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Godājamais lasītāj! 

 

2011.gadā viens no iekšlietu nozares izaicinājumiem bija 

novērst augsto darbinieku mainību, tāpēc bija būtiski īstenot 

iekšlietu sistēmas iestāžu darbības kapacitātes saglabāšanu un aktīvi 

turpināt darbu pie amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm 

motivācijas un sociālo garantiju sistēmas pilnveidošanas. Domājot 

par kvalificētu personālu, ir jāturpina veiksmīgi uzsāktais darbs pie 

kvalitatīvas drošības un tiesību aizsardzības iestāžu izglītības 

sistēmas izveides. 

Savā darbībā esam likuši uzsvaru uz iestāžu rīcībā esošo 

resursu un līdzekļu racionālu un efektīvu izmantošanu, kā arī 

veiksmīgi turpinājuši Eiropas Savienības politiku instrumentu un 

pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu apgūšanu. Piemēram, ar 

Eiropas Savienības fondu projektu finansējumu uzlabots robežkontroles un robežu 

uzraudzības tehnisko līdzekļu nodrošinājums, nodrošināta Eiropas Reģionālās attīstības fonda 

projekta “Robežapsardzības Informācijas sistēmas “RAIS 2009” izstrāde” realizācija. 

Īstenota arī lietvedības, grāmatvedības un personāla uzskaites, informācijas un 

komunikāciju tehnoloģiju resursu, kā arī īpašumu pārvaldīšanas, apsaimniekošanas un 

materiāltehniskā nodrošinājuma (apgādes) funkciju centralizācija un optimizācija. Sekmīgi 

turpināta elektronisko pakalpojumu un elektroniskā paraksta plašākas lietošanas 

nodrošināšana.        

Uzsākts darbs pie vienotas struktūrvienības izveides Valsts policijā kibernoziegumu 

apkarošanai, kā arī turpinātas aktivitātes cilvēktirdzniecības apkarošanas jomā. 

Ir paveikts arī liels darbs, lai uzsāktu jauna personu apliecinoša dokumenta – 

elektroniskās identifikācijas kartes – izsniegšanu. Uzlabojot pakalpojumu sniegšanas kvalitāti, 

samazināts iesniedzamo dokumentu skaits, kā arī optimizētas pilsonības pretendentu zināšanu 

pārbaudes. 

Viena no nākamā gada prioritātēm ir Valsts policijas attīstības koncepcijas izstrāde, 

kas nodrošinās ilgtermiņa risinājumus policijas darbinieku motivācijas un karjeras izaugsmes 

perspektīvām, kur ikviens darbinieks tiks motivēts atbilstoši sava darba rezultātam. 

Lai pilnveidotu Valsts policijas (VP) Iekšējās drošības biroja (IDB) darbību un 

novērstu situāciju, ka IDB darbiniekiem ir jāizmeklē kolēģu iespējamie pārkāpumi un 

jāpieņem lēmumi par viņu sodīšanu, tiks pārveidots VP struktūrā iekļautais IDB, tā vietā 

izveidojot jaunu iestādi iekšlietu ministra pārraudzībā. 

Tāpat ir būtiski turpināt darbu pie rīcības plāna, kas paredz sociālo garantiju un 

atalgojuma sistēmas pilnveidošanu Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu un 

Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm, ko paredz arī 

šogad sadarbībā ar sociālajiem partneriem izstrādātā Iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 

2012. – 2014.gadam. 

  

 

Ar cieņu, 

iekšlietu ministrs                             Rihards Kozlovskis 
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1.PAMATINFORMĀCIJA 
 

1.1. Iekšlietu ministrijas juridiskais statuss 
 

 Iekšlietu ministrija saskaņā ar Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumiem 

Nr.240 „Iekšlietu ministrijas nolikums” ir vadošā valsts pārvaldes iestāde iekšlietu nozarē, kas 

ietver noziedzības apkarošanas, sabiedriskās kārtības un drošības aizsardzības, personas 

tiesību un likumīgo interešu aizsardzības, valsts robežas drošības, ugunsdrošības, 

ugunsdzēsības, glābšanas, civilās aizsardzības, iedzīvotāju uzskaites un dokumentēšanas, kā 

arī migrācijas un pilsonības jautājumu apakšnozares.  

 Ministrijas politisko vadību īsteno iekšlietu ministrs, ar valsts rīcībā esošajiem 

līdzekļiem un politikas instrumentiem nodrošinot tiesiskās kārtības ievērošanu, personas 

tiesību un likumīgo interešu aizsardzību, valsts robežas drošības, ugunsdrošības, 

ugunsdzēsības, glābšanas, civilās aizsardzības nodrošinājumu, kā arī iedzīvotāju uzskaiti un 

dokumentēšanu, un normatīvo aktu ievērošanu migrācijas jomā valstī. 

 Savukārt ministrijas administratīvais vadītājs ir valsts sekretārs, kas nodrošina 

ministrijas darbības nepārtrauktību, 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, kā arī 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: 

 

 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; 

 pilsonība;  

 materiālo rezervju uzturēšana un atjaunošana; 

 ministrijas funkciju izpildei nepieciešamās informācijas un sakaru sistēmu attīstīšana; 

 citu normatīvajos aktos noteikto uzdevumu veikšana. 

 

Ministrija savas atbildības sfērā:  

 

 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 
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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. 

 

1.3. Iekšlietu ministrijas darbības virzieni un mērķi, kā arī īstenotās budžeta 

programmas un apakšprogrammas 
 

Ministrija īsteno šādus darbības virzienus:  

 

 iekšlietu politikas plānošana un izstrāde, tās īstenošanas organizēšana, koordinēšana 

un kontrole; 

 iekšlietu politikas īstenošana Valsts policijas darbības jomā; 

 iekšlietu politikas īstenošana Valsts robežsardzes darbības jomā; 

 iekšlietu politikas īstenošana Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbības 

jomā; 

 iekšlietu politikas īstenošana Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes darbības jomā; 

 Iekšlietu ministrijas vienotās sakaru un informācijas sistēmas darbības nodrošināšana;  

 personāla fiziskās sagatavotības, veselības un sociālās aprūpes nodrošināšana un 

uzturēšana; 

 Iekšlietu ministrijas darbības nodrošinājums nekustamo īpašumu, publisko iepirkumu 

un valsts materiālo rezervju jomā, kā arī lietisko pierādījumu un arestētās mantas, kas 

saistīta ar krimināllietām, administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un 

dokumentu glabāšanas, realizācijas un iznīcināšanas nodrošināšanā; 

 iekšlietu politikas īstenošana Drošības policijas darbības jomā. 

 

Ministrijas darbības galvenie mērķi: 

 

 veicināt iekšlietu politikas izstrādi, kas sekmētu iekšlietu sistēmas iestāžu un to 

amatpersonu, darbinieku saskaņotu un mērķtiecīgu darbību tiesiskās kārtības un 

iekšējās drošības nodrošināšanā valstī; 

 veicināt 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 jomu organizatorisko pasākumu koordināciju, īstenojot 

iekšlietu politiku; 

 koordinēt iedzīvotāju uzskaites un dokumentēšanas, personu tiesiskā statusa 

noteikšanas un migrācijas jomu organizatoriskos pasākumus, īstenojot iekšlietu 

politiku; 
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 veicināt ministrijai noteikto funkciju īstenošanu, izstrādājot normatīvo aktu un 

attīstības plānošanas dokumentu projektus un sagatavojot atzinumus par citu 

institūciju izstrādātajiem projektiem, pārstāvot savas kompetences ietvaros valsts 

intereses ārvalstu un starptautiskajās institūcijās, kā arī informējot sabiedrību par 

nozares politiku un ministrijas padotībā esošo iestāžu darbību. 

 

Iekšlietu ministrijas īstenotās budžeta programmas un apakšprogrammas: 

 

 Iekšlietu politikas plānošana; 

 Iekšlietu ministrijas vienotā sakaru un informācijas sistēma: 

 Vienotās sakaru un informācijas sistēmu uzturēšana un vadība; 

 Valsts policijas darbība: 

 Valsts policija; 

 Ātruma kontroles mērierīču darbības nodrošināšana; 

 Drošības policijas darbība; 

 Ugunsdrošība, glābšana un civilā aizsardzība; 

 Valsts robežsardzes darbība; 

 Pilsonības un migrācijas lietas: 

 Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde; 

 Augstākā izglītība; 

 Fiziskā sagatavotība, veselības un sociālā aprūpe: 

 Veselības aprūpe un fiziskā sagatavotība; 

 Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu darbības nodrošinājums: 

 Administrēšana; 

 Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums; 

 Lietiskie pierādījumi un izņemtā manta; 

 Valsts materiālās rezerves; 

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

 Eiropas Kopienas iniciatīvas projektu un pasākumu īstenošana; 

 Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Kopienas iniciatīvu fondu finansējumu; 

 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); 

  3.mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” pārrobežu sadarbības programmu, projektu un 

pasākumu īstenošana: 

 Atmaksas valsts pamatbudžetā par 3.mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” pārrobežu 

sadarbības programmas fondu finansējumu (2007-2013); 

 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); 

 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 (2008-2013); 

 Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas Eiropas Bēgļu 
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fonda III projektu un pasākumu īstenošana (2008-2013); 

 Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas Eiropas Ārējo 

robežu fonda projektu un pasākumu īstenošana (2007-2013); 

 Eiropas Savienības Rīcības programmas mūžizglītības jomā projektu un pasākumu 

īstenošana (2007-2013); 

 Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti: 

 Atmaksas valsts pamatbudžetā par pārējās ārvalstu finanšu palīdzības 

līdzfinansētajiem projektiem. 

 

1.4. Pārskata gada galvenie uzdevumi 
 

1. Nozares politikas iekšlietu jomā veidošana un tās īstenošanas koordinēšana, t.sk.: 

 pretterorisma un civilās aizsardzības vienotas un integrētas sistēmas pilnveidošana; 

 cīņa ar tāda veida noziegumiem, kas ietekmē ekonomiskos un tiesiskos procesus 

valstī, kā arī efektivitātes paaugstināšanu; 

 jaunas imigrācijas politikas izstrāde, kas ir vērsta uz Latvijas ekonomisko attīstību; 

 kvalitatīvas drošības un tiesību aizsardzības iestāžu izglītības sistēmas 

izveidošana. 

2. Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu darbības kapacitātes saglabāšana, 

amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm motivācijas un sociālo garantiju sistēmas 

pilnveidošana, nodrošinot normatīvajos aktos noteikto uzdevumu izpildi un sniedzamo 

pakalpojumu kvalitāti. 

3. Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu rīcībā esošo resursu un līdzekļu racionāla un 

efektīva izmantošana, kā arī Eiropas Savienības politikas instrumentu un pārējās 

ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu apgūšana. 

4. Latvijas interešu pārstāvēšana Eiropas Savienības institūcijās un starptautiskajās 

organizācijās. 

5. Gatavošanās Latvijas Republikas prezidentūrai iekšlietu jomā Eiropas Savienības 

Padomē 2015. gadā. 

6. Lietvedības, grāmatvedības un personāla uzskaites, informācijas un komunikāciju 

tehnoloģiju resursu, kā arī īpašumu pārvaldīšanas, apsaimniekošanas un 

materiāltehniskā nodrošinājuma (apgādes) funkciju centralizācija un optimizācija. 

7. Iekšlietu ministrijas gatavības nodrošināšana pareizas Šengenas acquis piemērošanas 

novērtēšanai. 

8. Elektronisko pakalpojumu un elektroniskā paraksta plašākas lietošanas nodrošināšana. 

 

1.5. Iekšlietu ministrijas struktūra un padotībā esošās iestādes 

  

Ministrijas padotībā ir šādas iestādes:  

 

 Valsts policija (pakļautībā – Valsts policijas koledža);  

 Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (pakļautībā – Ugunsdrošības un civilās 

aizsardzības koledža);  

 Valsts robežsardze (pakļautībā – Valsts robežsardzes koledža);  

 Drošības policija;  

 Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde;  

 Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs;  

 Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centrs;  

 Nodrošinājuma valsts aģentūra; 

 Iekšlietu ministrijas poliklīnika - Iekšlietu ministrija ir kapitāla daļu turētāja. 
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Valsts policija 
 

Valsts policija ir iekšlietu ministra pārraudzībā 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 pienākums ir aizsargāt personu 

dzīvību, veselību, tiesības un brīvības, īpašumu, sabiedrības un 

valsts intereses no noziedzīgiem un citiem prettiesiskiem 

apdraudējumiem. Valsts policijas priekšnieks - ģenerālis Ints 

Ķuzis. 

 

Pārskata gada galvenie uzdevumi 

 

 Esošā budžeta ietvaros nodrošināta policijas spēku kapacitāte 

visā valstī, izpildot likumos un citos normatīvajos aktos Valsts policijai noteiktos 

uzdevumus;  

 īstenoti pasākumi noziedzības apkarošanai un sabiedriskās kārtības un drošības 

aizsardzībai, kā arī personu tiesību un likumīgo interešu aizsardzībai; 

 Valsts policijas darbības ārējās prioritātes bija vērstas uz sabiedriskās drošības 

veicināšanu un sabiedriskās kārtības nodrošināšanu, noziedzības novēršanu un 

noziedzīgu nodarījumu atklāšanu;  

 Valsts policijas darbības iekšējās prioritātes bija vērstas uz optimāla, profesionāla un 

atvērta policijas dienesta izveidošanu;  

 pastiprināti pievērsta uzmanība personāla un materiāli tehnisko līdzekļu resursu 

racionālai izmantošanai, sevišķi reģionu pārvaldēs – uzlabojot sadarbību iecirkņu un 

pārvalžu līmeņos;  

 veikti pasākumi darba organizēšanas uzlabošanai, lai tādā veidā optimizētu resursu 

izmantošanu;  

 ieviesti finanšu līdzekļu un materiāli tehnisko vērtību ekonomijas pasākumi, lai 

nodrošinātu maksimāli efektīvu materiālo vērtību izmantošanu; 

 turpināts darbs pie struktūras attīstības jautājumiem, veicot funkciju un amatu 

optimizēšanu.  

