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Godātais lasītāj!  

 

Eiropai un arī Latvijai šobrīd ir 

daudz izaicinājumu, tāpēc šodien iekšējā 

drošība ir valsts līmeņa prioritāte, kas 

ierakstīta valdības deklarācijā. Jaunā 

ģeopolitiskā situācija, migrācijas un 

terorisma izaicinājumi ir parādījuši, cik 

nozīmīga ir iekšlietu nozares loma Latvijas 

nacionālās un Eiropas drošības kontekstā.  

Latvija, līdzīgi kā visas pārējās dalībvalstis, saskārās ar migrācijas plūsmas radītajiem 

izaicinājumiem, tāpēc ministrija ieguldīja lielu darbu, vadot augsta līmeņa darba grupu, kas 

izstrādāja Rīcības plānu personām, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība. 

Tāpat šobrīd aktīvi turpinās darbs pie Latvijas Austrumu robežas ierīkošanas un Valsts 

robežsardzes kapacitātes stiprināšanas. Mūsu robežsargu darbs ir augsti novērtēts starptautiskās 

misijās Frontex ietvaros.  

Lai mazinātu terorisma draudus, norisinājies darbs pie normatīvās bāzes pilnveidošanas 

un Drošības policijas kapacitātes stiprināšanas.  

Mūsu dienestu darbs nav iedomājams bez cilvēkiem, tāpēc viens no galvenajiem 

uzdevumiem šobrīd ir stiprināt mūsu cilvēku zināšanas un motivāciju strādāt iekšlietu dienestos.  

Jaunu un kvalificētu profesionāļu piesaiste iekšlietu nozarē, īpaši Valsts policijā, ir 

šodienas akūta nepieciešamība, tāpēc aktīvi tiek strādāts pie izglītības modeļa, kas ļautu iegūt 

atbilstošu augstākā līmeņa izglītību iekšlietu nozares profesionāļiem. 

Šogad daļēji tika panākts arī finansējums atalgojuma koncepcijas īstenošanai 

amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm. 

 

Iekšlietu ministrs                                                                                     Rihards Kozlovskis  
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1.  PAMATINFORMĀCIJA 

 

1.1. Iekšlietu ministrijas juridiskais statuss, politikas jomas, par kurām ministrija ir 

atbildīga 

Iekšlietu ministrija (turpmāk – ministrija) 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 statusu un darbību nosaka Valsts pārvaldes iekārtas likums un Ministru 

kabineta 2003. gada 29.aprīļa noteikumi Nr.240 „Iekšlietu ministrijas nolikums”.  

Ministrija ir augstākā iestāde tās padotībā esošajām valsts pārvaldes iestādēm. Ministrija 

veido un realizē valsts politiku minētajās jomās, nodrošina materiālo rezervju uzturēšanu un 

atjaunošanu, kā arī attīsta ministrijas funkciju izpildei nepieciešamās informācijas un sakaru 

sistēmas. 

Ministrijas politisko vadību īsteno iekšlietu ministrs, savukārt ministrijas administratīvais 

vadītājs ir valsts sekretārs. Saikni starp iekšlietu ministru un Saeimu nodrošina parlamentārais 

sekretārs. 

1.2. Ministrijas darbības virzieni un mērķi  

 iekšlietu politikas plānošana un izstrāde, tās īstenošanas organizēšana, koordinēšana 

un kontrole ar mērķi veicināt iekšlietu politikas izstrādi, kas sekmētu iekšlietu sistēmas iestāžu 

un to amatpersonu un 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, personu tiesiskā statusa noteikšanas un migrācijas jomu organizatorisko 

pasākumu koordināciju, īstenojot iekšlietu politiku, veicināt ministrijai noteikto funkciju 

realizāciju, izstrādājot normatīvo aktu un attīstības plānošanas dokumentu projektus un 

sagatavojot atzinumus par citu institūciju izstrādātajiem projektiem, pārstāvot savas kompetences 
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ietvaros valsts intereses ārvalstu un starptautiskajās institūcijās, kā arī informējot sabiedrību par 

nozares politiku un ministrijas padotībā esošo iestāžu darbību; 

 iekšlietu politikas īstenošana Valsts policijas darbības jomā ar mērķi aizsargāt personu 

dzīvību, veselību, tiesības un brīvības, īpašumu, sabiedrības un valsts intereses no noziedzīgiem 

un citiem prettiesiskiem apdraudējumiem, veicināt optimāla, profesionāla un atvērta policijas 

dienesta darbību; 

 iekšlietu politikas īstenošana Valsts robežsardzes darbības jomā ar mērķi nodrošināt 

Latvijas Republikas valsts robežas uzraudzību, robežpārbaužu veikšanu, nelegālās imigrācijas 

novēršanu, darbību ar patvēruma meklētājiem veikšanu, noziedzīgu nodarījumu novēršanu 

atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un Eiropas Savienības noteiktajām prasībām, 

nepieļaut preču pārvietošanu pāri valsts robežai ārpus šim nolūkam noteiktajām vietām vai citā 

nelikumīgā veidā, uzturēt un attīstīt valsts robežas apsardzības sistēmu atbilstoši Eiropas 

Savienības ārējām robežām izvirzītajām prasībām, izpildot Šengenas līguma nosacījumus, 

veicināt starpvalstu sadarbību pārrobežu noziedzības apkarošanā, kā arī veicināt sadarbību ar 

nevalstiskajām un starptautiskajām organizācijām nelegālās imigrācijas apkarošanas jomā; 

 iekšlietu politikas īstenošana Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbības 

jomā ar mērķi nodrošināt savlaicīgu un kvalitatīvu ugunsgrēku dzēšanu un glābšanas darbu 

veikšanu, valsts ugunsdrošības uzraudzības veikšanu, kā arī civilās aizsardzības sistēmas darbības 

koordinēšanu; 

 Iekšējās drošības biroja darbības nodrošināšana ar mērķi nodrošināt tiesiskumu un 

objektivitāti tiesībaizsardzības iestāžu amatpersonu un darbinieku izdarīto noziegumu atklāšanā, 

izmeklēšanā, veicinot sabiedrības uzticību valsts pārvaldei; 

 iekšlietu politikas īstenošana Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes darbības jomā 

ar mērķi īstenot efektīvu migrācijas un patvēruma politiku, kas mazinātu terorisma draudu 

parādīšanos un esamību Latvijā un Eiropas Savienības dalībvalstīs, nodrošināt efektīvas personu 

tiesiskā statusa noteikšanas un iedzīvotāju uzskaites procedūras, nodrošināt Pilsonības un 

migrācijas lietu pārvaldes pārziņā esošo informācijas sistēmu funkcionalitāti un izdot Eiropas 

Savienības prasībām un standartiem atbilstošu personu apliecinošus un ceļošanas dokumentus; 

 Iekšlietu ministrijas vienotās sakaru un informācijas sistēmas darbības 

nodrošināšana ar mērķi veicināt noziedzības novēršanu un apkarošanu, sabiedriskās kārtības un 

drošības aizsardzību, izmantojot informācijas apstrādes un analīzes līdzekļus, kā arī nodrošināt 
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Iekšlietu ministriju un tās padotībā esošās iestādes ar Eiropas Savienības prasībām atbilstošām 

operatīvo radiosakaru un privāto elektronisko sakaru tīklu sistēmām; 

 personāla fiziskās sagatavotības, veselības un sociālās aprūpes nodrošināšana un 

uzturēšana ar mērķi veicināt darbinieku spējas īstenot valsts drošības un iekšlietu politikas 

pasākumus, nodrošināt darbinieku veselības stāvokļa un fiziskās sagatavotības atbilstību dienesta 

pienākumu izpildei, kā arī nodrošināt darbiniekiem pakalpojumus un sociālās garantijas, kas 

noteiktas sociālo jomu regulējošos normatīvajos aktos; 

 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 izņemtās mantas 

un dokumentu glabāšanas, realizācijas un iznīcināšanas nodrošināšanā ar mērķi stiprināt 

atbildīgo dienestu gatavību katastrofu seku likvidēšanas neatliekamo pasākumu veikšanai, 

nodrošināt ministriju un tās padotībā esošās iestādes ar darbam nepieciešamajām telpām, 

nodrošināt ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu vajadzībām nepieciešamo centralizēto 

iepirkumu veikšanu, nekustamo īpašumu centralizētu pārvaldīšanu un apsaimniekošanu, sniegt 

atbildīgajām institūcijām un procesa virzītājiem atbalstu lietisko pierādījumu un arestētās mantas, 

kā arī izņemtās mantas un dokumentu saglabāšanas nodrošināšanai un aizsardzībai, uzlabot un 

nodrošināt ministrijas padotībā esošo iestāžu apgādi ar to funkciju īstenošanai nepieciešamajiem 

speciālajiem līdzekļiem, ekipējumu, bruņojumu, ieročiem un munīciju; 

 iekšlietu politikas īstenošana Drošības policijas darbības jomā ar mērķi īstenot 

pretizlūkošanas un operatīvās darbības pasākumus, izmeklēšanas darbības saistībā ar 

noziedzīgiem nodarījumiem valsts drošības jomā, valsts noslēpuma aizsardzības pasākumus, 

valsts amatpersonu aizsardzības pasākumus, valsts konstitucionālās iekārtas un ekonomiskās 

drošības interešu aizsardzības pasākumus,  kā arī pretterorisma pasākumus un to koordinēšanu.  

1.3. Īstenotās budžeta programmas un apakšprogrammas 

Ministrija savu darbību pārskata gadā veica šādu budžeta programmu un 

apakšprogrammu ietvaros-  

 Iekšlietu ministrijas vienotā sakaru un informācijas sistēma: 

 Vienotās sakaru un informācijas sistēmas uzturēšana un vadība; 

 Valsts policijas darbība: 

 Valsts policija; 
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 Ātruma kontroles mērierīču darbības nodrošināšana; 

 Ugunsdrošība, glābšana un civilā aizsardzība;  

 Drošības policijas darbība; 

 Valsts robežsardzes darbība; 

 Pilsonības un migrācijas lietas: 

 Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde;  

 Fiziskā sagatavotība, veselības un sociālā aprūpe: 

 Veselības aprūpe un fiziskā sagatavotība; 

 Iekšlietu ministrijas padotības iestāžu darbības nodrošinājums: 

 Administrēšana; 

 Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums;  

 Lietiskie pierādījumi un izņemtā manta;  

 Valsts materiālās rezerves;  

 Iekšējās drošības biroja darbība;  

 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.); 

 Programmas “Eiropas civilā aizsardzība” projektu un pasākumu īstenošana (2007.-

2013.); 

 Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas Eiropas Ārējo 

robežu fonda – Kopienas darbības projektu un pasākumu īstenošana (2007.-2013.); 

 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 Vispārīgās programmas “Solidaritāte un migrācijas 

plūsmu pārvaldība” fondu finansējumu (2007.-2013.); 
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 Eiropas migrācijas tīkla projektu un pasākumu īstenošana; 

 Tehniskā palīdzība Vispārīgās programmas “Solidaritāte un migrācijas plūsmu 

pārvaldība” fondu apgūšanai (2007.-2013.); 

 Vispārīgās programmas “Solidaritāte un migrācijas plūsmu pārvaldība” Eiropas 

Atgriešanās fonda projektu un pasākumu īstenošana (2007.-2013.); 

 Vispārīgās programmas “Solidaritāte un migrācijas plūsmu pārvaldība” Eiropas Bēgļu 

fonda III projektu un pasākumu īstenošana (2007.-2013.); 

 Vispārīgās programmas “Solidaritāte un migrācijas plūsmu pārvaldība” Ārējo robežu 

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

 Eiropas Savienības 7.ietvarprogrammas projektu un pasākumu īstenošana (2007.-

2013.) 

 Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības 

Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm; 

 Eiropas Savienības programmas Erasmus+ projektu īstenošanas nodrošināšana; 

 Iekšējās drošības un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu projektu un 

pasākumu īstenošana (2014.-2020.);  

 Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu finansēto programmu, 

projektu un pasākumu īstenošana: 

 Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu finansētie projekti; 

 Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti: 

 Dalība Ziemeļu Ministru padomes Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes 

programmā;  

 Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē nodrošināšana 2015. gadā; 

 Nozaru vadība un politikas plānošana; 

 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums. 

1.4. Pārskata gada galvenie uzdevumi (prioritātes, pasākumi) 

1. 2015. gada pirmajā pusē īstenota Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē darba 

programma iekšlietu jomā, kā arī veikts pasākumu komplekss, lai Latvijas prezidentūras Eiropas 

Savienības Padomē laikā nodrošinātu drošības pasākumus, to vadību, koordināciju un kontroli. 

