, narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošo vielu 
ietekmē vai reibumā, kopumā piemēroti 80 disciplinārsodi (11% no 
kopējā Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu darbiniekiem 
piemērotā disciplinārsodu skaita), no kuriem 30 disciplinārsodi 
piemēroti par šāda rakstura disciplinārpārkāpumu izdarīšanu, pildot 
dienesta (darba) pienākumus.  

2008. gadā par Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu 
darbinieku iespējami izdarītiem koruptīva veida (mantkārīgs nolūks) 
noziedzīgiem nodarījumiem uzsākti 11 kriminālprocesi, no kuriem 7 
gadījumos pārbaudīta Valsts policijas un 4 – Valsts robežsardzes 
dienestu darbinieku rīcība. No uzsāktajiem kriminālprocesiem 8 
uzsākti par kukuĜĦemšanu, 1 – par starpniecību kukuĜošanā. 
Uzsāktajos kriminālprocesos līdz 2008. gada beigām pret 9 personām 
(Valsts policija – 7, Valsts robežsardze – 2) celtas apsūdzības par 
kukuĜĦemšanu, no kurām 2 personas (Valsts policijas darbinieki) 
notiesātas. Viens no uzsāktajiem kriminālprocesiem izbeigts. 

No apsūdzētajiem par koruptīva rakstura noziedzīgu nodarījumu 
izdarīšanu iepriekšējos gados (2002 – 2007) notiesāti 18 (visi par 
kukuĜĦemšanu) bijušie Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu 
darbinieki (Valsts policija – 10, Valsts robežsardze –7, Valsts 
ugunsdzēsības un glābšanas dienests – 1). 

Īstenojot Korupcijas novēršanas un apkarošanas valsts programmu 
2004.-2008. gadam, Iekšlietu ministrija 2008.gadā bija iesaistīta 
virknē šīs programmas uzdevumu izpildes nodrošināšanā. 
Programmas īstenošanas gaitā lielākajā daĜā tās punktu izpildē ir 
sasniegti nepieciešami rezultāti, savukārt atsevišėos gadījumos 
Programmas īstenošana dažādu iemeslu dēĜ bijusi apgrūtināta 
(pārsvarā finansējuma trūkums). Savu darbību Programmas ietvaros 
Iekšlietu ministrija regulāri saskaĦojusi ar KNAB, starp Iekšlietu 
ministrijas sistēmas iestādēm un citām Programmas izpildē 
iesaistītajām institūcijām ir izveidota arī informācijas apmaiĦas 
sistēma un nodibināti nepieciešamie kontakti. Bez tam, Iekšlietu 
ministrijā un tās padotībā esošajās iestādēs 2008.gadā tika īstenoti arī 
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pasākumi, kas iekĜauti iestāžu pretkorupcijas pasākumu plānos 2005.-
2008.gadam. 

Lai paaugstinātu policijas darba efektivitāti un pieejamību, 
pārstrukturizēsim policijas teritoriālajās iestādēs strādājošo skaitu 
atbilstoši slodzei un sabiedrības drošības interesēm. 

VP tiek analizēta personāla slodze un gatavoti priekšlikumi amata 
vienību racionālai izmantošanai.  

Veiktas Valsts policijas teritoriālo policijas pārvalžu 
kriminālpoliciju darba organizācijas pārbaudes, kuru ietvaros tiek 
apkopota informācija, t.sk., statistiskie dati, kuri turpmāk var tikt 
izmantoti personāla darba slodzes izpētei, priekšlikumu sagatavošanai 
resursu pārdalei u.c. pasākumiem ar mērėi pilnveidot teritoriālo 
policijas pārvalžu kriminālpoliciju darba organizāciju. Ir veiktas 
Madonas RPP, Gulbenes RPP, Balvu RPP, Jēkabpils RPP, Ogres RPP 
un Ventspils PRPP kriminālpoliciju darba organizācijas pārbaudes. 

Izstrādāsim grozījumus Krimināllikumā un administratīvo sodu 
sistēmā, lai varētu efektīvāk cīnīties pret narkotisko, psihotropo un 
citu atkarību izraisošo vielu izplatību, kā arī iedarbīgi apkarot 
organizēto noziedzību, narkotisko vielu apriti, cilvēku tirdzniecību. 

Izstrādāti un izsludināti šādi likumprojekti: 

• likumprojekts "Grozījumi Krimināllikumā"  

• likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo 
pārkāpumu kodeksā"  

• likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Krimināllikuma 
spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību""  

Veicināsim pārrobežu sadarbību starp Latvijas un kaimiņvalstu 
tiesību aizsardzības iestādēm. Pārstrukturizēsim Valsts robežsar-
dzes dienestu tā, lai līdz ar pievienošanos Šengenas zonai un pēc 
iekšējo robežu atvēršanas nepieļautu nelegālo imigrāciju. 

Veikta Valsts robežsardzes struktūrvienību pārstrukturizācija 
atbilstoši Valsts robežsardzes darbības stratēăijā 2009.- 2011. gadiem 
noteiktajiem virzieniem, pilnveidojot pārrobežu sadarbības formas un 
metodes ar kaimiĦvalstu tiesību aizsardzības institūcijām. 

Akreditēti kopā 19 VRS FADO punkti. Tiek gatavota 
dokumentācija nākamo VRS FADO pieslēguma punktu akreditācijai. 

Tāpat sagatavots FADO glosārija tulkojums latviešu valodā, 
ieviests ekspluatācijā iFADO portāls un lietotājiestādes ir formētas  
par iespēju piekĜūt portālam un piekĜūšanas kārtību, veikti   tehniski   
pasākumi nacionālās FADO informācijas sistēmas attīstībai un 
izstrādāts   grozījumu   projekts   Ministru kabineta 2006.gada 
22.augusta instrukcijai Nr.9 „Viltoto un  autentisko  dokumentu  
(False and Authentic Documents)   informācijas  sistēmas  veidošanas,  
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aktualizēšanas un izmantošanas kārtība” . LPA un pārējo izglītības ie-
stāžu informēšana par FADO/iFADO/PRADO izmantošanas iespējām. 

Pamatā 2008.gada paredzētās prioritātes tika izpildītas un 
paredzētie mērėi sasniegti, sakārtojot iekšlietu sistēmas struktūru un 
realizējot virkni pasākumu tiesiskās bāzes pilnveidošanā. 

2.2.Starptautiskā sadarbība 
Pārskata periodā Iekšlietu ministrija realizēja arī starptautisko 

sadarbību gan Baltijas jūras valstu ietvarā, gan arī ar Eiropas 
Savienības un citām valstīm. Baltijas valstu reăiona ietvaros tika 
koordinēta Iekšlietu ministrijas divpusējā sadarbība ar Lietuvas 
Republikas un Igaunijas Republikas radniecīgajām iestādēm, kā arī 
sadarbība Baltijas Ministru padomes (turpmāk BMP) Iekšlietu 
komitejas ietvaros. 

Latvijas un Lietuvas divpusējās sadarbības ietvaros 2008.gada 
21.un 22.februārī tika koordinēta Iekšlietu ministrijas delegācijas 
vizīte Lietuvas Republikā, savukārt Latvijas un Igaunijas divpusējo 
attiecību ietvaros 1.februārī tika koordinēta iekšlietu ministra un 
Igaunijas Republikas Robežsardzes pārvaldes ăenerāldirektora 
tikšanās. Tāpat pārskata periodā notika Iekšlietu ministrijas un tās 
padotībā esošo iestāžu augsta līmeĦa pārstāvju pieredzes apmaiĦas 
vizīte Igaunijas Republikā, bet 7.un 8.aprīlī Igauniju oficiālā vizītē 
apmeklēja iekšlietu ministrs. 

Latvijas dalības ES ietvaros tika koordinētas šādas Iekšlietu 
ministrijas pārstāvju aktivitātes: 

2.1. Iekšlietu ministrijas pārstāvju dalība neformālajā Eiropas 
Savienības Tieslietu un iekšlietu padomē; 

2.2. Tika sagatavots Iekšlietu ministrijas viedoklis par Eiropas 
Padomes Spīdzināšanas novēršanas komitejas 2007.gada vizītes 
Latvijā sākotnējiem komentāriem; 

2.3. Iekšlietu ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu pārstāvju 
dalība Eiropas Savienības ministru līmeĦa konferencē par 
izaicinājumiem uz ārējām robežām; 

2.4. Notika Eiropas Savienības dalībvalstu rūpnieciskās industrijas 
un sociālo grupu pārstāvju apvienotās organizācijas Kangaroo group 
izbraukuma sēde Latvijā; 

2.5. Eiropas Savienības Delegācijas attiecībām ar Baltkrieviju 
vadītāja Jaceka Protasjeviča vizīte; 

2.6. Iekšlietu ministrijas delegācijas dalība neformālajā Tieslietu un 
iekšlietu ministru padomē; 

2.7. Iekšlietu ministrijas pārstāvju dalība Eiropas Savienības 
ministru līmeĦa konferencē „Veidojot patvēruma Eiropu. 
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Pārskata periodā Iekšlietu ministrijas Starptautiskās sadarbības 
nodaĜa organizēja šādas Iekšlietu ministrijas pārstāvju tikšanās reizes 
ar ārvalstu augstākajām amatpersonām, delegācijām un ārvalstu 
vēstniekiem, kas viesojās Latvijā: 

• valsts sekretāra tikšanās ar Izraēlas vēstnieku Latvijā; 

• iekšlietu ministra tikšanās ar Austrijas vēstnieci Latvijā; 

• iekšlietu ministra tikšanās ar ASV vēstnieku Latvijā; 

• iekšlietu ministra tikšanās ar Krievijas Federācijas 
vēstnieku; 

• iekšlietu ministra tikšanās ar Meksikas goda konsulu 
Latvijā; 

• iekšlietu ministra tikšanās ar Vācijas Federatīvās 
Republikas vēstnieku Latvijā; 

• iekšlietu ministra un Ėīnas vēstnieka Latvijā tikšanās; 

• valsts sekretāra un Dānijas Republikas vēstnieka Latvijā 
tikšanās; 

• valsts sekretāra tikšanās ar Gruzijas Iekšlietu ministra 
vietnieku un Robežpolicijas priekšnieku; 

• iekšlietu ministra tikšanās ar ASV Tēvzemes drošības 
departamenta sekretāru sakarā ar Latvijas pievienošanos 
ASV Bezvīzu režīma programmai; 

• iekšlietu ministra dalība Latvijas-Krievijas Federācijas 
apvienotās darba grupas cīĦai pret nelegālo migrāciju 
sanāksmes atklāšanā; 

• valsts sekretāra tikšanās ar Dānijas policijas un Dānijas 
Tieslietu ministrijas pārstāvjiem; 

• valsts sekretāra tikšanās ar Spānijas Karalistes vēstnieku 
Latvijā; 

• Grieėijas Migrācijas politikas institūta pārstāvju pieredzes 
apmaiĦas vizīte Latvijas Republikā. 