 

  
 

1. I.Pētersone-Godmane, V.Elksnis un I.Ķuzis atklāj policijas ēku kompleksa 

būvniecību Daugavpilī. 

2. 1.septembra pasākumi "Valsts policijas ielā". 
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Nākamajā gadā plānotie pasākumi 

 

Valsts policijas darbība 2012.gadā tiek plānota, lai nodrošinātu pasākumu izpildi 

sadalījumā pa nozīmīgākajām prioritātēm: 

 

 pilnveidot Valsts policijas darbību – izveidot optimālu, profesionālu un atvērtu policijas 

dienestu; 

 pievērst pastiprinātu uzmanību iekšējo resursu racionālai un ekonomiskai izmantošanai, 

struktūras attīstības jautājumiem, veicot funkciju un štatu optimizācijas pasākumus,  kā arī 

jau veikto strukturālo un funkcionālo reformu izvērtēšanu;  

 plānot personāla politiku- mazināt korupcijas risku, pastiprināt iekšējo kontroli, un uzlabot 

iekšējo disciplīnu; 

 popularizēt policijas tēlu un ziņas par pozitīvajiem sasniegumiem, kā arī  uzlabot 

sabiedrības priekšstatu par policiju un tās darbību; 

 nodrošināt policijas pieejamību un ātru rīcībspēju, kā arī sniegto pakalpojumu kvalitāti 

visā valsts teritorijā;  

 veikt pasākumus sabiedriskās drošības veicināšanai un sabiedriskās kārtības 

nodrošināšanai, t.sk., ceļu satiksmes jomā, noziedzības novēršanā un apkarošanā, kā arī 

reaģēšanai uz iedzīvotāju iesniegumiem;  

 paaugstināt personāla profesionālo kvalifikāciju, izstrādāt policijas darbībai 

nepieciešamos iekšējos un ārējos normatīvos aktus un to grozījumus, kā arī darbības 

pilnveidošanai nepieciešamos metodiskos materiālus,  veikt pētījumus; 

 turpināt uz sabiedrību vērstas policijas darba taktikas ieviešanu visā valstī;  

 turpināt Valsts policijas dalību  starptautisko projektu izstrādē un realizēšanā; 

 veikt iestādes attīstībai nepieciešamos materiāli tehniskos uzlabojumus, piemēram, 

apstākļu uzlabošana īslaicīgās aizturēšanas vietās, organizēt personāla apmācības un 

profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumus ar Eiropas Savienības finanšu 

projektu un ārvalstu palīdzību.  

 
Plašāka informācija: www.vp.gov.lv    
 

 
 

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests 
 

 

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests ir iekšlietu 

ministra pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas īsteno 

valsts politiku ugunsdrošības, ugunsdzēsības, civilās aizsardzības 

un vienotā ārkārtas palīdzības izsaukumu numura "112" darbības 

jomā. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta priekšnieks - 

pulkvežleitnants Oskars Āboliņš.  

 

 

Pārskata gada galvenie uzdevumi 

 

 2011.gadā valstī reģistrēti 8 812 ugunsgrēki, kas ir 

par 8,97% vairāk salīdzinot ar 2010.gadu, kad to skaits bija 8 087; 

 2011.gadā ugunsgrēkos izglābti 120 cilvēki, bet ar 

ugunsgrēkiem nesaistītos negadījumos (ceļu satiksmes negadījumos, negadījumos 

uz ūdens un ledus un citos) izglābti 273 cilvēki; 

http://www.vp.gov.lv/
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 pavisam 2011.gadā reģistrēti 4517 glābšanas darbi; 

 veiktas 8288 ugunsdrošības pārbaudes;  

 par atklātiem ugunsdrošības prasību pārkāpumiem sastādīti 317 administratīvo 

pārkāpumu protokoli, 22 brīdinājumi un 52 lēmumi par būvju un iekārtu 

ekspluatācijas, būvdarbu un produkcijas tirgū laišanas apturēšanu vai 

ierobežošanu. Pie administratīvās atbildības sauktas 260 fiziskās un 67 juridiskās 

personas ar kopēju uzlikto naudas sodu summu Ls 28950; 

 precizēts un ar Ministru kabineta 2011.gada 9.augusta rīkojumu Nr.369 

apstiprināts Valsts civilās aizsardzības plāns; 

 2011.gada 5.maijā un 10.novembrī veikta visu esošo trauksmes sirēnu gatavības 

pārbaude; 

 veikti pasākumi elektroenerģijas apgādes krīzes pārvarēšanā;  

 veikti pasākumi pavasara plūdu periodā, sasaucot 30 pašvaldību civilās 

aizsardzības komisijas un apsekojot plūdu apdraudētās un applūdušās teritorijas, 

kā arī četras reizes veicot iedzīvotāju evakuāciju no applūdušajām teritorijām; 

 organizētas 18 ārpusobjekta civilās aizsardzības mācības valsts nozīmes 

paaugstinātas bīstamības objektos. 

 

  
 

1. Valkas ugunsdzēsēji saņem jaunas automašīnas. 

2.VUGD rīko paraugdemonstrējumus, kā izglābties pēc ielūšanas ledū. 

 

 

Nākamajā gadā plānotie pasākumi 

 

2012.gadā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests turpinās pildīt visus 

uzdevumus, kas saistīti ar tam noteikto šādu funkciju izpildi:  

 katastrofu pārvaldīšana, ugunsdzēsības un glābšanas darbu nodrošināšana; 

 civilās aizsardzības plānošana, civilās aizsardzības prasību ievērošanas 

kontrole un ugunsdrošības uzraudzība; 

 profesionālā vidējā, profesionālā augstākā izglītība un profesionālā 

tālākizglītība; 

 nekustamo īpašumu uzturēšana un apsaimniekošana (līdz apsaimniekošanas 

funkcijas nodošanai Nodrošinājumu valsts aģentūrai). 

 

Sadarbības projekti 2012.gadā ir Latvijas–Lietuvas–Baltkrievijas pārrobežu sadarbības 

programma un Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas. 

VUGD ir saglabājis savu kapacitāti un nodrošina tam noteikto funkciju izpildi, 

sekmīgi piesaistot arī Eiropas Savienības fondu finansējumu.  

 

Plašāka informācija: www.vugd.gov.lv  

 

http://www.vugd.gov.lv/
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Valsts robežsardze 

 

 

Valsts robežsardze ir iekšlietu ministra pārraudzībā 

esoša tiešās pārvaldes iestāde, kas nodrošina valsts robežas 

neaizskaramības nodrošināšanu un nelegālās migrācijas 

novēršanu. Valsts robežsardzes priekšnieks - ģenerālis 

Normunds Garbars. 
 

Pārskata gada galvenie uzdevumi 

 

 nodrošināta Valsts robežsardzes uzdevumu izpilde 

ierobežotu finanšu līdzekļu apstākļos; 

 nodrošināta sauszemes robežas kontroles 

intensitātes palielināšana riska analīzē noteiktajos periodos; 

 veikti nepieciešamie pasākumi Valsts robežsardzes 

resursu optimālai izmantošanai sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanai 

Latvijas Republikas pierobežā; 

 pilnveidots robežkontroles un robežuzraudzības tehnisko līdzekļu nodrošinājums, 

izmantojot Eiropas Savienības fondu projektu finansējumu; 

 turpināta iestādes pārvaldes struktūras optimizācija; 

 nodrošināta Centrālās Šengenas vīzu sistēmas darbības uzsākšana Valsts robežsardzes 

kompetences ietvaros; 

 nodrošināta Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta “Robežapsardzības 

Informācijas sistēmas “RAIS 2009” izstrāde” realizācija; 

 nodrošināta Valsts robežsardzes struktūrvienību dalība FRONTEX Aģentūras 

2011.gada pasākumos; 

 nodrošināta atbalsta projektu realizācija trešajās valstīs robežas kontroles jomā. 

 

   
    

  
 

1.Valsts robežsardzes militārās parādes vienību un tehnikas dalība militārajā parādē 

par godu Latvijas Republikas proklamēšanas 93.gadadienai. 

2.ASV vēstniece Džūdita Gārbere VRS Daugavpils pārvaldē. 
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Nākamajā gadā plānotie pasākumi 

 

 nodrošināt robežas nelikumīgas šķērsošanas un nelegālās imigrācijas apdraudējuma 

veidam un apjomam atbilstošu dienesta organizāciju un pamatfunkciju izpildi 

pieejamo resursu ietvaros; 

 pilnveidot riska analīzes veikšanas un izmantošanas mehānismu un instrumentus; 

 pilnveidot robežkontroles un robežuzraudzības tehnisko līdzekļu nodrošinājumu, 

izmantojot Eiropas Savienības fondu projektu finansējumu; 

 pilnveidot resursu plānošanas, izmantošanas un pārvaldības iekšējās kontroles 

sistēmu; 

 realizēt Valsts robežsardzes organizatoriskajā pretkorupcijas pasākumu plānā 

noteiktos uzdevumus; 

 realizēt skaidru, godprātīgu dienesta pienākumu izpildi motivējošu personāla 

materiālo stimulēšanu Atlīdzības likumā noteiktajā apjomā; 

 nodrošināt projekta Eiropas robežu novērošanas sistēmas (EUROSUR) praktisko 

realizāciju Latvijā; 

 nodrošināt Valsts robežsardzes struktūrvienību dalību FRONTEX Aģentūras 

2012.gada pasākumos; 

 nodrošināt atbalsta projektu realizāciju trešajās valstīs robežas kontroles jomās. 

 

Plašāka informācija: www.rs.gov.lv   

 

Drošības policija 
 

 Drošības policija ir Latvijas valsts drošības iestāde, kas 

Valsts drošības iestāžu likumā noteiktā kārtībā veic: 

pretizlūkošanas un operatīvās darbības pasākumus; izmeklēšanas 

darbības saistībā ar noziedzīgiem nodarījumiem valsts drošības 

jomā; valsts noslēpuma aizsardzības pasākumus; valsts 

amatpersonu aizsardzības pasākumus, kā arī preventīvos un 

koordinējošos pasākumus pretterorisma jomā. Šīs funkcijas 

Drošības policijas centrālās un reģionālās struktūrvienības veic 

visā valsts teritorijā. Drošības policijas priekšnieks - ģenerālis 

Jānis Reiniks. 

 

 

Viens no svarīgākajiem Drošības policijas uzdevumiem ir 

valsts augstāko amatpersonu nodrošināšana ar savlaicīgu un precīzu pretizlūkošanas un 

operatīvo darbību rezultātā iegūtu informāciju, kas nepieciešama lēmumu pieņemšanai 

nacionālās drošības jomā. 2011.gadā par nacionālajai drošībai nozīmīgiem jautājumiem 

Drošības policija kopumā sagatavoja 586 informatīvi analītiskos materiālus. 

 

Pārskata gada galvenie uzdevumi 

 

 2011.gadā bija vērojami atsevišķi procesi, kuri radīja ietekmi uz konstitucionālo 

iekārtu un Latvijas Republikas iekšpolitisko stabilitāti. Drošības policija konstatēja 

sociāli politiskos procesus valsts iekšienē, kuri atstāja negatīvas sekas uz dažādu 

sabiedrības grupu attiecībām, kā arī uz sabiedrību kopumā; 

http://www.rs.gov.lv/
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 Drošības policija veica pastiprinātu sabiedrības radikalizāciju veicinošu sociāli 

politisko un reliģisko procesu izpēti, kā arī organizēja operatīvos un preventīvos 

pasākumus, lai identificētu un apsteidzoši reaģētu uz šiem riskiem; 

 būtisks Drošības policijas darbības virziens bija Latvijas, Eiropas Savienības un 

Ziemeļatlantijas līguma organizācijas noslēpumu aizsardzības pasākumu veikšana;  

 2011.gadā Drošības policija pārbaudīja 2067 personas, kuras veic vai plāno veikt 

darbu ar valsts noslēpuma objektiem. 24 gadījumos tika konstatēta šo personu 

neatbilstība pieejai valsts noslēpumam, un pieņemts lēmums par atteikumu izsniegt 

speciālās atļaujas darbam ar valsts noslēpumu; 

 Drošības policija ir atbildīga par pretizlūkošanas un operatīvās darbības pasākumu 

īstenošanu terorisma risku samazināšanai un vienlaikus ir koordinējošā institūcija 

Latvijā pretterorisma jomā; 

 terorisma draudu līmenis Latvijā 2011.gadā nav mainījies un ir saglabājies relatīvi 

zems. 2011.gadā Latvijā nav notikuši terora akti vai citi noziedzīgi nodarījumi, kas 

būtu saistīti ar terorismu;  

 2011.gadā Drošības policija pastāvīgi plānoja, organizēja un veica Latvijas Republikas 

Saeimas priekšsēdētāja, Ministru prezidenta, kā arī iekšlietu ministra un vēstnieku 

aizsardzību; 

 pārskata periodā Drošības policijā tika uzsākti 50 kriminālprocesi, kā arī pieci 

kriminālprocesi saņemti izmeklēšanas veikšanai no citām tiesību aizsardzības 

iestādēm. 

 

 

Nākamajā gadā plānotie pasākumi 

 

 Īpaša uzmanība tiks pievērsta starptautiskajai sadarbībai, valstī notiekošajiem sociāli 

ekonomiskajiem procesiem un sabiedrisko procesu monitoringam, lai identificētu un 

novērstu valsts iespējamos apdraudējumus. 

 

Plašāka informācija: http://www.iem.gov.lv/lat/drosibas_policija/  

 

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde 
 

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde ir iekšlietu 

ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kas īsteno 

valsts migrācijas un patvēruma politiku, nosaka personu tiesisko 

statusu valstī, veic iedzīvotāju uzskaiti, kā arī izsniedz personu 

apliecinošus un ceļošanas dokumentus. Pilsonības un migrācijas 

lietu pārvaldes priekšnieks - Vilnis Jēkabsons. 