2. Izstrādāta Nacionālās drošības koncepcija (apstiprināta Saeimā 2015. gada 26. 

novembrī).  

http://polsis.mk.gov.lv/LoadAtt/file55886.doc
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3. Sagatavots likums “Patvēruma likums”, kura mērķis ir nodrošināt personu tiesības 

Latvijas Republikā saņemt patvērumu, iegūt bēgļa vai alternatīvo statusu, vai saņemt pagaidu 

aizsardzību (pieņemts Saeimā 2015. gada 17. decembrī). 

4. Sagatavoti koncepcijai “Par jaunu darba samaksas sistēmu Iekšlietu ministrijas sistēmas 

iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm” 

pakārtoto tiesību aktu projekti saistībā ar atalgojuma paaugstināšanu un jaunās darba samaksas 

sistēmas ieviešanu (Ministru kabineta 2015. gada 15. decembra noteikumi Nr.716 ”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””, Ministru kabineta 2015. gada 16. janembra rīkojums 

Nr.794 ”Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 27. decembra rīkojumā Nr.675 “Par Koncepciju 

par jaunu darba samaksas sistēmu Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu 

pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm””). 

5. Sagatavots konceptuālais ziņojums “Par valsts austrumu robežas kontroli un aizsardzību” 

(MK 20.01.2016. rīkojums Nr.35), apzināts papildus nepieciešamais personāls, tehniskie līdzekļi, 

ekipējums, austrumu robežas infrastruktūras vajadzības, kā arī nepieciešamais finansējums. 

6. Sagatavots Rīcības plāns personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, 

pārvietošanai un uzņemšanai Latvijā (MK 02.12.2015. rīkojums Nr.759) ar mērķi izveidot 

Latvijas apstākļiem piemērotu sistēmu patvēruma meklētāju uzņemšanai, kā arī bēgļu un 

alternatīvo statusu ieguvušo personu sociālekonomiskai iekļaušanai.  

7. Sagatavots Rīcības plāns “Iekšlietu nozares apdraudējumu novēršanas, pārvarēšanas un 

iespējamo seku likvidēšanas plāns” (IeM 12.10.2015. rīkojums Nr.1-12/2860). 

8. Sagatavots informatīvais ziņojums par pašvaldību iesaistīšanu ceļu satiksmes uzraudzībā 

un tehnisko līdzekļu (foto iekārtu vai video iekārtu) uzstādīšanā (Ministru kabineta 2015. gada 2. 

jūnija sēdes prot. Nr.27, 39.§). 

9. Sagatavots informatīvais ziņojums par drošības situāciju kritiskās infrastruktūras 

objektos. 

10. Izstrādāts informatīvais ziņojums par Latvijas risku novērtēšanas kopsavilkumu.  

11. Sagatavots informatīvais ziņojums par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Iekšlietu 

ministrijas poliklīnika” turpmāko juridisko statusu un priekšlikumiem par turpmāko rīcību 

(izskatīts Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra sēdē, prot.Nr.68, 83.§); nolemts – atbalstīt 
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valsts līdzdalības saglabāšanu valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Iekšlietu ministrijas 

poliklīnika” un saglabāt valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Iekšlietu ministrijas 

poliklīnika” juridisko statusu – valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību, Iekšlietu ministrijai 

uzdots turpināt pildīt valsts kapitāla daļu turētāja pienākumus. 

12. Sagatavots informatīvais ziņojums “Par psiholoģiskā atbalsta pakalpojuma izveidi 

Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar 

speciālajām dienesta pakāpēm” (izskatīts MK 27.10.2015. sēdē, prot. Nr.56, 48.§), nolemts – 

atbalstīt Iekšlietu ministrijas priekšlikumu par plašāku psiholoģiskā atbalsta pakalpojuma 

pieejamības nodrošināšanu Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes 

amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm ne vēlāk kā no 2016. gada 1. marta. 

13. Sagatavots informatīvais ziņojums “Par personas apliecību plašākas izmantošanas 

iespējām” (izskatīts Ministru kabineta 2015. gada 11. augusta sēdē, prot.Nr.38, 41.§). 

14. Lai ieviestu informācijas un komunikāciju tehnoloģiju centralizētas pārvaldības modeli 

Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādēs, izstrādāta Iekšlietu nozares informācijas un komunikāciju 

tehnoloģiju vidēja termiņa attīstības stratēģija 2016.-2020. gadam (IeM 11.09.2015. rīkojums 

Nr.1-12/2128), kā arī sagatavots minētās stratēģijas īstenošanas plāns (akceptēts Iekšlietu 

ministrijas Informāciju un komunikāciju tehnoloģiju padomes 2016. gada 6. janvāra sēdē). 

15. Īstenota un pabeigta izmeklēšana saistībā ar Zolitūdes traģēdiju, 2015. gada 7. aprīlī 

kriminālprocess par būvniecības noteikumu pārkāpumu un valsts amatpersonu bezdarbību 

nosūtīts kriminālvajāšanas uzsākšanai Rīgas tiesas apgabala prokuratūrai, savukārt 2015. gada 16. 

aprīlī kriminālvajāšanas uzsākšanai nosūtīts arī otrs Zolitūdes traģēdijas kriminālprocess par 

iespējamiem darba drošības pārkāpumiem uzņēmumā “Maxima Latvija”. 

16. Latvijas - Krievijas robežas demarkācijas ietvaros pabeigta robežas iezīmēšana dabā un 

2015. gada augustā uzsākta Latvijas austrumu robežas ierīkošanas projekta pirmā kārta un pirmie 

robežas labiekārtošanas darbi. Projekts paredz Latvijas zaļās robežas ar Krievijas Federāciju 

sakārtošanu 270 kilometru garumā, izveidojot 12 metrus platu robežjoslu un veicot citus 

labiekārtošanas darbus. 

17. Atbilstoši Iekšējās drošības biroja likumam 2015. gada 1. novembrī darbu uzsācis 

iekšlietu ministra pārraudzībā esošais Iekšējās drošības birojs, kura funkcijas ir atklāt, izmeklēt 

un novērst noziedzīgus nodarījumus, kurus izdarījušas Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu 

amatpersonas un darbinieki (izņemot Drošības policijas amatpersonas un darbiniekus), kā arī 
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Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonas ar speciālajām dienesta pakāpēm, pildot dienesta 

pienākumus ieslodzījuma vietās, ja tie saistīti ar vardarbību, kā arī ostas policijas darbinieki un 

pašvaldības policijas darbinieki, pildot dienesta pienākumus, ja tie saistīti ar vardarbību. 

18. Izveidots Izraidīto ārzemnieku un ieceļošanas aizliegumu reģistrs. 

19. Uzsākta pasažieru datu reģistra sistēmas izveide ar mērķi palielināt gaisa satiksmes 

drošību un valsts iekšējo drošību, kā arī, lai sekmētu teroristu nodarījumu un smagu noziegumu 

novēršanu, atklāšanu un izmeklēšanu. 

20. Veikti pasākumi Eiropas Robežu uzraudzības sistēmas (EUROSUR) ieviešanas plāna 

2014. - 2015. gadam ietvaros. 

21. Sadarbībā ar Aizsardzības ministriju organizēts Valsts apdraudējuma pārvarēšanas 

seminārs Latvijas pašvaldību vadītājiem. 

22. Dalība NATO krīzes vadības mācībās “CMX 15”, NATO organizēto krīzes vadības 

mācību “Baltic Host 2015” plānošanā un koordinēšanā, valdības mācību “Kristaps 2015” 

plānošanā un organizēšanā. 

23. Sagatavots un iesniegts (13.02.2015.) Eiropas Padomei ziņojums par GRETA (ekspertu 

grupa cīņai pret cilvēku tirdzniecību) rekomendāciju īstenošanu pēc Eiropas Padomes 

Konvencijas cīņai pret cilvēku tirdzniecību īstenošanas Latvijā pirmās kārtas novērtēšanas. 

24. Pabeigta 2014. gadā uzsāktā starptautiskā projekta “Stiprinot pašvaldību lomu darbam 

cīņā ar cilvēku tirdzniecību Baltijas jūras reģionā” (Nr.CBSSPSF/SC 042014/1)/ CBSS PSF 

vadība un īstenošana. Projekta ietvaros veikts novērtējums par pašvaldību lomu atbalsta 

sniegšanas cilvēku tirdzniecības upuriem mehānismā Dānijā, Igaunijā, Somijā, Vācijā, Latvijā, 

Lietuvā, Norvēģijā, Polijā, Krievijas Federācijā un Zviedrijā; 19.-20.05.2015. organizēta 

starptautiskā konference “Pašvaldības pret cilvēku tirdzniecību”, izstrādātas vadlīnijas 

pašvaldībām “Stiprinot pašvaldību darbību pret cilvēku tirdzniecību”. 

25. Pabeigta 2013. gadā uzsāktā starptautiskā projekta “Drošības kompass – efektīvi 

risinājumi cilvēku tirdzniecības novēršanai” (HOME/2011/ISEC/AG/4000002172)/ Eiropas 

Komisijas Iekšlietu Ģenerāldirektorāta finanšu programma “Noziedzības profilakse un 

apkarošana” īstenošana, kurā IeM nodrošināja projekta partnera pienākumus. Projekts tika 

īstenots Latvijā, Igaunijā un Apvienotajā Karalistē. 

26. Organizētas mācības par cilvēku tirdzniecības jautājumiem Latvijā rezidējošo ārvalstu 

diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību konsulārajām amatpersonām. 
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Iekšlietu ministrijas 

Informācijas centrs 

Parlamentārais 

sekretārs 

Sabiedrisko attiecību un 

organizatoriskā darba nodaļa 

 

 

27. Organizēta konference-mācības par upuru tiesību ievērošanu cilvēku tirdzniecības lietās 

policistiem, prokuroriem, tiesnešiem, nozares ministriju, NVO sektora un plašsaziņas līdzekļu 

pārstāvjiem. 

28. Izveidots apbalvojums - Iekšlietu ministrijas piemiņas zīme Černobiļas 

atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku godināšanai, kura izveidi un piešķiršanu 

administrē Iekšlietu ministrija (MK 17.02.2015. sēdē (prot.Nr.9, 25.§) izskatīts informatīvais 

ziņojums “Par apbalvojuma – Iekšlietu ministrijas piemiņas zīme Černobiļas atomelektrostacijas 

avārijas seku likvidēšanas dalībnieku godināšanai – izveidošanu”). 

29. Sagatavots informatīvais ziņojums “Par Narkotisko un psihotropo vielu un to atkarības 

izplatības ierobežošanas un kontroles pamatnostādņu 2011.-2017. gadam ieviešanu no 2011. līdz 

2013. gadam”. 

1.5. Iekšlietu ministrijas struktūra un padotībā esošās iestādes 
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Ministrijas padotībā 2015. gadā ir šādas iestādes: 

 Valsts policija (pakļautībā – Valsts policijas koledža); 

 Valsts robežsardze (pakļautībā – Valsts robežsardzes koledža); 

 Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (pakļautībā – Ugunsdrošības un civilās 

aizsardzības koledža); 

 Drošības policija; 

 Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde; 

 Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs; 

 Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centrs; 

 Nodrošinājuma valsts aģentūra;  

 Iekšējās drošības birojs (no 2015. gada 1. novembra).  

Ministrija ir valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Iekšlietu ministrijas poliklīnika” 

kapitāla daļu turētāja. 

 

Ministrijas struktūra: 

Departamenti: 

 Nozares politikas departaments;  

 Juridiskais departaments; 

 Administratīvais departaments;  

 Finanšu vadības departaments; 

 Eiropas lietu un starptautiskās sadarbības departaments. 

 

Patstāvīgās struktūrvienības: 

 Ministra birojs; 

 Personāla vadības nodaļa; 

 Informātikas un sakaru nodaļa; 

 Iekšējā audita nodaļa; 

 Slepenā režīma nodaļa. 
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2. FINANŠU RESURSI UN IESTĀDES DARBĪBAS REZULTĀTI 
 

2.1. Valsts budžeta finansējums un tā izlietojums:  

Iekšlietu ministrijai 2015. gadam piešķirto un izlietoto valsts budžeta finansējuma kopējo 

apjomu raksturo šādi rādītāji: 

1.tabula 

Iekšlietu ministrijas valsts budžeta finansējums un tā izlietojums  

 

Nr.p.k. Izdevumi  
Apstiprinātais 

plāns, euro 
Izpilde, euro  

1. 
Finanšu resursi izdevumu segšanai 

(kopā) 

 

300 353 947 

 

294 192 846 

1.1. Valsts pamatfunkciju īstenošanai  

281 187 062 

 

280 025 203 

1.2. ES politiku instrumentu un pārējās 

ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto 

projektu un pasākumu īstenošanai 

 

 

19 166 885  

 

 

14 167 643 

2. Izdevumi (kopā) 301 140 905 290 725 093 

 uzturēšanas izdevumi 273 489 473 268 974 924 

 no tā: atlīdzība 178 129 300 177 576 131 

 kapitālie izdevumi 27 651 432 21 750 169 

2.1.  Valsts pamatfunkciju īstenošanai  281 791 662 277 901 886 

 uzturēšanas izdevumi 265 350 048 263 184 730 

 no tā: atlīdzība 177 053 634 176 622 661 

 kapitālie izdevumi 16 441 614 14 717 156 

2.2. 

