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IEKŠLIETU SISTĒMA KRĪZI IR 
PĀRVARĒJUSI 

 
Runājot sanāksmēs iekšlietu sistēmas dienestos, es saku 

paldies tiem, kas pārcietuši smago 2009.gadu, paldies dienestu 
vadītājiem, kas uzņēmās savus pienākumus, zinot, ka dara to krīzes 
apstākļos un sistēmas darbiniekiem, kas nekad nav čīkstējuši par 
grūtajiem darba apstākļiem.  

Sākot strādāt Valda Dombrovska valdībai, mūsu visu 
uzdevums bija krasi samazināt savu ministriju tēriņus. Neskatoties 
uz to, ka gan valdībā, gan sociālo partneru izpratnē iekšlietu joma 
bija prioritāra un budžeta mazinājums mūs skāra mazāk nekā citus, 
nācās mazināt daudz. Diemžēl arī atalgojumu un darbinieku skaitu...  

Lielākais slogs dienestiem 
Kad kļuvu par ministri un par Valsts policijas priekšnieku 

kļuva Valdis Voins, situācija Valsts policija bija smaga. Iepriekšējā 
vadība nebija pildījusi valdības lēmumus un Valsts policijai tas 
nozīmēja „finansiālu bedri” – maijā budžeta iztrūkums bija 4,5 
miljoni latu. Iestāde nebija pārskatījusi un samazinājusi savu 
budžetu, kā rezultātā 2009.gadā darbu uzsāka vismaz 300 policistu, 
kuru algu izmaksai iestādei nebija finansējuma. Šāda netālredzīga 
rīcība nozīmēja tikai to, ka papildus „budžeta griezumiem”, ko 
prasīja valdība, bija jāatrod vēl arī šī summa, kas nekur citur nebija 
atrodama, kā dienestā esošo maciņos. 

Robežsardzes priekšnieks Normunds Garbars uzņēmās pildīt 
savus pienākumus brīdī, kad bija skaidrs, ka jāmazina budžets un 
jāatlaiž cilvēki. Tieši robežsardzē atlīdzības samazinājumu veica 
saprotamākajā veidā – lielākais mazinājums skāra vadību, bet tiem, 
kas strādā uz robežas, algas samazinājuma vai nu nebija vai tas bija 
ļoti niecīgs.  

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbinieku 
atlīdzība tika mazināta pēc iespējas saudzējot tos, kas dara ikdienas 
darbu. Tieši ugunsdzēsēji, neskatoties uz to, ka viņu darbu ir grūti 
organizēt, ņemot bezalgas atvaļinājuma dienas, tādas saņēma kā 
kompensāciju algas mazinājumam. 

Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes priekšnieks Vilnis 
Jēkabsons ir dienesta priekšnieks, kas no arodbiedrību puses 
novērtēts kā labākais sadarbības partneris. Būtiska loma gan šeit ir 
pašai arodbiedrību inteliģencei un Pilsonības un migrācijas lietu 
pārvaldei ar to ir veicies. Arī man bija viegli nākt pretī un atrast 
budžetā summu, lai cilvēkiem Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē 
četru darba dienu nedēļa būtu tikai dažus mēnešus.  

Drošības policija ir dienests, par kuru skaļi nerunā, bet tās 
vadītājs Jānis Reiniks ir pelnījis, ka viņu piemin kā vienu no 
labākajiem Iekšlietu ministrija dienestu vadītājiem. Pateicoties viņa 
ilgajai pieredzei amatā, Drošības policijā laikus tika uzsāktas 

Linda Mūrniece 
iekšlietu ministre 

no 2009.gada 12.marta 
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reformas, zinot, ka budžeta mazinājums neizbēgami skars arī mūsu 
drošības iestādi. 

Iekšlietu ministrijas centrālo aparātu kā pirmo skāra 
izmaiņas. Jaunā valsts sekretāre Ilze Pētersone prata samazināt gan 
ministrijas centrālā aparāta atalgojumu, gan darbinieku skaitu, veicot 
vērienīgu pārstrukturizāciju.  

Par skarbiem lēmumiem 
Kad kļuvu par iekšlietu ministri, zināju, ka būs jāpieņem 

daudzi nepopulāri lēmumi. Mazinot ministrijas budžetu, bija jādomā, 
kā mazāk skart sistēmā strādājošos 19 tūkstošus cilvēku. Pieņēmu 
lēmumu likvidēt Latvijas Policijas akadēmiju. Tas deva apmēram 4,5 
miljonu latu ietaupījumu. Kāds ar vājāku nervu sistēmu šo plānu 
būtu atmetis kā neiespējamu, jo pēc likvidācijas lēmuma 
pieņemšanas, pasniedzēji, kuriem draudēja atņemt peļņas avotu, 
darīja visu, lai procesu apturētu. Neskatoties uz to, Latvijas Policijas 
akadēmija ir likvidēta, nauda ietaupīta, studenti studē Latvijas 
Universitātē un vairums pasniedzēju atraduši sev darbu citur. 

Pieņēmu lēmumu likvidēt arī apvienību „Apsardze”. Ne tik 
daudz budžeta taupīšanas nolūkos, cik kārtībai. Pašiem tur 
dienošajiem policistiem nebija īsti skaidrs, kas viņi kurā brīdī ir – 
apsargi vai policisti.  

Kopš 1.septembra mūsu dienesti strādā piecos reģionos. 
Maijā pieņēmām lēmumu, kas bija gatavots kopš 2003.gada. 
Pateicoties šim lēmumam, šogad ietaupījām 17 miljonus latu. 
Daudzas lietas notiek centralizēti, atbalsta funkciju veicēju skaits 
samazinājies un galvenais, ka dienestu pieejamība ir tāda pati. 
Reforma nostiprinās, un mums ir laiks attīstīt to, ko pagājušajā gadā 
nepaspējām. 

2010.gadā varam strādāt, nedomājot par krīzi 
2010.gads mums paies stabilitātes zīmē. Dienestos zina, ar ko 

rēķināties gan atalgojuma izteiksmē, gan sociālo garantiju ziņā. Ir 
izdevies nosargāt algu mūsu cilvēkiem tādu, kāda tā bija pagājušā 
gada beigās, un nosargāt visas pamata sociālās garantijas. Ir vēl 
dažas lietas, kas 2010.gadā jāizdara – ceļu policija jāpadara mazliet 
draudzīgāka cilvēkiem, no 1.jūlija jāpārņem Saeimas apsardze un 
jānodrošina kārtība un drošība 16.martā, 9.maijā un visu cauru gadu. 

Man ir paveicies, ka esmu šai sistēmā strādājusi. Zināju, ko 
un kā darīt, lai sistēmu nosargātu. Man ir paveicies, ka ministrijas un 
dienestu vadība ir strādājusi kā viena komanda, lai tiktu pāri krīzei 
un šogad varētu domāt tikai par to, kā labi strādāt un nepievilt tos, 
kas mums uzticas. 

 

Ar cieņu,  

iekšlietu ministre  Linda Mūrniece 
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1. PAMATINFORMĀCIJA 
1.1. Iekšlietu ministrijas juridiskais statuss 

 Iekšlietu ministrija (turpmāk — ministrija) saskaņā ar 
Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumiem Nr.240 
„Iekšlietu ministrijas nolikums” ir vadošā valsts pārvaldes iestāde 
iekšlietu nozarē, 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, migrācijas, 
iedzīvotāju uzskaites un dokumentēšanas jomās, kā arī savas 
kompetences ietvaros organizē un koordinē šīs politikas īstenošanu 
un tai atbilstošu principu iekļaušanu citu nozaru politikas 
dokumentos. Šo funkciju izpildes nodrošināšanai ministrija izstrādā 
normatīvo aktu un politikas plānošanas dokumentu projektus un 
sniedz atzinumus par citu institūciju izstrādātajiem projektiem, 
pārstāv valsts intereses ārvalstu un starptautiskajās institūcijās, 
darbojās atbilstošajās Eiropas Savienības institūcijās, komitejās, 
komisijās un darba grupās, kā arī informē sabiedrību par nozares 
politiku un ministrijas padotībā esošo iestāžu darbību. 

 Ministrija ar valsts rīcībā esošajiem līdzekļiem un politikas 
instrumentiem nodrošina tiesiskās kārtības ievērošanu, 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 valstī. 

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

Savukārt ministrijas administratīvais vadītājs ir valsts 
sekretārs, kas 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 tiešās valsts 
pārvaldes iestādes vadītāja funkcijas.  

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

Ministrija veic savu darbību, izstrādājot un īstenojot politiku 
šādās jomās: 
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• personu un sabiedrības drošība; 
• noziedzības apkarošana; 
• izlūkošana un pretizlūkošana organizētās un ekonomiskās 

noziedzības apkarošanā; 
• Latvijas Republikas valsts robežas apsardzība; 
• civilā aizsardzība, ugunsdrošība, ugunsdzēsība un glābšana; 
• iedzīvotāju uzskaite un dokumentēšana, migrācija, 

naturalizācija; 
• valsts amatpersonu, kā arī ārvalstu un starptautisko 

organizāciju un institūciju pārstāvju aizsardzības 
nodrošināšana; 

• ministrijas funkciju izpildei nepieciešamās informācijas un 
sakaru sistēmas uzturēšana un attīstība; 

• normatīvajos aktos noteikto uzdevumu izpilde. 

Savas atbildības sfērā 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 pakļautībā 
esošajos valsts uzņēmumos un valsts uzņēmējsabiedrībās, 
kurās ministrija ir valsts kapitāla daļu 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 pieņemšanas procesā, veicina sociālo 
dialogu jautājumos, kas saistīti ar politikas izstrādi un 
īstenošanu, kā arī iesaista sabiedrības pārstāvjus valsts 
pārvaldē. 
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1.3. Iekšlietu ministrijas darbības virzieni un mērķi, kā 
arī īstenotās budžeta programmas (apakšprogrammas) 

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

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

Virziens tiek īstenots ar budžeta programmu: „Iekšlietu 
politikas plānošana”. 

Ministrijas aktivitāšu un uzdevumu kopums realizējot šo 
darbības virzienu ir iekšlietu politikas plānošana un izstrāde, tās 
īstenošanas organizēšana un koordinācija. Ministrijas funkciju 
īstenošana tiek nodrošināta koncentrējot ministrijas padotībā esošo 
iestāžu darbību uz galvenajiem un aktuālajiem darbības virzieniem 
vienotas iekšlietu politikas realizācijā, ņemot vērā katras iestādēs 
darbības un kompetenču specifiku un dažādību. 

 Šī ministrijas darbības virziena realizācijas mērķis ir:  

• ieviest vienotu iekšlietu plānošanas sistēmu, kura dotu 
iespējas katrai atsevišķai iekšlietu sistēmas iestādei un 
struktūrvienībai realizējot savas tiešās un tikai viņai 
raksturīgās funkcijas, aktīvi iesaistīties kopējo un konkrētam 
laika periodam aktuālo iekšlietu politikas uzdevumu 
realizācijā; 

• veikt iekšlietu politikas jomu reglamentējošo tiesību aktu un 
politikas plānošanas dokumentu projektu izstrādi, to 
saskaņošanu un savlaicīgu virzību akceptam kompetentās 
valsts pārvaldes institūcijās; 

• funkciju un darbības virzienu kvalitatīvai un rezultatīvai 
realizācijai nepieciešamā finansējuma projekta izstrāde, tai 
skaitā paredzot visus iespējamos finansējuma avotus, to 
starpā arī alternatīvos; 

• kvalitatīvi pārstāvēt valsts iekšlietu politikas jomas intereses 
starptautiskajās organizācijās un Eiropas Savienības 
institūcijās; 

• realizēt mūsdienu prasībām atbilstošu personāla 
komplektēšanas, sagatavošanas, pilnveidošanas un 
nodrošināšanas politiku, veiksmīgi sabalansējot to ar 
prasībām pilnveidot darba pienākumu ražīguma celšanu; 

• pilnveidot funkciju izpildes, kā arī citu pārbaužu veikšanu 
ministrijas padotībā esošajās valsts pārvaldes iestādēs 
piedāvājot labāko risinājumu priekšlikumus; 

• sabiedrības informēšana par nozares politiku un ministrijas 
padotībā esošo iestāžu darbību, konsultācijas ar 
nevalstiskajām organizācijām lēmuma pieņemšanas procesā, 
veicinot sociālo dialogu jautājumos, kas saistīti ar politikas 
izstrādi un īstenošanu, kā arī iesaistot sabiedrības pārstāvjus 
valsts pārvaldē. 