  

Pārskata gada galvenie uzdevumi 

 

 veikts pasākumu kopums (grozījumi tiesību aktos, 

informācijas sistēmu pilnveidošana, darbinieku apmācība u.c.), lai 

uzsāktu jauna personu apliecinoša dokumenta – elektroniskās 

identifikācijas kartes – izsniegšanu un lai nodrošinātu uzturēšanās atļauju trešo valstu 

pilsoņiem izsniegšanu atsevišķa dokumenta – identifikācijas kartes – formā; 

 veikts pasākumu kopums (grozījumi tiesību aktos, procedūru izstrāde, darbinieku 

apmācība u.c.), lai ieviestu 2009.gada 25.maija Padomes Direktīvas 2009/52/EK par 

http://www.iem.gov.lv/lat/drosibas_policija/
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trešo valstu valstspiederīgo ieceļošanu un uzturēšanos augsti kvalificētas 

nodarbinātības nolūkos prasības. Direktīva paredz ieviest tā dēvēto Eiropas Savienības 

Zilo karti augsti kvalificēta darbaspēka no trešajām valstīm migrācijas plūsmas 

vienotai organizēšanai un kontrolei; 

 veikts pasākumu kopums, lai nodrošinātu Nacionālās vīzu informācijas sistēmas 

sasaisti ar Centrālo Vīzu informācijas sistēmu; 

 nodrošināta administratīvo pārkāpumu lietu izskatīšana un naudas sodu samaksas 

kontrole administratīvo pārkāpumu lietās; 

 pilnveidota Vienotās Migrācijas informācijas sistēmas Patvēruma meklētāju 

apakšsistēma, iekļaujot datus par patvēruma iesniegumiem un patvēruma procedūrā 

pieņemtajiem lēmumiem, kas patvēruma procedūrā iesaistīto institūciju amatpersonām 

ļauj iegūt informāciju par patvēruma lietā pieņemto lēmumu tiešsaistē; 

 veikts pasākumu kopums, lai nodrošinātu Šengenas ieceļošanas liegumu datu 

automātisku nodošanu no Vienotās Migrācijas informācijas sistēmas Ieceļošanas 

liegumu apakšsistēmas uz Šengenas informācijas sistēmu, kas nodrošina datu kvalitāti 

un novērš kļūdu iespējamību; 

 veikti pasākumi, lai optimizētu naturalizācijas un pēc 1991.gada 21.augusta dzimušo 

nepilsoņu un bezvalstnieku bērnu atzīšanas par Latvijas pilsoņiem procedūru, 

paredzot, ka iesniegumu par bērna atzīšanu par Latvijas pilsoni var iesniegt 

dzimtsarakstu nodaļā un, samazinot iesniedzamo dokumentu skaitu, kā arī optimizējot 

pilsonības pretendentu zināšanu pārbaudes, samazināt iesnieguma izskatīšanas laiku 

u.c. 

 

Nākamajā gadā plānotie pasākumi 

 

 uzsākt personas apliecību (elektronisko identifikācijas karšu un elektronisko 

uzturēšanās atļauju (karšu)) izsniegšanu; 

 papildināt Nacionālo Vīzu informācijas sistēmu, lai uzsāktu Pierobežas satiksmes 

atļauju izsniegšanu; 

 pilnveidot Nacionālās Vīzu informācijas sistēmas elektronisko pakalpojumu 

„Šengenas vīzas pieteikums”, nododot ekspluatācijā pārējās divas elektroniskā 

pakalpojuma daļas – apmeklējuma rezervēšanas pārstāvniecībā moduli un e-

pakalpojuma sadaļu tūrisma firmām; 

 izstrādāt elektronisko pakalpojumu, kura ietvaros personai būs iespēja pārbaudīt 

attiecīgās personas rīcībspēju; 

 nodrošināt pārstāvju dalību Eiropas Patvēruma atbalsta biroja valdes darbā  un Eiropas 

Patvēruma atbalsta biroja  nacionālā kontaktpunkta uzdevumu izpildi;  

 īstenot Eiropas migrācijas tīkla 2012.gada darba programmas aktivitātes: sniegt 

informāciju, sagatavot pētījumus, ziņojumus, piedalīties Eiropas Migrācijas tīkla 

organizētajās sanāksmes, konferencēs, nodrošināt nacionālā kontaktpunkta darbību; 

 organizēt informatīvās dienas par Latvijas pilsonības iegūšanas jautājumiem, lai 

sniegtu informāciju par pilsonības iegūšanu jauniešiem skolās, sniegtu vispārēju 

informāciju par naturalizācijas procesu un Pilsonības likumā noteikto zināšanu 

pārbaudēm, kā arī sniegtu iespēju pretendentiem pārbaudīt savas zināšanas; 

 sagatavot Personas deklarētās elektroniskās adreses koncepcijas projektu. Koncepcijas 

projekts sniegs vērtējumu par tiesisko regulējumu un tehnoloģisko risinājumu 

personas elektroniskās adreses deklarēšanai un tālākai valsts institūciju komunikācijai 

ar iedzīvotājiem; 
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 turpināt Imigrācijas politikas koncepcijas izstrādi. Koncepcija raksturos pašreizējo 

situāciju un iezīmēs būtiskākās izmaiņas, kas jāveic tiesību aktos, lai migrācija 

veicinātu tautsaimniecības attīstību; 

 izstrādāt likumprojektu „Grozījumi Imigrācijas likumā”; 

 izstrādāt likumprojektu „Grozījumi likumā „Par Eiropas Savienības pastāvīgā 

iedzīvotāja statusu Latvijas Republikā”” saistībā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 

direktīvas 2011/51/ES (2011.gada 11.maijs), ar ko groza Padomes Direktīvu 

2003/109/EK prasību, ieviešanu; 

 izstrādāt likumprojektu „Grozījumi Patvēruma likumā” saistībā ar Eiropas Parlamenta 

un Padomes Direktīvas 2011/95/ES (2011.gada 13. decembris) prasību ieviešanu, kā 

arī, lai uzlabotu patvēruma procedūru un precizētu nosacījumus statusa iegūšanai;  

 izstrādāt likumprojektu „Repatriācijas likums”. 

 

Plašāka informācija: www.pmlp.gov.lv  

 

 

Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs 
 

Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs ir Iekšlietu 

ministrijas pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde. 

Informācijas centra darbības mērķis ir veicināt noziedzības 

novēršanu un apkarošanu, sabiedriskās kārtības un drošības 

aizsardzību, izmantojot informācijas apstrādes un analīzes 

līdzekļus, kā arī nodrošināt Iekšlietu ministrijas un tās padotībā 

esošās iestādes ar Eiropas Savienības prasībām atbilstošām 

operatīvo radiosakaru un privāto elektronisko sakaru tīklu 

sistēmām. Iekšlietu ministrijas Informācijas centra priekšnieks - 

Jānis Rītiņš. 

 

Pārskata gada galvenie uzdevumi 

 

 turpināta dažādu attīstības projektu īstenošana ES un ārvalstu finansējuma piesaiste, 

piemēram, „Nacionālās Biometrijas datu apstrādes sistēmas integrācija ar Šengenas 

informācijas sistēmu II un Integrēto iekšlietu informācijas sistēmu” un „Noziedzības 

prevencija un apkarošana”; 

 nodrošināta ziņu sniegšana valsts un pašvaldība iestādēm, kā arī elektronisko 

pakalpojumu uzturēšana un jaunu e-pakalpojumu izveide, t.sk., 2011.gadā sagatavotas 

un izsniegtas 12886 izziņas par (ne)sodāmību, no kurām 4212 (32,68%) pieprasītas, 

izmantojot e-pakalpojumus portālā www.latvija.lv; 

 turpināta koordinējošo pasākumu veikšana saistībā ar informācijas apmaiņu ar Interpol 

(turpināta PUSH&PULL risinājuma ekspluatācija); 

 veikti Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju infrastruktūras uzturēšanas pasākumi; 

 nodrošināta esošās telekomunikāciju sistēmas darbība un tehniskā ekspluatācija; 

 nodrošināta Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu lietvedības, personāla un 

vienotās grāmatvedības informācijas sistēmu uzturēšana; 

 veikta Iekšlietu ministrijas elektronisko sakaru tīkla pieslēguma punktu modernizācija 

26 Valsts policijas reģionālajos iecirkņos, pārslēdzot sakaru kanālus uz VoIP 

tehnoloģijām u.c. 

  

http://www.pmlp.gov.lv/
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Nākamajā gadā plānotie pasākumi 

 

 turpināt Iekšlietu ministrijas Informācijas centra pārziņā esošo informācijas sistēmu 

pilnveidošanas un tehniskās uzturēšanas nodrošināšanu; 

 turpināt sakaru sistēmas tehniskās ekspluatācijas nodrošināšanu; 

 turpināt iesākto attīstības projektu īstenošanu, kā arī meklēt jaunas iespējas ES un 

ārvalstu finansējuma piesaistei; 

 nodrošināt ziņu sniegšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā; 

 nodrošināt informācijas apmaiņu starptautiskajā līmenī saskaņā ar ES lēmumiem/ 

tiesību aktiem, t.sk., turpināt pasākumu kompleksa realizāciju attiecībā uz informācijas 

apmaiņas par sodāmībām elektroniskā veidā starp ES dalībvalstu centrālajām  

iestādēm (Eiropas Sodāmības reģistra informācijas sistēma, ECRIS) un pasākumu 

kompleksa realizāciju attiecībā uz automatizētās informācijas apmaiņas par DNS, 

pirkstu nospiedumu un transportlīdzekļu reģistrācijas datu ieviešanu starp ES 

dalībvalstu kompetentām iestādēm; 

 turpināt jaunu e-pakalpojumu izveidi; 

 veikt IKT infrastruktūras uzturēšanas pasākumus; 

 veikt Iekšlietu ministrijas informācijas un komunikāciju resursu centralizāciju un 

optimizāciju; 

 veikt tiesībsargājošu iestāžu radiosakaru tīkla modernizāciju, kā arī veikt vienotā 

starpministriju datortīkla ES dokumentu aprites izstrādi un ieviešanu (rīcības plāns, lai 

sagatavotos Latvijas prezidentūrai ES Padomē 2015.gadā) u.c. 

 

Plašāka informācija: http://www.ic.iem.gov.lv/  

 

 

 

Nodrošinājuma valsts aģentūra 
 

 Nodrošinājuma valsts aģentūra ir iekšlietu ministra 

pakļautībā esoša valsts pārvaldes iestāde. Iekšlietu ministrs 

aģentūras pakļautību īsteno ar Iekšlietu ministrijas starpniecību. 

Aģentūra izveidota, lai nodrošinātu Iekšlietu ministrijas un tās 

padotībā esošo iestāžu darbību nekustamo īpašumu, publisko 

iepirkumu un valsts materiālo rezervju jomā, kā arī veiktu 

normatīvajos aktos noteiktās darbības ar lietiskajiem 

pierādījumiem un arestēto mantu, kas saistīta ar krimināllietām, kā 

arī administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un 

dokumentiem. Nodrošinājuma valsts aģentūras direktors -     

Raimonds Bluķis. 

 

   Pārskata gada galvenie uzdevumi 

 

Nodrošinājuma valsts aģentūras 2011.gada budžets plānots ar mērķi pieejamo līdzekļu 

ietvaros nodrošināt galvenās funkcijas: 

 valsts materiālo rezervju glabāšanu, atjaunināšanu un veidošanu;  

 administratīvo pārkāpumu lietās un krimināllietu ietvaros izņemtās mantas 

uzglabāšanu, atgriešanu, realizāciju vai iznīcināšanu;  

 nekustamo īpašumu apsaimniekošanu un uzturēšanu. 

 

http://www.ic.iem.gov.lv/
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Lai nodrošinātu iestādes darbību un samazinātu izdevumus, tika veikti šādi pasākumi:  

 veiktas pārrunas ar preču un pakalpojumu piegādātājiem par cenu (izmaksu) 

samazinājumu, nepieciešamības gadījumā izdarot grozījumus līgumos; 

 veikts pasākumu komplekss, lai iespēju robežās samazinātu siltumenerģijas un 

elektroenerģijas patēriņu; 

 kārtējie remonti nekustamo īpašumu objektos netika veikti, nodrošinot tikai 

remontdarbus avārijas gadījumos. 

 

Nākamajā gadā plānotie pasākumi 

 

    2012.gadā aģentūra nodrošinās tai deleģētās funkcijas pieejamo līdzekļu ietvaros:  

 tiks mazināti nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un uzturēšanas izdevumi;  

 Iekšlietu ministrijas padotības iestāžu funkcijas nodrošināšanai neizmantotie 

nekustamie īpašumi un to daļas tiks iznomāti un iegūtie līdzekļi tiks izmantoti šo 

īpašumu apsaimniekošanai un uzturēšanai;  

 Saskaņā ar Iekšlietu ministrijas 2011.gada 19.decembra rīkojumu Nr.2248 „Par 

nekustamo īpašumu pārvaldīšanas centralizāciju” 2012.gadā plānots pārņemt 

apsaimniekošanā un pārvaldīšanā nekustamos īpašumus Rīgas pilsētā, Rīgas un 

Kurzemes reģionā. 

 

Plašāka informācija:http://nva.iem.gov.lv/  

 

 

 

Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centrs 
 

Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centrs izveidots, 

pamatojoties uz Ministru kabineta 2010.gada 15.septembra 

rīkojumu Nr.547 „Par Iekšlietu ministrijas veselības un 

sociālo lietu valsts aģentūras reorganizāciju” ar kuru uzdots 

Iekšlietu ministrijas veselības un sociālo lietu valsts aģentūru 

reorganizēt un to pārveidot par iekšlietu ministra pārraudzībā 

esošu tiešās pārvaldes iestādi. Iekšlietu ministrijas veselības 

un sporta centra direktors - Uģis Iskrovs. 