ES politiku instrumentu un pārējās 

ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto 

projektu un pasākumu īstenošana  

 

19 349 243 
12 819 647 

 uzturēšanas izdevumi 8 139 425 5 786 634 

 no tā: atlīdzība  1 075 666 953 470 

 kapitālie izdevumi 11 209 818 7 033 013 

 



IEKŠLIETU MINISTRIJAS 

2015. GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS 

 

15 

 

Iekšlietu ministrijai uzdoto valsts pamatfunkciju īstenošana 2015. gadā tika finansēta no 

vairākām budžeta programmām (apakšprogrammām) (faktiskā izdevumu izpilde kopā veido 5 

067 736 euro).  Papildus Iekšlietu ministrija ir administrējusi izdevumus 4 448 779 euro apmērā 

(izdevumu izpilde). 

 

2.tabula 

Iekšlietu ministrijas administrētais valsts budžeta finansējums un tā izlietojums  

Nr.p.k. Finansiālie rādītāji 

Iepriekšējā 

gadā (faktiskā 

izpilde) 

Pārskata gadā 

apstiprināts 

likumā ar 

izmaiņām 

faktiskā 

izpilde 

Iekšlietu ministrija - kopā 

1. Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā) 9 928 675 10 985 722 8 147 741 

1.1. Dotācijas 5 311 849 5 534 579 5 534 579 

1.2. Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 647 2 242 524 

1.3. Ārvalstu finanšu palīdzība 4 537 559 5 344 410 2 512 168 

1.5. Transferti 78 620 104 491 100 470 

2. Izdevumi (kopā) 9 516 515 10 985 725 8 086 274 

2.1. Uzturēšanas izdevumi (kopā) 6 484 138 7 865 505 6 622 686 

2.1.1. Kārtējie izdevumi 6 474 840 7 384 866 6 319 983 

2.1.3. Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti   166 129 56 212 

2.1.4. 

Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas 

budžetā un starptautiskā sadarbība 
6 088 313 524 245 567 

2.1.5. Uzturēšanas izdevumu transferti 3 210 986 924 

2.2. Izdevumi kapitālieguldījumiem 3 032 377 3 120 220 1 463 588 

1. Iekšlietu ministrijas funkciju nodrošināšana - kopā  

1. Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā) 5 479 895 6 138 277 5 962 696 

1.1. Dotācijas 5 308 638 5 534 579 5 534 579 

1.2. Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 647 2 242 524 

1.3. Ārvalstu finanšu palīdzība 91 990 496 965 327 123 

1.5. Transferti 78 620 104 491 100 470 

2. Izdevumi (kopā) 5 067 736 6 138 280 5 901 229 
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Nr.p.k. Finansiālie rādītāji 

Iepriekšējā 

gadā (faktiskā 

izpilde) 

Pārskata gadā 

apstiprināts 

likumā ar 

izmaiņām 

faktiskā 

izpilde 

2.1. Uzturēšanas izdevumi (kopā) 4 982 509 6 135 365 5 898 439 

2.1.1. Kārtējie izdevumi 4 976 421 5 654 726 5 595 736 

2.1.3. Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti   166 129 56 212 

2.1.4. 

Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas 

budžetā un starptautiskā sadarbība 
6 088 313 524 245 567 

2.1.5. Uzturēšanas izdevumu transferti   986 924 

2.2. Izdevumi kapitālieguldījumiem 85 227 2 915 2 790 

 97.00.00 "Nozaru vadība un politikas plānošana"        

1. Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā) 2 790 331 3 262 530 3 260 812 

1.1. Dotācijas 2 789 684 3 260 288 3 260 288 

1.2. Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 647 2 242 524 

2. Izdevumi (kopā) 2 787 817 3 262 530 3 256 042 

2.1. Uzturēšanas izdevumi (kopā) 2 787 817 3 262 530 3 256 042 

2.1.1. Kārtējie izdevumi 2 781 729 3 249 324 3 243 388 

2.1.3. Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti   1 255 1 254 

2.1.4. 

Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas 

budžetā un starptautiskā sadarbība 
6 088 10 965 10 476 

2.1.5. Uzturēšanas izdevumu transferti   986 924 

02.03.00 "Vienotās sakaru un informācijas sistēmu 

uzturēšana un vadība" 

IKT pārvaldīšana un uzturēšana, kā arī 

nepārtrauktas darbības un funkcionalitātes 

nodrošināšana  

1. Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā) 94 062 100 114 100 114 

1.1. Dotācijas 94 062 100 114 100 114 

2. Izdevumi (kopā) 94 062 100 114 100 114 

2.1. Uzturēšanas izdevumi (kopā) 94 062 100 114 100 114 

2.1.1. Kārtējie izdevumi 94 062 100 114 100 114 

06.01.00 "Valsts policija" 

ar transportlīdzekļu, ko lieto ministrija, 

vadītāju atlīdzību saistītie izdevumi un 

transportlīdzekļu uzturēšanas un nomas 

maksājumi 
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Nr.p.k. Finansiālie rādītāji 

Iepriekšējā 

gadā (faktiskā 

izpilde) 

Pārskata gadā 

apstiprināts 

likumā ar 

izmaiņām 

faktiskā 

izpilde 

1. Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā) 61 700 41 207 41 207 

1.1. Dotācijas 61 700 41 207 41 207 

2. Izdevumi (kopā) 61 606 41 207 41 207 

2.1. Uzturēšanas izdevumi (kopā) 61 606 41 207 41 207 

2.1.1. Kārtējie izdevumi 61 606 41 207 41 207 

40.02.00 „Nekustamais īpašums un centralizētais 

iepirkums”   

telpu nomas maksa, komunālie maksājumi, 

apsaimniekošanas izdevumi un kapitālie 

izdevumi 

1. Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā) 1 026 168 1 009 403 1 009 403 

1.1. Dotācijas 1 026 168 1 009 403 1 009 403 

2. Izdevumi (kopā) 1 025 956 1 009 403 1 016 869 

2.1. Uzturēšanas izdevumi (kopā) 1 017 540 1 009 403 1 016 869 

2.1.1. Kārtējie izdevumi 1 017 540 1 009 403 1 016 869 

2.2. Izdevumi kapitālieguldījumiem 8 416     

96.00.00 "Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē nodrošināšana 2015. gadā" 

1. Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā) 979 159 684 714 684 714 

1.1. Dotācijas 979 159 684 714 684 714 

2. Izdevumi (kopā) 596 106 684 717 679 164 

2.1. Uzturēšanas izdevumi (kopā) 596 106 684 717 679 164 

2.1.1. Kārtējie izdevumi 596 106 684 717 679 164 

67.06.00 "Pamatprogrammas "Drošība un brīvību garantēšana" projektu un pasākumu īstenošana 

(2007.-2013.)" 

1. Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā) 152 611 522 836 352 994 

1.1. Dotācijas 63 061 62 945 62 945 

1.3. Ārvalstu finanšu palīdzība 89 550 459 891 290 049 

2. Izdevumi (kopā) 152 221 522 836 335 525 

2.1. Uzturēšanas izdevumi (kopā) 75 410 519 921 332 735 

2.1.1. Kārtējie izdevumi 75 410 52 488 42 686 
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Nr.p.k. Finansiālie rādītāji 

Iepriekšējā 

gadā (faktiskā 

izpilde) 

Pārskata gadā 

apstiprināts 

likumā ar 

izmaiņām 

faktiskā 

izpilde 

2.1.3. Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti   164 874 54 958 

2.1.4. 

Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas 

budžetā un starptautiskā sadarbība 
  302 559 235 091 

2.2. Izdevumi kapitālieguldījumiem 76 811 2 915 2 790 

70.08.00 "Tehniskā palīdzība Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas 

fondu apgūšanai (2007.-2013.)" 

1. Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā) 250 803 274 480 274 480 

1.1. Dotācijas 250 803 274 480 274 480 

2. Izdevumi (kopā) 238 773 274 480 274 480 

2.1. Uzturēšanas izdevumi (kopā) 238 773 274 480 274 480 

2.1.1. Kārtējie izdevumi 238 773 274 480 274 480 

70.18.00 "Iekšējās drošības un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu projektu un pasākumu 

īstenošana (2014-2020)" 

1. Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā)   42 062 42 062 

1.1. Dotācijas   42 062 42 062 

2. Izdevumi (kopā)   42 062 20 861 

2.1. Uzturēšanas izdevumi (kopā)   42 062 20 861 

2.1.1. Kārtējie izdevumi   42 062 20 861 

70.16.00 "Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes 

darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm" 

1. Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā) 78 620 104 491 100 470 

1.5. Transferti 78 620 104 491 100 470 

2. Izdevumi (kopā) 78 620 104 491 88 498 

2.1. Uzturēšanas izdevumi (kopā) 78 620 104 491 88 498 

2.1.1. Kārtējie izdevumi 78 620 104 491 88 498 

71.06.00 „Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu finansētie projekti" 

1. Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā) 44 001 43 999 43 999 

1.1. Dotācijas 44 001 43 999 43 999 

2. Izdevumi (kopā) 30 135 43 999 36 182 
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Nr.p.k. Finansiālie rādītāji 

Iepriekšējā 

gadā (faktiskā 

izpilde) 

Pārskata gadā 

apstiprināts 

likumā ar 

izmaiņām 

faktiskā 

izpilde 

2.1. Uzturēšanas izdevumi (kopā) 30 135 43 999 36 182 

2.1.1. Kārtējie izdevumi 30 135 43 999 36 182 

73.06.00 "Dalība Ziemeļu Ministru padomes Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmā" 

1. Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā) 2 440 52 441 52 441 

1.1. Dotācijas   15 367 15 367 

1.3. Ārvalstu finanšu palīdzība 2 440 37 074 37 074 

2. Izdevumi (kopā) 2 440 52 441 52 287 

2.1. Uzturēšanas izdevumi (kopā) 2 440 52 441 52 287 

2.1.1. Kārtējie izdevumi 2 440 52 441 52 287 

2. Iekšlietu ministrijas administrēto funkciju nodrošināšana - kopā 

1. Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā) 4 448 780 4 847 445 2 185 045 

1.1. Dotācijas 3 211     

1.3. Ārvalstu finanšu palīdzība 4 445 569 4 847 445 2 185 045 

2. Izdevumi (kopā) 4 448 779 4 847 445 2 185 045 

2.1. Uzturēšanas izdevumi (kopā) 1 501 629 1 730 140 724 247 

2.1.1. Kārtējie izdevumi 1 498 419 1 730 140 724 247 

2.1.5. Uzturēšanas izdevumu transferti 3 210     

2.2. Izdevumi kapitālieguldījumiem 2 947 150 3 117 305 1 460 798 

 97.00.00 "Nozaru vadība un politikas plānošana"  

transferts Latvijas Universitātei, lai 

nodrošinātu bijušajiem Latvijas Policijas 

akadēmijas studējošajiem studiju 

turpināšanu un pabeigšanu Latvijas 

Universitātē 

1. Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā) 3 211     

1.1. Dotācijas 3 211     

2. Izdevumi (kopā) 3 210     

2.1. Uzturēšanas izdevumi (kopā) 3 210     

2.1.5. Uzturēšanas izdevumu transferti 3 210     

67.02.00 "Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Kopienas iniciatīvu fondu finansējumu" 
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Nr.p.k. Finansiālie rādītāji 

Iepriekšējā 

gadā (faktiskā 

izpilde) 

Pārskata gadā 

apstiprināts 

likumā ar 

izmaiņām 

faktiskā 

izpilde 

1. Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā)   26 947 26 947 

1.3. Ārvalstu finanšu palīdzība   26 947 26 947 

2. Izdevumi (kopā)   26 947 26 947 

2.1. Uzturēšanas izdevumi (kopā)   10 579 10 579 

2.1.1. Kārtējie izdevumi   10 579 10 579 

2.2. Izdevumi kapitālieguldījumiem   16 368 16 368 

70.02.00 "Atmaksas valsts pamatbudžetā par Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas 

pamatprogrammas fondu finansējumu (2007.-2013.)" 

1. Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā) 4 445 569 4 820 498 2 158 098 

1.3. Ārvalstu finanšu palīdzība 4 445 569 4 820 498 2 158 098 

2. Izdevumi (kopā) 4 445 569 4 820 498 2 158 098 

2.1. Uzturēšanas izdevumi (kopā) 1 498 419 1 719 561 713 668 

2.1.1. Kārtējie izdevumi 1 498 419 1 719 561 713 668 

2.2. Izdevumi kapitālieguldījumiem 2 947 150 3 100 937 1 444 430 

 

Ziedojumu un dāvinājumu finansējums un tā izlietojums 

 

Iekšlietu ministrija 2015. gadā nav saņēmusi ziedojumu un dāvinājumu finansējumu.  