Vienlaikus 2008.gada laikā tika uzturēta Iekšlietu ministrijas aktīva 
sadarbība ar ASV. Bezvīzu režīma programmas ietvaros notika ASV 
tiesībsargājošo iestāžu darba grupas pārstāvju vizīte Latvijā, un 
Iekšlietu ministrijas un ASV pārstāvju konsultāciju vizīte par 
sadarbību datu apmaiĦā par zināmajiem vai aizdomās turamajiem 
teroristiem. No 26. līdz 30.maijam Latvijā uzturējās arī ASV 
Tēvzemes drošības departamenta pārstāvji, kas novērtēja Latvijas 
gatavību pievienoties ASV Bezvīzu režīma programmai. 29.septembrī 
Latvijas Republikas valdība un Amerikas Savienoto Valstu valdība 
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paraksta līgumu par sadarbības pastiprināšanu smago noziegumu 
novēršanā un apkarošanā. 

Sakarā ar starptautisko līgumu un vienošanos 
sagatavošanu vai papildināšanu tika organizētas vairākas 
tikšanās: 

Latvijas-Krievijas ekspertu tikšanās par Latvijas Republikas 
valdības un Krievijas Federācijas valdības vienošanos par sadarbību 
ārkārtējo situāciju novēršanas un seku likvidēšanas  

2008.gada 10.septembrī Iekšlietu ministrijā tika parakstīts Latvijas 
Republikas valdības un Jaunzēlandes valdības līgums par darba 
brīvdienu shēmu. 

Pārskata gada laikā Iekšlietu ministrijas pārstāvji piedalījušies 
šādos starptautiskā līmeĦa pasākumos:  

• Iekšlietu ministrijas un Latvijas Policijas akadēmijas 
pārstāvju dalība starptautiskajā konferencē par nacionālo 
pētījumu programmu koordinēšanas projektu (EU-SEC), 
kas notika 2008.g. 7.-9.jūlijā Itālijā, Romā; 

• Iekšlietu ministrijas un Valsts policijas pārstāvju dalība 
Starptautiskās Policijas asociācijas organizētajā konferencē, 
kas notika 2008.g. 16.-21.septembrī Maskavā, Krievijā; 

• Iekšlietu ministrijas pārstāvja dalība 8.konferencē par 
migrācijas jautājumiem atbildīgajiem ministriem, kas notika 
2008.g. 4.-5.septembrī Kijevā, Ukrainā; 

• Iekšlietu ministrijas pārstāvju dalība 3.starptautiskajā 
ekspertu konferencē „Materiālās rezerves krīzes situācijās”, 
kas notika 2008.g. 30.septembrī-2.oktobrī Prāgā, Čehijā. 

• Dalība Iekšlietu ministrijas, Starptautiskās Migrācijas 
organizācijas, Eiropas Komisijas, ANO BēgĜu lietu 
komisariāta un Zviedrijas Migrācijas dienesta kopīgais 
seminārs „Tiesu prakse nelegālās migrācijas jomā”. 

• Iekšlietu ministrijas pārstāvja dalība Soderčopingas / Pārro-
bežu sadarbības procesa vecāko amatpersonu sanāksmē, kas 
notika 2008.g. 2.-3.oktobrī Stokholmā, Zviedrijā. 

Starptautiskās sadarbības ANO ietvaros tika sagatavota 
informācija par Latvijas Republikas kārtējo ziĦojumu par Apvienoto 
Nāciju Organizācijas 1965. gada Konvencijas par jebkuras rasu 
diskriminācijas izskaušanu izpildi laika posmā no 2003.gada līdz 
2007.gadam. Tika koordinēta ANO īpašās ziĦotājas bērnu 
tirdzniecības, bērnu prostitūcijas un bērnu pornogrāfijas jautājumos 
vizīte Latvijā. 
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2.3.Dalība starptautiskajās misijās 
2008.gadā Iekšlietu ministrijas sistēmas amatpersonas ar speciālo 

dienesta pakāpi piedalījās 7 dažādās starptautiskajās civilajās misijās: 

• ES likuma nostiprināšanas misijā Kosovā (EULEX 
Kosovo),  

• ES policijas misijā Bosnijā-Hercegovinā (EUPM B&H),  
• ES policijas misijā Afganistānā (EUPOL Afghanistan),  
• ES robežu palīdzības misijā Moldovas Republikā un 

Ukrainā (EUBAM),  
• ES plānošanas grupā Kosovā (EUPTK),  
• ZiemeĜatlantijas līguma organizācijas vadītajā 

Starptautisko drošības atbalsta spēku (ISAF) misijā 
Provinču atjaunošanas vienībā Afganistānā  

• ES novērošanas misijā Gruzijā (EUMM Georgia).  

Kopā 2008.gadā starptautiskajās civilajās misijās tika nosūtīta 21 
Iekšlietu ministrijas sistēmas amatpersona ar speciālo dienesta pakāpi. 
2008.gadā, līdz ar misijas termiĦa beigām nosūtītajām amatpersonām, 
tika pārtraukta dalība Eiropas Savienības robežu palīdzības misijā 
Moldovas Republikā un Ukrainā un Eiropas Savienības plānošanas 
grupā Kosovā.  

2.4.Izstrādātie tiesību aktu projekti  
2008.gadā Iekšlietu ministrijas struktūrvienības un padotības iestādes ir 

izstrādājušas virkni tiesību aktu projektus, no kuriem kā svarīgākie 
minami: 

1. Grozījumi Krimināllikumā, kas vērsts uz mērėi padarīt efektīvāku 
cīĦu pret cilvēktirdzniecību un paredz ieviest kriminālatbildību par 
personas iesaistīšanu prostitūcijā, kā arī smagāku atbildību par 
sutenerismu. 

2. Izstrādāta likumprojektu pakete (Grozījumi Kriminālprocesa likumā, 
Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā un Grozījumi 
Operatīvās darbības likumā), kas paredz ieviest regulējumu informācijas 
sistēmai, kurā būtu ievietojama informācija par personām, mantām un 
dokumentiem ar nolūku izplatīt informāciju, lai noskaidrotu to atrašanās 
vietu konkrētu procesuālo darbību veikšanai. Projekti atvieglos 
tiesībsargājošo institūciju procesuālo uzdevumu veikšanu, kā arī 
nodrošinās Latvijas saistību izpildi Šengenas zonas drošības 
nodrošināšanā. 

3. Izstrādāts likumprojekts "Vispārīgās programmas "Solidaritāte un 
migrācijas plūsmu pārvaldība" ietvaros izveidoto fondu vadības likums", 
kurā noteiktas Vispārīgās programmas „Solidaritāte un migrācijas plūsmu 
pārvaldība” ietvaros izveidoto Ārējo robežu fonda (2007.-2013.gadam), 
Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda (2007.-
2013.gadam), Eiropas Atgriešanās fonda (2008.-2013.gadam) un Eiropas 
BēgĜu fonda (2008.-2013.gadam) vadībā iesaistīto institūciju un fonda 
finansējuma saĦēmēju tiesības un pienākumi, fondu vadībā iesaistīto 
institūciju lēmumu pieĦemšanas, apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība, 
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kārtība, kādā risināmi strīdi par piešėirto fonda finansējumu, kā arī citi ar 
fondu vadību saistīti jautājumi. 

4. Izstrādāts Noziedzīgo nodarījumu novēršanas, atklāšanas un 
izmeklēšanas ziĦu apmaiĦas likums, kas nosaka starptautiskās policijas 
sadarbības ietvaros veicamās informācijas apmaiĦas nosacījumus un 
kartību, nacionālajos normatīvajos aktos ievieš tās prasības, kuras ir 
paredzētas Eiropas Padomes Pamatlēmumā 2006/960/TI (2006.gada 
18.decembris) par Eiropas Savienības dalībvalstu tiesībaizsardzības iestāžu 
informācijas un izlūkdatu apmaiĦas vienkāršošanu. 

5. Izstrādāta likumprojektu pakete (Grozījumi Operatīvās darbības 
likumā un Grozījumi Kriminālprocesa likumā) ar mērėi precizēt tiesisko 
regulējumu (nosacījumus) saglabājamo datu nodošanai tiesībsargājošajām 
institūcijām. 