 

 

Pārskata gada galvenie uzdevumi 

 

 veikti norēķini ar ārstniecības iestādēm par amatpersonām sniegtajiem veselības 

aprūpes pakalpojumiem; 

 sniegta metodiska un konsultatīva palīdzība Iekšlietu ministrijas padotībā esošajām 

iestādēm jautājumos, kas saistīti ar veselības aprūpi; 

 izmaksātas amatpersonām normatīvajos aktos noteiktās kompensācijas un pabalsti; 

 sadarbībā ar Iekšlietu ministrijas padotībā esošajām iestādēm organizēti darba 

aizsardzības pasākumi; 

 veicot metodisku vadību, pilnveidota amatpersonu vispārējā un speciālā fiziskā 

sagatavotība, organizētas amatpersonām fiziskās sagatavotības pārbaudes, sacensības 

un citi sporta pasākumi, sniegti priekšlikumi amatpersonu fiziskās sagatavotības 

uzlabošanai; 

 attīstīti dažādi sporta veidi un koordinēta amatpersonu piedalīšanās starptautiskās 

sacensībās un citos sporta pasākumos. 

http://nva.iem.gov.lv/
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Iekšlietu ministrijas Sporta sezonas noslēguma sacensības 

  

Nākamajā gadā plānotie pasākumi 

 

 turpināt veselības aprūpes pakalpojumu apmaksu ārstniecības iestādēm par 

amatpersonām sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem; 

 kompensēt izdevumus amatpersonām, kuras  veselības aprūpes pakalpojumus ir 

apmaksājušas no saviem līdzekļiem; 

 turpināt pabalstu izmaksu amatpersonām, kuras, pildot likumos noteiktos pienākumus, 

ir cietušas nelaimes gadījumā un guvušas veselības bojājumu; 

 organizēt amatpersonām fiziskās sagatavotības pārbaudes, sacensības un citus sporta 

pasākumus; 

 veicināt talantīgo sportistu izaugsmi un augstu sportisko rezultātu sasniegšanu, 

nodrošinot viņu piedalīšanos dažāda līmeņa sacensībās; 

 sadarboties ar Latvijas Olimpisko vienību profesionālo sportistu fiziskās attīstības un 

augstu sporta sasniegumu veicināšanai.  

 

Plašāka informācija:http://www.vsc.iem.gov.lv/  

 

 

Iekšlietu ministrijas poliklīnika 
 

Iekšlietu ministrijas poliklīnika ir Valsts sabiedrība ar 

ierobežotu atbildību, kurā ministrija ir kapitāla daļu turētāja. 

Iekšlietu ministrijas poliklīnikas valdes priekšsēdētājs - Didzis 

Āzens.   

  

Pārskata gada galvenie uzdevumi 

 

 piedalīšanās dienesta pienākumu izpildei atbilstoša 

personāla nodrošināšanā iekšlietu nozarē – darbinieku 

veselības stāvokļa kontrole darbinieku pieņemšanai un 

atvaļināšanai no dienesta; 

 sniegti ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumi gan 

primārās (ģimenes ārstu), gan sekundārās (speciālistu, diagnostisko 

izmeklējumu) veselības aprūpes līmenī. 

 

 

http://www.vsc.iem.gov.lv/
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Baltkrievijas Republikas delegācijas vizīte Iekšlietu ministrijas poliklīnikā 

 

Plašāka informācija:http://poliklinika.iem.gov.lv/lat/par_mums.php  

 

  

http://poliklinika.iem.gov.lv/lat/par_mums.php
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Ministrijas struktūra 
 

Ministrijā 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, Iekšējā audita 

nodaļa un Personāla vadības nodaļa.  

Atbilstoši demokrātiskas valsts iekārtas un sabiedrības principiem Iekšlietu ministrijas 

padotībā esošo 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. 

 

 

 

 

 

  

Ministrijas 

padotībā 

Valsts sabiedrība ar 

ierobežotu atbildību, 

kurā ministrija ir  

kapitāla daļu turētāja 

Valsts sabiedrība ar 

ierobežotu atbildību

"Iekšlietu ministrijas 

poliklīnika"

Iekšlietu ministrijas 

veselības un sporta 

centrs

Nodrošinājuma

valsts aģentūra

Valsts policija
Drošības

policija

Valsts 

robežsardze

Valsts 

ugunsdzēsības un 

glābšanas dienests

Pilsonības un 

migrācijas lietu 

pārvalde

Iekšlietu ministrijas 

Informācijas centrs

MINISTRS

Valsts sekretārs

Ministra 

birojs 

Iekšlietu ministrijas strukturālā shēma

Valsts sekretāra 

palīgs

Valsts sekretāra 

vietnieks

Galvenās grāmatvedības nodaļa 

Nozares politikas 

departaments  

Juridiskais 

departaments 

Valsts sekretāra 

vietnieks

Politikas plānošanas nodaļa  

Politikas ieviešanas nodaļa  

Normatīvo aktu nodaļa  

Tiesiskā atbalsta nodaļa   

Starptautisko tiesību nodaļa   

Starptautiskās sadarbības nodaļa   

Eiropas lietu nodaļa  

Eiropas lietu un 

starptautiskās sadarbības 

departaments  

Starptautisko projektu 

koordinācijas nodaļa   

Slepenā režīma nodaļa  

Iekšējā audita nodaļa 
Finanšu politikas un 

metodoloģijas nodaļa  

Finanšu vadības 

departaments 

Projektu kontroles nodaļa 

Lietvedības nodaļa 

Sabiedrisko attiecību un 

organizatoriskā darba nodaļa 

Informātikas un sakaru 

nodaļa 

Aģentūru darba 

uzraudzības nodaļa 

Budžeta nodaļa  

Personāla vadības 

nodaļa 

Administratīvais 

departaments 
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2.FINANŠU RESURSI UN IESTĀDES DARBĪBAS REZULTĀTI 
 

2.1. Valsts budžeta finansējums un tā izlietojums  
 

Iekšlietu ministrijai 2011.gadam saskaņā ar tiesību aktiem (likumu „Par valsts budžetu 

2011.gadam”, Ministru kabineta un Finanšu ministrijas izdotajiem rīkojumiem) tika plānoti: 

1. Finanšu resursi izdevumu segšanai –157 900 532 lati (izpilde –155 272 323 lati): 

2. Izdevumi kopā –160 669 890 lati (izpilde – 154 631 402 lati), tajā skaitā: 

2.1. uzturēšanas izdevumi –149 161 929 lati (izpilde – 143 966 646 lati);  

2.2. izdevumi kapitālieguldījumiem – 11 507 961 lats (izpilde – 10 664 756).          

Iekšlietu ministrijas centrālais aparāts 2011.gadā ir tieši administrējis valsts budžeta 

līdzekļus 3 932 545 latu apmērā, tajā skaitā: 

1. ar Iekšlietu ministrijas centrālā aparāta darbību saistītie izdevumi tiek finansēti no 

šādām budžeta programmām/apakšprogrammām: 

 

Kods 

Budžeta 

programma/ 

apakšprogramma 

Izdevumu veids (pasākumi) 

Izpilde 

2011.gadā, 

latos 

I.Valsts pamatfunkciju īstenošana 

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, izdevumi  

transportlīdzekļu uzturēšanai). 

1 687 479 

02.03.00 

Vienotās sakaru un 

informācijas sistēmu 

uzturēšana un 

vadība 

– Izdevumi, kas saistīti ar ministrijas vienotās sakaru 

sistēmas izveidi, pārvaldīšanu un uzturēšanu, kā arī 

nepārtrauktas darbības un funkcionalitātes 

nodrošināšanu; 

– izdevumi interneta pakalpojumiem un pieslēguma 

punktu valsts informācijas tīklam abonēšanas 

maksai; 

– izdevumi sakaru līdzekļu remontam un iegādei; 

– izdevumi darbinieku atlīdzībai, kuri apkalpo centrālo 

aparātu IT jomā. 

31 526 

06.01.00 Valsts policija 

– Izdevumi Valsts policijas autovadītāju atlīdzībai, 

kuri apkalpo centrālo aparātu; 

– transportlīdzekļu līzinga maksājumi. 

23 235 

40.02.00 

Nekustamais 

īpašums un 

centralizētais 

iepirkums 

– Ministrijas administratīvā kompleksa nomas maksa; 

– komunālie maksājumi un apsaimniekošanas 

izdevumi; 

– kancelejas preču iegādes izdevumi; 

– inventāra iegādes izdevumi; 

– kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiālu 

iegādes izdevumi; 

– centralizēto kapitālieguldījumu programmas ietvaros 

veiktie pasākumi.  

735 861 

 KOPĀ (I)  2 478 101 
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II.ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu 

īstenošana 

70.08.00 

Tehniskā palīdzība 

Solidaritātes un 

migrācijas plūsmu 

pārvaldīšanas 

pamatprogrammas 

fondu apgūšanai 

(2007-2013)” 

Izdevumi 12,5 amata vietu, kuru pienākumos ir projektu 

vadības un kontroles jautājumi, uzturēšanai no tehniskās 

palīdzības līdzekļiem. 

135 156 

71.05.00 

Tehniskā palīdzība 

Eiropas Ekonomikas 

zonas finanšu 

instrumenta un 

Norvēģijas valdības 

divpusējā finanšu 

instrumenta 

apgūšanai (2007-

2013) 

 

Izdevumi 0,5 amata vietas, kuras pienākumos ir projektu 

vadības jautājumi, uzturēšanai no tehniskās palīdzības 

līdzekļiem. 

3 826 

 KOPĀ (II)  138 982 

 PAVISAM KOPĀ   2 617 083 

 
2. Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzfinansēto projektu īstenošanas 

nodrošināšana šādā budžeta apakšprogrammā: 

 

Kods 

Budžeta 

programma/ 

apakšprogramma 

Izdevumu veids (pasākumi) 

Izpilde 

2011.gadā, 

latos 

70.02.00 

Atmaksas valsts 

pamatbudžetā par 

Solidaritātes un 

migrācijas plūsmu 

pārvaldīšanas 

pamatprogrammas 

fondu finansējumu 

(2007-2013) 

Atmaksa valsts pamatbudžetā. 1 154 213 

 KOPĀ :  1 154 213 

 

3. centralizēti veicamo izdevumu administrēšanas nodrošināšana šādās budžeta 

programmās: 

 

Kods Budžeta programma Izdevumu veids (pasākumi) 

Izpilde 

2011.gadā, 

latos 

33.00.00 

Bērna piedzimšanas 

pabalsti 

amatpersonām ar 

speciālajām dienesta 

pakāpēm 

Finansējuma piešķiršanas nodrošināšana bērna 

piedzimšanas pabalstu izmaksai amatpersonām ar 

speciālajām dienesta pakāpēm. 2011.gadā izmaksāti 25 

bērnu, kuri dzimuši līdz 2010.gada 4.novembrim, 

piedzimšanas pabalsti Iekšlietu ministrijas sistēmas 

amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm.  

60 276 

14.00.00 Augstākā izglītība 

Maksājuma veikšana saistībā ar Latvijas Policijas 

akadēmijā studējošo studiju turpināšanu Latvijas 

Universitātē saskaņā ar Iekšlietu ministrijas un Latvijas 

Universitātes 2009.gada 30.oktobrī noslēgto Vienošanās 

protokolu par Latvijas Policijas akadēmijas studējošo 

studiju turpināšanu Latvijas Universitātē. 

100 973 

 KOPĀ :  161 249 

 
PAVISAM 

(1.+2.+3.) 
 3 932 545 
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Iekšlietu ministrijas centrālā aparāta galveno pasākumu  

tieši administrēto izdevumu sadalījums 

 
 

 

2.2. 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. 

Budžeta programmas 01.00.00 „Iekšlietu politikas plānošana” valsts budžeta līdzekļu 

izlietojuma efektivitāte - 99,9% . 

 

2011.gada plāns 

 (tūkst. latu) 

2011.gada izpilde 

 (tūkst. latu) 

2011.gada izpilde pret 

2011.gada plānu (%) 

1 688 1 687 99,9 

 

2011.gadā Iekšlietu ministrija izdevusi 2 437 rīkojumus, 57 iekšējos normatīvos aktus, 

valsts sekretāru sanāksmē izsludināti 80 normatīvo aktu, politikas plānošanas dokumentu un 

informatīvo ziņojumu projekti. 

 

Papildu darbības galvenajiem mērķiem Iekšlietu ministrijas centrālais aparāts: 

 administrē atmaksas valsts pamatbudžetam; 

Atlīdzība ministrijas 

centrālajā aparātā 

strādājošiem 
Ls 1 642 117 

42% 

 

 

Izdevumi augstākajai 
izglītībai 

Ls 100 973 

3% 

Pārējie izdevumi 

Ls 974 966 

25% 

Atmaksas valsts 

pamatbudžetā 

 Ls 1 154 213 
29% 

Bērna piedzimšanas 

pabalstu izmaksa 

amatpersonām ar 
speciālajām dienesta 

pakāpēm 

Ls 60 276 
1% 
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Budžeta apakšprogrammas 70.02.00 „Atmaksas valsts pamatbudžetā par Solidaritātes 

un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas fondu finansējumu (2007-2013)” 

valsts budžeta līdzekļu izlietojuma efektivitāte – 39,2%. 

 

2011.gada plāns 

 (tūkst. latu) 

2011.gada izpilde 

 (tūkst. latu) 

2011.gada izpilde pret 

2011.gada plānu (%) 

2 943 1 154 39,2 

 

Atmaksas valsts pamatbudžetā: 

 par Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas Ārējo robežu 

fonda 2007.gada un 2008.gada programmu finansējumu - 720,4 tūkst. latu; 

 par Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas Eiropas 

Atgriešanās fonda 2008.gada programmas finansējumu – 184,6 tūkst. latu; 

 par Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas Eiropas Bēgļu 

fonda 2008.gada programmas finansējumu – 243,8 tūkst. latu; 

 par Eiropas Savienības 7.ietvarprogrammas finansējumu – 5,4 tūkst. latu. 