 

2.2. Iestādes, kuras no valsts budžeta tiek finansētas daļēji, kā arī budžeta nefinansētas 

iestādes, kas nav valsts aģentūras  

Ministrija ir valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Iekšlietu ministrijas poliklīnika" 

kapitāla daļu turētāja. 
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3.tabula 

Kapitālsabiedrības "Iekšlietu ministrijas poliklīnika" darbības rādītāji 

Nr. Rādītāji 

1. Kapitālsabiedrības pamatkapitāls 556 395 

2. Valsts kapitāla daļas  556 395 

3. Valsts kapitāla daļas (%) 100% 

4. Finanšu resursu avoti un ieņēmumu apmērs  2 041 682 

4.1. Ieņēmumi no veselības aprūpes pakalpojumiem 2 020 647 

4.2. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi 21 035 

4.3. Saņemtie procenti 0 

5. Ieņēmumu izlietojums (izdevumi) 2 038 794 

5.1. Materiālu iegāde 230 517 

5.2. Pakalpojumu izmaksas 258 397 

5.3. Darbinieku atalgojums 1 231 124 

5.4. 
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātās iemaksas 
278 027 

5.5. Pārējie izdevumi 40 729 

 

2.3. Darbības stratēģijās plānotās budžeta programmu un apakšprogrammu ietvaros 

finansētās galvenās aktivitātes un to mērķi, plānotie darbības rezultāti, kā arī rezultātu 

izpildes analīze un valsts budžeta līdzekļu izlietojuma efektivitātes izvērtējums 

Ministrijas darbība tika plānota un veikta apstiprinātās Iekšlietu ministrijas darbības 

stratēģijas 2014.-2016. gadam ietvaros, kurā atspoguļota ministrijas darbības virzienu, to 

īstenošanas resursu, prioritāšu, politikas rezultātu, darbības rezultātu un to rezultatīvo rādītāju un 

budžeta programmu sasaiste, kā arī, izpildot darba plānā un Valdības rīcības plānos paredzētos 

uzdevumus.  

Iekšlietu ministrijas darbības stratēģijā 2014.-2016. gadam paredzētais darbības virziens 

“Iekšlietu politikas plānošana un izstrāde, tās īstenošanas organizēšana, koordinēšana un 

kontrole” tiek īstenots 2.tabulā norādīto budžeta programmu un apakšprogrammu finansējuma 

ietvaros. Finansētās galvenās aktivitātes un to mērķi: 

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

un darbinieku saskaņotu un mērķtiecīgu darbību tiesiskās kārtības un iekšējās drošības 

nodrošināšanā valstī; 
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  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; 

 veikt personu tiesiskā statusa noteikšanas un migrācijas jomu organizatorisko pasākumu 

koordināciju, īstenojot iekšlietu politiku; 

  veicināt ministrijai noteikto funkciju realizāciju, izstrādājot normatīvo aktu un attīstības  

plānošanas dokumentu projektus un sagatavojot atzinumus par citu institūciju izstrādātajiem 

projektiem, kā arī pārstāvot savas kompetences ietvaros valsts intereses ārvalstu  

un starptautiskajās institūcijās un informējot sabiedrību par nozares politiku un ministrijas 

padotībā esošo iestāžu darbību. 

Kopumā piešķirtais finansējums ir nodrošinājis ministrijas funkciju veikšanu un darbības 

rezultātu sasniegšanu. 2015. gadam piešķirtie valsts budžeta līdzekļi Iekšlietu ministrijas funkciju 

izpildei ir izlietoti efektīvi, ko pamato šādu svarīgāko pasākumu īstenošanas nodrošināšana: 

 

Politikas plānošanas jomā 

2015. gadā Ministru kabinetā izskatīti vai iesniegti šādi nozīmīgi attīstības plānošanas 

dokumenti, kurus sagatavojusi vai kuru sagatavošanā piedalījusies ministrija un attiecīgās tās 

padotībā esošās iestādes: 

 Nacionālās drošības koncepcija (izstrādāta, pamatojoties uz valsts apdraudējuma analīzi); 

 Valsts policijas attīstības koncepcija;  

 Rīcības plānu personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošanai un 

uzņemšanai Latvijā; 

 Konceptuāls ziņojums “Par valsts austrumu robežas kontroli un aizsardzību”; 

 Informatīvais ziņojums par priekšlikumiem par turpmāko rīcību saistībā ar valsts 

sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Iekšlietu ministrijas poliklīnika”; 

 Informatīvais ziņojums par psiholoģiskā atbalsta pakalpojuma izveidi Iekšlietu ministrijas 

sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta 

pakāpēm; 

 Informatīvais ziņojums par pašvaldību iesaistīšanu ceļu satiksmes uzraudzībā un tehnisko 

līdzekļu (fotoiekārtu vai videoiekārtu) uzstādīšanā; 
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 Informatīvais ziņojums “Par personas apliecību plašākas izmantošanas iespējām”;  

 Ministrija piedalījusies arī šādu nozīmīgu politikas plānošanas dokumentu 

sagatavošanā: 

 Intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzības un nodrošināšanas pamatnostādnes 2015.-

2020. gadam; 

 Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādņu 

2012.-2018. gadam īstenošanas plāns laika periodam līdz 2016. gadam; 

 Attīstības sadarbības politikas plāns 2015. gadam; 

 Korupcijas novēršanas un apkarošanas pamatnostādnes 2015.-2020. gadam;  

 Tiesu varas un tiesībaizsardzības iestāžu darbinieku cilvēkresursu kapacitātes 

stiprināšanas un kompetenču attīstīšanas plāns 2015.-2020. gadam;  

 Rīcības plāns ”Iekšlietu nozares apdraudējumu novēršanas, pārvarēšanas un iespējamo 

seku likvidēšanas plāns” (apstiprināts ar iekšlietu ministra rīkojumu); 

 Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju vidēja termiņa attīstības stratēģija 2016.–

2020. gadam (apstiprināta ar iekšlietu ministra rīkojumu).  

 

Politikas ieviešanas jomā 

Pārskata gadā ministrija aktīvi risinājusi jautājumus, kas saistīti ar uz jauniem principiem 

balstītas darba samaksas sistēmas ieviešanu Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un 

Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm atbilstoši 

Koncepcijai par jaunu darba samaksas sistēmu Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un 

Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm, kuras mērķis ir 

paaugstināt motivāciju pildīt dienesta pienākumus, samazināt augsto personāla mainību, apturēt 

pieredzējušu amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm (turpmāk – amatpersona) 

atvaļināšanos no dienesta un aizplūšanu uz citām institūcijām un privāto sektoru: 

- pamatā pabeigts darbs amatu klasifikatora izstrādei, veicot visu amatu novērtēšanu 

atbilstoši starptautiski atzītai metodikai, kā arī sagatavoti nepieciešamie grozījumu projekti 

tiesību aktos; 

- Ministru kabinets pieņēma lēmumu par 26 178 280 euro finansējuma piešķiršanu 

papildu atlīdzības nodrošināšanai ministrijas sistēmas iestāžu amatpersonām, tā rezultātā vidējais 

amatpersonu atalgojuma pieaugums no 2016. gada 1. janvāra – 151 euro mēnesī, vidējais 
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atlīdzības pieaugums – 156 euro mēnesī (pirms nodokļu nomaksas). Atlīdzības palielinājums 

2016. gadā uzskatāms par jaunās darba samaksas sistēmas ieviešanas sākuma stadiju; 

- sagatavoti grozījumi normatīvajos aktos saistībā ar atalgojuma paaugstināšanu un jaunās 

darba samaksas sistēmas ieviešanu; 

- noteiktas vadlīnijas, kas ministrijas sistēmas iestādēm jāievēro, nosakot mēnešalgas 

palielinājuma apmēru amatpersonām, un izvērtēts mēnešalgu palielinājums.  

 

 Atbilstoši koncepcijai “Par Valsts policijas Iekšējās drošības biroja pārveidošanas par 

iekšlietu ministra pārraudzībā esošu institūciju risinājumiem” ar mērķi izveidot efektīvu 

mehānismu to amatpersonu iespējamo pārkāpumu noskaidrošanai un saukšanai pie atbildības, 

kuras veic izmeklēšanas darbības, izstrādāts un pieņemts nepieciešamais normatīvais 

regulējumus, un ar 2015. gada 1. novembri Iekšējās drošības birojs uzsācis darbību.  

Pārraudzīts un koordinēts darbs: 

- Latvijas Republikas valsts robežas integrētas pārvaldības koncepcijā 2013.-2018. 

gadam paredzēto pasākumu īstenošanai, lai stiprinātu valsts drošību, saglabājot līdzsvaru starp 

valsts robežas drošības pasākumiem un tirdzniecības veicināšanu, kā arī ieviešot modernāku un 

efektīvāku ceļotāju plūsmas pārvaldību; 

- Bērnu noziedzības novēršanas un bērnu aizsardzības pret noziedzīgu nodarījumu 

pamatnostādnēs 2013.–2019. gadam paredzēto pasākumu īstenošanai, lai samazinātu bērnu 

noziedzību, novērstu noziedzīgu uzvedību veicinošus faktorus, kā arī uzlabotu bērnu drošību, 

aizsargājot tos no veselības un dzīvības apdraudējuma; 

- Narkotisko un psihotropu vielu un to atkarības izplatības ierobežošanas un kontroles 

pamatnostādnēs 2011.-2017. gadam paredzēto pasākumu īstenošanai, kā arī aktualizējot tās; 

- Organizētās noziedzības novēršanas un apkarošanas plānā 2014.–2016. gadam paredzēto 

pasākumu īstenošanai; 

- Cilvēku tirdzniecības novēršanas pamatnostādnēs 2014.–2020. gadam paredzēto pasākumu 

īstenošanai; 

- Pasākumu plānā institūciju saskaņotai rīcībai saistībā ar patvēruma meklētāju iespējamo 

masveida ierašanos Latvijā no krīzes skartām valstīm paredzēto pasākumu īstenošanai, tajā 

skaitā, sagatavojot grozījumu projektu Valsts materiālo rezervju likumā, lai patvēruma meklētāju 
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iespējamās masveida ierašanās gadījumā būtu iespējams piesaistīt valsts materiālo rezervju 

resursus; 

- Nacionālajā pretterorisma plānā paredzēto pasākumu īstenošanai; 

- Valsts civilās aizsardzības plānā paredzēto pasākumu īstenošanai, tajā skaitā sagatavojot 

grozījumu projektu tajā; 

- Oficiālās elektroniskās adreses koncepcijā paredzēto pasākumu īstenošanai;  

- Darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.2.pasākuma 

“IKT infrastruktūra un pakalpojumi” 3.2.2.1. aktivitātes “Publiskās pārvaldes elektronisko 

pakalpojumu un informācijas sistēmu attīstība” 3.2.2.1.1. apakšaktivitātes “Informācijas sistēmu 

un elektronisko pakalpojumu attīstība” projekta “Iekšlietu ministrijas radiosakaru sistēmas 

modernizācija” radiosakaru sistēmas darbības koncepcijas apraksts paredzēto pasākumu 

īstenošanai;  

- Informācijas sistēmas darbības koncepcijas apraksts “Pasu sistēmas un Vienotās 

migrācijas informācijas sistēmas attīstība elektronisko identifikācijas karšu un elektronisko 

uzturēšanās atļauju (karšu) izsniegšanai” paredzēto pasākumu īstenošanai;  

- Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm 

profesionālās izglītības attīstības koncepcijā 2014.-2017. gadam paredzēto pasākumu 

īstenošanai, tajā skaitā, normatīvajos aktos paredzot noteikt ministrijas sistēmas koledžu 

finansēšanas un studējošo pašpārvaldes finansēšanas, kā arī pedagoģiskā personāla, ar kuriem 

noslēgts darba līgums, atlīdzības noteikšanas kārtību, kā arī Valdības deklarācijā noteikto par uz 

policijas darbu orientētas augstākās izglītības sistēmas pilnveides iespēju izvērtēšanai;  

- Ceļu satiksmes drošības plānā 2014.-2016. gadam un Ministru kabinetā pieņemto 

lēmumu īstenošanā, piedaloties nepieciešamā lēmuma projekta sagatavošanā par tehnisko 

līdzekļu (fotoiekārtas vai videoiekārtas) uzstādīšanas nodrošināšanu un to darbību pārkāpumu 

fiksēšanai, neapturot transportlīdzekli, kā arī nodrošinot finansējumu Valsts policijai satiksmes 

uzraudzības uzlabošanas pasākumiem;  

- Pamatnostādnēs "Latvijas kiberdrošības stratēģija 2014.-2018. gadam" paredzēto 

pasākumu īstenošanai;  

- Informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādnēs 2014.–2020. gadam paredzēto 

pasākumu īstenošanai;  

- Latvijas Nacionālajā attīstības plānā 2014.-2020. gadam paredzēto pasākumu īstenošanai. 
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Ministrija piedalījusies e-lietas projekta īstenošanas nodrošināšanā, izvērtējot projektu 

pieteikumus, kā arī tiesību aktos nepieciešamos grozījumus. 