6. Izstrādāts likumprojekts Grozījumi Latvijas Administratīvo 
pārkāpumu kodeksā, pilnveidojot likumā paredzēto atbildību par 
kuăošanas kārtības iekšējos ūdeĦos pārkāpšanu. 

7. Izstrādāts likumprojekts Grozījums Robežsardzes likumā 
pilnveidojot tiesisko regulējumu speciālo līdzekĜu pielietošanai un personu 
ievietošanai pagaidu turēšanas vietā. 

8. Izstrādāts likumprojekts "Grozījumi Civilās aizsardzības likumā", kas 
paredz pilnveidot kārtību, kādā kontrolējama civilās aizsardzības prasību 
ievērošana, kā arī organizējamas civilās aizsardzības mācības. 

9. Izstrādāts likumprojekts "Grozījumi Nacionālās drošības likumā”, 
kas paredz precizēt normas attiecībā uz nacionālai drošībai svarīgu objektu 
kopuma noteikšanu un attiecīgu drošības pasākumu plānošanas un 
īstenošanas kārtību. 

10. Izstrādāts likumprojekts "Grozījumi Dzīvesvietas deklarēšanas 
likumā", pilnveidojot dzīvesvietas deklarēšanas kārtību. 

11. Izstrādāts likumprojekts „Grozījumi Imigrācijas likumā”, 
saskaĦojot tiesisko regulējumu ar Šengenas acquis noteikumiem, kā 
arī pilnveidojot normas saistībā ar vīzu un uzturēšanas atĜauju 
izsniegšanu, kā arī imigrācijas noteikumu ievērošanas uzraudzību.  

12. Izstrādāts likumprojekts „Grozījumi Iekšlietu ministrijas sistēmas 
iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām 
dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā”, pilnveidojot dienestā esošo 
amatpersonu dienesta organizēšanu, dienesta laika plānošanu un uzskaiti, 
dienesta laika apmaksāšanu, amatpersonu profesionālās kvalifikācijas 
celšanas nosacījumus, kā arī citus ar dienesta noteikumiem saistītus 
jautājumus. 

Tāpat pārskata gada laikā Iekšlietu ministrija izstrādājusi un 
nodevusi izskatīšanai vairākus Ministru kabineta noteikumu 
projektus, starp kuriem minami: 

1. Noteikumu projekts "Kārtība, kādā veicama publiskas vietas 
novērošana, izmantojot tehniskos līdzekĜus, kā arī šādas novērošanas 
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rezultātā iegūto datu glabāšana un publiskošana", kurš rada tiesisko 
regulējumu publisko vietu novērošanai policijas funkciju veikšanai, 
izmantojot tehniskos līdzekĜus. 

2. Izstrādāts noteikumu projekts "Kārtība, kādā personas tiek ievietotas 
un turētas pagaidu turēšanas vietās, un prasības šādu vietu aprīkošanai", 
kurš rada tiesisko regulējumu reālu draudu gadījumā ierobežot personu 
spēju apdraudēt policijas darbiniekus, lai nodrošinātu likumā paredzēto 
uzdevumu veikšanu.  

3. Izstrādāts noteikumu projekts "Nacionālajai drošībai svarīgu objektu 
drošības pasākumu plānošanas un īstenošanas kārtība" nosakot jaunu 
pieeju nacionālajai drošībai svarīgu objektu sadalījumā kategorijās, kā arī 
atbilstošu objektu drošības pasākumu plānošanas un īstenošanas kārtību. 

4. Izstrādāti vairāki Imigrācijas likumam pakārtotie Ministru kabineta 
noteikumu projekti (noteikumu projekts "Noteikumi par kārtību, kādā tiek 
veikta pieejamās informācijas pārbaude, izskatot ārzemnieka vīzas vai 
uzturēšanās atĜaujas pieprasījuma dokumentus"; noteikumu projekts 
"Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 15.aprīĜa noteikumos Nr.183 
"Ielūgumu apstiprināšanas kārtība""; Izmitināšanas centra iekšējās kārtības 
noteikumu projekts; noteikumu projekts "Izmitināšanas centrā ievietoto 
ārzemnieku uzturēšanas normas, kā arī garantēto veselības aprūpes 
pakalpojumu apjoms un saĦemšanas kārtība"; Ārzemnieku veselības 
apdrošināšanas noteikumu projekts; noteikumu projekts "Grozījumi 
Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīĜa noteikumos Nr.217 "Vīzu 
noteikumi""), saskaĦojot tiesisko regulējumu ar Šengenas acquis 
noteikumiem, kā arī pilnveidojot normas saistībā ar vīzu un uzturēšanas 
atĜauju izsniegšanu, kā arī imigrācijas noteikumu ievērošanas uzraudzību. 

5. Izstrādāts noteikumu projekts "Kārtība, kādā robežsargi lieto spe-
ciālos līdzekĜus, un šo speciālo līdzekĜu veidi", kas rada pilnīgāku tiesisko 
regulējumu robežsardzes funkciju veikšanai izmantojamo speciālo līdzekĜu 
pielietošanā un nosaka svarīgākos speciālo līdzekĜu izmantošanas 
nosacījumus. 

6. Izstrādāti vairāki Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un 
Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta 
pakāpēm dienesta gaitas likumam pakārtotie Ministru kabineta noteikumu 
projekti (noteikumu projekts " Noteikumu projekts "Iekšlietu ministrijas 
sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar 
speciālajām dienesta pakāpēm dienesta apliecību un žetonu paraugs un 
dienesta apliecību un žetonu izsniegšanas un nodošanas kārtība"; 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 22.maija 
noteikumos Nr.340 "Kārtība, kādā Valsts robežsardzes, Valsts policijas un 
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta amatpersonas ar speciālajām 
dienesta pakāpēm nosūta dalībai starptautiskajās misijās un operācijās, un 
dalības finansēšanas kārtība"". 

7. Izstrādāts noteikumu projekts "Intīma rakstura izklaides 
ierobežošanas noteikumi", pamatojoties uz Pornogrāfijas ierobežošanas 
likumā ietverto deleăējumu. 

8. Izstrādāts noteikumu projekts "Speciāli aizsargājamās personas 
uzturēšanas līdzekĜu, konsultāciju, medicīniskās palīdzības un psihologa 
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nodrošināšanas kārtība", pamatojoties uz Personu speciālās aizsardzības 
likumā ietverto deleăējumu. 

9. Izstrādāts noteikumu projekts „"Grozījumi Ministru kabineta 
2005.gada 27.septembra noteikumos Nr.726 "Noteikumi par rīcību ar 
lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu"", nosakot kārtību, kādā 
nododami glabāšanai un aprūpei dzīvnieki, kuri atzīti par lietiskiem 
pierādījumiem. 

10. Izstrādāts noteikumu projekts "Civilās aizsardzības mācību veidi un 
to organizēšanas kārtība", pamatojoties uz Civilās aizsardzības likumā 
ietverto deleăējumu. 

11. Izstrādāts noteikumu projekti "Apsardzes darbības licencēšanas 
noteikumi" un "Noteikumi par apsardzes sertifikātu izsniegšanas, paga-
rināšanas un anulēšanas kārtību un valsts nodevas maksāšanas apmēru", 
precizējot apsardzes darbības licencēšanas un uzraudzības kārtību. 

12. Izstrādāts noteikumu projekts "Automatizētās pirkstu nospiedumu 
identifikācijas sistēmas (AFIS) uzturēšanas un izmantošanas noteikumi”, 
radot tiesisko regulējumu automatizētās pirkstu nospiedumu identifikācijas 
sistēmā iekĜaujamajai informācijai, kā arī tās izmantošanai. 

13. Izstrādāts noteikumu projekts "Noteikumi par civiltiesiskās 
atbildības obligāto apdrošināšanu apsardzes darbībā", pamatojoties uz 
Apsardzes darbības likumā paredzēto deleăējumu, un nosaka apsardzes 
komersanta civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas kārtību un civiltiesiskās 
atbildības apdrošināšanas atbildības limitu. 

Starptautisko līgumu projekti: 

1. Izstrādāts un saskaĦots likumprojekts Nolīguma starp Eiropas 
Savienību un Austrāliju par gaisa pārvadātāju veikto Eiropas Savienības 
pasažieru datu reăistra (PDR) datu apstrādi un pārsūtīšanu Austrālijas 
muitas dienestam. 

2. Izstrādāta un saskaĦota Latvijas Republikas valdības un Uzbekistānas 
Republikas valdības vienošanās par sadarbību ārkārtējo situāciju 
novēršanas un likvidēšanas jomā. 

3. Izstrādāts un saskaĦots Latvijas Republikas valdības un Gruzijas 
valdības līgums par personu atpakaĜuzĦemšanu, kuras neatbilst ieceĜošanas 
vai uzturēšanās nosacījumiem otras valsts teritorijā, kā arī nepieciešamais 
likumprojekts šī līguma ratificēšanai. 

4. Izstrādāts un saskaĦots Latvijas Republikas valdības un Jaunzēlandes 
valdības līgumu par darba brīvdienu shēmu, kā arī nepieciešamais 
likumprojekts šī līguma ratificēšanai. 

5. Izstrādāts un saskaĦots Latvijas Republikas valdības un Maltas 
valdības līgumu par sadarbību cīĦā pret terorismu, nelegālu narkotisko 
vielu, psihotropo vielu un prekursoru apriti un organizēto noziedzību, kā 
arī nepieciešamais likumprojekts šī līguma ratificēšanai. 

6. Izstrādāts Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas 
valdības protokola par 2006.gada 25.maija Nolīguma starp Eiropas 
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Kopienu un Krievijas Federāciju par atpakaĜuzĦemšanu īstenošanu 
projekts. 