1. 
Iekšlietu 

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

Virziens tiek īstenots ar budžeta programmu: „Valsts 
policijas darbība”.  

Šī ministrijas darbības virziena realizācijas mērķis ir:   

• aizsargāt un garantēt personu un sabiedrības drošību; 
• novērst un atklāt noziedzīgus nodarījumus un citus 

likumpārkāpumus; 
• meklēt personas, kas izdarījušas noziedzīgus nodarījumus vai 

ir bezvēsts pazudušas; 
• likumā paredzētajā kārtībā sniegt palīdzību iestādēm, 

privātpersonām un personu apvienībām to tiesību aizsardzībā 
un ar likumu noteikto pienākumu realizācijā; 

• savas kompetences ietvaros izpildīt administratīvos sodus un 
kriminālsodus. 

• veikt ekspertīzes un izpētes, pielietojot kriminalistiskos 
līdzekļus un metodes lietisko pierādījumu izpētē un 
krimināllietās; 

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

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

Virziens tiek īstenots ar budžeta programmu: „Valsts 
robežsardzes darbība”.   

Šī ministrijas darbības virziena realizācijas mērķis ir: 

• izveidot valsts robežas apsardzības sistēmu atbilstoši Eiropas 
Savienības ārējām robežām izvirzītajām prasībām izpildot 
Šengenas līguma nosacījumus: paātrināt robežkontroles 
procedūras un pastiprināt robežapsardzību uz Eiropas 
Savienības ārējās robežas (Latvijas – Krievijas un Latvijas 
Baltkrievijas robežas un Jūras robežas); 

• uzlabot ārzemnieku uzturēšanas un nodarbinātības 
nosacījumu ievērošanas kontroli valsts teritorijā – palielinot 
imigrācijas dienesta personāla skaitu uz iekšējo robežu 
personāla rēķina; 

• uzlabot radiācijas kontroli un robežkontroles punktu drošību 
ar videonovērošanas palīdzību. 

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

Virziens tiek īstenots ar budžeta programmu: „Ugunsdrošība, 
glābšana un civilā aizsardzība”. 

Šī ministrijas darbības virziena realizācijas mērķis ir: 

• nodrošināt savlaicīgu un kvalitatīvu ugunsgrēku dzēšanu un 
glābšanas darbu veikšanu, maksimāli īsā laikā ierodoties 

2. 
Iekšlietu 

ministrijas 
darbības 
virziens 

3. 
Iekšlietu 

ministrijas 
darbības 
virziens 

4. 
Iekšlietu 

ministrijas 
darbības 
virziens 
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notikuma vietā; 
• nodrošināt valsts ugunsdrošības uzraudzības veikšanu; 
• nodrošināt civilās aizsardzības sistēmas darbību; 
• veikt apmācību ugunsdrošības un civilās aizsardzības jomā 

un ugunsdrošības propagandu. 

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

Virziens tiek īstenots ar budžeta programmu: „Pilsonības un 
migrācijas lietas”.  

Šī ministrijas darbības virziena realizācijas mērķis ir: 

• efektīvas, Latvijas nacionālajām interesēm un Eiropas 
Savienības standartiem atbilstošas vienotās migrācijas un 
patvēruma politikas īstenošana, kas mazinātu terorisma 
draudus, nelegālo imigrantu iekļūšanu un uzturēšanos Latvijā 
un Eiropas Savienības dalībvalstīs, Iedzīvotāju reģistra 
infrastruktūras pilnveidošana un informācijas sistēmas 
modernizācija, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes 
pārziņā esošo informācijas sistēmu drošība un precizitāte, 
Eiropas Savienības prasībām un standartiem atbilstošu 
personu apliecinošu un ceļošanas dokumentu izdošana. 

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

 Virziens tiek īstenots ar budžeta programmu: „Vienotās 
sakaru un informācijas sistēmu uzturēšana un vadība”.  

Šī ministrijas darbības virziena realizācijas mērķis ir:  

• Nodrošināt ministriju un tās padotībā esošās iestādes ar 
Eiropas Savienības prasībām atbilstošām operatīvo 
radiosakaru un elektronisko sakaru tīklu sistēmām valsts 
iekšējās drošības un sabiedriskās kārtības uzturēšanai; 

• Nodrošināt minēto sakaru sistēmu attīstību, apkalpošanu un 
uzturēšanu lietošanas kārtībā. 

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

Virziens tiek īstenots ar centralizētām budžeta programmām: 

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

- fiziskās sagatavotības, veselības un sociālās aprūpes 
administrēšana; 

- izdienas pensijas, pabalsti un kompensācijas; 
- veselības aprūpe; 
- fiziskās sagatavotības pasākumi. 

• „Bērna piedzimšanas pabalsti amatpersonām ar speciālajām 
dienesta pakāpēm”. 

 
Šī ministrijas darbības virziena realizācijas mērķis ir:  

5. 
Iekšlietu 

ministrijas 
darbības 
virziens 

6. 
Iekšlietu 

ministrijas 
darbības 
virziens 

7. 
Iekšlietu 

ministrijas 
darbības 
virziens 
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• valsts politiku iekšlietu jomā īsteno darbinieki, kuri sava 
veselības stāvokļa dēļ spēj piepildīt likumos uzliktos 
pienākumus un īstenot noteiktās tiesības, saņemot likumos 
noteiktās sociālās garantijas dienesta laikā un pēc 
atvaļināšanas no dienesta; 

• sekmēt Valsts policijas, Valsts robežsardzes un Valsts 
ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbinieku fizisko 
sagatavotību atbilstoši dienesta pienākumu izpildei iekšlietu 
sistēmā, attīstīt iekšlietu ministrijas sporta bāžu darbību, 
organizēt efektīvu darbu ar talantīgiem sportistiem, 
nodrošinot viņu piedalīšanos dažāda līmeņa sacensībās un 
sasniedzot augstus sportiskos rezultātus, popularizēt veselīgu 
dzīvesveidu, veicināt dažādu sporta veidu attīstību Iekšlietu 
ministrijas padotībā esošajās iestādēs. 

8.virziens: Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu darbības, Valsts 
materiālo rezervju veidošanas un atjaunošanas, kā arī lietisko 
pierādījumu glabāšanas, realizācijas un iznīcināšanas nodrošināšana. 

Virziens tiek īstenots ar budžeta programmu: „Iekšlietu 
ministrijas sistēmas iestāžu darbības nodrošinājums” un tās 
apakšprogrammām: 

• „Administrēšana”; 
• „Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums”; 
• „Lietiskie pierādījumi un izņemtā manta”; 
• „Valsts materiālās rezerves”. 
  

Šī ministrijas darbības virziena realizācijas mērķis ir: 
• veikt valsts materiālo rezervju veidošanu, glabāšanu un 

atjaunināšanu, uzraudzību, lai nodrošinātu reaģēšanu 
katastrofu gadījumos;  

• pamatojoties uz procesa virzītāja pieņemto lēmumu 
nodrošināt un veikt ar krimināllietām saistīto lietisko 
pierādījumu glabāšanu, realizāciju vai iznīcināšanu; 

• pamatojoties uz procesa virzītāja pieņemto lēmumu 
nodrošināt un veikt administratīvo pārkāpumu lietās izņemto 
mantu un dokumentu glabāšanu, realizāciju vai iznīcināšanu, 
kā arī realizētās vai iznīcinātās mantas atlīdzināšana; 

• nodrošināt Iekšlietu ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu 
darbību īpašuma pārvaldīšanā, apsaimniekošanā un 
būvniecībā, kā arī veiktu iepirkuma procedūras iestāžu 
vajadzībām. 

9.virziens: Eiropas Savienības fondu un ārvalstu palīdzības 
apgūšana. 

Virziens tiek īstenots ar budžeta programmām: 

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

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

8. 
Iekšlietu 

ministrijas
darbības 
virziens 
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• „Eiropas Kopienas iniciatīvas projektu un pasākumu 
īstenošana”; 

• „Pamatprogrammas "Drošība un brīvību garantēšana" 
projektu un pasākumu īstenošana (2007-2013)”; 

• „Vispārējās programmas "Pamattiesības un tiesiskums" 
projektu un pasākumu īstenošana (2007.-2013.)”; 

• „Programmas "Eiropas civilā aizsardzība" projektu un 
pasākumu īstenošana (2007-2013)”; 

• „Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas 
pamatprogrammas Eiropas Ārējo robežu fonda - Kopienas 
darbības projektu un pasākumu īstenošana (2007.-2013.)”; 

• „3.mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" pārrobežu sadarbības 
programmu, projektu un pasākumu īstenošana”; 

• „3.mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" pārrobežu sadarbības 
programmu, projektu un pasākumu īstenošana (2007.-
2013.)”; 

• „Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un 
pasākumu īstenošana”; 

• „Atmaksas valsts pamatbudžetā par Solidaritātes un 
migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas fondu 
finansējumu (2007.-2013.)”; 

• „Eiropas migrācijas tīkla projektu un pasākumu īstenošana 
(2007.-2013.)”; 

• „Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas 
pamatprogrammas Eiropas Trešo valstu valstpiederīgo 
integrācijas fonda projektu un pasākumu īstenošana (2007.-
2013.)”; 

• „Tehniskā palīdzība Solidaritātes un migrācijas plūsmu 
pārvaldīšanas pamatprogrammas fondu apgūšanai (2007.-
2013.)”; 

• „Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas 
pamatprogrammas Eiropas Atgriešanās fonda projektu un 
pasākumu īstenošana (2007.-2013.)”; 

• „Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas 
pamatprogrammas Eiropas Bēgļu fonda III projektu un 
pasākumu īstenošana (2007.-2013.)”; 

• „Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas 
pamatprogrammas Ārējo robežu fonda projektu un pasākumu 
īstenošana (2007.-2013.)”; 

• „Eiropas Savienības 7.ietvarprogrammas projektu un 
pasākumu īstenošana (2007.-2013.)”; 

• „Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un 
Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansēto 
projektu un pasākumu īstenošana”; 

• „Tehniskā palīdzība Eiropas Ekonomikas zonas finanšu 
instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu 
instrumenta apgūšanai (2007.-2013.)”; 

• „Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instruments un 
Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansēto 
projektu un pasākumu īstenošana (2007.-2013.)”. 

9. 
Iekšlietu 

ministrijas 
darbības 
virziens 
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Šī ministrijas darbības virziena realizācijas mērķis ir: 

• nodrošināt ar Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumu 
atbalstīto programmu un projektu īstenošanu; 

• nodrošināt Eiropas Ekonomiskās zonas finanšu instrumenta 
un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta 
finansēto projektu īstenošanu. 

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

Virziens tiek īstenots ar budžeta programmu: „Drošības 
policijas darbība”.   