Tika izveidots apbalvojums – Iekšlietu ministrijas piemiņas zīme Černobiļas 

atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku godināšanai, kura izveidi un 

piešķiršanu administrē ministrija. 

Ministrija ir veikusi valsts pārvaldes iestāžu, pašvaldību un nevalstisko organizāciju 

darbību koordinēšana ar mērķi realizēt plānotos uzdevumus ministrijas vadībā izstrādātajos 

attīstības plānošanas dokumentos. 

Ar politikas ieviešanas jomu cieši saistīta tiesību aktu projektu izstrāde. 2015. gadā 

Ministru kabinetā izskatīti 19 Iekšlietu ministrijas sagatavoti likumprojekti (piemēram, Civilās 

aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likums, Repatriācijas likums, Patvēruma likums), 38 

Ministru kabineta noteikumu projekti, 65 Ministru kabineta rīkojumu projekti, 1 Ministru 

kabineta instrukcijas projekts, 18 informatīvo ziņojumu projekti. Iekšlietu ministrija sniegusi 

atzinumus par 283 citu institūciju sagatavotajiem tiesību aktu projektiem. 

 

Budžeta un finanšu vadības jomā 

Koordinēta Ministru kabineta rīkojumu projektu sagatavošana vai sagatavoti rīkojumu 

projekti par papildu finanšu līdzekļu piešķiršanu ministrijai un ministrijas padotības iestādēm, kā 

arī apropriācijas pārdali. Sagatavoti tiesību aktu projektu sākotnējās ietekmes novērtējuma 

ziņojumi (anotācijas), īpašu vērību pievēršot to ietekmes izvērtējumam uz administratīvo slogu 

un valsts budžetu. 

Veikta budžeta izpildes uzraudzība gan attiecībā uz ministrijas izdevumiem (reizi 

ceturksnī valsts sekretārei iesniegts ziņojums ar detalizētu informāciju), gan padotības iestāžu 

izdevumiem, nepieciešamības gadījumā sniedzot informāciju lēmumu pieņemšanai par 

apropriācijas pārdali prioritāru pasākumu īstenošanai. 

Lai uzlabotu valsts pamatbudžeta ieņēmumu no naudas sodiem un alkohola 

koncentrācijas, narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekmes pārbaužu izdevumu maksājumu 

administrēšanu, ministrija piedalījās informatīvā ziņojuma “Par naudas sodu un alkohola 

koncentrācijas, narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekmes pārbaužu izdevumu maksājumu 

identifikācijas pilnveidošanu” sagatavošanā. 
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Lai nodrošinātu ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu projektu pieteikumu iesniegšanu 

Eiropas Komisijas tieši administrētajās programmās, fondos un finanšu instrumentos, tika 

sagatavots informatīvais ziņojums “Par atļauju Iekšlietu ministrijai uzņemties saistības un īstenot 

projektus un pasākumus Eiropas Komisijas tieši administrētajās programmās, fondos un finanšu 

instrumentos”. 

Veikta Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada programmas LV08 “Latvijas 

korekcijas dienestu un Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu reforma” projekta “Valsts 

policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu standartu uzlabošana”, kas paredz Valsts policijas īslaicīgās 

aizturēšanas vietu standartu uzlabošanu, tai skaitā, aktivitātes infrastruktūras uzlabošanai; 

līdzšinējās prakses administratīvajai aizturēšanai samazināšanu/likvidēšanu; prakses maiņu, atgriežot 

apcietinājumā esošos ieslodzītos turpmākai izmeklēšanai; atbilstošu apmācību nodrošināšanu 

darbiniekiem, kas strādā īslaicīgās aizturēšanas vietās, īstenošanu, koordinācija un uzraudzība. 

Veikti nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu Iekšējās drošības fonda un Patvēruma, 

migrācijas un integrācijas fonda (2014.-2020.) projektu veiksmīgu īstenošanu un mērķu 

sasniegšanu, izveidojot arī atbilstošu iekšējās kontroles sistēmu.  

Atbilstoši normatīvo aktu prasībām sagatavots Informatīvais ziņojums par valsts 

sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Iekšlietu ministrijas poliklīnika” 2015. gadā plānotajiem 

finansiālajiem rādītājiem, prognozētajiem darbības rezultātiem un plānotajiem rezultatīvajiem 

rādītājiem, kā arī pilnveidota kapitālsabiedrības darbības uzraudzība, sagatavojot regulārus 

pārskatus atbildīgajai personai. 

Saskaņā ar normatīvo aktu prasībām valsts atbalsta jomā noslēgts līgums par sabiedriski 

svarīgu funkciju veikšanas atbalsta nodrošināšanas saistību uzlikšanu sabiedrībai ar ierobežotu 

atbildību “Ventspils lidosta”.  

Lai izveidotu normatīvo regulējumu iekšlietu nozares koledžu finansēšanas jomā, 

studējošo pašpārvaldes finansēšanas jomā un koledžu pedagoģiskā personāla atlīdzības jomā, ar 

kuriem noslēgts darba līgums, tika izstrādāts likumprojekts “Grozījums Augstskolu likumā”. 

Tika administrēts Latvijas Republikas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē 

nodrošināšanai piešķirtais finansējums. 

Tika sniegts atbalsts jaunas ministrijas padotības iestādes – Iekšējā drošības biroja 

darbības uzsākšanai ar 2015. gada 1. novembri. 
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Latvijas Republikas prezidentūra Eiropas Savienības Padomē  

 

Latvijas Republikas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē laikā 2015. gada pirmajā 

pusgadā ministrija aktīvi piedalījusies: 

– lēmumu pieņemšanā, lai palielinātu iekšējo drošību Eiropas Savienībā; 

– ar drošības pasākumu īstenošanas nodrošināšanu un uzraudzību saistītu pasākumu 

organizēšanā un koordinēšanā. 

Lēmumi tika balstīti uz rīcības prioritātēm cīņai pret terorismu - iedzīvotāju drošības 

garantēšana, radikalizācijas novēršana un vērtību aizsardzība, kā arī sadarbība ar 

starptautiskiem partneriem. Īpaša uzmanība tika veltīta tam, lai pilnībā izmantotu iespējas, ko 

sniedz Šengenas sistēma, pastiprinot un modernizējot ārējo robežu kontroli, apkarotu terorisma 

un vardarbīgā ekstrēmisma veicinošu saturu internetā, intensīvāk apmainītos ar informāciju starp 

kompetentajām iestādēm un aģentūrām, kā arī pastiprinātu cīņu pret šaujamieroču nelikumīgu 

tirdzniecību. 

Prezidentūras laikā tika atjaunota ES iekšējās drošības stratēģija 2015.-2020. gadam, par 

prioritātēm turpmākajam darbam izvirzot cīņu pret terorismu, smago un organizēto noziedzību, 

kā arī kibernoziedzību. Atjaunotā ES iekšējās drošības stratēģija ļaus visaptverošā un koordinētā 

veidā reaģēt uz jauniem apdraudējumiem, tostarp, hibrīdapdraudējumiem. 

Tika pieņemts lēmums par FRONTEX Aģentūras stiprināšanu.  

Tika pieliktas pūles, lai turpmākos mēnešos panāktu izšķirīgu progresu attiecībā uz 

stingru un efektīvu ES direktīvu par Eiropas pasažieru datu reģistru, kurā vienlaikus būtu ietverti 

adekvāti datu aizsardzības pasākumi un kas ir viens no centrālajiem instrumentiem cīņā pret 

terorismu. 

Īpaši pūliņi tika veltīti arī darbam ar jauno tiesisko pamatu gan Eiropas Policijas birojam 

(EUROPOL), gan Eiropas Policijas akadēmijai (CEPOL). Jaunais tiesiskais pamats EUROPOL 

uzlabos šīs institūcijas pārvaldību, nodrošinot atbalstu nacionālo tiesībaizsardzības iestāžu 

darbībām un to savstarpējai sadarbībai organizētās noziedzības un terorisma novēršanā un 

apkarošanā. Tāpat arī Latvijas prezidentūras laikā tika panākta Padomes vienošanās un noslēgtas 

sarunas ar Eiropas Parlamentu par CEPOL regulas priekšlikumu. CEPOL atjaunināšana 
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nodrošinās jaunu apmācību pieeju visu dienestu pakāpju ES tiesībaizsardzības amatpersonām, kā 

arī uzlabos šīs aģentūras pārvaldību.  

Viens no aktuālākajiem izaicinājumiem Eiropas Savienībā joprojām ir migrācijas plūsmu 

radītais spiediens. Latvijas prezidentūra migrācijas plūsmu pārvaldības jautājumu bija iekļāvusi 

katrā Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes sanāksmes darba kārtībā.  

Tika risināti jautājumi sadarbības ar stratēģiskajiem partneriem un Austrumu partnerības 

valstīm, vīzu, kā arī sadarbības Šengenas telpā jomā.  

Minētie prioritārie jautājumi un lēmumi turpmāk būs pamatā arī politikas veidošanai 

iekšlietu nozarē.      

Pārējie svarīgākie pasākumi 

 Informācija par pārskata gadā īstenotajām jaunajām politikas iniciatīvām, ja pārskata 

gadā tādas tika apstiprinātas, norādot piešķirto valsts budžeta līdzekļu apmēru to īstenošanai:  

 

2015. gadā tika finansētas šādas Iekšlietu ministrijas nozares izvirzītās jaunās politikas 

iniciatīvas:  

4.tabula      

Pasākums un tā īss apraksts 

 

Finansējums 

2015. gadā, 

euro  

Minimālās mēneša darba algas paaugstināšana līdz 360 euro un mēneša darba algas skalu 

minimuma korekcija ar 2015. gada 1. janvāri. 

Tiks nodrošināta ienākumu nevienlīdzības mazināšana. 

193 160 

Uz vienlīdzīgiem principiem balstītas atlīdzības nodrošināšana 

 (atvaļinājuma pabalsts, atlaišanas (atvaļināšanas) pabalsts, prēmija saskaņā ar ikgadējo darbības un 

tās rezultātu novērtējumu, veselības apdrošināšana, Drošības policijas amatpersonu konkurētspējīga 

atalgojuma nodrošināšana). 

Tiks nodrošināta amatpersonām (darbiniekiem) konkurētspējīga un taisnīga atlīdzība. 

6 548 128 

Drošības policijas kapacitātes stiprināšana valsts iekšējās drošības nodrošināšanai, izveidojot 

Pasažieru informācijas analīzes un Termiņuzturēšanās pieprasītāju pārbaužu nodaļas (informācija 

klasificēta). 

Tiks nodrošināta valsts iekšējā drošība. 

1 215 391 

Transportlīdzekļu uzturēšanas un remonta izdevumi (autotransports, kuģi un gaisa kuģi). 

Tiks nodrošināta reaģēšana uz notikumu. 

882 659 

Amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm nodrošināšana ar formas tērpiem un speciālajiem 

aizsargtērpiem.  

Tiks nodrošināta amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm apgāde ar dienesta pienākumu 

izpildei nepieciešamo kvalitatīvu un mūsdienu prasībām atbilstošu formas tērpu un speciālo 

apģērbu. 

1 119 794 
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Pasākums un tā īss apraksts 

 

Finansējums 

2015. gadā, 

euro  

Ar krimināllietām saistīto lietisko pierādījumu, arestētās mantas un administratīvo pārkāpumu lietās 

izņemtās mantas un dokumentu glabāšanas un iznīcināšanas izdevumu segšana. Tiks nodrošināta ar 

krimināllietām saistīto lietisko pierādījumu, arestētās mantas un administratīvo pārkāpumu lietās 

izņemtās mantas un dokumentu glabāšana un iznīcināšana. 

287 830 

Valsts policijas sakaru virsnieku darbības nodrošināšana Lielbritānijā. 

Lielbritānijā tiks veicināta sabiedrības drošības apdraudējuma un likumpārkāpumu efektīvāka 

novēršana, ieviesta un pilnveidota racionālāka un mērķorientētāka darbības pieeja un darba 

organizācija Valsts policijas kompetencē esošo noziedzības izpausmju apkarošanā. 

92 376 

Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu nodrošināšana ar dienesta šaujamieročiem un to 

aprīkojumu.Tiks nodrošināta šaujamieroču un to aprīkojuma iegāde. 