7. Izstrādāts Latvijas Republikas valdības un Itālijas Republikas 
valdības sadarbības līguma par cīĦu pret organizēto noziedzību, terorismu 
un nelegālu narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru apriti projekts. 

8. Izstrādāti un saskaĦoti starptautiskie līgumi starp Latvijas valdību un 
ASV valdību, kā arī starp attiecīgajām valdības institūcijām par 
tiesībsargājošo institūciju sadarbību, kuru noslēgšana bija nosacījums 
bezvīzu režīma ieviešanai starp Latviju un ASV. 

 

2.5.Budžeta programmu un apakšprogrammu 
rezultatīvo rādītāju izpildes analīze un valsts budžeta 
līdzekĜu izlietojuma efektivitātes izvērtējums 

 

Rezultatīvie rādītāji 
Plānotais 
rādītājs 

Izpilde Piezīmes 

Iestāžu skaits 1 1  

Amata vietu skaits 170 155  

Politikas rezultāti: 

Dalība ES organizētajās apspriedēs un to rezultātā 
sagatavoto normatīvo aktu projektu skaits 

145 164 
133 apspriedes un 31 normatīvo aktu 
projekts 

Dalība ES organizētajās apspriedēs, semināros un to 
rezultātā nodrošināta padotībā esošo iestāžu līdzdalība ES 
projektos un labākās prakses apgūšana un ieviešana 
Iekšlietu sistēmā (apspriežu un projektu skaits) 

68 52 
Samazināts finansējums dienesta 
komandējumiem 

IeM sistēmas politikas plānošanas dokumentu izstrāde un 
aktualizācija, informatīvi – analītiskā rakstura dokumentu 
par noziedzības stāvokli, operatīvo darbu, plānu (program-
mu) izpildes gaitu sagatavošana (dokumentu skaits), veici-
not iekšlietu institūciju saskaņotu un mērķtiecīgu darbību 
tiesiskās kārtības un iekšējās drošības nodrošināšanā valstī 

73 73  

Darbības rezultāti: 

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

300 280 
Samazinājums ierobežoto finanšu resursu 
dēļ 

Sniegto atzinumu par tiesību aktu projektiem skaits 1450 1230 
Samazinājums ierobežoto finanšu resursu 
dēļ 

Sagatavoto preses konferenču un preses prelīžu skaits 210 247 
Sakarā ar IeM sistēmā notiekošajiem 
reorganizācijas un optimizācijas procesiem 

Plānoto auditu, dienesta izmeklēšanu un pārbaužu skaits 118 111 
Samazinājums ierobežoto finanšu resursu 
dēļ 

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

32 28 
Ārlietu ministrija sēdes sasauc pēc 
nepieciešamības 

Organizēto vizīšu skaits 46 40 
Vizīšu skaits samazināts ierobežoto finanšu 
resursu dēļ 

Starptautisko tehniskās palīdzības projektu sagatavošana 
un koordinēšana (projektu skaits) 

50 47 

RAPLM administrēto pārrobežu sadarbības 
programmu nesavlaicīgas apstiprināšanas 
dēļ VRS un VUGD nebija iespējams iesniegt 
plānotos projektu pieteikumus 

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

24 18 
Tikšanos skaits samazināts ierobežoto 
resursu dēļ 

Dalība darba grupās, padomēs, komisijās (t.sk. 
starpinstitūciju darba grupu, padomju un komisiju skaits) 

78 60 
Samazinājums ierobežoto finanšu resursu 
dēļ 

Pārskats par budžeta programmas 01.00.00 
„Iekšlietu politikas plānošana” rezultatīvo 
rādītāju izpildi 4.tabula 
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3.Budžeta informācija 

Valsts budžeta finansējums un tā izlietojums 
Pārskata gadā (Ls) 

Nr.p.k. Finanšu līdzekļi 
Iepriekšējā gadā 
(faktiskā izpilde) apstiprināts  faktiskā izpilde 

Iekšlietu ministrija - kopā 

1. Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā) 215 963 364 239 722 195 235 895 175 

1.1. dotācijas 203 753 907 222 127 796 222 127 796 

1.2. maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 11 219 033 15 660 277 12 160 761 

1.3. ārvalstu finanšu palīdzība 700 472 1 223 537 896 033 

1.4. valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti 289 952 710 585 710 585 

2. Izdevumi (kopā) 256 633 372 239 722 195 234 825 825 

2.1. uzturēšanas izdevumi (kopā) 195 867 776 235 011 028 230 400 539 

2.1.1. 
subsīdijas un dotācijas,  
tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās 

4 967 092 6 178 485 6 177 794 

2.1.2. pārējie uzturēšanas izdevumi 190 900 684 228 832 543 224 222 745 

2.2. izdevumi kapitālieguldījumiem  60 765 596 4 711 167 4 425 286 
 

Pārskata gada periodā Iekšlietu ministrijas centrālā aparāta 
izdevumi ir veidojuši 1,4% no kopējiem Iekšlietu ministrijas 
izdevumiem (skat. 5.tabulu). Centrālā aparāta izdevumos lielākais 
īpatsvars jeb 57% bija novirzīti atlīdzībai (3,01milj.latu), no kuriem 
28,8 tūkst. latu tika piešėirts papildus atlīdzības paaugstināšanai (skat. 
7.tabulu).  

Finanšu vadības departamenta tiešā vadībā un uzraudzībā 
2008.gadā: 

• nodrošināta bērna piedzimšanas pabalstu izmaksa Iekšlietu 
ministrijas sistēmas amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm, 
veicot izmaksu administrēšanu; 
• Finanšu ministrijā iesniegts jauno politikas iniciatīvu saraksts 
prioritārā secībā; 
• atbilstoši Ministru kabineta apstiprinātajam vidēja termiĦa 
izdevumu kopapjomam izstrādāts un iesniegts Finanšu ministrijā 
Iekšlietu ministrijas budžeta pieprasījums 2009.-2011.gadam; 
• sagatavoti un iesniegti priekšlikumi grozījumiem likumā „Par 
valsts budžetu 2008.gadam”; 
Finanšu vadības un grāmatvedības jomā izdoti šādi iekšējie 
normatīvie akti: 

• „Pamatbudžeta programmu, apakšprogrammu un pasākumu tāmju 
sastādīšanas, apstiprināšanas un iesniegšanas kārtība 2008.gadam”; 
• „Finansēšanas plānu izstrādes kārtība”; 

• „Budžeta izpildes uzraudzības un kontroles kārtība Iekšlietu 
ministrijā”; 

Valsts budžeta finansējums  
un tā izlietojums  5.tabula 

57% 

1% 
42% 

Preces un pakalpojumi 
Ls 2 164 380 

Kapitālie izdevumi 
Ls 31 702 

Atlīdzība 
Ls 3 010 088 

Atsevišķu IeM Centrālā aparāta 
izdevumu īpatsvars  7.tabula 
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• „Gada pārskata sagatavošanas kārtība Iekšlietu ministrijā un tās 
padotībā esošajās iestādēs”; 
• „Noteikumu par dienesta saziĦas līdzekĜu izmantošanu”; 
• „Noteikumi par kārtību, kādā Iekšlietu ministrijā piešėir un 
izmaksā pabalstus un kompensācijas”; 
• „Kārtība, kādā Iekšlietu ministrijā un tās padotībā esošajās iestādēs 
sagatavo, slēdz, reăistrē un uzskaita nekustamā īpašuma nomas, 
apakšnomas, īres un patapinājuma līgumus”; 
• „Reprezentācijas izdevumu plānošanas, apmaksas, uzskaites un 
reprezentācijas priekšmetu saĦemšanas kārtība”; 
• „Noteikumi par sabiedriskā transporta mēneša biĜešu izmantošanu 
darba (dienesta)  vajadzībām Iekšlietu ministrijā”; 
• „Grāmatvedības uzskaites pamatprincipi Iekšlietu ministrijā un tās 
padotībā esošajās iestādēs”; 
• „Piemaksu piešėiršanas, slimības naudas izmaksas un materiālās 
stimulēšanas  kārtība Iekšlietu ministrijā”; 
• „Grāmatvedības dokumentu aprites kārtība”; 
• „Instrukcija par inventarizācijas veikšanu Iekšlietu ministrijā”. 

 

Centrālais aparāts 

Pārskata gadā 
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KOPĀ 

1. Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā) 

 Apstiprināts budžetā 3 414 966 28 449 3 230 119 777 16 741 1 657 925 5 241 088 

 Faktiskā izpilde 
2 930 937 

3 414 966 28 391 3 230 122 597 16 741 1 656 442 5 242 367 

1.1. Dotācijas 

 Apstiprināts budžetā 3 414 966 28 449 3 230 119 777 16 741 1 657 925 5 241 088 

 Faktiskā izpilde 
2 930 937 

3 414 966 28 391 3 230 122 597 16 741 1 656 442 5 242 367 

1.2. Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 

1.3. Ārvalstu finanšu palīdzība 

2. Izdevumi (kopā) 

 Apstiprināts budžetā 3 414 966 28 449 3 230 119 777 16 741 1 657 925 5 241 088 

 Faktiskā izpilde 
2 929 186 

3 378 769 28 391 3 230 122 597 16 741 1 656 442 5 206 170 

2.1. Uzturēšanas izdevumi 

 Apstiprināts budžetā 3 414 966 28 449 3 230 119 777 16 741 1 624 740 5 207 903 

 Faktiskā izpilde 
2 928 050 

3 378 769 28 391 3 230 122 597 16 741 1 624 740 5 174 468 

2.2. Izdevumi kapitālieguldījumiem 

 Apstiprināts budžetā      33 185 33 185 

 Faktiskā izpilde 
1 136 

     31 702 31 702 

 
IeM Centrālā aparāta budžeta apstipri-
nātie un faktiski veikti izdevumi 6.tabula 
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3.1.Sadarbības partneru finansēto programmu un 
ārvalstu ieguldījumu programmu ietvaros īstenoto 
projektu sasniegtie rezultāti 

2008.gadā Iekšlietu ministrijā un tās padotībā esošajās iestādēs tika 
arī realizēti vairāki projekti, kuri tika finansēti no dažādām Eiropas 
Savienības programmām. Kopumā laika periodā no 2007. līdz 
2013.gadam Solidaritātes programmas ietvaros provizoriski Latvijai 
pieejami finanšu līdzekĜi 41,7 milj. EUR apmērā. No tiem Eiropas 
Savienības finansējums ir 31,3 milj. EUR (75% no kopējā finanšu 
līdzekĜu apjoma) un nepieciešamais nacionālais līdzfinansējums no 
valsts budžeta līdzekĜiem būs 10,4 milj. EUR (25% no kopējā finanšu 
līdzekĜu apjoma).  