Šī ministrijas darbības virziena realizācijas mērķis ir: 

• nodrošināt valsts konstitucionālās iekārtas, valstiskās 
neatkarības, valsts ekonomiskā, zinātniskā, tehniskā un 
militārā potenciāla, valsts noslēpuma un vitāli svarīgu valsts 
interešu aizsardzību un drošības nodrošināšanu pret 
spiegošanu, diversijām, kaitniecību, terora aktiem un cita 
veida apdraudējumiem; 

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

1.4. Pārskata gada galvenie uzdevumi (prioritātes, 
pasākumi) 

Galvenie uzdevumi tika orientēti uz darbībām, kuru mērķis ir: 

• Iekšlietu ministrijas centrālā aparāta struktūras optimizācija 
(t.sk. nodarbināto skaita samazināšana); 

• Iekšlietu ministrijas Sakaru centra reorganizācija, kuras 
rezultātā likvidēts Iekšlietu ministrijas Sakaru centrs un tā 
funkcijas nodotas Iekšlietu ministrijas Informācijas centram; 

• Valsts policijas reģionālā reforma, Valsts policijas struktūras 
optimizācija. Reformas rezultātā izveidotas Kurzemes, 
Vidzemes, Latgales un Zemgales reģionālās pārvaldes un 
Rīgas reģionālā pārvalde; 

• Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta brigāžu 
reorganizācija. Teritoriālo struktūrvienību optimizācija – 
reģionālās reformas ietvaros veikta 33 teritoriālo brigāžu 
reorganizācija, to vietā izveidojot 5 teritoriālās (reģionālās) 
struktūrvienības. Šī pasākuma ietvaros veikta amata vietu 
skaita samazināšana, amatpersonām ar speciālo dienesta 
pakāpi noteikto pienākumu pārdale; 

• Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta administratīvā 
aparāta optimizācija. Šī pasākuma ietvaros veikta centrālā 
aparāta struktūras optimizācija, amata vietu skaita 
samazināšana, iestādes struktūras pilnveidošana, sakārtojot 
veicamos uzdevumus, un veicot amatpersonām ar speciālo 
dienesta pakāpi noteikto pienākumu pārdali; 

10. 
Iekšlietu 

ministrijas
darbības 
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• Drošības policijas struktūras optimizēšana; 
• Valsts robežsardzes imigrācijas nodaļu optimizācija. 

Teritoriālo struktūrvienību optimizācijas rezultātā likvidētas 
13 imigrācijas nodaļas un 37 amata vietas; 

• Valsts robežsardzes Valmieras pārvaldes un Valsts 
robežsardzes Jelgavas pārvaldes likvidācija. Tās rezultātā 
Valmieras un Jelgavas pārvaldes uzdevumi nodoti Rīgas 
pārvaldei, izveidoti Vidzemes un Zemgales dienesti 
(atbilstoši sadalot atbildības teritorijas), samazināts amata 
vietu skaits; 

• Valsts robežsardzes Ventspils un Valmieras pārvaldes 
struktūrvienību reorganizācija. Tās rezultātā izveidots 
Vidzemes I kategorijas dienests, Salacgrīvas I kategorijas 
nodaļa, Skultes I kategorijas nodaļa, Valkas II kategorijas 
nodaļa, samazināts amata vietu skaits; 

• Valsts robežsardzes Liepājas pārvaldes likvidēšana un Valsts 
robežsardzes Ventspils pārvaldes reorganizēšana. Tās 
rezultātā samazināts amata vietu skaits; 

• Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes centrālo nodaļu un 
teritoriālo nodaļu strukturālās reformas. Tās rezultātā 
samazināts amata vietu skaits; 

• Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes teritoriālo nodaļu 
reorganizācija. Tās rezultātā samazināts amata vietu skaits; 

• struktūrvienību optimizācija Iekšlietu ministrijas veselības un 
sociālo lietu valsts aģentūrā; 

• iekšlietu īpašumu valsts aģentūras un valsts aģentūras 
"Materiālās rezerves" apvienošana, izveidojot Nodrošinājuma 
valsts aģentūru. 
Ministrijas centrālā aparāta amatpersonas 2009.gadā ņēma 

dalību vairāk nekā 40 padomēs, komisijās, darba grupās risinot 
vairākus jautājumus kas skar ministrijas un tās padotībā esošo 
iestāžu darbību. 

 Ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu kompetencē esošie 
jautājumi (pasākumi) ietverti vairāk kā 50 dažādu līmeņu politikas 
un darbības plānošanas dokumentos. Atskaites periodā ministrijā 
izstrādātas un Ministru kabineta sēdē apstiprinātas „Bērnu 
noziedzības novēršanas un bērnu aizsardzības pret noziedzīgu 
nodarījumu programma 2009.-2011.gadam” un „Programma cilvēku 
tirdzniecības novēršanai 2009.-2013.gadam”. Bez tam ņemta dalība 
vēl 11 valsts nozīmes programmu realizācijā. 

 Nozīmīga darbība tika veikta 10 pamatnostādņu realizācijā, 
starp kurām „Korupcijas novēršanas un apkarošanas pamatnostādnes 
2009.-2013.gadam”, „Jaunatnes politikas pamatnostādnes 2009.-
2018.gadam un citas. Iesaistot plašu valsts institūciju, sabiedrisko, kā 
arī nevalstisko organizāciju loku nopietns darbs uzsākts pie 
pamatnostādņu izstrādes  "Narkotisko un psihotropo vielu atkarības 
un izplatības ierobežošanai un kontrolei", kurš ņemot vērā jautājuma 
specifiku, aktualitāti un mainīgos nosacījumus starptautiskajā praksē 
un prasībās tiek papildināts, precizēts un pilnveidots. 

 Ievērojams darbs tika ieguldīts 16 valstiski nozīmīgu plānu 
izstrādē un realizācijā, no kuriem specifiski ministrijas un tās 
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padotībā esošo iestāžu kompetencei svarīgākie ir Nacionālais 
pretterorisma plāns, Civilās aizsardzības plāns, Rīcības plāns civilās 
aviācijas gaisa kuģu un objektu apdraudējumu gadījumā 
(pretterorisma plāns „Lidmašīna”), Rīcības plāns kuģu, ostu un ostas 
iekārtu apdraudējuma gadījumā (pretterorisma plāns „Kuģis”), un 
daudzi citi. 

Ir izstrādāts un pakāpeniski realizēts Rīcības plāns „Iekšlietu 
ministrijas sistēmas reorganizācijas īstenošanai 2009.-2010.gadam”. 

1.5. Iekšlietu ministrijas struktūra un padotībā esošās 
iestādes 

Ministrija ir augstākā iestāde ministrijas padotībā esošajām 
valsts pārvaldes iestādēm. 

Lai realizētu ministrijas darbību ir izveidotas un darbojas 
ministrijas padotībā esošās iestādes: 

1. Drošības policija;  
2. Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs;  
3. Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde;  
4. Valsts policija;  
5. Valsts robežsardze;  
6. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests;  
7. Iekšlietu ministrijas veselības un sociālo lietu valsts aģentūra;  
8. Nodrošinājuma valsts aģentūra.  

 

Drošības policija 
Drošības policija ir Iekšlietu ministrijas 

padotībā esoša valsts drošības iestāde. Drošības 
policijas pārraudzību īsteno iekšlietu ministrs. 

Drošības policija Valsts drošības iestāžu 
likumā noteiktā kārtībā veic: 
• pretizlūkošanas un operatīvās darbības 

pasākumus, kā arī izmeklēšanas darbības 
attiecībā uz noziedzīgajiem nodarījumiem, kas izdarīti valsts 
drošības jomā;  
• valsts noslēpuma aizsardzību;  
• valsts amatpersonu aizsardzības pasākumus;  
• preventīvos un koordinējošos pasākumus pretterorisma 

jomā. 
Galvenais Drošības policijas uzdevums ir valsts augstāko 

amatpersonu nodrošināšana ar nozīmīgu pretizlūkošanas un 
operatīvajā darba rezultātā iegūtu informāciju, kas nepieciešama 
valsts funkcionēšanai nozīmīgu lēmumu pieņemšanai. Tas tiek 
nodrošināts sistemātiski nostiprinot operatīvās pozīcijas, akcentējot 
operatīvo darbību uz notikumu apsteidzošas un patiesas informācijas 
ieguvi.  

Drošības policija, īstenojot sistemātisku darbību visās tai 
deleģēto atbildību jomās, katru gadu, vadoties no izmaiņām 
operatīvajā situācijā valstī, kā arī sociāli politiskās un ekonomiskās 
situācijas, savu darbību aktivizē vairākās prioritārās darbības jomās. 
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Drošības policijas galvenie darbības virzieni 2009. gadā bija 
valsts suverenitātes nodrošināšana, radikāli un ekstrēmistiski 
orientēto organizāciju kontrole, ekonomiskās drošības 
nodrošināšana, pretterorisma pasākumu īstenošana, darbības 
migrācijas procesu un neizplatīšanai noteikto preču aprites kontroles 
jomā. 

Par valsts drošības nodrošināšanai nozīmīgiem un Drošības 
policijas kompetencē esošajiem aktuāliem jautājumiem kopumā 
sagatavoti 288 informatīvi analītiskie materiāli, no tiem citām valsts 
institūcijām sagatavoti un nosūtīti 112 materiāli. 

Veikta situācijas un apdraudējumu analīze operatīvās 
situācijas valstī kontrolei un iespējamo incidentu nepieļaušanai. 
Sagatavoti 34 atbilstoši informatīvi analītiskie dokumenti par 
iespējamiem apdraudējumiem sabiedriskajai drošībai un kārtībai 
valstiski svarīgos pasākumos, piemiņas dienās u.c. sabiedrībai 
svarīgos publiskos pasākumos. 

 

Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs 
Iekšlietu ministrijas 

Informācijas centrs 
(turpmāk tekstā - Centrs) ir 
Iekšlietu ministrijas 
pakļautībā esoša tiešās 
pārvaldes iestāde.  

Centra darbību regulē Ministru kabineta 2004. gada 8. jūnija 
noteikumi Nr.526 „Iekšlietu ministrijas Informācijas centra 
nolikums”. 

Ar 2009.gada 1.jūlija Iekšlietu ministrijas pakļautībā esošās 
tiešās pārvaldes iestāde – Sakaru centrs tiek pievienots Centram, 
kurš ir Sakaru centra funkciju, tiesību, saistību, mantas, finanšu 
līdzekļu, lietvedības un arhīva pārņēmējs. 

Centra darbības mērķis ir veicināt noziedzības novēršanu un 
apkarošanu, sabiedriskās kārtības un drošības aizsardzību, 
izmantojot informācijas apstrādes un analīzes līdzekļus. 

 
Centram ir šādas funkcijas: 
• organizēt un vadīt Centra pārziņā esošo informācijas sistēmu 

darbību; 
• uzturēt to informācijas sistēmu funkcionalitāti, kuru tehnisko 

resursu turētājs ir Centrs; 
• nodrošināt Iekšlietu ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu 

ilgtermiņa un pastāvīgi glabājamo lietu (dokumentu un datu) 
uzkrāšanu, uzskaiti, izmantošanu un saglabāšanu līdz to 
nodošanai valsts arhīvā; 

• nodrošināt informācijas sistēmās iekļauto ziņu sniegšanu 
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā; 

• izveidot, pārvaldīt un uzturēt ministrijas sakaru sistēmas; 
• nodrošināt ministrijas sakaru sistēmu nepārtrauktu darbību un 

funkcionalitāti. 
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Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde 
Pilsonības un migrācijas lietu 

pārvalde ir iekšlietu ministra 
pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes 
iestāde. 

Pilsonības un migrācijas lietu 
pārvaldes funkcijas: 
• īstenot valsts migrācijas un 

patvēruma politiku; 
• noteikt personu tiesisko statusu valstī; 
• veikt iedzīvotāju uzskaiti valstī un nodrošināt Iedzīvotāju 

reģistra sistēmas uzturēšanu; 
• izsniegt personu apliecinošus un ceļošanas dokumentus. 

 

Valsts policija 
Valsts policija ir iekšlietu ministra 

pārraudzībā un Iekšlietu ministrijas padotībā 
esoša tiešās pārvaldes iestāde, kas atbilstoši 
kompetencei īsteno valsts politiku 
noziedzības apkarošanas un sabiedriskās 
kārtības un drošības aizsardzībā, kā arī 
personu tiesību un likumīgo interešu 
aizsardzībā.  

Valsts policijas darbības tiesiskais pamats, uzdevumi un funkcijas 
noteiktas Latvijas Republikas Satversmē, starptautiskajos līgumos, 
likumā “Par policiju” un citos normatīvajos aktos, kas regulē Valsts 
policijas darbību. Savā darbībā Valsts policija vadās no deklarācijas 
par Ministru kabineta iecerēto darbību un Latvijas Republikai 
saistošajiem starptautiskajiem tiesību aktiem. 

 

Valsts robežsardze 
Valsts robežsardze ir iekšlietu ministra 

pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kura 
izveidota 1991. gadā. 

Valsts robežsardzes funkcija ir valsts robežas 
neaizskaramības nodrošināšana un nelegālās 
migrācijas novēršana. 