1 100 000 

Latvijas civilo ekspertu dalība starptautiskajās civilajās misijās un operācijās. 

Tiks nodrošināts Latvijas ieguldījums globālā miera uzturēšanā.  

196 357 

KOPĀ 11 635 695 

         

2.4. Sadarbības partneru finansēto programmu un ārvalstu ieguldījumu programmu 

ietvaros īstenoto projektu rezultāti un līdzekļu izlietojums 

 

Ārvalstu finanšu palīdzība 

Iekšlietu ministrijas budžetā 2015. gadā tika plānots finansējums Eiropas Savienības politiku 

instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem šādos Eiropas 

Savienības politiku instrumentos: 

 Vispārīgā programma „Solidaritāte un migrācijas plūsmu pārvaldība”; 

 Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds; 

 Norvēģijas finanšu instruments; 

 ES Finanšu instrumentu projekti. 

 

Piešķirtais finansējums un tā izlietojums atspoguļots 2.tabulā. 

 

Vispārīgās programmas „Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldība” 2007.–2013. 

gadam vadība 

 Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumu Nr.573/2007/EC Solidaritātes un 

migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas 2007.–2013. gadam ietvaros izveidoti 
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četri fondi, un projektu realizācijai paredzēts Eiropas Savienības finansējums 75% apmērā no 

kopējām izmaksām. Ministrija nodrošināja vadošās iestādes funkcijas Vispārīgās programmas 

“Solidaritāte un migrācijas plūsmu pārvaldība” 2007.-2013. gadam, īstenojot projektus šādos 

fondos: Eiropas Ārējo robežu fonds (2007.–2013. gads), Eiropas Atgriešanās fonds (2008.–

2013. gads) un Eiropas Bēgļu fonds (2008.–2013. gads). Minēto fondu 2013. gada 

programmas ietvaros pabeigta visu projektu īstenošana. Tiek gatavoti fondu 2013. gada 

programmu noslēguma ziņojumi iesniegšanai Eiropas Komisijai. 

 Eiropas Ārējo robežu fonda (turpmāk – EĀRF) 2013. gada programmas ietvaros tika īstenoti 

5 Valsts robežsardzes, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, Iekšlietu ministrijas 

Informācijas centra un Ārlietu ministrijas projekti. 

 Eiropas Atgriešanās fonda (turpmāk – EAF) 2013. gada programmas ietvaros tika īstenoti 7 

Valsts robežsardzes, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes un Tiesībsarga biroja, un 

Starptautiskās Migrācijas organizācijas (IOM) projekti. 

 Eiropas Bēgļu fonda (turpmāk – EBF) 2013. gada programmas ietvaros tika īstenoti 6 projekti 

Valsts robežsardzei, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei, Tiesu administrācijai, kā arī 

nevalstiskā sektora organizācijām. 

 2015. gadā sagatavoti un iesniegti Eiropas Komisijai EĀRF, EAF un EBF novērtējuma 

ziņojumi par fondu līdzfinansēto darbību rezultātiem un efektivitāti (par periodu no 2011. 

gada līdz 2013. gadam). 

 Vadošajā iestādē ir iesniegti 2012. gada programmas projektu gala pārskati, kuru izvērtēšanas 

process pabeigts, nodrošinot neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanu un atmaksu valsts budžeta 

ieņēmumos.  

 Projektu finansēšana sākotnēji tiek plānota no valsts pamatbudžeta dotācijas, bet pēc projektu 

izdevumu sertificēšanas ministrija veic atmaksu valsts pamatbudžetā par Solidaritātes un 

migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas ārvalstu finanšu palīdzības finansējuma 

daļu. Pārskata gadā tika veiktas šādas atmaksas valsts pamatbudžetā: 

 EĀRF 2012. gada programmas ietvaros 1 598 873 euro (kapitālie izdevumi – 1 238 327 euro 

un kārtējie izdevumi – 360 546 euro); 

 EBF 2012. gada programmas ietvaros 258 464 euro (kapitālie izdevumi – 79 633 euro un 

kārtējie izdevumi – 178 831 euro); 
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 EAF 2012. gada programmas ietvaros 300 761 euro (kapitālie izdevumi – 126 470 euro un 

kārtējie izdevumi – 174 291 euro). 

 Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumiem Nr.573/2007/EC, Nr.574/2007/EC un 

Nr.575/2007/EC Vispārīgā programma „Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldība” 

ietvaros pavisam ir izveidoti četri fondi (turpmāk - fondi) un projektu realizācijai ir paredzēts 

Eiropas Savienības finansējums (75% apmērā no kopējām izmaksām).  

 Ministrija sekmīgi nodrošina vadošās iestādes funkcijas Vispārīgās programmas „Solidaritāte 

un migrācijas plūsmu pārvaldība” 2007.-2013. gadam īstenošanu trīs fondos: 

1. Eiropas Ārējo robežu fonds; 

2. Eiropas Atgriešanās fonds; 

3. Eiropas Bēgļu fonds. 

 

 

Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014. gadam vadība  

 
Norvēģijas finanšu instrumenta programmas LV08 “Latvijas korekcijas dienestu un Valsts 

policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu reforma” ietvaros tiek īstenots projekts LV08/3 “Valsts 

policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu standartu uzlabošana, t.sk., aktivitātes infrastruktūras 

uzlabošanai; līdzšinējās prakses administratīvajai aizturēšanai samazināšana/likvidēšana; prakses 

maiņa, atgriežot apcietinājumā esošos ieslodzītos turpmākai izmeklēšanai; atbilstošu apmācību 

nodrošināšana darbiniekiem, kas strādā īslaicīgās aizturēšanas vietās”, kuram tiek paredzēts 

donorvalsts finansējums 85% apmērā un nacionālais līdzfinansējums 15% apmērā no kopējām 

izmaksām. Ministrija nodrošināja programmas nacionālā partnera funkcijas. 

 

Iekšējās drošības fonda un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014.-2020. 

gada plānošanas periodam vadība  

 
Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes dokumentiem tika izveidoti Patvēruma, 

migrācijas un integrācijas fonds (turpmāk – PMIF), Iekšējās drošības fonds – robežas/vīza 

(turpmāk – IDF-robežas/vīza), Iekšējās drošības fonds – policijas sadarbība (turpmāk – IDF-

policijas darbībība). 
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Eiropas Komisija apstiprināja Iekšlietu ministrijas sagatavotās Iekšējās drošības fonda un 

Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014.-2020. gadam Latvijas nacionālās programmas, 

kuras izstrādātas, lai Latvijā nodrošinātu 2014.-2020. gada IDF un PMIF īstenošanu. Fondu 

īstenošana notiek saskaņā ar Iekšējās drošības fonda un Patvēruma, migrācijas un integrācijas 

fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda vadības likumu, uz tā pamata izdotajiem tiesību 

aktiem un iekšējiem normatīvajiem aktiem. 

Daļu no Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda veido Pārvietošanas programma, 

kuras ietvaros tiks nodrošināta Rīcības plānā personu, kurām nepieciešama starptautiskā 

aizsardzība, pārvietošanai un uzņemšanai paredzēto pasākumu personu pārvietošanai 

(pārcelšanai), uzņemšanai un integrācijai Latvijā īstenošana.  

 2015. gadā fondu ietvaros Eiropas Komisijas piešķiramais finansējums (75%) Latvijai ir 

10 405 962 euro (IDF-robežas/vīza – 3 729 396 euro, IDF-policijas sadarbība – 3 820 295 euro, 

PMIF – 2 856 271 euro), kas tiks izlietots turpmākā laika periodā. 

2015. gadā tika pabeigti fondu 2013. gada programmas projekti  

5.tabula 

Eiropas Bēgļu fonda 2013. gada programma 

Projekta numurs Projekta 

nosaukums 

Finansējuma 

saņēmējs 

Granta 

līguma 

noslēgšanas 

datums 

Piešķirtais 

finansējums 

(EUR) 

100% 

Fonda 

finansējums 

(EUR) 75% 

Nacionālais 

līdzfinansēj

ums (EUR) 

25% 

AK/LCC/EBF/2013/1 Juridiskās 

palīdzības 

nodrošināšana 

patvēruma 

meklētājiem 

Latvijā 2013.-

2015. gadā 

Latvijas 

cilvēktiesību 

centrs 

21.06.2013. 40 000 30 000 10 000 

AK/PDM/EBF/2013/2 Integrācijas 

iespēju 

paplašināšana 

bēgļiem, 

personām ar 

alternatīvo statusu 

un patvēruma 

meklētājiem 

Patvērums 

“Drošā māja” 

17.12.2013. 169 322 126 991 42 331 
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6.tabula 

Eiropas Ārējo robežu fonda 2013. gada programma 

Projekta numurs Projekta 

nosaukums 

Finansējum

a saņēmējs 

Granta 

līguma 

noslēgšanas 

datums 

Piešķirtais 

finansējums 

(EUR) 

100% 

Fonda 

finansējums 

(EUR) 75% 

Nacionālais 

līdzfinansējums 

(EUR) 25% 

IA/PMLP/EĀRF/2013/1 Nacionālās VIS 

attīstība, nodrošinot 

tās atbilstību EK 

sniegtajai tehniskās 

dokumentācijas 

galīgajai versijai 

Pilsonības 

un 

migrācijas 

lietu 

pārvalde 

15.08.2013. 250 251 187 688 62 563 

IA/ĀM/EĀRF/2013/2 Konsulāro 

amatpersonu 

reģionālo apmācību 

nodrošināšana par 

ES vienoto vīzu 

izsniegšanas 

politiku, atbilstoši 

Eiropas Vīzu 

kodeksa prasībām 

Ārlietu 

ministrija 

17.04.2013. 217 806 163 354 54 452 

IA/IC/EĀRF/2013/3 Nacionālas SIS II 

aplikācijas, saistīto 

informācijas 

sistēmu, tehniskās 

infrastruktūras un 

datu sagatavošana 

SIS II ekspluatācijas 

uzsākšanai 

IeM 

Informācijas 

centrs  

08.10.2013. 1 354 110 1 015 582 338 528 

IA/VRS/EĀRF/2013/4 Robežapsardzības 

mobilitātes 

uzlabošana 

Valsts 

robežsardze  

25.10.2013. 2 806 361 2 104 770 701 591 

IA/TA/EBF/2013/1 Datu apmaiņas 

attīstība starp 

Tiesu informatīvo 

sistēmu un 

Vienotās 

migrācijas 

informācijas 

sistēmas 

Patvēruma 

meklētāju 

apakšsistēmu 

Tiesu 

administrācija  

05.02.2014. 29 935 22 451 7 484 



IEKŠLIETU MINISTRIJAS 

2015. GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS 

 

35 

 

 

7.tabula 

Eiropas Atgriešanās fonda 2013. gada programma 

Projekta numurs Projekta 

nosaukums 

Finansējuma 

saņēmējs 

Granta 

līguma 

noslēgšanas 

datums 

Piešķirtais 

finansējums 

(EUR) 

100% 

Fonda 

finansējums 

(EUR) 75% 

Nacionālais 

līdzfinansējums 

(EUR) 25% 

IA/PMLP/EAF/2013/2 Atgriešanās 

jomā iesaistīto 

Pilsonības un 

migrācijas lietu 

pārvaldes 

darbinieku 

kvalifikācijas 

paaugstināšana 

Pilsonības un 

migrācijas 

lietu pārvalde 

16.04.2013. 48 344 36 258 12 086 

IA/TSB/EAF/2013/3 Piespiedu kārtā 

izraidāmo 

personu 

uzraudzības 

mehānisma 

izstrāde 

Tiesībsargs  02.08.2013. 103 800 77 850 25 950 

IA/VRS/EAF/2013/1 Atgriešanās 

jomā iesaistīto 

Valsts 

robežsardzes 

darbinieku 

kapacitātes 

stiprināšana 

Valsts 

robežsardze  

19.08.2013. 226 893 170 169 56 724 

AK/IOM/EAF/2013/1 Brīvprātīgās 

atgriešanās un 

reintegrācijas 

palīdzības 

sniegšana 

Latvijā, 2014.-

2015. gads 

Starptautiskā 

Migrācijas 

organizācija 

(IOM) 

04.07.2014. 129 000 96 750 32 250 

 

 

2015. gadā tika turpināti fondu 2011.- 2012.–2013. gada programmas projekti 
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8.tabula 

Eiropas Bēgļu fonda 2012.–2013. gada programma 

Projekta numurs Projekta 

nosaukums 

Finansējuma 

saņēmējs 

Granta 

līguma 

noslēgšanas 

datums 

Piešķirtais 

finansējums 

(EUR) 