3.1.1.Eiropas Ārējo robežu fonds 
Fonda mērėis ir veicināt personu plūsmu efektīvu pārvaldību uz 

dalībvalstu ārējām robežām, lai nodrošinātu, no vienas puses augsta 
līmeĦa aizsardzību uz ārējām robežām iekšējās drošības labad un, no 
otras puses, raitu robežšėērsošanu labticīgiem ceĜotājiem saskaĦā ar 
Šengenas acquis, kā arī to darbību labāku vadību, kuras organizē 
dalībvalstu konsulārie dienesti trešajās valstīs. 

Projekta 
ieviesējs 

Projekta nosaukums 
Fonda 

finansējuma 
(LVL) 

Nacionālais 
līdz-

finansējums 
(LVL) 

Kopējais 
finansējums 

(LVL) 

Valsts 
robežsardze 

Valsts robežsardzes koledžas apmācību poligona „Janapole” 
rekonstrukcijas I kārta 

1 832 345 610 782 2 443 127 

Ārlietu ministrija 
Konsulārās amatpersonas rokasgrāmatas aktualizācija, izveido-
jot to elektroniskā formā un padarot pieejamu on-line režīmā 

30 000 10 000 40 000 

Ārlietu ministrija 

Konsulāro amatpersonu reģionālo apmācību nodrošināšana 
par ES vienoto vīzu izsniegšanas politiku, atbilstoši Eiropas 
Robežu kodeksa, Kopīgās konsulārās instrukcijas un 
Rekomendāciju kataloga prasībām 

84 337 28 112 112 449 

PMLP Nacionālās VIS savienojuma ar centrālo VIS nodrošināšana 158 131 52 710 210 841 
 

3.1.2.Eiropas BēgĜu fonds 
Fonda mērėis ir atbalstīt un veicināt dalībvalstu centienus uzĦemt 

bēgĜus un pārvietotās personas un uzĦemties attiecīgās sekas saskaĦā 
ar Kopienas tiesību aktiem šajā jomā. 

Projekta ieviesējs Projekta nosaukums 
Fonda 

finansējuma 
(LVL) 

Nacionālais 
līdz-

finansējums 
(LVL) 

Kopējais 
finansējums 

(LVL) 

Bērnu, ģimenes un sabiedrības 
integrācijas lietu ministrija 

Integrācijas uzticības punkts patvēruma 
meklētājiem, bēgļiem un personām ar 
alternatīvo statusu 

22 247 7 416 29 633 

Pilsonības un migrācijas lietu 
pārvalde 

Patvēruma procedūras kvalitātes uzlabošana 29 422 9 808 

 
39 230 

 
 

Eiropas Ārējo robežu fonda projekti 
un to finansējums 8.tabula 
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Pilsonības un migrācijas lietu 
pārvalde 

Uzņemšanas funkciju optimizācijas izpēte un 
Vienotās Migrācijas informācijas sistēmas Pa-
tvēruma meklētāju apakšsistēmas uzlabošana 

117 603 39 202 156 805 

Starptautiskā Migrācijas 
organizācija 

Jauno sabiedrības locekļu integrācija II posms 19 669 6 556 26 225 

„Datorzinību centrs” A/S 

Bēgļu un patvēruma meklētāju interaktīvā elek-
troniskā latviešu valodas apguves mācību kursa 
papildinājums izglītības pieejamības veicināša-
nai 

51 772 17 257 69 029 

Latvijas Cilvēktiesību centrs 
Juridiskā palīdzība patvēruma meklētājiem – 
priekšnosacījums patvēruma procedūru 
kvalitātes paaugstināšanai Latvijā 

13 591 4 530 18 121 

Biedrība „Patvērums „Droša 
māja”” 

NVO atbalsta sistēma patvēruma meklētājiem 
un bēgļiem 

52 997 17 666 70 663 

 

3.1.3.Eiropas Atgriešanās fonds 
Fonda mērėis ir atbalstīt dalībvalstu centienus attiecībā uz nelegāli 

uzturošos trešo valstu piederīgo atgriešanās pārvaldības uzlabošanu 
visos tās aspektos, veicinot dalībvalstu iestāžu sadarbības izveidošanu 
un uzlabošanu ar trešo valsts konsulārajām iestādēm un imigrācijas 
dienestiem. 

Projekta ieviesējs Projekta nosaukums 
Fonda 

finansējuma 
(LVL) 

Nacionālais 
līdz-

finansējums 
(LVL) 

Kopējais 
finansējums 

(LVL) 

Valsts robežsardze 
Atgriešanās jomā kompetento valsts iestāžu 
darbinieku dalība FRONTEX un ES dalībvalstu 
rīkotajā izraidīšanas pasākumā un operācijā 

14 232 4 744 18 976 

Valsts robežsardze 
Pieredzes apmaiņa par paraugpraksi 
atgriešanās pārvaldības joma 

9 187 3 062 12 249 

Valsts robežsardze Svešvalodu apmācība robežsargiem 96 905 32 301 129 206 

Pilsonības un migrācijas 
lietu pārvalde 

Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes 
darbinieku apmācība 

61 573 20 525 82 098 

Valsts robežsardze 
Semināri par atgriešanās pasākumu tiesiskajiem 
un praktiskajiem aspektiem 

5 104 1 701 6 805 

Starptautiskā Migrācijas 
organizācija 

Atgriešanās un reintegrācijas sistēmas 
sagatavošana Latvijā 

127 599 42 533 170 132 

 

3.1.4.Eiropas Kopienas programmas 
Iekšlietu ministrijas padotībā esošās iestādes 2008.gadā uzsāka, 

iesniedza un piedalījās kā partneri vairākās Eiropas Komisijas 
administrētās programmās. 

Programma „Krimināltiesības” 

Finansējums (EUR) Projekta 
ieviesējs 

Projekta nosaukums Realizācija 
Kopējais ES Nacionālais 

Mērķis 

Informācijas 
centrs 

„Nacionālā sodu reģistra 
pilnveidošana 
informācijas apmaiņai 
starp ES dalībvalstu 
sodāmības reģistriem” 

2008-2010 

9
7

9
 1

6
7

 

6
8

5
 4

1
7

 

2
9

3
 7

5
0

 

Adaptēt nacionālo Soda reģistru 
Eiropas Savienības prasībām, kā arī 
uzlabot nacionālo sistēmu kvalitāti. 

Eiropas Bēgļu fonda projekti  
un to finansējums 9.tabula 

Eiropas Atgriešanās fonda projekti  
un to finansējums 10.tabula 
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Informācijas 
centrs 

"Notiesāto personu 
identifikācijas iespēju 
paaugstināšana" 

2009-2012 

3
8

2
 3

9
6

 

2
6

7
 6

7
7

 

1
1

4
 7

1
9

 

Paaugstināt notiesāto personu 
identifikācijas iespējas, izveidojot 
sasaistes starp nacionālo Sodu re-
ģistru un kriminālās reģistrācijas sis-
tēmām, kuras satur personas 
apraksta datus un kriminālistiskus 
fotoattēlus, tādejādi radot iespēju 
veikt personas identifikāciju pēc 
personas apraksta datiem un foto-
attēliem.  
(Partneri: Kipra un Lielbritānija). 

Programma „Noziedzības profilakse un apkarošana” 

Informācijas 
centrs 

"Noziedzīgu nodarījumu 
rezultātā cietušo 
personu datubāzes 
izveide" 

2008 - 
2011 

1
1

7
 3

5
0

 

8
2

 1
4

5
 

3
5

 2
0

5
 

Izveidot informācijas sistēmas par 
cietušajām personām starptautiskā 
līmenī 

Informācijas 
centrs 

Ģeogrāfiski - analītiskās 
informācijas sistēmas 
izstrāde nelikumīgās 
narkotiku aprites 
ierobežošanai” 

2009-2011 

2
0

3
 4

1
0

 

1
4

2
 3

8
7

 

6
1

 0
2

3
 

Uzlabot pretnarkotiku darbībā iesais-
tīto nacionālo un ārvalstu iestāžu 
darbības koordinācijas iespējas, ar 
narkotikām saistītās noziedzības un 
narkomānijas izplatības informācijas 
analīzi un iestāžu darbības plāno-
šanas aktivitātes. 