 

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests 
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests 

savu pašreizējo nosaukumu ieguva 1997.gadā, kad 
tika reorganizēts līdz tam pastāvošais 
Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta 
departaments. 

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests 
realizē valsts politiku ugunsdrošības, 
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ugunsdzēsības, glābšanas darbu un civilās aizsardzības jomā, kā arī 
uzrauga normatīvajos aktos noteikto ugunsdrošības un civilās 
aizsardzības prasību ievērošanu. 

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests ir Iekšlietu 
ministrijas pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kura sastāv no 
centrālā aparāta, kā arī patstāvīgajām un teritoriālajām 
struktūrvienībām. 

 

Iekšlietu ministrijas veselības un sociālo lietu valsts 
aģentūra 

Iekšlietu ministrijas 
veselības un sociālo lietu 
valsts aģentūra (turpmāk –
aģentūra) ir Iekšlietu 
ministrijas padotībā esoša 

valsts iestāde.  Aģentūra izveidota ar LR Ministru kabineta 
2004.gada 5.oktobra rīkojumu Nr.724 „Par bezpeļņas organizācijas 
valsts uzņēmuma „Iekšlietu ministrijas Medicīnas centrs” 
reorganizāciju un Iekšlietu ministrijas veselības un sociālo lietu 
valsts aģentūras izveidošanu” un ir minētā valsts uzņēmuma 
funkciju, saistību, mantas un finanšu līdzekļu pārņēmēja.   

Saskaņā ar Ministru kabineta 2008.gada 27.novembra 
rīkojumu Nr.737 „Par valsts aģentūras „Iekšlietu ministrijas sporta 
centrs” reorganizāciju” Iekšlietu ministrijas veselības un sociālo lietu 
valsts aģentūrai tika pievienota valsts aģentūra „Iekšlietu ministrijas 
sporta centrs”, nosakot, ka Iekšlietu ministrijas veselības un sociālo 
lietu valsts aģentūra ir tās funkciju un saistību pārņēmēja. Tādējādi 
aģentūras funkcijas un uzdevumi tika paplašināti, un pašreiz 
aģentūras darbību regulē Ministru kabineta 2009.gada 06.janvāra 
noteikumi Nr.15 „Iekšlietu ministrijas veselības un sociālo lietu 
valsts aģentūras nolikums”. 

Nodrošinājuma valsts aģentūra 
Nodrošinājuma valsts aģentūra ir iekšlietu 

ministra pakļautībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas 
izveidota pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 
20.aprīļa rīkojumu Nr.244 „Par valsts aģentūras 

„Materiālās rezerves” un Iekšlietu īpašumu valsts 
aģentūras reorganizāciju un Nodrošinājuma valsts aģentūras izveidi”. 
Ievērojot iepriekš minēto, uz valsts aģentūras „Materiālās rezerves” 
un Iekšlietu īpašumu valsts aģentūras bāzes izveidotā tiešās 
pārvaldes iestāde – Nodrošinājuma valsts aģentūra saskaņā ar minētā 
rīkojuma 4.punktu ir valsts aģentūras „Materiālās rezerves” un 
Iekšlietu īpašumu valsts aģentūras tiesību, saistību, lietvedības, 
finanšu līdzekļu, arhīva un mantas pārņēmēja. 

 

 
Iekšlietu ministrijas poliklīnika 

Ministrija ir valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību 
"Iekšlietu ministrijas poliklīnika" kapitāla daļu turētāja. 
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Iekšlietu ministrijas centrālais aparāts  
Ministrijā pēc 2009.gada veiktās reorganizācijas ir pieci 

departamenti: 
• Finanšu vadības departaments; 
• Nozares politikas departaments; 
• Juridiskais departaments; 
• Eiropas lietu un starptautiskās sadarbības departaments; 
• Administratīvais departaments 

un atsevišķas struktūrvienības: 
• Slepenā režīma nodaļa; 
• Informātikas un sakaru nodaļa; 
• Aģentūru darba uzraudzības nodaļa. 

Atbilstoši demokrātiskās valsts iekārtas un sabiedrības principiem 
Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu darbības galveno virzienu 
nodrošinājums tiek veikts politiskiem, tiesiskiem, ekonomiskiem, 
finansiāliem un organizatoriskiem līdzekļiem, vajadzības gadījumā, 
sagatavojot un iesniedzot priekšlikumus augstākajām valsts varas 
institūcijām likumdošanas un citu normatīvo aktu pilnveidošanai. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iem.gov.lv/lat/ministrija/struktura/valsts_sekretars/valsts_sekretara_vietnieks3/informatikas_un_sakaru_departaments/
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1.6. Iekšlietu ministrijas sistēmā veiktās strukturālās 
reformas 

 

 

 
Iekšlietu ministrijas Sakaru 

centrs

Iekšlietu ministrijas 
Informācijas centrs

Iekšlietu ministrijas Informācijas 
centrs

No 2009.gada 1.jūlija

Valsts policija – 6 patstāvīgās 
struktūrvienības, 26 pārvaldes 

un Valsts policijas koledža 

Valsts policija – 5 patstāvīgās 
struktūrvienības, 5 reģionālās pārvaldes un 

Valsts policijas koledža

Valsts aģentūra „Iekšlietu 
ministrijas sporta centrs”

Iekšlietu ministrijas veselības un 
sociālo lietu valsts aģentūra

Valsts aģentūra „Materiālās 
rezerves”

Iekšlietu īpašumu valsts 
aģentūra

Iekšlietu ministrijas veselības 
un sociālo lietu valsts aģentūra

Nodrošinājuma valsts aģentūra

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests - 
33 teritoriālās brigādes un Ugunsdrošības un 
civilās aizsardzības koledža

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests - 3 
reģionālās brigādes, 1 patstāvīgā struktūrvienība 

(VUGD) un Ugunsdrošības un civilās 
aizsardzības koledža

Valsts robežsardze 11 pārvaldes  un 
Valsts robežsardzes koledža

Valsts robežsardze - 7  teritoriālās 
pārvaldes un Valsts robežsardzes 

koledža

No 2009.gada 1. septembra

No 2009.gada 1.jūnija 

No 2009. gada 1.jūlija 

No 2009.gada 1.janvāra

No 2009.gada 1.jūlija

Latvijas Policijas akadēmija

No 2010.gada 1.janvāra likvidēta

Pilsonības un migrācijas lietu 
pārvalde 31 teritoriālā nodaļa

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde 
30 teritoriālās nodaļas

No 2009.gada 1.jūlija 

Tieslietu ministrija
Naturalizācijas pārvalde

No 2010.gada 1.janvāra 

No 2010.gada 1.marta likvidēta

Patstāvīgās struktūrvienības
pirms strukt.reformām    pēc strukt.reformām

79 30
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2. FINANŠU RESURSI UN 
 IESTĀDES 

DARBĪBAS REZULTĀTI 
2.1. Valsts budžeta finansējums un tā izlietojums: 

Iekšlietu ministrijas centrālā aparāta finansējums un tā izlietojums 

Pārskata gadā 
Nr.p.k. Finansiālie rādītāji 

Iepriekšējā 
gadā 

(faktiskā 
izpilde) 

apstiprināts 
likumā 

faktiskā 
izpilde 

Iekšlietu ministrija (centrālais aparāts) - kopā 

1. Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā) 5 306 988 2 120 046 2 886 246 

1.1. Dotācijas 5 306 988 2 120 046 2 886 246 
1.4. Ziedojumi un dāvinājumi 306     
1.6. Citu budžetu līdzekļi 16 492     

2. Izdevumi (kopā) 5 281 454 2 120 046 2 858 612 
2.1. Uzturēšanas izdevumi (kopā) 5 249 752 2 119 396 2 857 964 

2.1.1. Kārtējie izdevumi 5 244 752 2 119 396 2 857 964 

2.1.4. 
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas 

budžetā un starptautiskā sadarbība 5 000 0 0 

2.2. Izdevumi kapitālieguldījumiem 31 702 650 648 
01.00.00 "Iekšlietu politikas plānošana" 

1. Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā) 3 414 966 2 003 399 2 003 399 

1.1. Dotācijas 3 414 966 2 003 399 2 003 399 
2. Izdevumi (kopā) 3 378 769 2 003 399 1 997 045 

2.1. Uzturēšanas izdevumi (kopā) 3 378 769 2 003 399 1 997 045 
2.1.1. Kārtējie izdevumi 3 373 769 2 003 399 1 997 045 

2.1.4. 
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas 

budžetā un starptautiskā sadarbība 5 000     

02.01.00 "Vienotās sakaru sistēmas darbības nodrošināšana" 
1. Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā) 28 391 0 22 947 

1.1. Dotācijas 28 391   22 947 
2. Izdevumi (kopā) 28 391 0 22 947 

2.1. Uzturēšanas izdevumi (kopā) 28 391 0 22 947 
2.1.1. Kārtējie izdevumi 28 391   22 947 

02.02.00 "Informācijas sistēmu uzturēšana un vadība" 

1. Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā) 12 831 0 38 799 
1.1. Dotācijas 12 831   38 799 

2. Izdevumi (kopā) 12 831 0 38 799 
2.1. Uzturēšanas izdevumi (kopā) 12 831 0 38 799 

2.1.1. Kārtējie izdevumi 12 831   38 799 
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06.00.00 "Valsts policijas darbība" 

1. Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā) 122 597 0 49 557 

1.1. Dotācijas 122 597   49 557 
2. Izdevumi (kopā) 122 597 0 49 557 

2.1. Uzturēšanas izdevumi (kopā) 122 597 0 49 557 
2.1.1. Kārtējie izdevumi 122 597   49 557 
07.00.00 "Ugunsdrošība, glābšana un civilā aizsardzība"  

1. Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā) 16 741 0 4 612 

1.1. Dotācijas 16 741   4 612 
2. Izdevumi (kopā) 16 741 0 4 612 

2.1. Uzturēšanas izdevumi (kopā) 16 741 0 4 612 
2.1.1. Kārtējie izdevumi 16 741   4 612 
32.02.00 "Būvniecība un centralizētais iepirkumi" 

1. Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā) 1 656 442 0 650 286 
1.1. Dotācijas 1 656 442   650 286 

2. Izdevumi (kopā) 1 656 442 0 650 286 
2.1. Uzturēšanas izdevumi (kopā) 1 624 740 0 650 286 

2.1.1. Kārtējie izdevumi 1 624 740   650 286 
2.2. Izdevumi kapitālieguldījumiem 31 702     

33.00.00 "Bērna piedzimšanas pabalsti amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm" 

1. Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā) 0 4 632 4 631 

1.1. Dotācijas   4 632 4 631 
2. Izdevumi (kopā) 0 4 632 4 631 

2.1. Uzturēšanas izdevumi (kopā) 0 4 632 4 631 
2.1.1. Kārtējie izdevumi   4 632 4 631 
34.00.00 "Eiropas ekonomiskās zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā 

finanšu instrumenta finansētie projekti" 

1. Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā) 0 5 275 5 275 

1.1. Dotācijas   5 275 5 275 
2. Izdevumi (kopā) 0 5 275 4 656 

2.1. Uzturēšanas izdevumi (kopā) 0 5 275 4 656 
2.1.1. Kārtējie izdevumi   5 275 4 656 
35.01.00 "Tehniskās palīdzības finansējums" 

1. Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā) 55 020 106 740 106 740 

1.1. Dotācijas 55 020 106 740 106 740 
2. Izdevumi (kopā) 49 191 106 740 86 079 

2.1. Uzturēšanas izdevumi (kopā) 49 191 106 090 85 431 
2.1.1. Kārtējie izdevumi 49 191 106 090 85 431 

2.2. Izdevumi kapitālieguldījumiem   650 648 
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Ziedojumi un dāvinājumi 

1. Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā) 306 0 0 

1.4. Ziedojumi un dāvinājumi 306     
Citu budžetu līdzekļi 

1. Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā) 16 492 0 0 
1.6. Citu budžetu līdzekļi 16 492     