 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 % 

(izmaksāti 25 bērna piedzimšanas pabalsti). 

 

2011.gada plāns 

 (tūkst. latu) 

2011.gada izpilde  

(tūkst. latu) 

2011.gada izpilde pret 

2011.gada plānu (%) 

60 60 100,0 

 

 nodrošina maksājumu veikšanu saistībā ar Latvijas Policijas akadēmijā studējošo 

studiju turpināšanu Latvijas Universitātē saskaņā ar Iekšlietu ministrijas un Latvijas 

Universitātes 2009.gada 30.oktobrī noslēgto Vienošanās protokolu par Latvijas 

Policijas akadēmijas studējošo studiju turpināšanu Latvijas Universitātē. 

 

Budžeta programmā 14.00.00 „Augstākā izglītība” šim mērķim paredzēto valsts 

budžeta līdzekļu izlietojuma efektivitāte – 99,0 %. 

 

2011.gada plāns 

 (tūkst. latu) 

2011.gada izpilde  

(tūkst. latu) 

2011.gada izpilde pret 

2011.gada plānu (%) 

102 101 99,0 

 

2.3. Sadarbības partneru finansēto programmu un ārvalstu ieguldījumu 

programmu ietvaros īstenoto projektu rezultāti un līdzekļu izlietojums 
 

I.Ārvalstu finanšu palīdzība 

 

Iekšlietu ministrijas budžetā 2011.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 Kopienas iniciatīvas; 

 3.mērķis „Eiropas teritoriālā sadarbība”; 
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 citi ES politiku instrumenti; 

 Norvēģijas valdības divpusējais finanšu instruments; 

 Ziemeļu Ministru padomes Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programma. 

 

II.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 pavisam ir 

izveidoti četri fondi un projektu realizācijai ir paredzēts Eiropas Savienības finansējums (75% 

apmērā no kopējām izmaksām):  

 Ārējo robežu fonds (External Border Fund) (2007.-2013.gadam) saskaņā ar Eiropas 

Parlamenta un Padomes lēmumu Nr.574/2007/EC ( 15 843 712 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 (10 012 785 eiro); 

 Eiropas Atgriešanās fonds (European Return Fund) (2008.-2013.gadam) saskaņā ar 

Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumu Nr.575/2007/EC (2 970 155 eiro); 

 Eiropas Bēgļu fonds (European Refugee Fund) (2008.-2013.gadam)  (2 688 989 eiro).  

o Ministrija sekmīgi nodrošina vadošās iestādes funkcijas Solidaritātes un 

migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas 2007.-2013.gadam 

īstenošanu trīs fondos (Ministru kabineta 2010.gada 27.jūlija noteikumi Nr. 

676 „Vispārīgās programmas „Solidaritāte un migrācijas plūsmu pārvaldība” 

ietvaros izveidoto fondu vadības un kontroles kārtība”): 

 Eiropas Ārējo robežu fonds (2007.–2013.gads); 

 Eiropas Atgriešanās fonds (2008.–2013.gads); 

 Eiropas Bēgļu fonds (2008.–2013.gads). 

Eiropas Ārējo robežu fonda (turpmāk – EĀRF) 2009.gada programmas ietvaros ir 

veiksmīgi pabeigta visu projektu īstenošana. Tiek gatavots EĀRF 2009.gada programmas 

noslēguma ziņojums iesniegšanai Eiropas Komisijai. EĀRF 2009.gada programmas ietvaros 

tika turpināta Nacionālās vīzu informācijas sistēmas savienojuma ar centrālo vīzu 

informācijas sistēmu nodrošināšana.  

Eiropas Ārējo robežu fonda 2010.gada programmas ietvaros tika apstiprināta piecu 

projektu īstenošana Valsts robežsardzei, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei, Iekšlietu 

ministrijas Informācijas centram un Ārlietu ministrijai. Apstiprināto projektu īstenošana tiks 

pabeigta 2012.gada 30.jūnijā.  

Eiropas Atgriešanās fonds (turpmāk EAF) 2009.gada programmas ietvaros ir 

veiksmīgi pabeigta visu projektu īstenošana. Tiek gatavots EAF 2009.gada programmas 

noslēguma ziņojums iesniegšanai Eiropas Komisijai.  

EAF 2010.gada programmas ietvaros tika apstiprināta deviņi projektu īstenošana 

Valsts robežsardzei, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei, Tiesībsargam, kā arī  

Starptautiskās migrācijas organizācijas Rīgas birojam. Apstiprināto projektu īstenošana tiks 

pabeigta 2012.gada 30.jūnijā.  

Eiropas Bēgļu fonda (turpmāk – EBF) 2009.gada programmas ietvaros ir veiksmīgi 

pabeigta visu projektu īstenošana. Tiek gatavots EBF 2009.gada programmas noslēguma 

ziņojums iesniegšanai Eiropas Komisijai.  

EBF 2010.gada programmas ietvaros tika apstiprināta sešu projektu īstenošana Valsts 

robežsardzei, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei, kā arī nevalstiskā sektora 

organizācijām. Apstiprināto projektu īstenošana tiks pabeigta 2012.gada 30.jūnijā.  

            Vadošajā iestādē ir iesniegti 2009.gada programmas projektu gala pārskati, kuru 

izvērtēšanas process pabeigts, nodrošinot neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanu un atmaksu 

valsts budžeta ieņēmumos.  
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 Projektu finansēšana sākotnēji tiek plānota no valsts pamatbudžeta līdzekļiem, bet pēc 

projektu izdevumu sertificēšanas ministrija veic atmaksu valsts pamatbudžetā par 

Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas fondu finansējumu. 
   

2.4. Mērķu sasniegšanu kavējošie un veicinošie faktori 
 

2011.gadā Iekšlietu ministrijas padotībā esošās 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: 

 

1. Normatīvā regulējuma risks 

  

1.1. Spēkā esoši tiesību akti, kuros paredzētās normas ne vienmēr ir viennozīmīgi 

tulkojamas, rada piemērošanas problēmas un ar to saistītu nelietderīgu resursu patēriņu. 

Iekšlietu ministrija 2011.gadā sniedza būtiskus priekšlikumus Valsts un pašvaldību institūciju 

amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma (turpmāk – atlīdzības likums) normu 

pilnveidošanai (piemēram, brīvdienu un attaisnotas prombūtnes dienu apmaksas kārtība, 

piemaksas par pedagoģisko darbu, stundas algas likmes aprēķināšana). 

1.2. Neskaidras un pat pretrunīgas normas finanšu jomu reglamentējošos normatīvajos 

aktos (piemēram, atbilstoši atlīdzības likumam nav veiktas izmaiņas izdevumu klasifikācijā, 

tiek lietota spēkā neesoša terminoloģija, atsevišķos jautājumos nav sasaistīta budžeta 

pieprasījumā un gada pārskatā atspoguļojamā informācija). Iekšlietu ministrija sagatavoja un 

iesniedza Finanšu ministrijā būtiskus priekšlikumus, par finanšu jomu reglamentējošo 

normatīvo aktu regulējuma sakārtošanu, kas tika ņemti vērā, piemēram, izdevumu 

klasifikācijas, ieņēmumu klasifikācijas, asignējumu piešķiršanas un maksājumu izpildes 

kārtības Valsts kasē, valsts budžeta izpildes analīzes, ieņēmumu no maksas pakalpojumiem 

un ar šo pakalpojumu sniegšanu saistīto izdevumu plānošanas un uzskaites, kā arī maksas 

pakalpojumu izcenojumu noteikšanas jomā.  

1.3. Izglītības jomas regulējums, kas rada problēmas tā pielietošanā, īpaši attiecībā uz 

Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu koledžām. 

1.4. Netiek nodrošināts nepieciešamais finansējums normatīvo aktu prasību izpildei 

tādā apmērā, kā būtu nepieciešams, līdz ar to turpinās prakse, ka līdzekļi saimnieciskā gada 

laikā tiek pieprasīti no programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” vai citām 

programmām (piemēram, parādsaistību segšanai valsts akciju sabiedrībai „Elektronisko 

sakaru direkcija”). 

2012.gadā tiks iesniegti priekšlikumi normatīvā regulējuma pilnveidošanai budžeta 

pieprasījumu sagatavošanas, gada pārskata sagatavošanas un citās jomās. 

 

2. Cilvēkresursu risks 

 

2.1. Zemais atlīdzības apmērs (īpaši amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm), 

ierobežotas sociālās garantijas (īpaši, uzturdevas kompensācijas apmērs), nav motivējošu 

faktoru, lai iekšlietu nozarē saglabātu kvalificētus un zinošus speciālistus, īpaši noziedzības 

atklāšanas un novēršanas jomā. Nodarbinātie, īpaši amatpersonas ar speciālajām dienesta 

pakāpēm, izvēlas doties izdienas pensijā vai pārtraukt dienesta attiecības neadekvātas 

atlīdzības dēļ. Tomēr 2011.gadā ir izdarīti grozījumi atlīdzību reglamentējošos normatīvajos 

aktos1, palielinot atsevišķu speciālo piemaksu maksimālo apmēru, kuras tika izmaksātas no 

                                                        
1
 Ministru kabineta 2011.gada 2.augusta noteikumi Nr.607„Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija 

noteikumos Nr.568 "Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes 

amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm mēnešalgu un speciālajām piemaksām"”. 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=212444
http://www.likumi.lv/doc.php?id=212444
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atalgojumam plānoto izdevumu ietaupījuma sakarā ar ievērojamo vakanču skaitu. Iestādes 

tām piešķirto finanšu resursu ietvaros izmantoja visus atļautos motivācijas instrumentus. 

Tomēr cilvēkresursu risks paliek aktuāls, jo bez papildu finanšu līdzekļu piešķiršanas 

nodrošināt motivāciju nebūs iespējams. 

2.2. Ievērojams nodarbināto skaita samazinājums, kā rezultātā rodas papildu slodze 

pārējiem nodarbinātajiem, vienlaikus būtiski nepalielinot atalgojumu (to ietekmē arī nodokļu 

paaugstināšana un inflācija), kas rada ievērojamu psiholoģisko spriedzi, kas, savukārt, 

ietekmē arī darba un dienesta pienākumu izpildi; ievērojams izdienas pensionāru skaita 

pieaugums, kas palielina valsts budžeta izdevumus izdienas pensiju izmaksai. 

2.3. Prioritārs jautājums sakarā ar kvalificēta un profesionāla personāla aiziešanu ir 

amatpersonu atbilstošas izglītības un profesionālās kvalifikācijas nodrošināšana. Tiek plānots 

izstrādāt jaunas profesionālās pilnveides programmas, piesaistot Eiropas Savienības fondu un 

ārvalstu sniegto finansiālo palīdzību gan amatpersonu, gan darbinieku tālākizglītībai. Tiks 

veikta jau notikušo strukturālo un funkcionālo reformu izvērtēšana, nepieciešamo strukturālo 

un funkciju izmaiņu plānošana, kā arī pasākumi optimālai darba organizēšanai, korupcijas 

risku mazināšanai, iekšējās kontroles pastiprināšanai, iekšējās disciplīnas uzlabošanai, kā arī 

tiks veikti pasākumi sabiedrisko attiecību jomā – sabiedrības priekšstata uzlabošanai par 

policijas tēlu. 

Tomēr pozitīvi vērtējams tas, ka 2012.gadā ir atļauta atvaļinājuma pabalsta izmaksa. 

Ekonomiskā situācija valstī ir stabilizējusies, kas mazina personāla psiholoģisko 

spriedzi. 

 

3.Finanšu risks  

 

3.1. Turpmāka valsts budžeta izdevumu konsolidācija, ja ekonomiskā situācija pasliktinās.  

3.2. Finanšu riski, kas saistīti ar valūtas un procentu likmju svārstībām, ja iestāde veic 

darījumus ārvalstu valūtās. 

3.3. Tiek izdoti normatīvie akti, kuru īstenošanai netiek piešķirti nepieciešamie finanšu 

resursi. 

3.4. Neskaidra veselības aprūpes organizācijas un finansēšanas kārtība, jo netiek 

nodrošināta publiski pieejama un pārskatāma informācija par tiem veselības aprūpes 

pakalpojumiem (tajā skaitā, ķirurģiskajām operācijām), kurus ārstniecības iestādes 

sniedz par valsts budžeta līdzekļiem, par šo plānveida pakalpojumu gaidīšanas rindām 

un saņemšanas iespējām centros, dienas stacionāros vai stacionāros; šī jautājuma 

interpretācija ir atkarīga no katras ārstniecības iestādes vadības un attiecīgā ārsta-

speciālista viedokļa, kas rada risku no Iekšlietu ministrijai amatpersonu ar speciālajām 

pakāpēm veselības aprūpei piešķirto finanšu resursu nelietderīgam izmantojumam. 

 

2.5. Piešķirto finanšu līdzekļu izmantošanas optimizēšanas pasākumi un to 

rezultāti  
 

I.Piešķirto finanšu līdzekļu izmantošanas optimizēšanas galvenie pasākumi un to 

rezultāti Iekšlietu ministrijas sistēmā  

 

Konsolidācijas pasākumi  

 

1. Saeima 2011.gada 14.aprīlī pieņēma likumu „Grozījumi likumā „Par valsts 

budžetu 2011.gadam”, samazinot Iekšlietu ministrijas izdevumus par 470 928 latiem, ko 

sastādīja 2011.gada budžeta papildu konsolidācijas pasākumi: 
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 izdevumu atlīdzībai samazinājums par 360 928 latiem (plānoto izdevumu piemaksām, 

naudas balvām, bērna piedzimšanas pabalstiem samazinājums, kā arī izdevumu 

samazinājums sakarā ar amata vietu skaita samazinājumu); 

 ar izglītības nodrošināšanu saistīto izdevumu samazinājums - 110 000 latu. 