Informācijas 
centrs 

„Zagto un zudušo 
kultūras vērtību uz-
skaites pilnveidošana 
kultūras vērtību kontra-
bandas novēršanai un 
apkarošanai” 

2009-2011 

1
5

3
 5

4
0

 

1
0

7
 4

7
8

 

4
6

 0
6

2
 

Uzlabot zagto kultūras vērtību 
uzskaiti, tādejādi nodrošinot 
operatīvo informācijas apmaiņu 
nacionālajā un ES dalībvalstu līmenī, 
iesaistot nacionālo un ārvalstu 
iestāžu sadarbības iespējas. 

Valsts 
policija 

"Pilotprojekts Talsu 
rajona policijas pārvaldē 
- uz sabiedrību vērsts 
policijas darbs" 

2009-2011 

6
7

6
 6

0
8

 

4
7

3
 6

2
5

 

2
0

2
 9

8
3

 Palielināt sabiedrības uzticību 
policijai, veicināt partnerību, iesaistīt 
policijas darba plānošanā un 
novērtēšanā sabiedrības pārstāvjus 
un nevalstiskās organizācijas 

Programma „Ārējo robežu fonds” – Kopienas darbības 

Finansējums (EUR) Projekta 

ieviesējs 
 Projekta nosaukums Realizācija 

Kopējais ES Nacionālais 
Mērķis 

Valsts 
robežsardze 

"Latvijas Republikas, 
Lietuvas Republikas un 
Igaunijas Republikas 
sakaru virsnieku punkta 
izveidošana Gruzijas 
Republikā" 

2008-2010 

3
1

9
 3

6
6

 

2
5

4
 7

2
5

 

6
4

 6
4

0
 

1) Imigrācijas sadarbības koor-
dinatoru izveidošana un attīstība; 
2) Gaisa līniju sadarbības koor-
dinatoru izveidošana un attīstība;  
3)Dokumentu konsultanta 
izveidošanas un attīstība. 

Valsts 
robežsardze 

"Latvijas Republikas, 
Lietuvas Republikas un 
Igaunijas Republikas 
sakaru virsnieku punkta 
izveidošana Baltkrievijas 
Republikā" 

2008-2010 

1
2

4
 0

7
6

 

9
8

 8
5

1
 

2
5

 2
2

5
 

 
 
 
Imigrācijas sadarbības koordinatora 
izveidošana un attīstība 
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„7.ietvarprogramma” aktivitāte „Drošība” 

Latvijas 
Policijas 
akadēmija 

"EU - SEC II" 2008-2011 

3
 0

0
0

 0
0

0
 

3
 0

0
0

 0
0

0
 

0
 

Nacionālo pētniecības programmu un 
vienota sapratnes un vajadzību un 
prioritāšu apzināšana starp visām ES 
dalībvalstīm drošības nodrošināšanā.  
Vadošais partneris - Itālija 

Programma „Civilās aizsardzības finanšu instruments” 

Valsts 
ugunsdzēsības 
un glābšanas 
dienests 

"BaltFloodCombat" 2009-2010 
8

1
8

 9
3

9
 

2
0

9
 6

2
2

 

5
2

 4
0

6
 

Augstas jaudas ūdens sūkņa iegāde, 
transportēšanas konteineris, šļūtenes 
u.c., apmācības programma moduļa 
personālsastāvam; praktiskas mācības ar 
moduļa piedalīšanos; izbraukšana uz 
reālo ārkārtas situāciju. (Projektu realizē 
Igaunija, Latvija, Lietuva; VUGD ir kā 
partneris). Kopējā VUGD budžeta daļa ir 
262 028 eiro 

 

 

 

3.1.5.Pārrobežu sadarbības programmas 

Programma „INTERREG III A” 

Finansējums (EUR) Projekta 

ieviesējs 

 Projekta 

nosaukums 
Realizācija 

Kopējais ES Nacionālais 
Mērķis 

Valsts 
ugunsdzēsības 
un glābšanas 
dienests 

"Reģionālā potenciā-
la stiprināšana brī-
dināšanas un reaģē-
šanas jomā ķī-
miskajās avārijās ar 
pārrobežu sekām 
Baltkrievijas-Latvijas-
Lietuvas reģionā" 

2008 - 2009 

1
0

8
 3

0
2

 

8
9

 3
2

6
 

1
8

 9
7

6
 

Pierobežu glābšanas dienestu kopējas 
glābšanas stratēģijas attīstība; 
personāla apmācības ķīmisko avāriju 
gadījumiem; tehniskā aprīkojuma 
nodrošināšana; informācijas izplatība 
par rīkošanos ķīmisko vielu noplūdes 
gadījumiem. Vadošais partneris - 
Baltkrievija 

Programma „Latvija - Lietuva” 

Valsts 
ugunsdzēsības un 
glābšanas 
dienests 

"CBRM II – turpinā-
jums Latvijas-Lietu-
vas pārrobežu sadar-
bībai iedzīvotāju un 
vides aizsardzībā" 

2008 - 2010 

2
 0

9
0

 7
2

3
 

6
7

 5
0

7
 

1
1

 9
1

3
 

Nodrošināt efektīvu nelaimes gadījumu 
pārvaldību un avārijas gadījumu 
reaģēšanas vienību Latvijas un Lietuvas 
pierobežas reģionā. Vadošais partneris: 
Jelgavas pilsētas dome. VUGD ieguvums 
- glābšanas speciālais aprīkojums VUGD 
Bauskas nodaļai. 

Valsts 
ugunsdzēsības un 
glābšanas 
dienests 

"Latvijas-Lietuvas 
pārrobežu 
sadarbības 
turpināšana 
iedzīvotāju un vides 
aizsardzības jomā" 

2008-2010 

1
 9

9
3

 0
7

3
 

8
0

5
 0

8
4

 

1
2

0
 7

6
3

 

Nodrošināt ugunsdzēsības un 
glābšanas dienestu pieejamību, 
kvalitāti un efektivitāti uz Latvijas-
Lietuvas robežu. Tiks iegādātas 
ugunsdzēsības cisternas ar 
aprīkojumu, ugunsdzēsēju un 
glābšanas mašīna darbam ūdenī, 
grozāma ugunsdzēsēju mašīna. Kā arī 
tiks rīkoti vairāki apmācību semināri.  

Eiropas Kopienas administrētās 
programmas un projektu finansējums
 11.tabula 
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Valsts 
ugunsdzēsības un 
glābšanas 
dienests 

"Vienota 
ugunsdzēsības un 
glābšanas dienestu 
reaģēšanas sistēma 
uz robežas" 

2009-2010 

2
 4

0
5

 9
5

9
 

8
9

1
 8

0
0

 

1
3

3
 7

0
0

 

Vienota plāna izstrāde, lai nodrošinātu 
pakalpojumu sniegšanu ekstrēmās 
situācijās. Iegādāties ugunsdzēsības 
auto kāpnes un ugunsdzēsības 
cisternu. Vadošais partneris Paņevežas 
ugunsdzēsības dienests. 

Programma „Latvija - Igaunija” 

Valsts 
ugunsdzēsības un 
glābšanas 
dienests 

"Apziņas paaugsti-
nāšana par brīv-
prātīgo ugunsdzē-
sēju darbību un 
ugunsdzēsības 
jautājumiem" 

2009-2010 

3
1

6
 8

0
7

 

1
2

8
 4

0
4

 

1
9

 2
6

1
 

Paaugstināt brīvprātīgo ugunsdzēsēju 
darbu un nozīmi pierobežu reģionā. 

 

3.1.6.Norvēăijas valdības divpusējais finanšu 
instruments 

Iekšlietu ministrija Norvēăijas valdības divpusējā finanšu 
instrumenta ietvaros ir atbildīga par prioritātes „Šengena” projektu 
ieviešanu, kuras ietvaros 2008.gadā tika uzsākts 2007.gadā 
apstiprināto projektu ieviešanas process. 

Finansējums (EUR) Projekta 
ieviesējs 

 Projekta nosaukums Realizācija 
Kopējais ES Nacionālais 

Mērķis 

Informācijas 
centrs 

Latvijas Republikas Soda 
reģistra uzskaites 
pilnveidošana 

2008-2011 

9
4

4
 0

0
0

 

8
0

2
 4

0
0

 

1
4

1
 6

0
0

 
Projekta mērķis ir nodrošināt 
Datu noliktavas darbībai nepie-
ciešamās infrastruktūras izveidi, 
datu noliktavas, Sodu reģistra, 
N.SIS un citu Iekšlietu ministrijas 
Informācijas centra uzturēto 
informācijas sistēmu (IS) datu 
agregācijas programmnodrošin-
ājumu. 

Informācijas 
centrs 

Nacionālās Šengenas 
informācijas sistēmas un 
SIRENE biroja tehnoloģisko 
un informatīvo resursu pa-
līdzības procesu pār-
valdības sistēmas 
ieviešana, izmantojot ITIL 
standartu 

2008-2011 

5
6

3
 8

1
2

 

4
7

9
 2

4
0

 

8
4

 5
7

2
 

Projekta mērķis ir nodrošināt 
informācijas tehnoloģiju (IT) 
infrastruktūras procesu 
pārvaldību, darbības 
monitoringu; sniegt informācijas 
sistēmu (IS) lietotājiem 
kvalificētu palīdzību un 
konsultācijas tehnisko 
problēmsituāciju risināšanā. 

Valsts policija 
Šengenas informācijas 
sistēmas funkcionālās 
darbības optimizācija 

2008-2011 

2
9

4
 1

1
8

 

2
5

0
 0

0
0

 

4
4

 1
1

8
 

Projekta mērķis ir stiprināt 
starptautisko policijas sadarbību 
cīņā ar noziedzību un nelegālo 
imigrāciju, lai kompensētu 
robežkontroles atcelšanu uz ES 
iekšējām robežām un nodrošināt 
sekmīgu Latvijas dalību 
Šengenas Informācijas sistēmas 
otrajā paaudzē. 