2. Izdevumi (kopā) 16 492 0 0 
2.1. Uzturēšanas izdevumi (kopā) 16 492   0 

2.1.1. Kārtējie izdevumi 16 492     
 
Ar Iekšlietu ministrijas centrālā aparāta darbību saistītie 

izdevumi tiek finansēti no šādām budžeta 
programmām/apakšprogrammām: 

 

Nr. Budžeta programma/ 
apakšprogramma Izdevumu veids (pasākumi) 

Izpilde 
2009.gadā, 

tūkst. latu 

01.00.
00 Iekšlietu politikas plānošana 

– izdevumi, kas saistīti ar nodarbināto uzturēšanu un 
izdevumi, kas saistīti ar centrālā aparāta darbības 
nodrošināšanu (komandējumu izdevumi, izdevumi par 
precēm un pakalpojumiem) 

1 997 

02.01.
00 

Vienotās sakaru sistēmas 
darbības nodrošināšana 

– izdevumi, kas saistīti ar ministrijas vienotās sakaru 
sistēmas izveidi, pārvaldīšanu un uzturēšanu, kā arī 
nepārtrauktas darbības un funkcionalitātes nodrošināšanu; 

– sakaru pakalpojumu nodrošināšanas izdevumi (maksa par 
stacionāro telefonu numuru rezervēšanu, mobilo telefonu 
abonēšanu, sarunām) 

23 

02.02.
00 

Informācijas sistēmu 
uzturēšana un vadība 

– izdevumi interneta pakalpojumiem un pieslēguma punktu 
valsts informācijas tīklam abonēšanas maksai; 

– Iekšlietu ministrijas interneta mājas lapas un intraneta 
izstrāde un ieviešana 

39 

06.00.
00 Valsts policijas darbība 

– ar transportlīdzekļu, ko lieto ministrija, vadītāju uzturēšanu 
saistītie izdevumi (atlīdzība); 

– Iekšlietu ministrijas lietošanā nodoto transportlīdzekļu 
uzturēšanas un ekspluatācijas izdevumi 

49 

07.00.
00 

Ugunsdrošība, glābšana un 
civilā aizsardzība 

– ar transportlīdzekļu, ko lieto ministrija, vadītāju uzturēšanu 
saistītie izdevumi (pārtraukta) 5 

32.02.
00 

Būvniecība un centralizētais 
iepirkums 

– ministrijas administratīvā kompleksa nomas maksa, 
– uzturēšanas un apsaimniekošanas izdevumi, 
– kancelejas preču iegādes izdevumi;  
– inventāra iegādes izdevumi; 
– kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiālu iegādes 

izdevumi. 

650 

33.00.
00 

Bērna piedzimšanas pabalsti 
amatpersonām ar speciālajām 

dienesta pakāpēm  

– izdevumi bērna piedzimšanas pabalsta izmaksai ministrijā 
nodarbinātajai amatpersonai ar speciālo dienesta pakāpi 5 

34.00.
00 

Eiropas Ekonomikas zonas 
finanšu instruments un 

Norvēģijas valdības divpusējā 
finanšu instrumenta finansētie 

projekti 

– projekts Nr. LV0007 „Tehniskās palīdzības fonds 2006.-
2011.gadam” 5 

35.01.
00 

Tehniskās palīdzības 
finansējums 

– projekts Nr.TP/2007-13/1 „Vadošās iestādes un deleģētas 
iestādes tehniskā palīdzība” 86 

 KOPĀ  2 859 
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Iekšlietu ministrijas kopējie izdevumi (izpilde) 2009.gadā sastāda 
182 762 tūkst. latu, tajā skaitā: 

• iekšlietu ministrijas budžeta līdzekļi – 176 127 tūkst. latu. 
• ziedojumi un dāvinājumi – 306 tūkst. latu; 
• citu budžetu līdzekļi (no Labklājības ministrijas, Izglītības un 

zinātnes ministrijas, kā arī privatizācijas līdzekļi) – 6 309 
tūkst. latu. 

 

2.2. Iestādes, kuras no valsts budžeta tiek finansētas 
daļēji, kā arī budžeta nefinansētas iestādes, kas nav 
valsts aģentūras. Norāda arī pārējos finanšu resursu 
avotus, ieņēmumu apmēru un izlietojumu 

Iekšlietu ministrija ir valsts sabiedrības ar ierobežoto 
atbildību “Iekšlietu ministrijas poliklīnika” kapitāla daļu turētājā 
(100%) un 2009.gadā ir veikusi mantisko ieguldījumu tajā par 
kopējo summu 10 500 lati. Par pamatkapitāla palielināšanu ir 
saņemts Uzņēmumu reģistra lēmums. Pamatkapitāls sastāda 391 037 
latus vai 391 037 daļas, katra 1 lata nominālvērtībā. 

2.3. Darbības stratēģijās plānotās budžeta programmu 
un apakšprogrammu ietvaros finansētās galvenās 
aktivitātes un to mērķi, plānotie darbības rezultāti, kā 
arī rezultātu izpildes analīze un valsts budžeta līdzekļu 
izlietojuma efektivitātes izvērtējums 

Budžeta programmas 01.00.00 “ Iekšlietu politikas plānošana” 
darbības galvenie mērķi: 

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

Iekšlietu ministrijas centrālā aparāta kopējo izdevumu (Ls 2 858 612) 
struktūra 2009.gadā

0,6% 2,2%
8,2%

1,9%

19,0%

68,2%

Atlīdzība un pabalsti Komandējumi
Sakaru un interneta pakalpojumi Pārējie pakalpojumi un preces
Ar transporta nodrošināšanu saistītie izdevumi Administratīvā kompleksa nomas maksa
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Budžeta programmas 01.00.00 “ Iekšlietu politikas plānošana” 
valsts budžeta līdzekļu izlietojuma efektivitāte – 99,7% (ietaupījums 
novirzīts valsts budžeta deficīta samazināšanai). 

 

2009.gada plāns 
 (tūkst. latu) 

2009.gada 
izpilde 

 (tūkst. latu) 

2009.gada izpilde 
pret 2009.gada 

plānu (%) 
2 045 2 039  99,7 

 
Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:  
2009.gadā Iekšlietu ministrija izdevusi 2 900 rīkojumus, 79 iekšējos 
normatīvos aktus, valsts sekretāru sanāksmē izsludināti 160 
normatīvo aktu, politikas plānošanas dokumentu un informatīvo 
ziņojumu projekti. 

 
Papildu darbības galvenajiem mērķiem Iekšlietu ministrijas 

centrālais aparāts 2009.gadā: 

• administrē bērna piedzimšanas pabalstu centralizētu izmaksu 
amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm. 

Budžeta programmas 33.00.00 „Bērna piedzimšanas pabalsti 
amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm” valsts budžeta 
līdzekļu izlietojuma efektivitāte – 100,0 % (izmaksāts 831 bērna 
piedzimšanas pabalsts); 

 

2009.gada plāns 
 (tūkst. latu) 

2009.gada 
izpilde  

(tūkst. latu) 

2009.gada izpilde 
pret 2009.gada 

plānu (%) 
1 706  1 706  100,0 

 
• nodrošina finanšu vadību Eiropas Savienības politiku 

instrumentu līdzfinansēto projektu ietvaros (projektus ievieš 
nevalstiskās organizācijas) šādās budžeta apakšprogrammās: 
− apakšprogrammā 35.03.00 „Eiropas Atgriešanās fonds” 
projektam Nr. EAF/2008/6 „Atgriešanās un reintegrācijas 
sistēmas sagatavošana Latvijā”. 

Budžeta apakšprogrammas 35.03.00 „Eiropas Atgriešanās 
fonds” valsts budžeta līdzekļu izlietojuma efektivitāte (projektam 
Nr. EAF/2008/6 )  - 100,0 %; 

 

2009.gada plāns  
(tūkst. latu) 

2009.gada 
izpilde 

 (tūkst. latu) 

2009.gada izpilde 
pret 2009.gada 

plānu (%) 
153  153  100,0 

 
− apakšprogrammā 35.04.00 „Eiropas Bēgļu fonds III” 
projektam Nr.EBF/2008/4 „Jauno sabiedrības locekļu 
integrācija, II posms”, projektam Nr.EBF/2008/5 „Bēgļu un 
patvēruma meklētāju interaktīvā elektroniskā latviešu valodas 
apguves mācību kursa papildinājums izglītības pieejamības 
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veicināšanai”, projektam Nr.EBF/2008/7 „NVO atbalsta 
sistēma patvēruma meklētājiem un bēgļiem”, projektam 
Nr.EBF/2008/6 „Juridiskā palīdzība patvēruma meklētajiem 
– priekšnosacījums patvēruma procedūru kvalitātes 
paaugstināšanai Latvijā”. 

Budžeta apakšprogrammas 35.04.00 „Eiropas Bēgļu fonds 
III” valsts budžeta līdzekļu izlietojuma efektivitāte (projektam 
Nr.EBF/2008/4, Nr.EBF/2008/5, Nr.EBF/2008/7, 
Nr.EBF/2008/6 ) – 97,6 %. 

 

2009.gada plāns 
(tūkst. latu) 

2009.gada 
izpilde  

(tūkst. latu) 

2009.gada izpilde 
pret 2009.gada 

plānu (%) 
166 162 97,6 

 

2.4. Sadarbības partneru finansēto programmu un 
ārvalstu ieguldījumu programmu ietvaros īstenoto 
projektu rezultāti un līdzekļu izlietojums 

I Ārvalstu finanšu palīdzība 
Iekšlietu ministrijas budžetā 2009.gadā ir plānots finansējums 

šādu Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu 
finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem šādos Eiropas 
Savienības politiku instrumentos: 

• Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF); 
• Eiropas Sociālais fonds (ESF); 
• Eiropas Kopienas Iniciatīva INTERREG; 
• Citas Eiropas Kopienas iniciatīvas; 
• Pārejas programma (Transition Facility) 2006; 
• 3.mērķis „Eiropas teritoriālā sadarbība”; 
• Citi ES politiku instrumenti; 
• Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instruments un 

Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instruments. 
 

 

II Šengenas konvencijas finanšu programma 

2009.gada beigās Iekšlietu ministrija saņēma no Eiropas 
Komisijas gala lēmumu par Šengenas konvencijas finanšu 
programmas sertificētajiem izdevumiem, kas atbilda ministrijas 
sertificētajiem izdevumiem: saņemti no Eiropas Komisijas 
79 701,7 tūkst. eiro, izlietoti 79 073,3 tūkst. eiro, sertificēti 
78 975,7 eiro.  Neizlietotie un nesertificētie līdzekļi 726,0 tūkst. 
eiro apmērā pārskaitīti Eiropas Komisijai. 
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III Vispārīgā programma „Solidaritātes un migrācijas 
plūsmu pārvaldība” 
 

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumu 
Nr.573/2007/EC Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas 
pamatprogrammas 2007. – 2013.gadam ietvaros ir izveidoti četri 
fondi un projektu realizācijai ir paredzēts Eiropas Savienības 
finansējums (75% apmērā no kopējām izmaksām):  

• Ārējo robežu fonds (External Borders Fund) (2007.-
2013.gadam) saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
lēmumu Nr.574/2007/EC (15 622 212 eiro); 

• Eiropas Trešo valstu valsts piederīgo integrācijas fonds 
(European Fund for the Integration of third-country 
nationals) (2007.-2013.gadam) saskaņā ar Padomes lēmumu 
2007/435/EC (10 337 965 eiro); 

• Eiropas Atgriešanās fonds (European Return Fund) (2008.-
2013.gadam) saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
lēmumu Nr.575/2007/EC (2 955 818 eiro); 

• Eiropas Bēgļu fonds (European Refugee Fund) (2008.-
2013.gadam)  (2 672 893 eiro).  