  

2. Atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības 

likuma nosacījumiem 2011.gadā tika piešķirti bērna piedzimšanas pabalsti par bērniem, kas 

piedzimuši līdz 2010.gada 4.novembrim. Turpmāk šādi pabalsti vairs netiks piešķirti. 

3. Lai ierobežotu izdevumus atlīdzībai, arī 2011.gadā tika noteikts ierobežojums 

uzturdevas kompensācijas apmēram, normatīvajos aktos sociālo garantiju jomā2 noteikto 120 

latu mēnesī vietā izmaksājot tikai 50 latus, atlaišanas (atvaļināšanas) pabalsta apmēram, kā arī 

citiem sociālo garantiju veidiem, līdz ar to motivācija strādāt valsts pārvaldē bija jānodrošina, 

izmantojot atļautos motivācijas instrumentus atlīdzībai apstiprināto izdevumu ietvaros, 

galvenokārt uz vakanto amatu rēķina – naudas balvas, piemaksas, papildatvaļinājumi, papildu 

brīvdienas. 

4. Likumdošanas izmaiņas3, ar 2011.gada 1.janvāri palielinot pievienotās vērtības 

nodokļa likmi no 21% uz 22%, ietekmēja ministrijas sistēmas iestāžu izdevumus, un uzņemto 

līgumsaistību izpildei bija nepieciešams veikt papildu taupības pasākumus. 

 

Strukturālās reformas un optimizācijas pasākumi 

 

1. No 2011.gada 1.maija tika pilnībā likvidēta apvienība „Apsardze”
4
, tā rezultātā tika 

ievērojami samazināts ieņēmumu un no tiem segto izdevumu apjoms no sniegtajiem maksas 

pakalpojumiem (par 2 661 300 latiem), vienlaikus novēršot ilgstošo situāciju, ka Valsts 

policija sniedz pakalpojumus, kas ir piekritīgi komercdarbībai. 

2. Saskaņā ar grozījumiem atlīdzību
5
 un dienesta gaitu

6
 reglamentējošos normatīvajos 

aktos amatpersonas ar speciālajām dienesta pakāpēm – profesionāli sportisti, kuri nodarbojas 

ar Latvijas Republikas Nacionālās sporta padomes atbalstītiem sporta veidiem, ar 2011.gada 

1.janvāri noslēdza darba līgumus ar Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centru atbilstoši 

Sporta likuma 19.panta prasībām. No iestādēm (Valsts policija, Valsts robežsardze, Valsts 

ugunsdzēsības un glābšanas dienests), kurās profesionāli sportisti atradās dienestā, finanšu 

resursi un amata vietas tika pārdalītas Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centram. 

3. No 2011.gada 1.aprīļa Valsts policija no Satiksmes ministrijas pārņēma funkciju 

kontroles un pārkāpumu novēršanas autopārvadājumu jomā, pārdalot arī tam nepieciešamos 

personāla un finanšu resursus
7
. 

4. Saskaņā ar 2010.gada 9.septembrī Saeimā pieņemto likumu „Grozījumi likumā „Par 

izdienas pensijām Iekšlietu ministrijas sistēmas darbiniekiem ar speciālajām dienesta 

pakāpēm”” ar 2011.gada 1.janvāri izdienas pensiju administrēšanas un izmaksas funkciju 

                                                        
2
 Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumu Nr.565 „Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju 

amatpersonu un darbinieku sociālajām garantijām 99.,113.punkts 
3
 Grozījumi likumā „Par pievienotās vērtības nodokli” 

4
 Iekšlietu ministrijas 2009.gada 19.jūnija rīkojums Nr.1347 "Par Valsts policijas Galvenās kārtības policijas 

apvienības "Apsardze" likvidāciju" ar grozījumiem: 2009.gada 1.decembra rīkojums Nr.2561, 2010.gada 

26.februāra rīkojums Nr.394, 2011.gada 11.marta rīkojums Nr.396 
5
 Likums „Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā” (Saeimā 

pieņemts 2010.gada 14.oktobrī); Ministru kabineta 2010.gada 7.decembra noteikumi Nr.1108 „Grozījumi 

Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr. 1651 „Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju 

amatpersonu un darbinieku darba samaksu, kvalifikācijas pakāpēm un to noteikšanas kārtību”” 
6
 Likums „Grozījumi Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar 

speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā” (Saeimā pieņemts 2010.gada 16.decembrī) 
7
 Ministru kabineta 2010.gada 13.decembra rīkojums Nr.727 „Par Autotransporta inspekcijas likvidāciju” 
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pārņēma Labklājības ministrijas Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, kurai tika pārdalīti 

šim mērķim nepieciešamie personāla un finanšu resursi
8
.  

 5. Tika uzsākta amata vietu, kuras paredzētas amatpersonām ar speciālajām dienesta 

pakāpēm, bet kuru pienākumos ir atbalsta funkciju veikšana, pakāpeniska pārveidošana par 

amatiem, kurus ieņem darbinieki, ar kuriem noslēgts darba līgums
9
. 

6. 2011.gadā tika turpināta pakāpeniska nekustamo īpašumu nodošana Nodrošinājuma 

valsts aģentūrai uzturēšanas un apsaimniekošanas funkcijas nodrošināšanai, pārdalot arī tam 

nepieciešamos personāla un finanšu resursus, atbilstoši normatīvo aktu prasībām šajā jomā
10

. 

Tika izstrādāts un apstiprināts Rīcības plāns Valsts policijas, Valsts robežsardzes un Valsts 

ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārvaldīšanā esošo Iekšlietu ministrijas nekustamo 

īpašumu Rīgas pilsētā un Rīgas reģionā, kā arī Kurzemes reģionā pārņemšanu Nodrošinājuma 

valsts aģentūras pārvaldīšanā 2012.gadā
11

. 

7. 2011.gadā tika izveidota darba grupa
12

 tālākai grāmatvedības uzskaites un personāla 

uzskaites funkciju optimizācijai un centralizācijai, lai izpildītu normatīvo aktu prasības šajā 

jomā
13

. 

8. 2011.gadā tika aktualizēts jautājums par Iekšlietu ministrijas sistēmas informācijas 

un komunikācijas resursu centralizāciju un optimizāciju, izstrādājot konkrētu rīcības plānu.
14

  

9. 2011.gadā Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde uzsāka jaunu funkciju veikšanu, 

kuru izpildes nodrošināšanai tika izdoti attiecīgi tiesību akti
15

, pilnveidotas informācijas 

sistēmas, apmācīti darbinieki: 

 administratīvā pārkāpuma lietu izskatīšana un naudas sodu samaksas kontrole 

administratīvā pārkāpuma lietās; 

 politiski represētās personas statusa noteikšana, nodrošinot iespēju iesniegumu un 

nepieciešamos dokumentus iesniegt personīgi jebkurā Pilsonības un migrācijas lietu 

pārvaldes teritoriālajā nodaļā vai tuvākajā Latvijas vēstniecībā, vai nosūtīt pa pastu. 

Ziņas par politiski represētās personas apliecības izsniegšanu tiek iekļautas Iedzīvotāju 

reģistrā, tādējādi institūcijas, kurām atbilstoši kompetencei šīs ziņas ir nepieciešamas, 

tās ir pieejamas, izmantojot Iedzīvotāju reģistru. 

10. No 2011.gada 1.aprīļa tika reorganizēta Valsts policijas Transporta pārvalde
16

, tās 

funkcijas nododot jaunizveidotajam Valsts policijas Galvenās administratīvās pārvaldes 

Nodrošinājuma pārvaldes Transporta birojam, tādējādi būtiski samazinot administratīvos 

izdevumus atbalsta funkciju nodrošināšanai. 

 

                                                        
8
 Likums „Grozījumi likumā „Par izdienas pensijām Iekšlietu ministrijas sistēmas darbiniekiem ar speciālajām 

dienesta pakāpēm””(pieņemts Saeimā 2010.gada 9.septembrī) 
9
 Ar Iekšlietu ministrijas 2011.gada 4.februāra rīkojumu Nr.219 izveidotās darba grupas izstrādātie un iekšlietu 

ministres atbalstītie priekšlikumi iekšlietu iestāžu amatpersonu atlīdzības reformai un darba kvalitātes 

uzlabošanai 
10

 Ministru kabineta 2006.gada 9.maija rīkojums Nr.319 „Par Valsts nekustamā īpašuma vienotas pārvaldīšanas 

un apsaimniekošanas koncepciju” 
11

 Iekšlietu ministrijas 2011.gada 19.decembra rīkojums Nr.2248 „Par nekustamo īpašumu pārvaldīšanas 

centralizāciju” 
12

 Iekšlietu ministrijas 2011.gada 7.oktobra rīkojums Nr.1675 „Par darba grupas izveidošanu” 
13

 Ministru kabineta 2009.gada 2.jūnija sēdē (prot. Nr. 37, 38.#) izskatītais informatīvais ziņojums „Par iekšlietu 

sistēmas reorganizāciju”, Ministru kabineta 2011.gada 7.jūnija sēdē (prot. Nr.35, 26.# „Informatīvais ziņojums 

„Finanšu uzskaites centralizācijas izvērtējums nozaru ministrijās un to padotības iestādēs, kā arī centrālajās 

valsts iestādēs”, 2.punkts) dotais uzdevums 
14 Atbalstīts Iekšlietu ministrijas informācijas un komunikāciju padomes 2011.gada 22.decembra sēdē 
15

 Likums „Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā” ( pieņemts Saeimā 2010.gada 28.oktobrī, 

stājās spēkā 2011. gada 1.janvārī); likums „Grozījumi likumā "Par politiski represētās personas statusa 

noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem" (pieņemts  Saeimā 2011. gada 31.martā, spēkā no 

2011. gada 1.jūlija) 
16

 Valsts policijas 2011.gada 7.februāra pavēle Nr.209 „Par Valsts policijas struktūrvienību reorganizāciju” 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=89648
http://www.likumi.lv/doc.php?id=34832
http://www.likumi.lv/doc.php?id=34832
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II. Piešķirto finanšu līdzekļu izmantošanas optimizēšanas pasākumi un to 

rezultāti Iekšlietu ministrijas centrālajā aparātā 

 

Iekšlietu ministrijas centrālajam aparātam (budžeta programma 01.00.00 „Iekšlietu 

politikas plānošana”) tika veikts 2011.gada budžeta papildu konsolidācijas pasākums
17

,  

samazinot atlīdzībai plānotos izdevumus par 12 428 latiem. 

  

2.6. Pārskats par iestādes vadības un darbības uzlabošanas sistēmām efektīvas 

darbības nodrošināšanai  
 

Iekšlietu ministrija un tās padotībā esošās iestādes pielieto vienoto resursu vadības 

sistēmu „HORIZON”, kas nodrošina vienotu grāmatvedības uzskaites pamatprincipu 

ieviešanu un konsolidētā finanšu pārskata sagatavošanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām 

grāmatvedības uzskaites jomā.  

No 2010.gada 1.janvāra ministrijas padotībā esošās iestādes strādā vienotajā resursu 

vadības sistēmu „HORIZON”, t.i., iestāžu datu bāzes atrodas uz viena servera, izņemot 

Drošības policiju un Valsts policijas Izmeklēšanas atbalsta pārvaldi. 

 No 2011.gada 1.janvāra Valsts policijas, Valsts robežsardzes, Valsts ugunsdzēsības un 

glābšanas dienesta finansiāli patstāvīgo struktūrvienību datu bāzes tika pārceltas vienā datu 

apgabalā, lai turpmāk nodrošinātu centralizēto grāmatvedības un personāla uzskaiti šajās 

iestādēs. No 2011.gada 1.jūlija uzsāka darbu vienotā Iekšlietu ministrijas informācijas sistēma 

„Personāls”, kas ir savietota ar grāmatvedības uzskaites programmu. 

Ar Iekšlietu ministrijas 2011.gada 19.decembra rīkojumu Nr.2244 „Par personāla un 

finanšu uzskaites funkciju optimizāciju un centralizāciju” apstiprināts Valsts policijas,  Valsts 

robežsardzes un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta finanšu uzskaites funkciju un 

personāla centralizācijas ieviešanas plāns. Saskaņā ar centralizācijas ieviešanas plānu līdz 

2013.gada 1.jūlijam plānots izveidot centralizētas grāmatvedības un personāla 

struktūrvienības Valsts policijā, Valsts robežsardzē un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas 

dienestā.  

Valsts budžeta līdzekļu izlietojuma risku mazināšanai un novēršanai Iekšlietu 

ministrijā un tās padotībā esošajās iestādēs ir izveidota iekšējās kontroles sistēma.  