Pārrobežu sadarbības programmas un 
to projektu finansējums 12.tabula 
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Valsts 
policija 

Latvijas Valsts policijas 
koledžas reģionālo klašu 
aprīkošana 

2008-2011 

2
9

4
 1

1
8

 

2
5

0
 0

0
0

 

4
4

 1
1

8
 

Projekta mērķis ir aprīkot piecas Valsts 
policijas koledžas reģionālās klases, 
kuras atrodas Daugavpilī, Valmierā, 
Gulbenē, Liepājā un Rīgas rajonā. 
Aprīkojot minētās reģionālās klases, 
rastos iespēja tajās apmācīt Latvijas 
Valsts policijas personālu. 

Ārlietu 
ministrija 

Latvijas Republikas 
diplomātisko un konsulāro 
pārstāvniecību vīzu nodaļu 
informācijas tehnoloģiju 
stiprināšana, uzlabojot SIS II 
ieviešanu 

2008-2011 

1
 0

9
9

 5
1

8
 

9
0

5
 4

8
6

 

1
9

4
 0

3
2

 

Projekta mērķis ir stiprināt Latvijas 
Republikas diplomātisko un konsulāro 
pārstāvniecību informācijas 
tehnoloģiju infrastruktūru, tādējādi 
nodrošinot Šengenas konvenciju 
prasību efektīvu izpildi. 

 

3.1.7.Pārejas programmas 
Iekšlietu ministrijā un tās padotības iestādēs 2008.gadā turpinājās 

2007.gadā uzsākto Pārejas programmas projektu ieviešana (skatīt 
tabulu). 

Finansējums (EUR) Projekta 
ieviesējs 

 Projekta 
nosaukums 

Realizācija 
Kopējais ES Nacionālais 

Mērķis 

Valsts 
policija 

„Starptautiskās 
policijas sadarbības 
stiprināšana Valsts 
policijā” 

2007-2008 

1
6

5
 0

0
0

 

1
5

0
 0

0
0

 

1
5

 0
0

0
 

Pilnveidot starptautiskās policijas sadarbību 
Valsts policijā, lai nodrošinātu tās kapacitāti 
sadarbībā ar ārvalstu partneriem noziedzības 
novēršanā, operacionālajā sadarbībā ar 
ārvalsts partneriem noziedzības novēršanā, 
operacionālajā sadarbībā un informācijas 
apmaiņā. 

Valsts 
policija 

„Valsts policijas 
kapacitātes 
stiprināšana, 
ieviešot Nacionālo 
kriminālās 
izlūkošanas 
modeli” 

2007-2009 

6
3

8
 0

0
0

 

5
8

0
 0

0
0

 

5
8

 0
0

0
 

Sagatavot nepieciešamos pasākumus, lai 
īstenotu Eiropas kriminālizmeklēšanas 
modeļa koncepciju un novērtētu un 
sagatavotu konkrētus priekšlikumus 
administratīvajām pārmaiņām, kas 
nepieciešamas, lai Valsts policijas struktūru 
visos līmeņos pielāgotu koncepcijas 
īstenošanai. 

PMLP 

„Administratīvās 
kapacitātes 
stiprināšana vīzu, 
migrācijas SIS 
ieviešanas jomā” 

2007-2008 

3
8

7
 8

0
0

 

3
5

0
 0

0
0

 

3
7

 8
0

0
 

Atbalstīt Pilsonības un migrācijas lietu 
pārvaldes centienus sasniegt atbilstību 
Šengenas acquis un pielāgot spēkā esošus 
tiesības aktus un veikt nepieciešamos 
apmācības pasākumus vīzu un imigrācijas 
jomā. 

PMLP 

„Imigrācijas lietu 
aprites, apstrādes 
un uzglabāšanas 
drošības 
paaugstināšana” 

2007-2008 

3
3

4
 2

0
0

 

3
0

0
 0

0
0

 

3
4

 2
0

0
 

Radīt priekšnoteikumus imigrācijas lietu 
digitalizācijai un efektīvai personas datu aiz-
sardzībai imigrācijas lietu aprites, apstrādes 
un uzglabāšanas procesā un nodrošināt 
Eiropas Parlamenta un Padomes 1995.gada 
24.oktobra Direktīvas 95/46/EC praktisko 
ieviešanu. 

 

 

Norvēģijas valdības divpusējā finanšu 
instrumenta projekti un to finansējums
 13.tabula 

Pārejas programmas  
un projektu finansējums 14.tabula 
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4.Iestādes vadības un darbības uzlabošanas 
sistēmas efektīvas darbības nodrošināšanai 

4.1.Iekšējais audits 
Iekšējā audita departaments īsteno Iekšlietu ministrijas uzdevumus 

iekšējā audita jomā. Iekšējā audita departaments neiesaistās Iekšlietu 
ministrijas tiešo funkciju veikšanā un iekšējās kontroles sistēmas 
izveidošanā, bet departamenta pamatuzdevums ir veikt vadības, 
izpildes, novērtējuma, kvalitātes, finanšu un cita veida iekšējos auditus 
Iekšlietu ministrijā un atbilstoši ministra vai valsts sekretāra 
pilnvarojumam Iekšlietu ministrijas padotībā esošajās iestādēs. 

Iekšējā audita departaments pārskata gadā veicis 10 iekšējos 
auditus un 6 pārbaudes: 

• audits „Grāmatvedības un finanšu uzskaites organizācija 
Sakaru centrā”; 

• audits „Kancelejas preču plānošanas, iegādes, pasūtīšanas, 
saĦemšanas, izlietošanas un izlietošanas kontroles process 
Iekšlietu īpašuma valsts aăentūrā”; 

• audits „Fizisko personu datu aizsardzības likuma prasību 
ievērošana Iekšlietu ministrijā”; 

• audits „Finanšu grāmatvedības uzskaites sistēmas 
„Apvārsnis 2.0.” drošības pārvaldība Iekšlietu ministrijā”; 

• audits „Informācijas sistēmu un tehnoloăiju politikas 
plānošana un attīstība Iekšlietu nozarē”; 

• audits „Komandējumu un dienesta braucienu lietderības 
izvērtējums Iekšlietu ministrijā”; 

• audits „Grāmatvedības un finanšu uzskaites organizācija 
Iekšlietu ministrijas veselības un sociālo lietu valsts 
aăentūrā”; 

• audits „Iepirkumu norise par komandējumu organizēšanas 
pakalpojumiem Iekšlietu ministrijai”; 

• audits „Saimniecisko līgumu sagatavošanas un izpildes 
kontrole Iekšlietu ministrijā”; 

• audits „Fizisko personu datu aizsardzības likuma prasību 
ievērošana valsts aăentūrā „Materiālās rezerves””.   

• Pārbaude „Šengenas konvencijas finanšu programmas 
(Schengen Facility) projektu ieviešanas pārbaude Valsts 
ieĦēmumu dienestā”; 
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• Pārbaude „Norēėinu pārskata gada slēguma inventarizācijas 
gaitas novērošana Iekšlietu ministrijā”; 

• Pārbaude „Šengenas konvencijas finanšu programmas 
(Schengen Facility) noslēguma audits”; 

• Pārbaude „Audita „Darba samaksas fonda izlietojums 
Latvijas Policijas akadēmijā” ieteikumu izpildes pārbaude”; 

• Pārbaude „PamatlīdzekĜu un krājumu inventarizācijas gaitas 
novērošana Latvijas Policijas akadēmijā”; 

• Pārbaude „PamatlīdzekĜu un krājumu inventarizācijas gaitas 
novērošana Sakaru centrā”. 
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5.Personāls 
Uz 2008.gada 31.decembri Iekšlietu ministrijas centrālajā aparātā 

bija 170 amata vietas (112 ierēdĦu amata vietas un 58 – darbinieku 
amati), no kurām aizpildītas bija 155 vietas, bet 15 – vakantas. Amata 
vietu skaita dinamiku pa gadiem skatīt 15.tabulā. 

Gada beigās ministrijā strādāja 92 ierēdĦi, 11 amatpersonas ar 
speciālo dienesta pakāpi un 52 darbinieki (skat. 17.tabulu).  

Dzimumu sadalījums: no 155 ministrijā nodarbinātajiem 100 
bija sievietes un 55 vīrieši.  

Izglītība: Augstākā izglītība ir 149 nodarbinātajiem, vidējā 
speciālā izglītība – 6 darbiniekiem. 

Mainība: 2008.gada laikā ministrijā pieĦemti 24 nodarbinātie, to 
skaitā 4 amatpersonas pārceltas no padotībā esošajām iestādēm, un no 
amata atbrīvots 31 nodarbinātais.  

Nodarbināto sadalījums pēc vecuma (skat.16.tabulu):  

• līdz 30 gadiem - 61 nodarbinātais; 

• no 31 līdz 45 gadiem - 50 nodarbinātie; 

• no 46 līdz 50 gadiem - 20 nodarbinātie; 

• no 51 līdz 55 gadiem - 12 nodarbinātie; 

• pēc 55 gadiem - 12 nodarbinātie.  

Amata vietu skaita dinamika 15.tabula 

168

196

170

150

155

160

165

170

175

180

185

190

195

200

2006.g. 2007.g. 2008.g. (31.12.2008.)