100% 

Fonda 

finansējums 

(EUR) 75% 

Nacionālais 

līdzfinansējums 

(EUR) 25% 

IA/VRS/EBF/2012/ 

2013/2 

Valsts 

robežsardzes 

kapacitātes 

stiprināšana 

veicot darbības 

ar patvēruma 

meklētājiem 

Valsts 

robežsardze 

01.07.2013. 102 888 77 166 25 722 

IA/PMLP/EBF/2012/ 

2013/3 

Pilsonības un 

migrācijas lietu 

pārvaldes 

administratīvās 

kapacitātes 

paaugstināšana 

un sadarbības 

stiprināšana 

starp 

institūcijām 

patvēruma jomā 

Pilsonības un 

migrācijas 

lietu pārvalde 

27.06.2013. 90 000 67 500 22 500 

IA/PMLP/EBF/2012/ 

2013/4 

Uzņemšanas 

standartu 

patvēruma 

meklētājiem 

paaugstināšana 

patvēruma 

meklētāju 

izmitināšanas 

centrā 

„Mucenieki” un 

tehnisko 

apstākļu 

pilnveidošanai 

nepieciešamo 

darbu 

nodrošināšana 

patvēruma 

meklētāju 

izmitināšanas 

centrā 

„Mucenieki” 

Pilsonības un 

migrācijas 

lietu pārvalde 

 

26.07.2013. 222 206 166 654 55 552 

 

9.tabula 
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Eiropas Ārējo robežu fonda 2012.–2013. gada programma 

Projekta numurs Projekta 

nosaukums 

Finansējuma 

saņēmējs 

Granta 

līguma 

noslēgšanas 

datums 

Piešķirtais 

finansējums 

(EUR) 

100% 

Fonda 

finansējums 

(EUR) 75% 

Nacionālais 

līdzfinansējums 

(EUR) 25% 

IA/VRS/EĀRF/2012/ 

2013/7 

Esošās Valsts 

robežsardzes 

„zaļās robežas” 

kontroles 

sistēmas 

attīstība un 

integrācija 

Eiropas robežu 

novērošanas 

sistēmā 

(EUROSUR) 

1.posms 

VRS 06.07.2012. 1 209 392 560 927 648 465 

 

10.tabula 

Eiropas Atgriešanās fonda 2011.- 2012.–2013. gada programma 

Projekta numurs Projekta 

nosaukums 

Finansējuma 

saņēmējs 

Granta 

līguma 

noslēgšanas 

datums 

Piešķirtais 

finansējums 

(EUR) 

100% 

Fonda 

finansējums 

(EUR) 75% 

Nacionālais 

līdzfinansējums 

(EUR) 25% 

IA/PMLP/EAF/2011/20

12/2013/7 

Atgriezto 

ārzemnieku un 

ieceļošanas 

aizliegumu 

reģistra izstrāde 

Pilsonības un 

migrācijas 

lietu pārvalde 

01.03.2013. 487 890 365 916 121 974 

IA/PMLP/EAF/2012/20

13/3 

Nelegālo 

imigrantu lietu 

digitālā arhīva 

izveidošana un 

attīstīšana 

 

Pilsonības un 

migrācijas 

lietu pārvalde  

17.04.2013. 338 810 254 106 84 704 

IA/VRS/EAF/2012/2013

/4 

Atbalsts 

piespiedu 

izraidīšanas 

pasākumu 

organizēšanai 

un 

pilnveidošanai 

Valsts 

robežsardze 

25.07.2013. 373 851 280 388 93 463 

 

Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds 2014.-2020. gads 
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Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds (2014.-2020. gada plānošanas periodam) 

izveidots saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 16.aprīļa regulu Nr.516/2014, ar 

ko izveido Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu, groza Padomes lēmumu 2008/381/EK un 

atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumus nr.573/2007/EK un 575/20007/EK un Padomes 

lēmumu 2007/435/EK. 

Ministrija nodrošina atbildīgās iestādes funkcijas Patvēruma, migrācijas un integrācijas 

fonda īstenošanā. 

 

11.tabula 

2015. gadā tika uzsākti Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014.- 2020. gada 

projekti 

Projekta numurs Projekta 

nosaukums 

Finansējuma 

saņēmējs 

Granta 

līguma 

noslēgšan

as datums 

Piešķirtais 

finansējums 

(EUR) 

100% 

Fonda 

finansējums 

(EUR) 75% 

Nacionālais 

līdzfinansējums 

(EUR) 25% 

VRS/PMIF/2015/1 

 

Aizturēto 

ārzemnieku 

uzņemšanas 

kapacitātes 

stiprināšana 

(1.posms) 

Valsts 

robežsardze  

25.11.2015

. 

180 000 135 000 45 000 

VRS/PMIF/2015/2 

 

Atbalsts 

ārzemnieku 

atgriešanas 

pasākumu 

organizēšanā 

un 

pilnveidošanā 

(1. posms) 

Valsts 

robežsardze  

25.11.2015

. 

302 786 227 089 75 697 
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12.tabula 

 

ES Finanšu instrumentu projekti 

 

2015. gadā tika turpināti šādi ES Finanšu instrumentu projekti: 

Nr.p.k. Finansējuma 

saņēmējs 

Finanšu 

instruments 

Projekta 

numurs 

Projekta 

nosaukums 

Projekta 

budžets 

(EUR) 

EK 

finansējums 

(EUR) 

Nacionālais 

līdzfinansējums 

(EUR) 

1. VRS 

Solidaritātes 

un migrācijas 

plūsmu 

pārvaldīšanas 

pamatprogram

mas EĀRF - 

Kopienas 

darbības 

projektu un 

pasākumu 

īstenošana  

(2007.g.-

2013.g.) 

HOME/2012/E

BFX/CA/2022 

Latvijas 

Republikas, 

Lietuvas 

Republikas un 

Igaunijas 

Republikas 

sakaru 

virsnieka 

punkta 

turpmākā 

attīstība 

Krievijā 

205 396 184 856 

 

 

 

20 540 

2.  VRS 

Solidaritātes 

un migrācijas 

plūsmu 

pārvaldīšanas 

pamatprogram

mas EĀRF - 

Kopienas 

darbības 

projektu un 

pasākumu 

īstenošana  

(2007.g.-

2013.g.) 

HOME/2012/E

BFX/CA/2015 

Baltijas valstu 

informācijas 

apmaiņas 

mehānisms 

(BSIEG) 

915 138 823 653 81 485 

3. VRS 

Ziemeļu 

ministru 

padomes 

Nordplus 

programma 

NPHE-

2014/10360 

Robežsargu 

izglītības 

kvalitātes 

stiprināšana 

1 370 - - 

4. VRS 

Eiropas 

Savienības 

Erasmus+ 

programma 

2014-1-LV01-

KA103-000006 

Personu 

mobilitāte 

augstākās 

izglītības 

sektorā 

2 361 - - 
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5. VRS 

Eiropas 

Kopienas 

Solidaritātes 

un migrācijas 

plūsmu 

pārvaldības 

programmas 

(2007. g.-

2013. g.) 

Ārējo robežu 

fonds 

HOME/2012/E

BFX/CA/2013 

Latvijas 

Republikas, 

Lietuvas 

Republikas un 

Igaunijas 

Republikas 

Imigrācijas 

sakaru 

virsnieku 

punkta 

attīstības 

turpināšana 

Baltkrievijas 

Republikā un 

Gruzijā 

357 414 318 298.00 39 116 

6. VRS 

 

 

Eiropas 

Komisija 

Nr. 2014-1-

LV01-KA202-

000487 

Erasmus+ 

programmas 

stratēģiskās 

partnerības 

projekts 

profesionālās 

izglītības 

sektorā 

"Stratēģiskā 

partnerība 

angļu valodas 

mācību 

līdzekļa 

izstrādē 

robežsargiem" 

124 300 124 300  

7. IC 

Eiropas 

Komisijas 

pamatprogram

mas „Drošība 

un brīvības 

garantēšana” 

(2007.-2013.) 

īpašā 

programma 

"Noziedzības 

profilakse un 

apkarošana" 

(ISEC) 

HOME/2012/IS

EC/AG/PNR 

Pasažieru datu 

reģistra (PDR) 

sistēmas 

izveide Latvijā 

4 893 115 3 671 699 813 413 

8. IC 

ERAF 
3DP/3.2.2.1.1/1

3/IPIA/CFLA/0

11/008 

Iekšlietu 

ministrijas 

radiosakaru 

sistēmas 

modernizācija 

 

16 216 476 0.00 0.00 



IEKŠLIETU MINISTRIJAS 

2015. GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS 

 

41 

 

9. VUGD 

Eiropas 

Komisijas 

Civilās 

aizsardzības 

mehānisms 
22-1.53/94 

Vienotas 

Latvijas-

Lietuvas 

Tehniskās 

palīdzības 

atbalsta 

vienības 

izveide 

 107 128 35 710 

10. VUGD 

ERAF, 

Igaunijas - 

Latvijas  

pārrobežu 

sadarbības 

programma 22-1.75/976 

Pārrobežu 

rīcības spēju 

attīstīšana, 

veicot kopīgas 

katastrofu 

seku 

likvidēšanas 

aktivitātes 

skarbos vides 

apstākļos 

2 927 078.66 1 099 996.16 1 827 082.50 

11. VUGD 

Eiropas 

Komisijas 

Civilās 

aizsardzības 

Finanšu 

instruments 
ECHO/SUB/201

4/693890 

Riska 

pārvaldības 

spējas, kas 

balstītas uz 

trūkumu 

identificēšanu 

Baltijas jūras 

reģionā 

35 495.47 26 621.60 8 873.87 

12. VP 

Eiropas 

Komisijas 

pamatprogram

mas „Drošība 

un brīvības 

garantēšana” 

(2007.-2013.) 

īpašā 

programma 

"Noziedzības 

profilakse un 

apkarošana" 

(ISEC) 

HOME/2012/IS

EC/FP/C1/4000

003845 

Standarta 

ISO/IEC 1720 

ieviešana 

notikumu 

vietas apskates 

procesā, lai 

attīstītu 

vienotu pieeju 

lietisko 

pierādījumu 

izņemšanā 

pārrobežu 

sadarbībā 

566 997 510 097.30 56 899.70 
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13. VP 

Eiropas 

Komisijas 

pamatprogram

mas „Drošības 

un brīvības 

garantēšana” 

īpašā 

programma 

„Noziedzības 

profilakse un 

apkarošana” 

ISEC 

HOME/2012/IS

EC/FP/C2/4000

003986 

Mazāk smagu 

noziegumu 

izmeklēšanas 

vienkāršošana 

ar mērķi 

sabalansēt 

nozieguma 

sabiedrisko 

bīstamību, 

radīto 

kaitējumu un 

izmeklēšanā 

izlietotos 

resursus 

259 119 233 181.19 14 337.81 

14. VP 

EK 

pamatprogram

ma ''Drošība 

un brīvības 

garantēšana'' 

īpašā 

programma'' 

Noziedzības 

profilakse un 

apkarošana 

HOME/2012/IS

EC/FP/C1/4000

003828 

Veiksmīga 

pārrobežu 

sadarbības 

modeļa 

ieviešana 

457 848 412 048 9 000 

15. VP 

Eiropas 

Komisijas 

pamatprogram

mas „Drošības 

un brīvības 

garantēšana” 

īpašā 

programma 

„Noziedzības 

profilakse un 

apkarošana” 

ISEC 

Nr.HOME/2013

/ISEC/FP/C1/40

00005037 

Stratēģiskas 

pieejas 

izstrāde un 

ieviešana 

policijas 

starptautiskaja

i sadarbībai un 

ES acquis 

ieviešanai 

reģionālajā 

līmenī 

Igaunijā, 

Latvijā, 

Lietuvā, 

Somijā un 

Zviedrijā. 

391 800 352 620 39 180 
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16. VP 

Eiropas 

Komisijas 

pamatprogram

mas „Drošības 

un brīvības 

garantēšana” 

īpašā 

programma 

„Noziedzības 

profilakse un 

apkarošana” 

ISEC 

HOME/2012/IS

EC/AG 

4000004361 

ITALIA 2014 

– apmācības 

instrumentu 

pieejamības 

uzlabošana 

85 220 78 884 6 336 

17. VP 

 

PA-GRO-591 

Informācijas 

tehnoloģiju un 

skaņu ierakstu 

tiesu ekspertu 

pieredzes 

apmaiņas 

vizītes uz 

Dānijas un 

Norvēģijas 

kriminālistikas 

iestādēm 

9 231 6 000 3 231 

18. IEM 

Eiropas 

Komisijas 

pamatprogram

mas „Drošība 

un brīvības 

garantēšana” 

(2007.-2013.) 