 
Ministrija sekmīgi uzsākusi vadošās iestādes funkcijas 

Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas 
2007.-2013.gadam īstenošanā trijos fondos (Ārējo robežu fonds, 
Eiropas Atgriešanās fonds, Eiropas Bēgļu fonds):  

• Ārējo robežu fonda 2007. un 2008.gada programmas ietvaros 
apstiprinātā projekta ĀRF/2007-08/1 „"Valsts robežsardzes 
koledžas apmācību poligona „Janapole” rekonstrukcijas I 
kārta" pasākumu īstenošana, kas ir attiecināma uz 2007.gada 
programmu, ir veiksmīga pabeigta. Ir sagatavots Ārējo 
robežu fonda 2007.gada programmas progresa ziņojums, 
kurā norādītie izdevumi pilnā apjomā ir tikuši sertificēti. 
Minētais ziņojums, pievienojot tam otrā avansa maksājuma 
pieprasījumu, ir iesniegts Eiropas Komisijā;  

• Eiropas Bēgļu fonda 2008.gada programmas ietvaros ir 
apstiprināti 7 projekti, kurus īsteno gan valsts iestādes, gan 
nevalstiskās organizācijas, gan komercsabiedrība, gan arī 
starptautiskā organizācija. Ņemot vērā to, ka minēto projektu 
ietvaros 2009.gadā tika veikti izdevumi vairāk nekā par 60% 
no Eiropas Komisijas piešķirtā pirmā avansa maksājuma, tika 
sagatavots un iesniegts sertificēšanas iestādei fonda 
2008.gada programmas progresa ziņojums. Vairāku projektu 
īstenošana ir pabeigta 2009.gada decembra beigās, savukārt, 
divu projektu īstenošana turpinās arī 2010.gadā, ņemot vērā 
to, ka ir pagarināts minētās gada programmas īstenošanas 
atbilstības laikposms; 

• Eiropas Atgriešanās fonda 2008.gada programmas ietvaros ir 
apstiprināti 6 projekti, kurus īsteno valsts iestādes un 
starptautiskā organizācija. No apstiprinātajiem projektiem 3 
projektu ieviešana ir pabeigta, savukārt, 3 projektu īstenošana 
turpinās 2010.gadā; 
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• Ārējo robežu fonda 2008.gada programmas ietvaros ir 
apstiprināti 4 projekti, kurus īsteno valsts iestādes, no tiem, 2 
projektu īstenošana uz šo brīdi ir pabeigta, savukārt, 2 
projektu ieviešana turpinās. 

Iekšlietu ministrijas centrālais aparāts nodrošina Eiropas 
Savienības politiku instrumentu līdzfinansēto projektu īstenošanu 
šādās budžeta programmās/apakšprogrammās: 

Nr. 
p.k. Budžeta programma/projekts Izpilde  

2009.gadā, Ls 

1. 

Budžeta programmā 34.00.00 „Eiropas 
Ekonomikas zonas finanšu instruments un 
Norvēģijas valdības divpusējā finanšu 
instrumenta finansētie projekti” – projekts 
Nr. LV0007 „Tehniskās palīdzības fonds 
2006.-2011.gadam” 

 

4 656 

2. 

Budžeta apakšprogrammā 35.01.00 
„Tehniskās palīdzības finansējums” – 
projekts Nr.TP/2007-13/1 „Vadošās iestādes 
un deleģētas iestādes tehniskā palīdzība” 

86 080 

Kopā: 90 736 

 
2.5. Novērtējums par stratēģijas ieviešanu. 
Novērtējumu sagatavo pēc kārtējā stratēģijas 
plānošanas cikla beigām, un tajā iekļauj šādu 
informāciju:  
2.5.1. mērķu sasniegšanu kavējošie un veicinošie faktori, kā arī 
secinājumi, kas pamato jaunā plānošanas cikla stratēģijā 
nosakāmo darbības virzienu un valsts budžeta programmu vai 
apakšprogrammu mērķus, rezultātus, prioritātes un svarīgākos 
uzdevumus 

2009.gadā Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādes saskārās ar 
šādiem būtiskākajiem riskiem un neskaidriem apstākļiem, kas 
ietekmēja to darbību un kas pamatā izriet no valsts ekonomiskās 
situācijas un ievērojama izdevumu samazinājuma: 
• Straujas izmaiņas atlīdzības apmērā un nosacījumos, atlīdzības 

līmeņa ievērojams samazinājums. Nepieciešamība rast 
motivējošu faktorus, lai iekšlietu nozarē saglabātu kvalificētus un 
zinošus speciālistus, īpaši noziedzības atklāšanas un novēršanas 
jomā. 

• Saspringtos termiņos sagatavoti un izdoti tiesību akti, kuros 
paredzētās normas ne vienmēr ir viennozīmīgi tulkojamas, kas 
rada piemērošanas problēmas un ar to saistītu nelietderīgu 
resursu patēriņu, kā arī sociālo spriedzi. 

• Finansējums tika samazināts arī ilgtermiņa saistību objektiem, 
par ko jau bija noslēgti ilgtermiņa līgumi (transportlīdzekļu 
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līzings, telpu noma u.c.), tika ieguldīti ievērojami resursi, lai 
rastu problēmu risinājumu, iestādēm veidojās parādi. 

• Par trim procentpunktiem tika paaugstināts pievienotās vērtības 
nodoklis, kas ievērojami sadārdzināja izmaksas, īpaši liela 
apjoma ilgtermiņa līgumsaistību izpildei, un papildu bija jārod 
risinājumi šīs ietekmes mazināšanai. 

• Ievērojams nodarbināto skaita samazinājums, kā rezultātā radās 
papildu slodze pārējiem nodarbinātajiem, vienlaikus 
samazinoties atalgojumam un sociālo garantiju apjomam, kas 
radīja ievērojamu psiholoģisko spriedzi, kas varēja ietekmēt arī 
darba un dienesta pienākumu izpildi, ievērojams izdienas 
pensionāru skaita pieaugums, kas palielina valsts budžeta 
izdevumus izdienas pensiju izmaksai. 

Jaunajā plānošanas cikla stratēģijā darbības virzieni tiks 
noteikti, ņemot vērā paredzamos optimizācijas pasākumus un 
strukturālās reformas: 
• iekšējā audita funkciju centralizācija; 
• Saeimas objektu apsardzes nodrošināšana (funkciju pārņemšana 

no Aizsardzības ministrijas); 
• vienota izdienas pensiju administrēšana (nodošana Labklājības 

ministrijai); 
• vienotas grāmatvedības un personāla uzskaites sistēmas izveide 

(centralizācija); 
• informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) resursu 

optimizācija un centralizācija Iekšlietu ministrijas Informācija 
centrā.  

Šo pasākumu ieviešanas rezultātā gūtais budžeta līdzekļu 
ietaupījums varētu būt salīdzinoši neliels un tiks paredzēts Iekšlietu 
ministrijai aktuālo problēmu risināšanai (IT sistēmu darbības 
nodrošināšanai un drošībai, apgādei ar formas tērpiem, ekspertīžu 
veikšanai u.c.). 

2.5.2. piešķirto finanšu līdzekļu izmantošanas optimizēšanas 
pasākumi un to rezultāti (norāda atbilstoši kārtībai, kādā 
izstrādā un aktualizē iestādes darbības stratēģiju un novērtē tās 
ieviešanu, pamatojoties uz iestādes darbības spēju aspektiem) 

I. Piešķirto finanšu līdzekļu izmantošanas optimizēšanas 
galvenie pasākumi un to rezultāti Iekšlietu ministrijas sistēmā.  

Sakarā ar ekonomiskās situācijas strauju pasliktināšanos 
valstī, lai nodrošinātu budžeta deficīta samazināšanu un pildītu 
Latvijas uzņemtās saistības pret Eiropas Komisiju un Starptautisko 
Valūtas fondu, un nodrošinātu starptautiskā aizdevuma saņemšanu, 
2009. gadā bija nepieciešams turpināt 2008.gadā uzsāktos 
pasākumus un panākt būtisku izdevumu un nodarbināto skaita 
samazināšanu valsts pārvaldē. 2009.gada laikā veiktie pasākumi 
minētā mērķa sasniegšanai būtiski ietekmēja arī iekšlietu nozares 
iestāžu darbu, īpaši tādēļ, ka pasākumi bija jāveic īsos termiņos, 
vienlaikus rosinot grozījumus normatīvajos aktos.  

Ministru kabinets izskatīja (Ministru kabineta 2009.gada 
2.jūnija sēdes protokols Nr.37, 38.§) informatīvo ziņojumu par 
iekšlietu sistēmas reorganizāciju, kas tika sagatavots saskaņā ar 
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2009.gada 9.aprīļa Noziedzības novēršanas padomē nolemto un kurā 
tika paredzēti konkrēti un steidzami veicami pasākumi, lai 
optimizētu iekšlietu sistēmas darbību, nodrošinot efektīvu sistēmas 
funkcionēšanu, maksimāli samazinot administratīvo aparātu, efektīvi 
izmantojot cilvēku, finanšu un materiāltehniskos resursus, kā arī 
samazinot izdevumus atlīdzībai un infrastruktūras uzturēšanai. Tika 
izveidoti 5 reģionālie centri - Vidzemes, Zemgales, Latgales, 
Kurzemes un Rīgas, centralizējot arī administratīvās un ar to saistītās 
atbalsta funkcijas. 

Iekšlietu ministrijā 2009.gadā reorganizētas šādas Iekšlietu 
ministrijas padotības iestādes: 

• Iekšlietu ministrijas Sakaru centrs (reorganizēts ar 
01.07.2009.);  

• Iekšlietu īpašumu valsts aģentūra (reorganizēta ar 
01.07.2009.);  

• Valsts aģentūra "Materiālās rezerves" (reorganizēta ar 
01.07.2009.), 

• Iekšlietu ministrijā 2009.gadā izveidota (ar 01.07.2009.) 
Nodrošinājuma valsts aģentūra.  
Kopumā Iekšlietu ministrijas sistēmā veiktās strukturālās 

reformas attēlotas pievienotajā pielikumā. 
 
II. Piešķirto finanšu līdzekļu izmantošanas optimizēšanas 

pasākumi un to rezultāti Iekšlietu ministrijas centrālajā aparātā. 
• Centrālā aparāta struktūras optimizācija (struktūras 

optimizācijas rezultātā līdzekļu ekonomija sastāda 94,0 tūkst. 
latu): 
– ar 2009.gada 1.jūliju stājās spēkā jaunā struktūrshēma un 

tai atbilstošais amata vietu saraksts - tika likvidēts Valsts 
sekretāra birojs, 8 departamentu vietā izveidoti 5 
departamenti, 6 patstāvīgo nodaļu vietā – 4 nodaļas, 19 
departamentu sastāvā esošo nodaļu vietā izveidotas 15 
nodaļas, likvidēts Krīzes vadības sekretariāts, tā funkcijas 
nododot Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam. 
Būtiskākās izmaiņas amatu sarakstā ir šādas:  4 valsts 
sekretāra vietnieku vietā paredzēti 2, Ministra birojā 4 
amata vietu vietā paredzēti 2 amati, likvidēti visi 24 
departamenta direktora vietnieku un nodaļu vadītāju 
vietnieku amati, ieviešot vecāko referentu un nodaļu 
vadītāju amatus atbilstoši jaunajai struktūrshēmai; 

– amata vietu skaita samazināšana. 
Uz 2009.gada 1.janvāri centrālajā aprātā bija 159 amatu 

vietas, kas tika finansētas budžeta programmas 01.00.00 „Iekšlietu 
politikas plānošana” ietvaros. Līdz 2009.gada beigām veiktas šādas 
izmaiņas: 5 amata vietas pārdalītas padotības iestādēm, pārskatot 
veicamās funkcijas, 8 amata vietas tiek finansētas no tehniskās 
palīdzības līdzekļiem sakarā ar jaunu projektu ieviešanas uzsākšanu, 
18 mata vietas likvidētas. 
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2.Nepilna darba laika noteikšana (līdzekļu ekonomija sastāda 

98,3 tūkst. latu). 2009.gadā nodarbinātie izmatojuši 917 bezalgas 
atvaļinājuma dienas. 

3.Mēnešalgas samazinājums (līdzekļu ekonomija sastāda 
108,3 tūkst. latu). Ar 2009.gada 1.jūniju samazinātas mēnešalgas 
visiem nodarbinātajiem par 10%. 

4.Nodarbināto ilgstoša prombūtne (līdzekļu ekonomija 70,1 
tūkst. latu). 2009.gadā bērna kopšana atvaļinājumā atradās 16 
nodarbinātie, no kuriem 13 netika aizvietoti. Piemaksas par 
aizvietošanu prombūtnes laikā netika maksātas. 