Nodarbināto sadalījums pēc vecuma 16.tabula 

61

50
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12 12

0
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70

līdz 30

gadiem

no 31 līdz 45

gadiem 

no 46 līdz 50

gadiem 

no 51 līdz 55

gadiem 

pēc 55

gadiem 

Darbinieku, ierēdņu un amatpersonu ar speciālajām 
dienesta pakāpēm sadalījums 17.tabula 

Darbinieki

Amatpersonas ar speciālo 

dienesta pakāpi
Ierēdņi

52

92

11
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6.Komunikācija ar sabiedrību 

Iekšlietu ministrijas Preses un sabiedrisko attiecību departaments 
pārskata laika posmā sagatavojis un izplatījis masu medijiem 
kopskaitā 237 (2007. gadā – 225) preses relīzes par IeM aktualitātēm 
un sagatavotajiem normatīvo aktu projektiem. Tāpat organizētas 10 
preses konferences un citi publiski pasākumi ar plašsaziĦas līdzekĜu 
dalību, kā arī sniegtas aptuveni 380 mutiskas un rakstiskas atbildes un 
komentāri uz žurnālistu jautājumiem. 

Pārskata gadā ministrija īstenojusi arī vairākus vērienīgus 
sabiedrisko attiecību projektus: 

Barikāžu atceres diena – ar bojā gājušo milicijas darbinieku 
tuviniekiem un bijušajiem un esošajiem IeM darbiniekiem, kuri aktīvi 
līdzdarbojās barikāžu laika notikumos, gan triju Rīgas skolu audzēkĦi 
ekskursija Iekšlietu ministrijā. 

Informatīva kampaĦa pret kūlas dedzināšanu „Nededzini savu 
zemi!” – tika izgatavoti divi videoklipi (pārraidīja LTV un reăionālas 
TV), pārrakstīta un precizēta radioreklāma (pārraidīta radio SKONTO, 
Latvijas radio), izgatavoti plakāti (izplatīti skolās, vilcienos un 
pašvaldībās), izgatavotas preses reklāmas (Latvijas Avīze un 
reăionālajos preses izdevumos), izgatavots interneta baneris (ievietots 
valsts iestāžu mājaslapās).  

Izstāde „Drošība un kārtība - Latvijai 90” – lai informētu 
sabiedrību un īpaši skolu jauniešus par valsts iekšējās drošības 
attīstību 90 gadu laika posmā, IeM aktīvi iesaistījās Valsts 
90.gadadienas aktivitātēs, organizējot divus pasākumus: jauniešu 
interaktīvo dienu Kongresu namā un ceĜojošo izstādi pa Latvijas 
reăioniem – Daugavpilī, Rēzeknē, Valmierā, Liepājā, Jelgavā un 
Ventspilī. Mērėis ar šiem pasākumiem bija viest iedzīvotājiem 
uzticību IeM dienestiem, veicināt savstarpējo sadarbību, tuvināt 
sabiedrību tiesībsargiem, īpaši akcentējot skolu jauniešus, preventīvi 
motivēt būt likumpaklausīgiem, kā arī izvēlēties IeM sistēmas 
profesijas.  

Ministrijas mājaslapa internetā – tika izveidota iepirkuma 
komisija jaunas mājaslapas izstrādei un konkursā kārtībā izvēlēts 
uzĦēmums „Mediaparks”, kas 2008.gada nogalē izstrādāja jaunas 
mājaslapas un intraneta funkcionālo dizainu. Intranets paredzēts divos 
līmeĦos: Pirmais – IeM administratīvā kompleksa intranets, otrais – 
IeM darbinieku intranets. 

Atvērto durvju dienas – trīs reizes interesentiem organi-
zētas ekskursijas pa IeM kompleksa telpām, ministru portretu galeriju, 
ministra un valsts sekretāra darba telpām un citām struktūrām, to 
skaitā PMLP klientu zālē vērojuši, kā tiek izgatavotas pases un vīzas. 

2007.gada nogalē aizsāktā pilotprojekta žurnāla „Kārtība un 
drošība” realizēšana notika arī 2008.gadā un šajā laika periodā 
izdoti vēl divi numuri. Jau pēc otrā žurnāla numura iznākšanas 
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saĦemti daudz ierosinājumu un priekšlikumu, darbinieki un citi 
interesenti izteikuši vēlmi publicēties un ierosinājuši aktuālās tēmas. 

Kopš pārvākšanās uz jaunajām telpām, ministrija organizē 
Donoru dienas, iesaistot iestādes darbiniekus. 2008.gadā Donoru 
dienas notikušas 2 reizes. 

2008.gadā vienu reizi - organizēts arī mācību seminārs 
Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu komunikācijas speciālistiem. 
Semināra mērėis bija ministrijas sistēmas iestāžu komunikācijas 
speciālistu izglītošana par saiknes veidošanu un sadarbību ar 
sabiedrību. Apmeklēta Latgales reăionālā televīzija, notikusi 
iepazīšanās ar Valsts Robežsardzes koledžu, kā arī apmeklēta lekcija 
par krīžu komunikāciju, ko vadīja krīžu vadības speciālists Viesturs 
Upītis. 

Sadarbība ar nevalstisko sektoru – pārskata periodā 
ministrija turpināja aktīvu un produktīvu sadarbību ar dažādām 
sabiedriskajām organizācijām. To pārstāvji piedalījās dažādās 
Iekšlietu ministrijas darba grupās, kopīgās aktivitātēs un citos 
pasākumos. Ministrijā regulāri notikušas ministra tikšanās ar 
arodbiedrību pārstāvjiem un citām nevalstiskajām organizācijām. 
Izveidota Sabiedrības konsultatīvās drošības padome. Izstrādāts 
padomes nolikums un koordinēts tās darbs. Organizētas memoranda 
atvēršanas.  
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7.Plāni nākamajam gadam 

Iekšlietu ministrijas īstermiĦa, vidēja termiĦa un ilgtermiĦa 
prioritātes ir noteiktas valsts līmeĦa politikas plānošanas dokumentos, 
Iekšlietu ministrijas darbības stratēăijā 2007.-2009.gadam, kā arī 
detalizēti atspoguĜotas ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu 
darbības plānos, programmās, koncepcijās, iestāžu stratēăijās. 

Analizējot Iekšlietu ministrijas darbības ārējo vidi, dažādus to 
ietekmējošos faktorus un mērėauditorijas, kā arī līdzšinējo darbību un 
administratīvo kapacitāti, stratēăija aptver jautājumus, kas saistīti gan 
ar esošo funkciju izpildi, gan iespējamo jauno funkciju realizēšanu, kā 
arī plāno šo darbību veikšanai nepieciešamos cilvēku, materiālteh-
niskos un finanšu resursus. 

Stratēăija identificē Iekšlietu ministrijas prioritāros darbības 
virzienus un uzdevumus, par kuru īstenošanu ir atbildīgas visas 
ministrijas struktūrvienības un ministrijas padotībā esošās iestādes. 

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, 
darbinieku sociālās un tiesiskās aizsardzības uzlabošanas 
nodrošināšanai; 

• koordinēs un nodrošinās sadarbību starp Eiropas Savienības 
un citām starptautiskajām organizācijām civilo aspektu un 
krīzes vadības jautājumos. 

Lai pēc iespējas sekmīgāk izmantotu dalību Eiropas Savienībā, 
Iekšlietu ministrijas prioritātes ir: 

• turpināt sadarbību ar ES valstu tiesībsargāšanas iestādēm un 
institūcijām, kuru darbība ir vērsta uz noziedzības 
apkarošanu un tiesiskās kārtības nostiprināšanu; 

• pilnveidot tiesībsargāšanas iestāžu struktūru, funkciju un 
darbinieku pienākumu izvērtēšanu to atbilstības 
nodrošināšanai saskaĦā ar attiecīgajām ES prasībām; 

• panākt sarunās un sadarbībā ar ES valstīm iespējas arī 
turpmāk saĦemt nepieciešamo tehnisko un cita veida 
palīdzību; 
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• pilnveidot ministrijas padotībā esošo iestāžu darbības 
modeli plānotās reăionālās reformas ietvaros. 

Atbilstoši Latvijas Nacionālajā attīstības plānā 2007.–2013.gadiem 
paredzētajam, Iekšlietu ministrija tuvākajos gados paredz par 
prioritāriem šādu uzdevumu risinājumus: 

• veicināt struktūrvienību veiksmīgāku sadarbību, tai skaitā 
sadarbību ar starptautiskajām noziedzības apkarošanas 
institūcijām; 

• pilnveidot civilās aizsardzības sistēmu un veicināt 
starpinstitūciju sadarbību šajā jomā; 

• uzlabot pretterorisma darbībās iesaistīto institūciju 
savstarpējo sadarbību; 

• pilnveidot un modernizēt sistēmu cīĦā pret narkotisko un 
psihotropo vielu nelegālo apriti, cilvēku tirdzniecību un 
ekonomiska rakstura noziegumiem; 

• uzlabot starpinstitūciju sadarbību patvēruma jomās; 
• uzlabot tiesību sargājošo institūciju materiāltehnisko 

nodrošinājumu, kā arī pilnveidot informātikas un sakaru 
tehnoloăijas; 

• veicināt institūciju sadarbību autortiesību, blakustiesību un 
intelektuālā īpašuma aizsardzības jomā, pilnveidojot esošo 
sistēmu cīĦā pret pārkāpumiem šajā jomā; 

• uzlabot tiesību sargājošo institūciju kapacitāti un attīstīt 
kontaktus ar sabiedrību.   

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas 2008.gada publiskais 
pārskats izdots saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 17.janvāra 
noteikumiem Nr.44 „Noteikumi par gada publisko pārskatu saturu un 
to sagatavošanas kārtību”. 

 

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāre 

 

Ilze Pētersone 
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