       Lai pilnveidotu iekšējās kontroles sistēmu, 2011.gadā Iekšlietu ministrija ir izdevusi 

šādus svarīgākos finanšu vadību reglamentējošos iekšējos normatīvos aktus: 
 

 Iekšlietu ministrijas 2011.gada 21.februāra iekšējie noteikumi Nr.1-10/4 „Kārtība, 

kādā sagatavo un iesniedz pieprasījumu apropriācijas izmaiņām kārtējā gada laikā”; 

 Iekšlietu ministrijas 2011.gada 14.marta iekšējie noteikumi Nr.1-10/9 „Vadības 

dokumentu izstrādes, aktualizēšanas, ieviešanas un novērtēšanas kārtība Iekšlietu 

ministrijā un tās padotībā esošajās iestādēs”; 

 Iekšlietu ministrijas 2011.gada 15.marta iekšējie noteikumi Nr.1-10/10 

„Komandējumu organizēšanas kārtība Iekšlietu ministrijā”; 

 Iekšlietu ministrijas 2011.gada 31.augusta iekšējie noteikumi Nr.1-10/30 „Naudas 

līdzekļu kustības uzraudzības, maksājumu uzraudzības un iesniegumu Valsts kasei 

saskaņošanas kārtība”; 

 Iekšlietu ministrijas 2011.gada 20.jūnija iekšējie noteikumi Nr.1-10/23 „Kārtība, kādā 

Iekšlietu ministrijā piešķir pabalstus un kompensācijas”; 

 Iekšlietu ministrijas 2011.gada 12.aprīļa iekšējie noteikumi Nr.1-10/12 „Grozījums 

Iekšlietu ministrijas 2010.gada 20.septembra iekšējos noteikumos Nr.39 „Vispārīgās 

programmas „Solidaritāte un migrācijas plūsmu pārvaldība” Eiropas Ārējo robežu 

                                                        
17

 Atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 28.februāra sēdē (prot. Nr.12, 1.paragr.) noteiktajam 
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fonda, Eiropas Atgriešanās fonda un Eiropas Bēgļu fonda projektu finansējuma 

plānošanas, finansēšanas un finanšu kontroles kārtība”; 

 2011.gada 30.septembra iekšējie noteikumi Nr.1-10/32 „Grozījums Iekšlietu 

ministrijas 2010.gada 20.septembra iekšējos noteikumos Nr.39 „Vispārīgās 

programmas „Solidaritāte un migrācijas plūsmu pārvaldība” Eiropas Ārējo robežu 

fonda, Eiropas Atgriešanās fonda un Eiropas Bēgļu fonda projektu finansējuma 

plānošanas, finansēšanas un finanšu kontroles kārtība””; 

 Iekšlietu ministrijas 2011.gada 10.maija iekšējie noteikumi Nr.1-10/35 „Iekšlietu 

ministrijas turējumā esošo valsts kapitāla daļu valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību 

„Iekšlietu ministrijas poliklīnika” pārvaldes kārtība”;   

 Iekšlietu ministrijas 2011.gada 30.novembra iekšējie noteikumi Nr.1-10/48 „Kārtība, 

kādā Iekšlietu ministrijā organizē veselības pārbaudi, apmaksā ar to saistītos 

izdevumus par speciālo medicīniski optisko redzes korekcijas līdzekļu iegādi” 

(grozījumi– Iekšlietu ministrijas 2011.gada 23.decembra iekšējie noteikumi Nr.1-

10/53); 

 Iekšlietu ministrijas 2011.gada 10.novembra iekšējie noteikumi Nr.1-10/41 

„Grozījums Iekšlietu ministrijas 2008.gada 2.decembra noteikumos Nr.49 „Instrukcija 

par inventarizācijas veikšanu Iekšlietu ministrijā”; 

 Iekšlietu ministrijas 2011.gada 15.jūnija iekšējie noteikumi Nr.1-10/22 „Noteikumi 

par pasākumiem, kas saistīti ar papildu atlīdzību Iekšlietu ministrijas amatpersonām 

un darbiniekiem” (grozījumi – Iekšlietu ministrijas 2011.gada 12.decembra iekšējie 

noteikumi Nr.1-10/49); 

 Iekšlietu ministrijas 2011.gada 20.decembra iekšējie noteikumi Nr.1-10/51 „Grozījumi 

Iekšlietu ministrijas 2010.gada 17.decembra iekšējos noteikumos Nr.64 

„Grāmatvedības uzskaites pamatprincipi””; 

 Iekšlietu ministrijas 2011.gada 21.janvāra iekšējie noteikumi Nr.1-10/2 „Gada 

pārskata sagatavošanas kārtība Iekšlietu ministrijā un tās padotībā esošajās iestādēs”” 

(grozījumi – Iekšlietu ministrijas 2011.gada 23.decembra iekšējie noteikumi Nr.1-

10/52); 

 Iekšlietu ministrijas 2011.gada 22.novembra iekšējie noteikumi Nr.1-10/47 

„Grozījumi Iekšlietu ministrijas 2010.gada 14.decembra iekšējos noteikumos Nr.63 

„Kārtība, kādā Iekšlietu ministrijas padotībā esošajām iestādēm sedzami Latvijas 

pārstāvju ceļa izdevumi līdz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmju un 

Eiropas Savienības Padomes sanāksmju norises vietai un atpakaļ”. 

 Iekšlietu ministrijas padotībā esošās iestādes ir izdevušas iekšējos normatīvos aktus 

vai sagatavojušas to projektus šādās jomās: 

 amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi nosūtīšana izglītības iegūšanai uz valsts 

akreditētu izglītības iestādi vai ārvalsts izglītības iestādi, un ar to saistīto mācību 

izdevumu segšana un atmaksāšana, līgumu slēgšana; 

 veselības pārbaudes organizēšanas kārtība un ar to saistīto izdevumu, kā arī izdevumu 

speciālo medicīniski optisko redzes korekcijas līdzekļu iegādei atlīdzināšana; 

 papildu atlīdzības pasākumi; 

 grāmatvedības dokumentu aprite; 

 piemaksu piešķiršana; 

 darba laika un dienesta pienākumu izpildes laika uzskaites organizācija; 

 transportlīdzekļu uzskaite, ekspluatācija, atsavināšana, un norakstīšana; 

 ES politiku instrumentu līdzfinansēto projektu īstenošana. 
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3.PERSONĀLS 
 

 Iekšlietu ministrijas nodarbināto skaits - 141, tai skaitā, 90 valsts civildienesta ierēdņi, 

deviņas amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi un 42 darbinieki; 

 pieņemti 17 nodarbinātie, atbrīvoti 10 nodarbinātie; 

  nodarbināto skaits sadalījumā pa dzimuma grupām - 94 sievietes un 47 vīrieši; 

  nodarbināto skaits sadalījumā pa vecuma grupām: 

 

 līdz 24 gadiem strādāja 4 nodarbinātie; 

 no 25 līdz 29 gadiem - 27 nodarbinātie; 

 no 30 līdz 34 gadiem - 33 nodarbinātie;  

 no 35 līdz 39 gadiem - 23 nodarbinātie; 

 no 40 līdz 44 gadiem – 12 nodarbinātie; 

 no 45 līdz 49 gadiem – 12 nodarbinātie; 

 no 50 līdz 54 gadiem - 12 nodarbinātie; 

 no 55 līdz 59 gadiem – 13 nodarbinātie; 

 virs 60 gadiem – 5 nodarbinātie. 

 

 augstākā izglītība - 126 nodarbinātajiem, vidējā un vidējā speciālā izglītība - 15 

nodarbinātajiem. 

 

 
 

Iekšlietu ministrijas darbinieku apbalvošana 
  

4. KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU 
 

4.1. Pasākumi, kas veikti sabiedrības informēšanai un izglītošanai 
 

2011.gadā izstrādāti un apstiprināti iekšējie normatīvie akti „Komunikācijas pasākumu 

īstenošanas kārtība Iekšlietu ministrijā un tās padotībā esošajās iestādēs” un „Kārtība, kādā 

sagatavo un ievieto informāciju Iekšlietu ministrijas mājaslapā internetā un  mājaslapā 

iekštīklā”.   

Nodrošināta sadarbība ar masu medijiem – sagatavotas un medijiem izsūtītas 434 

preses relīzes par ministrijas darba aktualitātēm un sabiedrībai nozīmīgiem jautājumiem. 

Organizētas septiņas preses konferences un citi publiski pasākumi ar plašsaziņas līdzekļu 

piedalīšanos. Informācija medijiem izplatīta, izmantojot gan tradicionālos informācijas 

kanālus, gan sociālās platformas, piemēram, Twitter, Draugiem.lv. 

Ministrija ir piedalījusies dažādu iekšējās un ārējās komunikācijas pasākumu 

organizēšanā. Tradicionāli tiek organizēti tādi pasākumi kā Ēnu diena un Atvērto durvju 

diena. Pagājušā gadā tika organizēta Iekšlietu ministrijas Pateicības pasniegšana par 
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racionālu, operatīvu un godprātīgu rīcību, novēršot apdraudējumu cilvēka veselībai un 

dzīvībai un Iekšlietu ministrijas apbalvojuma zīmju pasniegšana par pašaizliedzību, kā arī  

dažādi pasākumi ministrijas un tās padotības iestāžu darbiniekiem - iekšlietu nozares 

darbinieku svinīgie apbalvošanas pasākumi, Donoru dienas Iekšlietu ministrijas un tās 

padotībā esošo iestāžu darbiniekiem. 2011.gada 20. janvārī tika organizēts Barikāžu 

20.gadadienas atceres pasākums. 

 

 

 
 

Barikāžu 20.gadadienas atceres pasākumi 

 

 Sadarbojoties ar dienestiem, ministrija ir piedalījusies vairāku sabiedrībai nozīmīgu 

problēmu aktualizēšanā un informatīvo projektu īstenošanā, piemēram, sadarbībā ar Valsts 

ugunsdzēsības un glābšanas dienestu un Valsts policiju organizēta preses konference par 

drošības pasākumu ievērošanu Ziemassvētkos un Jaunā gada svinībās. 

Ministrija iesaistījusies komunikācijas pētījumu veikšanā, piedaloties mediju aptaujas 

organizēšanā un rezultātu apkopošanā par Iekšlietu ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu 

komunikācijas kvalitāti un piedaloties iekšlietu nozares komunikācijas speciālistu apmācību 

semināru izvērtēšanā. 
 

4.2. Pasākumi sabiedrības viedokļa izzināšanai par apmierinātību ar valsts 

iestādes darba kvalitāti un to rezultāti  

 

Lai novērtētu un uzlabotu Iekšlietu ministrijas un tās padotības iestāžu sadarbību ar 

masu medijiem, ministrijas Administratīvā departamenta Sabiedrisko attiecību un 

organizatoriskā darba nodaļa 2011.gada septembrī veikusi žurnālistu aptauju, ar kuras 

rezultātiem informatīvi izglītojošā seminārā iepazīstināti nozares dienestu komunikācijas 

speciālisti. 

 

Iestāžu komunikācijas dienestu darba novērtējums žurnālistu vērtējumā* 
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* Atbildes tika sniegtas, novērtējot piedāvātos jautājumus 5 ballu sistēmā, kur 1 ir 

zemākais un 5 ir augstākais vērtējums. 

 

4.3 Sadarbība ar nevalstisko sektoru 
 

Iekšlietu darbinieku intereses pārstāvošās arodbiedrības ir piedalījušās gan Iekšlietu 

ministrijas operatīvajās sanāksmēs, gan aktīvi līdzdarbojušās Sabiedrības konsultatīvā 

drošības padomē, kurā pārstāvētas 27 organizācijas, kā arī piedalījušās Sabiedriskās drošības 

trīspusējās sadarbības apakšpadomes sēdēs. Ministrija 2011.gadā ir rīkojusi izglītojošus 

pasākumus valsts pārvaldē strādājošajiem par nevalstisko organizāciju iesaisti un dažādiem 

līdzdalības aspektiem. 
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NVO līdzdalība tiesību aktu izstrādē 2011.gadā 

 

Izstrādāto tiesību aktu projektu un politikas plānošanas 

dokumentu skaits (kopā) 
151  

Tiesību aktu projektu un politikas plānošanas dokumentu skaits, 

kuru izstrādē NVO piesaistīja kā ekspertus 
4  

Tiesību aktu projektu un politikas plānošanas dokumentu skaits, 

kas apspriesti konsultatīvajās padomēs 
 2 

  

Cilvēku tirdzniecības novēršanas programmas īstenošanas darba sanāksme 

5. NĀKAMAJĀ GADĀ PLĀNOTIE PASĀKUMI 
 

5.1. Iepriekšējā gadā uzsāktie pasākumi, kuri tiks turpināti 

 

Iepriekšējā gadā uzsāktie pasākumi, kuri tiks turpināti, saistīti ar noteiktajā kārtībā 

izstrādātiem un apstiprinātiem iekšlietu nozarei svarīgiem plānošanas dokumentiem, kuru 

pieņemšanas galvenais mērķis ir atbrīvot dienestus no tiem neraksturīgu funkciju veikšanas, 

tādējādi uzlabojot to tiešo funkciju veikšanas efektivitāti: 
 

 Valsts policijas, Valsts robežsardzes, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta 

finanšu uzskaites un personāla centralizācijas plāns (apstiprināts ar Iekšlietu 

ministrijas 2011.gada 19.decembra rīkojumu Nr.2244); 

 Iekšlietu ministrijas informācijas un komunikācijas resursu centralizācijas un 

optimizācijas rīcības plāns (atbalstīts Iekšlietu ministrijas informācijas un 

komunikāciju padomes sēdē 2011.gada 22.decembrī); 

 Rīcības plāns par Valsts policijas, Valsts robežsardzes, Valsts ugunsdzēsības un 

glābšanas dienesta pārvaldīšanā esošo Iekšlietu ministrijas nekustamo īpašumu Rīgas 

pilsētā, Rīgas reģionā un Kurzemes reģionā pārņemšanu Nodrošinājuma valsts 

aģentūras pārvaldīšanā 2012.gadā (apstiprināts ar Iekšlietu ministrijas 2011.gada 

19.decembra rīkojumu Nr.2248 „Par nekustamo īpašumu pārvaldīšanas 

centralizāciju”). 
 