5.Centrālā aparāta darbības nodrošināšanas izdevumu 
samazinājums (līdzekļu ekonomija sastāda 92,6 tūkst. latu).  

2009.gadā ietaupīti līdzekļi šādiem ar darbības nodrošināšanu 
saistītajiem: komandējumiem, sakaru pakalpojumiem, iestādes 
administratīvajiem izdevumiem un citiem ar iestādes darbību 
saistītajiem izdevumiem. 

2009.gadā tika veikti divi grozījumi likumā „Par valsts 
budžetu 2009.gadam”. Iekšlietu ministrijai (budžeta programma 
01.00.00 „Iekšlietu politikas plānošana”) kopā izdevumi tika 
samazināti par 956,2 tūkst. latu. 
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2.6. Pārskats par iestādes vadības un darbības 
uzlabošanas sistēmām efektīvas darbības 
nodrošināšanai (piemēram, iekšējā kontrole, kvalitātes 
vadība, iekšējais audits, riska vadība, iespējamās 
korupcijas novēršana), kā arī informācija par 
veiktajām strukturālajām reformām un 
reorganizācijām 

Īpaša finanšu riska vadības politika ministrijā izstrādāta 
attiecībā uz Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas 
pamatprogrammas 2007.-2013.gadam un Pārejas programmas 
(Transition Facility) finansētajiem projektiem. 

Valsts budžeta līdzekļu izlietojuma riski tiek identificēti un 
pieņemts lēmums par to novēršanu saskaņā ar vispārējo normatīvo 
aktu prasībām, kā arī ministrijas un tās padotības iestāžu izdoto 
normatīvo aktu prasībām, īpaši Iekšlietu ministrijas izdotiem 
iekšējiem normatīvajiem aktiem par budžeta izpildes uzraudzības un 
kontroles kārtību Iekšlietu ministrijā (Iekšlietu ministrijas 2008.gada 
24.janvāra noteikumi Nr.5 „Budžeta izpildes un uzraudzības 
kontroles kārtība Iekšlietu ministrijā” un Iekšlietu ministrijas 
2009.gada 2.marta noteikumiem Nr.18 „Iekšlietu ministrijas budžeta 
izdevumu plānošanas, uzskaites, izpildes uzraudzības un kontroles 
kārtība). 

Ministrija un tās padotības iestādes pielieto vienoto finanšu 
grāmatvedības uzskaites sistēmu „HORIZON”, kas nodrošina 
vienotu grāmatvedības uzskaites pamatprincipu ieviešanu un 
konsolidētā finanšu pārskata sagatavošanu atbilstoši normatīvo aktu 
prasībām. 
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3. PERSONĀLS 
 

 

Iekšlietu ministrijas centrālajā aparātā 2009.gadā vidēji bija 
153 amata vietas. Faktiskais vidējais ministrijas nodarbināto skaits 
pārskata gadā bija 147, no kuriem 90 ierēdņi, 10 amatpersonas ar 
speciālajām dienesta pakāpēm un 47 darbinieki. 

Dzimuma sadalījums: no 147 ministrijā nodarbinātajiem 
103 bija sievietes un 44 vīrieši. 

Izglītība: augstākā izglītība – 139 nodarbinātajiem, vidējā 
speciālās izglītība – 8 darbiniekiem. 

Mainība: uz 2009.gada janvāri ministrijā strādāja 169 
nodarbinātie (ierēdņi, amatpersonas ar speciālajām dienesta pakāpēm 
un darbinieki), bet uz 2009.gada decembri 132 nodarbinātie, tas ir 
par 37 nodarbinātajiem mazāk. 

 

Nodarbināto sadalījums pēc vecuma: 

• līdz 30 gadiem – 49 nodarbinātie; 

• no 31 līdz 45 gadiem – 54 nodarbinātie; 

• no 46 līdz 50 gadiem – 21 nodarbinātie; 

• no 51 līdz 55 – 14 nodarbinātie; 

• pēc 55 gadiem – 9 nodarbinātie. 
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4. KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU 
4.1. Pasākumi, kas veikti sabiedrības informēšanai un 
izglītošanai 

 

Iekšlietu ministrijas Administratīvā departamenta 
Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļa pārskata 
periodā ir sagatavojusi un izplatījusi masu medijiem preses relīzes 
par IeM aktualitātēm un sagatavotajiem normatīvo aktu projektiem. 
Par sabiedrībai nozīmīgiem jautājumiem ir organizētas preses 
konferences un citi publiski pasākumi ar plašsaziņas līdzekļu 
piedalīšanos. Līdzās tam sagatavotas gan mutiskas, gan rakstiskas 
atbildes un komentāri uz žurnālistu jautājumiem, kā arī koordinētas 
ministres un ministrijas augstāko amatpersonu intervijas masu 
medijos un līdzdalība raidījumos. 

Tradicionāli ministrija ir arī organizējusi vairākus sabiedrisko 
attiecību pasākumus, kā, piemēram, Barikāžu atceres dienu, Ēnu 
dienu un Atvērto durvju dienu. Sadarbojoties ar dienestiem, 
ministrija ir piedalījusies vairāku sabiedrībai nozīmīgu problēmu 
aktualizēšanā un informatīvo projektu īstenošanai, kā, piemēram, 
kampaņa pret kūlas dedzināšanu, Līgo kampaņa par nesēšanos pie 
stūres dzērumā, palīdzības dienestu tālruņa 112 popularizēšana utt. 

 

4.2. Pasākumi sabiedrības viedokļa izzināšanai par 
apmierinātību ar valsts iestādes darba kvalitāti un to 
rezultāti 

Ar mērķi noskaidrot sabiedrības vērtējumu par Pilsonības un 
migrācijas lietu pārvaldes darbu un sniegtajiem pakalpojumiem, 
Pārvalde 2009.gada septembrī un oktobrī veica apmeklētāju 
anketēšanu savās teritoriālajās nodaļās. Kopumā anketas tika 
saņemtas no 1037 apmeklētājiem, un galvenie secinājumi ir šādi: 

• sabiedrība arvien vairāk uzticas Pārvaldei un tās sniegtajiem 
pakalpojumiem – kopumā gandrīz 83% respondentu ir 
teikuši, ka pilnībā vai daļēji uzticas mums, savukārt gadu 
iepriekš veiktajā līdzīgā aptaujā šādu vērtējumu bija snieguši 
tikai 65% aptaujāto; 

• to klientu skaits, kas Pārvaldei neuzticas, ar katru gadu 
pakāpeniski samazinās – tagad tādu ir nedaudz vairāk par 
3%, savukārt iepriekš bija 19%; 

• pārvaldes darba organizācija un sniegto pakalpojumu 
kvalitāte tiek vērtēta kā laba, jo 71% respondentu atzīst, ka ir 
ļoti apmierināti ar mūsu darbu, savukārt vēl 21% - ka drīzāk 
apmierināti.  

• no lietām, kas apmeklētājus visvairāk neapmierina Pilsonības 
un migrācijas pārvaldē, aptaujas dalībnieki visbiežāk 
norādījuši pakalpojumu cenas, garās rindas nodaļās un 
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gaidīšanas ilgumu, kā arī telpu kvalitāti, jo atsevišķās nodaļās 
vēl nav ieviestas modernas klientu apkalpošanas zāles. 
Aptaujas gaitā iegūtie secinājumi tiek izmantoti tālākam 

darbam, plānojot pakalpojumu sniegšanas uzlabojumus, darbinieku 
apmācības, sabiedrisko attiecību aktivitātes u.c. pasākumus, lai 
padarītu Pārvaldi klientiem vēl draudzīgāku un pieejamāku. 

Ierobežotā finansējuma dēļ pētījums tika veikts saviem 
spēkiem un bez papildus budžeta līdzekļu izmantošanas. 

Iedzīvotājiem ir iespēja iegūt plašāku informāciju par aptaujas 
rezultātiem Pārvaldes 2009.gada publiskajā pārskatā, kas tiks 
publicēts Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes mājaslapā internetā. 

 
4.3. Sadarbība ar nevalstisko sektoru 

Pārskata periodā Iekšlietu 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.  

2008.gada 20.jūnijā ar Iekšlietu ministrijas Noteikumiem 
Nr.23 tika izveidota Iekšlietu ministrijas Sabiedrības konsultatīvā 
drošības padome, kuru vada iekšlietu ministre.  

 
 
Sabiedrības konsultatīvai drošības padomei ir šādas 

funkcijas: 
• 1.veicināt 2007.gada 8.novembra Iekšlietu ministrijas un 

nevalstisko organizāciju sadarbības memorandā noteikto 
mērķu sasniegšanu; 

• veicināt sabiedrisko organizāciju un Iekšlietu ministrijas un 
tās padotībā esošo iestāžu sadarbības uzlabošanu noziedzības 
apkarošanas un sabiedriskās kārtības un drošības jomā. 
 
Saskaņā ar Iekšlietu ministrijas Sabiedrības konsultatīvā 

drošības padomes nolikumu Padomes uzdevumi ir:  
• sniegt priekšlikumus par normatīvo aktu pilnveidošanu 

sabiedrisko organizāciju darbības un to sadarbības ar valsts 
institūcijām jomā; 

• sniegt priekšlikumus par sabiedrisko organizāciju un 
Iekšlietu ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu sadarbības 
uzlabošanu noziedzības apkarošanas un sabiedriskās kārtības 
un drošības nodrošināšanas jomā; 

• veicināt Iekšlietu ministrijas saikni ar sabiedrību kopumā un 
sabiedriskajām organizācijām, kas darbojas sabiedrības, 
personas un uzņēmējdarbības drošības jomā; 

• apzināt problēmas un sniegt priekšlikumus un 
rekomendācijas iekšlietu ministram, Iekšlietu ministrijai un 
tās padotībā esošajām iestādēm valsts un sabiedrības drošībai 
nozīmīgos jautājumos; 
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• piedalīties normatīvo aktu projektu izstrādē; 
• piedalīties politikas plānošanas dokumentu izstrādē; 
• piedalīties normatīvo aktu piemērošanas prakses 

pilnveidošanā; 
• sniegt atbalstu sabiedriskajām organizācijām tādu pasākumu 

realizēšanā, kas veicina valsts iekšējās drošības uzlabošanu, 
memorandā un šajā nolikumā noteikto mērķu sasniegšanu; 

• sniegt priekšlikumus Iekšlietu ministrijai par tās 
izvirzāmajām prioritātēm valsts budžetā. 

 
 Uz doto brīdi 2007.gada 8.novembra Iekšlietu ministrijas un 
nevalstisko organizāciju sadarbības memorandu ir parakstījušas un 
tam pievienojušās 21 nevalstiskā organizācija: 

• Latvijas Drošības biznesa asociācija; 
• Latvijas Komercbanku asociācijas Drošības komiteja; 
• Latvijas Apdrošinātāju asociācijas Drošības komisija; 
• Latvijas Atslēgmeistaru brālība; 
• Latvijas Ugunsdzēsības asociācija; 
• Kriminālmeklēšanas profesionāļu klubs; 
• Latvijas Apvienotā policistu arodbiedrība; 
• biedrība "Patvērums "Drošā māja""; 
• Latvijas Detektīvu un drošības dienestu federācija; 
• Latvijas Neatkarīgā policistu arodbiedrība;  
• Latvijas Robežsargu asociācija; 
• Latvijas Policistu biedrība; 
• Latvijas Vecāku apvienība “VISI”;  
• biedrība "Vecāki Jelgavai";  
• Bezvēsts pazudušo bērnu meklēšanas biedrība; 
• biedrība “Latvijas Sarkanais Krusts”;  
• biedrība “Resursu centrs sievietēm "Marta””. 

 
2009.gada 22.decembrī memorandam pievienojās vēl 4 

nevalstiskās organizācijas: 
• biedrība „Latvijas interneta asociācija; 
• biedrība „Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS”; 
• biedrība Latvijas Automoto biedrības; 
• Sieviešu tiesību institūts. 