Atskaites periodā: 
 

 izstrādāts Iekšlietu ministrijas darbības stratēģijas projekts 2012. – 2014.gada 

plānošanas ciklam; 

 pārskatīti jaunu darbinieku atlases un pieņemšanas kritēriji dienestam Iekšlietu 

ministrijas padotībā esošajās iestādēs, kā arī veikts pasākumu komplekss,  vērsts uz 

disciplīnas nostiprināšanu, koruptīvo risku mazināšanu un darba organizācijas 
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uzlabošanu iekšlietu sistēmā; 

 pabeigti sagatavošanās darbi personas apliecību (elektronisko identifikācijas karšu un 

elektronisko uzturēšanās atļauju) izsniegšanai; 

 izstrādāts un ieviests jauns Ielūgumu reģistrs; 

 lai koordinētu un nodrošinātu savlaicīgu gatavošanos prezidentūrai Eiropas Savienības 

Padomē 2015.gada pirmajā pusē, ir izveidota speciāla darba grupa šo pasākumu 

koordinācijai, kā arī sagatavots rīcības plāns, lai iekšlietu dienesti sagatavotos Latvijas 

prezidentūrai Eiropas Savienības Padomē; 

 noziedzības apkarošanas jomā izstrādāta „Noziedzīgi iegūtu līdzekļu izsekošanas un 

atgūšanas dienesta koncepcija”; uzsākts darbs pie vienotas struktūrvienības izveides 

Valsts policijā kibernoziegumu apkarošanai; izstrādāta metodoloģija organizētās 

noziedzības grupu izvērtējumam; 

 lai koordinētu valsts pārvaldes iestāžu, pašvaldību un nevalstisko organizāciju darbību 

Programmas „Cilvēku tirdzniecības novēršanai 2009.-2013.gadam” īstenošanā, kā arī 

nodrošinātu operatīvu informācijas apmaiņu un saskaņotu rīcību cilvēku tirdzniecības 

novēršanā, atbalsta un sociālo pakalpojumu sniegšanā cilvēku tirdzniecības upuriem, 

Iekšlietu ministrijas pārstāvju vadībā izveidota speciāla starpinstitūciju darba grupa. 

  

Būtiskākās aktivitātes noziedzības apkarošanas un Iekšlietu ministrijas iestāžu darba 

organizācijas jautājumu jomās ir šādas:  

 

 iniciētas izmaiņas tiesību aktos, lai ieviestu „ģenērisko sistēmu”, kas ierobežotu 

„jauno” psihotropo vielu izplatību; 

 metodoloģijas izstrāde organizētās noziedzības grupas izvērtējumam Eiropas Kopienas 

projekta ietvaros „Metodoloģijas izstrāde un ieviešana, lai sarindotu un sakopotu 

noziedzības grupas, lai prioritizētu mērķtiecīgāku iedarbību pret tām” 

(Nr.HOME/2009/ISEC/AG/034); 

 pasākumu kompleksa realizācija, vērsta uz jaunas profesionālās pilnveides 

programmas pielietojumu Iekšlietu iestāžu speciālistu sagatavošanā un vienotas 

Iekšlietu ministrijas sistēmas izglītības iestāžu izglītības programmas īstenošanas un 

finansēšanas kārtības izstrāde. 2012.gada 23.martā tika organizēta speciāla konference 

"Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu personāla profesionālā izglītība", kuras mērķis 

bija definēt izglītības sistēmas pilnveides un attīstības perspektīvas, kas veicinās 

kvalitātes pieaugumu speciālistu sagatavošanā darbam Iekšlietu ministrijas padotībā 

esošajās iestādēs; 

 līdz 2012.gada 1.decembrim tiks veikts pasākumu komplekss, kas vērsts uz to, ka 

noziedzīgos nodarījumus, kas saistīti ar vardarbību un ko izdarījuši pašvaldību policiju 

darbinieki, pildot dienesta pienākumus, izmeklē Iekšējās drošības birojs, kas atrodas 

Iekšlietu ministra pārraudzībā (atbilstoši Ministru kabineta 2012.gada 10.janvāra sēdes 

protokollēmumam Nr.2 45§. „Informatīvais ziņojums „Par priekšlikumiem efektīva 

mehānisma nodrošināšanai to amatpersonu iespējamo pārkāpumu noskaidrošanai un 

saukšanai pie atbildības, kuras veic izmeklēšanas darbības””; 

 Ministru kabineta noteikumu projekts „Noteikumu par notikumu reģistrēšanas kārtību 

un policijas reaģēšanas laiku”, kas nosaka iesniegumu un informācijas par noziedzīgu 

nodarījumu un citiem likumpārkāpumiem reģistrēšanas kārtību, apjomu un glabāšanas 

termiņiem; 

 Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 

21.jūnija noteikumos Nr.568 "Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un 

Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm mēnešalgu 

un speciālajām piemaksām"”, kas paredz jauna amata ieviešanu Valsts policijā – 

„jaunākais kārtībnieks”. 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=212444
http://www.likumi.lv/doc.php?id=212444
http://www.likumi.lv/doc.php?id=212444
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5.2. Nākamā gada galvenie uzdevumi un pasākumi 

 Izstrādāt Valsts policijas attīstības koncepciju, kas nodrošinās ilgtermiņa risinājumus 

policijas darbinieku motivācijas un karjeras izaugsmes perspektīvām, kur ikviens 

darbinieks tiks motivēts atbilstoši sava darba rezultātam; 

 uzsākt darbu pie Imigrācijas likuma jaunas redakcijas izstrādes, lai tiktu paaugstinātas 

atbildīgo institūciju spējas kontrolēt ārzemnieku uzturēšanās nosacījumu ievērošanu 

un realizēta kopējā vīzu politika, kas atvieglotu ceļošanu un novērstu nelikumīgu 

migrāciju; 

 izstrādāt likumprojektu „Repatriācijas likums”, kurā tiks ietvertas tikai repatriantiem 

specifiskās tiesību normas, kā arī samazināts iesniedzamo dokumentu apjoms un 

lēmuma pieņemšanas laiks; 

 realizēt pasākumu kompleksu, lai nodrošinātu Latvijas starptautisko saistību izpildi 

patvēruma jomā; 

 izveidot kvalitatīvas drošības un tiesību aizsardzības sistēmu (2012 -2013); 

 izstrādāt priekšlikumus vienotai (centralizētai) apmācības sistēmai tiesībaizsardzības 

iestāžu kinologiem un dienesta suņiem; 

 turpināt sadarbību ar iestādēm savstarpējās palīdzības sniegšanā ārkārtējo situāciju 

novēršanā un realizēt pasākumu kompleksu, kas ir vērsts uz 112 attīstības projekta 

virzības turpināšanu un, kas paredz zvanu centra modernizāciju, sniedzot ārkārtas un 

neatliekamo palīdzību, kā arī nodrošinot savlaicīgu un kvalitatīvu zvanu pieņemšanu; 

 turpināt valsts iekšējās kārtības un drošības nodrošināšanas mērķiem paredzētas 

radiosakaru sistēmas modernizāciju, ieviešot mūsdienu prasībām atbilstošus digitālos 

(ciparu) balss radiosakarus ar integrēto datu pārraidi; 

 ieviest ekspluatācijā II paaudzes Nacionālās Šengenas informācijas sistēmu; 

 realizēt pasākumu kompleksu attiecībā uz automatizētas informācijas apmaiņas par 

DNS, pirkstu nospiedumu un transportlīdzekļu reģistrācijas datu ieviešanu starp 

Eiropas Savienības dalībvalstu kompetentām iestādēm; 

 realizēt pasākumu kompleksu, kas ir vērsts uz Nacionālā kriminālizlūkošanas modeļa 

ieviešanu tiesībaizsardzības iestādēs un valsts drošības iestādēs; 

 izstrādāt un ieviest koordinācijas un lēmumu pieņemšanas procedūru, saskaņā ar kuru 

Iekšlietu ministrijas līmenī notiks gatavošanās ES Prezidentūrai, kā arī īstenot 

pasākumus, saskaņā ar sagatavoto rīcības plānu; 

 veikt pasākumu kompleksu, lai nodrošinātu sekmīgu dalību pareizas Šengenas acquis 

piemērošanas novērtēšanā (2012-2013); 

 veikt pasākumu kopumu, lai panāktu efektīvu Latvijas interešu aizstāvēšanu 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 saistībā ar diskusijām par plānoto finansējumu iekšlietu jomā nākamajā 

finanšu periodā 2014.-2020.gadam; 

 izstrādāt „Bērnu noziedzības novēršanas un bērnu aizsardzības pret noziedzīgu 

nodarījumu pamatnostādnes” (2012); 

 izstrādāt Imigrācijas politikas koncepciju, kurā tiks atspoguļota pašreizējā situācija un 

nepieciešamās izmaiņas, lai izveidotu līdzsvarotu un Latvijas interesēm atbilstošu 

ārzemnieku ieceļošanas sistēmu, kas vērsta uz ekonomisko izaugsmi (līdz 2013.gada 

1.jūlijam); 

 izstrādāt „Latvijas Republikas integrētas robežu vadības koncepciju (2012)”; 

 izstrādāt „Pasākumu plānu valsts institūciju saskaņotai rīcībai patvēruma meklētāju 

masveida ierašanās gadījumos Latvijas Republikā krīzes situācijā ārvalstīs”; 
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 izstrādāt Iekšlietu ministrijas sadaļu Nacionālā attīstības plānā 2012.-2014.gadam 

(atbilstoši NAP izstrādes grafikam); 

 izstrādāt Pasākumu plānu drošības nodrošināšanai eiro ieviešanas procesa laikā. 
 

5.3. Nākamā gada plānotie sadarbības projekti un pētījumi 

 Pētījums  „Dienesta pienākumu izpildei nepieciešamās profesionālās kompetences 

vērtējums un profesionālās izglītības sistēmas pilnveide Iekšlietu ministrijas sistēmas 

iestāžu amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm un Nacionālo bruņoto spēku 

profesionālā dienesta karavīriem”. Iepirkumu organizē Valsts kanceleja atklātā 

konkursa „Strukturālo reformu ietekmes veikšanas pakalpojums" ietvaros; 

 nodrošināt Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta “Robežapsardzības 

Informācijas sistēmas “RAIS 2009” izstrāde” realizāciju; 

 nodrošināt projekta Eiropas robežu novērošanas sistēmas (EUROSUR) praktisko 

realizāciju Latvijā; 

 turpināt Eiropas Ārējo robežu fonda 4.2. aktivitātes projekta „Nacionālās Biometrijas 

datu apstrādes sistēmas integrācija ar Šengenas informācijas sistēmu II un Integrēto 

iekšlietu informācijas sistēmu” īstenošanu; 

 pabeigt Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta prioritātes „Šengena” 

projektu Nr.LV0035 „Latvijas Republikas Soda reģistra uzskaites pilnveidošana” un 

Nr.LV0036 „Nacionālās Šengenas informācijas sistēmas un SIRENE biroja 

Reģionālās attīstības fonda projekta „Biometrijas datu apstrādes sistēmas izveide” 

īstenošanu; 

 Eiropas Kopienas speciālās finanšu programmā „Noziedzības prevencija un 

apkarošana”: 

 turpināt projekta "Biometrijas datu apstrādes sistēmas pilnveidošana saskaņā ar 

Eiropas Savienības Padomes Lēmuma 2008/616/TI prasībām, lai nodrošinātu 

daktiloskopisko datu apmaiņu saskaņā ar Eiropas Savienības Padomes Lēmumu 

2008/615/TI" īstenošanu; 

 Eiropas Kopienas speciālās finanšu programmā „Krimināltiesības”: 

 uzsākt projekta „Administratīvā procesa atbalsta sistēmas izveide” īstenošanu; 

 pabeigt projekta „Nacionālās SIS II aplikācijas un ar to saistīto nacionālo reģistru 

pilnveidošana, sistēmas sagatavošana funkcionālo Atbilstības  testu izpildei atbilstoši 

ICD 3.0 versijā noteiktajām prasībām” īstenošanu. 
 

 

5.4. Iestādes ilgtermiņa finanšu saistības  

 Iekšlietu ministrijas ilgtermiņa saistības 2012.-2014.gadā

  

Iepriekšējo 

gadu izpilde 
2012.gads 2013.gads 2014.gads 

Valsts pamatfunkciju īstenošana, tajā 

skaitā ilgtermiņa saistības 
86 299 457 23 439 845 26 099 081 19 552 188 

Maksājumi starptautiskajās institūcijās un 

programmās 
439 433 42 763 40 061 40 061 

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas 

dienesta transportlīdzekļu iegāde 
16 579 533 2 767 666 360 544   

Transportlīdzekļu nomas izdevumu 

segšanai 
20 474 978 4 014 982 4 220 316   

Transportlīdzekļu noma autopārvadājumu 

kontrolei un uzraudzībai 
17 635 23 513 1 960   
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Ātruma kontroles mērierīču darbības 

nodrošināšana 
  3 372 824 5 371 920 2 983 691 

Ēkas Daugavpilī, A.Pumpura ielā 105B 

nomas maksas izdevumu segšanai 
1 754 600 1 332 384 1 332 384 1 332 384 

ES prasībām atbilstošu pasu ieviešanai 19 723 303 3 040 135 4 860 530 4 860 530 

Telpu Rīgā, Čiekurkalna 1.līnijā 1 nomas 

maksas izdevumu segšanai 
25 342 306 6 770 569 6 503 765 6 503 765 

Ēkas Rīgā, Gaujas ielā 17 nomas maksas  

izdevumu segšanai 
1 500 139 871 358 871 358 871 358 

Cēsu ugunsdzēsības depo telpu Ata 

Kronvalda ielā 52, Cēsīs nomas maksa un 

uzturēšanas izdevumi 

    286 145 348 712 

Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes 

telpu Daugavpils cietoksnī nomas maksa 

un uzturēšanas izdevumi 

    1 179 660 1 117 093 

Iekšlietu ministrijas dienestu ēku 

Ventspilī, Ostas ielā 33 renovācija 
467 530 300 000     

Latvijas Republikas un Krievijas 

Federācijas valsts robežas demarkācija 
  903 651 1 070 438 1 494 594 

 

Piezīme: informācija par politikas un darbības rezultātiem atspoguļota Iekšlietu ministrijas 

darbības stratēģijā 2012.-2014.gadam (apstiprināta ar Iekšlietu ministra rīkojumu Nr.1-

12/622). 

 



 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iekšlietu ministrija 

Čiekurkalna 1. līnija 1 korp. 2, Rīga, LV – 1026 

Kancelejas tālrunis: 67219263, fakss: 67829686 

e- pasts: kanceleja@iem.gov.lv 