 
2009.gadā ir notikušas 4 Sabiedrības konsultatīvās drošības 

padomes sēdes, kā arī parakstīts augstāk minētais memorands.  
Sabiedrības konsultatīvā drošības padomē ir izveidotas un 

pastāvīgi darbojas 3 darba grupas: 
• „Apsardze, detektīvdarbība, apdrošināšana un informatīvais 

darbs”; 
• „Ugunsdrošība un civilā aizsardzība”; 
• „Finansējuma piesaiste NVO darbības veicināšanai drošības 

jomā”. 
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5. NĀKAMAJĀ GADĀ PLĀNOTIE 
PASĀKUMI 

5.1. Iepriekšējā gadā uzsāktie pasākumi, kuri tiks 
turpināti 

Lielākā daļa no 2009.gadā apstiprinātajām politikas 
iniciatīvām ir beztermiņa iniciatīvas un ilgtermiņa pasākumi, kuri 
tiks turpināti arī 2010.gadā. Kā būtiskākā no tām izceļama 
Stokholmas programma, kurai 2010.gadā tiks apstiprināts pasākumu 
plāns. 

5.2. Nākamā gada galvenie uzdevumi un pasākumi 
Kā nākamā gada galvenie uzdevumi izceļami efektīva 

Latvijas interešu aizstāvēšana ES politikas un tiesību aktu 
pieņemšanas procesā, nodrošinot Latvijas oficiālās nostājas 
sagatavošanu (nacionālās pozīcijas) un pārstāvēšanas nodrošināšanu.  

Padomes sanāksmēs, kā arī Padomes komiteju un darba 
grupu sanāksmēs. Pirmkārt, izceļami pasākumi Stokholmas 
programmas pasākumu plāna apstiprināšanai, plānotās diskusijas par 
iekšējās drošības jautājumiem, kā arī Eiropas Migrācijas un 
patvēruma pakta ieviešanas pasākumi. 

 Nākamā gada galvenie uzdevumi: 
• izstrādāt iekšlietu politiku un organizēt un koordinēt iekšlietu 

politikas īstenošanu; 
• nodrošināt Iekšlietu ministriju un tās padotībā esošās iestādes 

ar Eiropas Savienības prasībām atbilstošām operatīvo 
radiosakaru un elektronisko sakaru tīklu sistēmām valsts 
iekšējās drošības un sabiedriskās kārtības uzturēšanai; 

• veicināt noziedzības novēršanu un apkarošanu, sabiedriskās 
kārtības un drošības aizsardzību, plašāk izmantojot 
informācijas apstrādes un analīzes līdzekļus; 

• aizsargāt un garantēt personu un sabiedrības drošību; 
• novērst un atklāt noziedzīgus nodarījumus un citus 

likumpārkāpumus; 
• meklēt personas, kas izdarījušas noziedzīgus nodarījumus vai 

bezvēsts pazudušas; 
• savas kompetences ietvaros izpildīt administratīvos sodus un 

kriminālsodus; 
• likumā paredzētajā kārtībā sniegt palīdzību personām, 

iestādēm, uzņēmumiem un organizācijām to tiesību 
aizsardzībā un ar likuma noteikto pienākumu realizācijā; 

• visu Valsts policijas struktūrvienību nostiprināšana un 
attīstība, t. sk., arī materiāli tehniskajā jomā; 

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

• veikt Kārtības policijai uzlikto funkciju izpildi; 
• nodrošināt savlaicīgu un kvalitatīvu ugunsgrēku dzēšanu un 

glābšanas darbu veikšanu, maksimāli īsā laikā ierodoties 
notikuma vietā; 

• nodrošināt valsts ugunsdrošības uzraudzības veikšanu; 
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• nodrošināt civilās aizsardzības sistēmas darbību un veikt 
apmācību ugunsdrošības un civilās aizsardzības jomā un 
ugunsdrošības propagandu; 

• nodrošināt valsts konstitucionālās iekārtas, valstiskās 
neatkarības, valsts ekonomiskā, zinātniskā, tehniskā un 
militārā potenciāla, valsts noslēpuma un vitāli svarīgu valsts 
interešu aizsardzību un drošības nodrošināšanu pret 
spiegošanu, diversijām, kaitniecību, terora aktiem un cita 
veida apdraudējumiem; 

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

• izveidot valsts robežas apsardzības sistēmu atbilstoši Eiropas 
Savienības ārējām robežām izvirzītajām prasībām izpildot 
Šengenas līguma nosacījumus: paātrināt robežkontroles 
procedūras un pastiprināt robežapsardzību uz Eiropas 
Savienības ārējās robežas (Latvijas – Krievijas un Latvijas – 
Baltkrievijas robežas un Jūras robežas); 

• uzlabot ārzemnieku uzturēšanās un nodarbinātības 
nosacījumu ievērošanas kontroli valsts teritorijā – palielinot 
imigrācijas dienesta personāla skaitu uz iekšējo robežu 
personāla rēķina; 

• efektīvas, Latvijas nacionālajām interesēm un Eiropas 
Savienības standartiem atbilstošas vienotās migrācijas un 
patvēruma politikas īstenošana, kas mazinātu terorisma 
draudus, nelegālo imigrantu iekļūšanu un uzturēšanos Latvijā 
un Eiropas Savienības dalībvalstīs, Iedzīvotāju reģistra 
infrastruktūras pilnveidošana un informācijas sistēmas 
modernizācija, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes 
pārziņā esošo informācijas sistēmu drošība un precizitāte, 
Eiropas Savienības prasībām un starptautiskiem standartiem 
atbilstošu personu apliecinošu un ceļošanas dokumentu 
izdošana; 

• nodrošināt Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādes ar 
kvalificētiem un profesionāli izglītotiem darbiniekiem 
atbilstoši sarežģītajai darba specifikai iekšlietu iestādēs; 

• nodrošināt Iekšlietu ministrijas galvenajiem darbības 
mērķiem atbilstošu pētījumu veikšanu; 

• sekmēt Valsts policijas, Drošības policijas, Valsts 
robežsardzes un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta 
darbinieku fizisko sagatavotību atbilstoši dienesta pienākumu 
izpildei iekšlietu sistēmā, attīstīt iekšlietu ministrijas sporta 
bāzu darbību, organizēt efektīvu darbu ar talantīgiem 
sportistiem, nodrošinot viņu piedalīšanos dažāda līmeņa 
sacensībās un sasniedzot augstus sportiskos rezultātus, 
popularizēt veselīgu dzīvesveidu, veicināt dažādu sporta 
veidu attīstību Iekšlietu ministrijas padotībā esošajās 
iestādēs; 

• veikt valsts materiālo rezervju veidošanu, glabāšanu un 
atjaunināšanu, uzraudzību, lai nodrošinātu reaģēšanu 
katastrofās. 
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• pamatojoties uz procesa virzītāja pieņemto lēmumu 
nodrošināt un veikt ar krimināllietām saistīto lietisko 
pierādījumu glabāšanu, realizāciju vai iznīcināšanu, Valsts 
aģentūras „Materiālās rezerves” darba procesu organizējot 
atbilstoši normatīvajiem aktiem un veikt administratīvo 
pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentu glabāšanu, 
realizāciju un iznīcināšanu, kā arī realizētās vai iznīcinātās 
mantas atlīdzināšana; 

• nodrošināt Iekšlietu ministrijas un tās padotībā (pārraudzībā) 
esošo iestāžu darbību īpašuma pārvaldīšanā, 
apsaimniekošanā un būvniecībā, kā arī veiktu iepirkuma 
procedūras iestāžu vajadzībām;   

• nodrošināt normatīvajos aktos paredzētā pabalsta bērna 
piedzimšanas gadījumā izmaksu Iekšlietu ministrijas sistēmas 
iestāžu amatpersonās ar speciālajām dienesta pakāpēm; 

• nodrošināt Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un 
Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansēto 
projektu īstenošanu; 

• nodrošināt Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas 
pamatprogrammas 2007.-2013.gadam fondu daudzgadu 
programmas un gada programmas vadīšanu, nodrošinot 
fondu līdzekļu apguvi; 

• nodrošināt sabiedrības informēšanu par daudzgadu 
programmas un gada programmas īstenošanu, kā arī 
sazināties ar Eiropas Komisiju. 

5.3. Nākamā gada plānotie sadarbības projekti un 
pētījumi 

2009.gadā īstenotā sadarbība tiks attīstīta arī 2010.gadā. Īpaši 
tiks akcentēta uzmanība uz sadarbības uzturēšanu un attīstīšanu ar 
Baltijas valstīm un Baltijas jūras reģiona valstīm. 

Baltijas valstu reģiona ietvaros tiks koordinēta Iekšlietu 
ministrijas divpusējā sadarbība ar Lietuvas Republikas un Igaunijas 
Republikas radniecīgajām iestādēm, plānojot Baltijas valstu iekšlietu 
ministru tikšanos 2010.gada otrajā pusgadā, kā arī koordinēta 
sadarbība Baltijas Ministru padomes Iekšlietu komitejas ietvaros. 

Plānots arī turpināt sadarbību Baltijas jūras valstu padomes 
ietvaros, nodrošinot dalību Speciālās komisijas organizētās 
noziedzības apkarošanai Baltijas jūras reģiona valstīs (TASK 
FORCE) sanāksmē.  

Plānots turpināt sagatavot sadarbības apkopojumus ar 
trešajām valstīm, lai nodrošinātu informāciju Ārlietu ministrijai 
valsts augstāko amatpersonu vizīšu nodrošināšanai. 

Lai nodrošinātu Latvijas dalību Eiropas Savienībā (ES), tiks 
koordinēta Iekšlietu ministrijas pārstāvju dalība neformālajās ES 
Tieslietu un iekšlietu ministru padomes sanāksmēs Toledo, Spānijā 
(janvārī), kā arī Briselē, Beļģijā (jūnijā), kā arī regulārajās ES 
Tieslietu un iekšlietu ministru padomes sanāksmēs Briselē, Beļģijā 
(februāris, novembris un decembris) un Luksemburgā (aprīlis, jūnijs, 
oktobris). Tāpat tiks nodrošināta Iekšlietu ministra pārstāvju dalība 
ES prezidentūru organizētajās ministru līmeņa konferencēs. 
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Tiks organizētas Iekšlietu ministrijas pārstāvju tikšanās ar 
ārvalstu augstākajām amatpersonām, delegācijām un ārvalstu 
vēstniekiem Latvijas Republikā.  

Tiks nodrošināta dalība Soderčopingas procesa ietvaros. 
Tiks koordinēta kārtējā ASV Tēvzemes drošības pārstāvju 

vizīte Latvijā, lai novērtētu Latvijas atbilstību dalības turpināšanai 
ASV bezvīzu režīma programmā. 
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5.4. Iestādes finanšu saistības  
 

 

                                          Iekšlietu ministrijas ilgtermiņa saistības 2010.-2012.gadā 

  
Iepriekšējo gadu 

izpilde 2010.gads 2011.gads 2012.gads 

Valsts pamatfunkciju 
īstenošana, tajā skaitā 
ilgtermiņa saistības 

52 171 322 16 515 741 17 996 599 20 706 511 

Maksājumi starptautiskajās 
institūcijās un programmās 291 671 73 881 73 881 73 881 

Valsts ugunsdzēsības un 
glābšanas dienesta 
transportlīdzekļu iegāde 

9 078 174 2 943 032 3 517 869 5 748 545 

Transportlīdzekļu nomas 
izdevumu segšanai 11 638 878 4 438 709 4 220 316 4 220 316 

ES prasībām atbilstošu pasu 
ieviešanai 16 609 891 2 126 843 986 569  

Telpu Rīgā, Čiekurkalna 
1.līnijā 1 nomas maksas 
izdevumu segšanai 

14 552 708 5 528 201 6 503 765 6 503 765 

Ēkas Rīgā, Gaujas ielā 17 
nomas maksas  izdevumu 
segšanai 

0 759 485 871 358 871 358 

Administratīvā ēku kompleksa 
Ventspilī, Rūpniecības ielā 2 
nomas maksas un citu 
izdevumu segšanai 

0 0 0 1 465 805 

Ēkas Daugavpilī, A.Pumpura 
ielā 105B nomas maksas 
izdevumu segšanai 

0 645 590 1 822 841 1 822 841 
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