īpašā 

programma 

"Noziedzības 

profilakse un 

apkarošana" 

HOME/2013/IS

EC/AG/THB/40

00005845 

Novēršot 

cilvēku 

tirdzniecību 

un fiktīvās 

laulības: 

daudznozaru 

risinājums” 

(HESTIA) 

638 736.94 574 863.25 63 873.69 

19. IEM 

Baltijas jūras 

valstu 

padomes 

Projektu 

atbalsta fonds 
CBSSPSF/SC 

042014/1 

“Stiprinot 

pašvaldību 

lomu darbam 

cīņā ar cilvēku 

tirdzniecību 

Baltijas jūras 

reģionā” 

(STROM) 

54 880 49 392 5 488 
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Norvēģijas finanšu instruments 2009. - 2014. gads 

Iekšlietu ministrija Norvēģijas finanšu instrumenta ietvaros ir Programmas "Latvijas 

korekcijas dienestu un Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu reforma” apsaimniekotāja 

partneris, kas ir atbildīgs par Valsts policijas iepriekš definētā projekta " Valsts policijas 

īslaicīgās aizturēšanas vietu standartu uzlabošana, t.sk., aktivitātes infrastruktūras uzlabošanai; 

līdzšinējās prakses administratīvajai aizturēšanai samazināšana/likvidēšana; prakses maiņa, 

atgriežot apcietinājumā esošos ieslodzītos turpmākai izmeklēšanai; atbilstošu apmācību 

nodrošināšana darbiniekiem, kas strādā īslaicīgās aizturēšanas vietās" apstiprināšanu un 

ieviešanu. 

13.tabula 

Projekta 

ieviesējs 

Projekta 

nosaukums 
Realizācija 

Finansējums (EUR) 

Mērķis 

Kopējais ES Nacionālais 

Valsts 

policija 

Valsts policijas 

īslaicīgās 

aizturēšanas vietu 

standartu 

uzlabošana, t.sk., 

aktivitātes 

infrastruktūras 

uzlabošanai; 

līdzšinējās 

prakses 

administratīvajai 

aizturēšanai 

samazināšana/lik

vidēšana; prakses 

maiņa, atgriežot 

apcietinājumā 

esošos ieslodzītos 

turpmākai 

izmeklēšanai; 

atbilstošu 

apmācību 

nodrošināšana 

darbiniekiem, kas 

strādā īslaicīgās 

aizturēšanas 

vietās 

2013.- 

2016. 
2 583 962 2 196 368 387 594 

Projekta vispārīgais 

mērķis ir uzlabot 

korekcijas iestāžu 

sistēmu atbilstoši 

attiecīgajiem 

starptautiskajiem 

cilvēktiesību 

instrumentiem. 

Projekta tiešais mērķis 

ir Valsts policijas 

īslaicīgās aizturēšanas 

vietu standartu 

uzlabošana, t.sk., 

aktivitātes 

infrastruktūras 

uzlabošanai; līdzšinējās 

prakses 

administratīvajai 

aizturēšanai 

samazināšana/likvidēšan

a; prakses maiņa, 

atgriežot apcietinājumā 

esošos ieslodzītos 

turpmākai izmeklēšanai; 

atbilstošu apmācību 

nodrošināšana 

darbiniekiem, kas strādā 

īslaicīgās aizturēšanas 

vietās. 
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Iekšlietu ministrija nodrošina Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzfinansēto projektu 

īstenošanu šādās budžeta apakšprogrammās: 

14.tabula 

Nr.p.k. Budžeta apakšprogramma/projekts 

Izpilde 

2015. gadā 

(EUR) 

1. 

Budžeta programmā 70.08.00 „Tehniskā palīdzība Solidaritātes un migrācijas 

plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas fondu apgūšanai (2007.-2013.)”  

-) projekts Nr.TP/2007-13/1 „Vadošās iestādes un deleģētas iestādes tehniskā 

palīdzība” 274 480 

 

2. 

Budžeta apakšprogrammā 71.05.00 „Tehniskā palīdzība Eiropas Ekonomikas 

zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu 

instrumenta apgūšanai”  

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

 

 

 

 

2.5. Pārskats par iestādes vadības un darbības uzlabošanas sistēmām efektīvas darbības 

nodrošināšanai (piemēram, iekšējā kontrole, kvalitātes vadība, iekšējais audits, riska 

vadība, iespējamās korupcijas novēršana), kā arī informācija par veiktajām 

strukturālajām reformām un reorganizācijām  

Ministrija ir izveidojusi iekšējās kontroles sistēmu fiskālo risku vadības jomā atbilstoši 

normatīvo aktu prasībām. 

2015. gadā uzsākta finansiālās darbības likumības un finanšu vadības uzraudzība, 

nosakot šādas uzraudzības jomas: 

- publiskais iepirkums; 

- iepirkumu līgumu noslēgšana, grozījumu veikšana, izpilde;  

- budžeta plānošana un izpilde; 

- mērķfinansējuma izlietojums paredzētiem mērķiem; 

- nodarbināto atlīdzība; 

- darījumu (preces, pakalpojumi un kapitālie ieguldījumi) likumība un lietderība; 

- grāmatvedības uzskaite, pārskatu sagatavošana. 

Veicot risku novērtējumu, tiek sagatavots Uzraudzības pasākumu plāns katram gadam.  
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Īpaša finanšu riska vadības politika ministrijā izstrādāta attiecībā uz Solidaritātes un 

migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas 2007.-2013. gadam finansētajiem 

projektiem, kuru īstenošana pabeigta 2015. gadā. 

 2015. gadā izveidota iekšējās kontroles sistēma Iekšējās drošības fonda un Patvēruma, 

migrā-cijas un integrācijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda ietvaros apstiprinātajiem 

projektiem 

Ministrijā izveidota iekšējās kontroles sistēma ES fondu un Īpašo programmu, Attīstības 

sadarbības programmas un divpusējo finanšu instrumentu koordinācijai, projektu ideju 

pieteikumu vērtēšanai, projektu īstenošanas un pēc ieviešanas uzraudzībai, kā arī ministrijas 

pārstāvībai finanšu instrumentu darba grupās un komitejās.  

Valsts budžeta līdzekļu izlietojuma riski tiek identificēti un pieņemts lēmums par to 

novēršanu saskaņā ar vispārējo normatīvo aktu prasībām, kā arī ministrijas izdoto iekšējo 

normatīvo aktu prasībām. 2015. gadā pilnveidota iekšējās kontroles sistēma valsts pamatbudžeta 

bāzes izdevumu un attīstības izdevumu plānošanas jomā un budžeta izpildes uzraudzības jomā. 

2015. gadā turpināta iekšējās kontroles sistēmas pilnveidošana nekustamā īpašuma 

pārvaldīšanas jomā. 

Veikta pastāvīga kapitālsabiedrības - valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Iekšlietu 

ministrijas poliklīnika” - finansiālās darbības uzraudzība un analīze, katru ceturksni sagatavojot 

un sniedzot atbildīgajai amatpersonai informāciju. 

Informācijas un komunikācijas pārvaldības jomā ministrijā izveidota: 

- Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju projektu pārvaldības grupa, kuras uzdevums 

ir organizēt ministrijas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) pielietojuma projektu 

īstenošanu ministrijā un tās padotībā esošajās iestādēs, kā arī veikt īstenoto projektu pārraudzību; 

- Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju padome, kuras uzdevums ir pieņemt 

stratēģiskus lēmumus informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pielietošanā ministrijā un tās 

padotības iestādēs. 

Ministrijā izveidota Projektu Vadības komiteja un Projektu Koordinācijas komiteja ar 

mērķi nodrošināt koordinētu pieeju iekšlietu nozares projektu izstrādē un racionālu finanšu 

līdzekļu izmantošanu nozares mērķu un rezultātu sasniegšanai, izvērtējot projekta 

nepieciešamību, atbilstību un lietderību, nodrošinot nepieciešamo finanšu un cilvēkresursu 

plānošanu, un projektu īstenošanas un pēc ieviešanas uzraudzību. 
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Grāmatvedības pārvaldības jomā ministrijā izveidota koordinējoša un konsultatīva 

institūcija – Grāmatvedības padome.  

Ministrija un tās padotības iestādes pielieto resursu Vadības sistēmu “Horizon” (turpmāk 

– RVS), kas nodrošina vienotu personāla un grāmatvedības uzskaites pamatprincipu ieviešanu un 

konsolidētā finanšu pārskata sagatavošanu atbilstoši normatīvo aktu grāmatvedības jomā 

prasībām. Budžeta plānošanā un izpildes uzraudzībā ministrija pielieto RVS moduli “Budžeta 

plānošanas un izpildes kontroles risinājumu funkcionalitāte”.                           

Pilnveidota iekšējās kontroles sistēma politikas plānošanas dokumentu ietekmes uz valsts 

un pašvaldību budžetiem novērtēšanai. 

Izveidota iekšējās kontroles sistēma kvalifikācijas paaugstināšanas organizēšanas un ar to 

saistīto izdevumu segšanas un mācību maksas atmaksas jomā. 

Pilnveidota iekšējās kontroles sistēma grāmatvedības uzskaites jomā. 

 

Optimizācijas pasākumi 

Resursu vadības sistēmas “Horizon” uzturēšanas pakalpojuma saņemšanu turpmāk 

finansiāli nodrošinās ministrija (samaksa tiks veikta centralizēti). 

3. PERSONĀLS 
 

 Iekšlietu ministrijas vidējais nodarbināto skaits – 138, tai skaitā, 97 valsts 

civildienesta ierēdņi, 5 amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi un 36 darbinieki; 

  pieņemti 9 nodarbinātie, atbrīvoti 10 nodarbinātie; 

 vidējais nodarbināto skaits sadalījumā pa dzimuma grupām - 104 sievietes un 34 

vīrieši; 

 vidējais nodarbināto skaits sadalījumā pa vecuma grupām: 

      līdz 24 gadiem strādāja 1 nodarbinātais; 

       no 25 līdz 29 gadiem - 12 nodarbinātie; 

       no 30 līdz 34 gadiem - 32 nodarbinātie;  

       no 35 līdz 39 gadiem - 22 nodarbinātie; 

       no 40 līdz 44 gadiem – 21 nodarbinātie; 

       no 45 līdz 49 gadiem – 9 nodarbinātie; 
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       no 50 līdz 54 gadiem - 14 nodarbinātie; 

       no 55 līdz 59 gadiem – 13 nodarbinātie; 

       virs 60 gadiem – 14 nodarbinātie 

 Ministrijā uz 2015. gada 31. decembri bija: 

- 147 amata vietas: 110 valsts civildienesta ierēdņu un 37 darbinieku amata vietas. 

Pārskata gadā vidējais faktiskais nodarbināto skaits (ar nodarbinātajiem, kas atradās 

bērna kopšanas atvaļinājumā) bija 139;  

- 13 vakantas amatu vietas (salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu: -1), tajā skaitā, 4 

ilgstoši vakantas amatu vietas (salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu: -5). 

 2015. gadā pieņemti 10 nodarbinātie, atbrīvoti 11 nodarbinātie, no tiem: 4 darbinieki, ar 

kuriem bija noslēgts darba līgums (2 - saskaņā ar vienošanos, 1 - sakarā ar līguma termiņa 

izbeigšanos, 1 - pēc paša vēlēšanās), un 7 valsts civildienesta ierēdņi (3 - pēc paša 

vēlēšanās, 1 - saskaņā ar vienošanos, 2-uz noteiktu laiku ieceltie, 1 - sasniedzot valsts 

noteikto pensijas vecumu). Personāla mainība pārskata gadā bija 7,5 %. 

 75,4% no nodarbināto skaita bija sievietes (90,7% - ar augstāko izglītību), 24,6% - vīrieši 

(visi ar augstāko izglītību). 

 

 

4. KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU 
 

4.1. Pasākumi, kas veikti sabiedrības informēšanai un izglītošanai  

Nodrošināta Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē darba programmas 

iekšlietu jomā komunikācija – nodrošināta publicitāte 20 prezidentūras pasākumiem iekšlietu 

nozarē, kā arī komunikācija par Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē laikā 

nodrošinātajiem drošības pasākumiem. 

Sabiedrībai plaši skaidroti ar patvēruma meklētāju uzņemšanu un integrāciju saistītie 

jautājumi – nodrošināta komunikācija par Rīcības plānu personu, kurām nepieciešama 

starptautiskā aizsardzība, pārvietošanai un uzņemšanai Latvijā; organizēta skaidrojošu 

infografiku izstrāde un publicēšana mājaslapā un sociālajos tīklos, kā arī regulāri sniegtas atbildes 

uz mediju jautājumiem. 
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Nodrošināta sadarbība ar masu medijiem – sagatavotas, izsūtītas un Iekšlietu ministrijas 

mājaslapā internetā publicētas 199 preses relīzes par ministrijas darba aktualitātēm un sabiedrībai 

nozīmīgiem jautājumiem. Iekšlietu ministrijas Twitter kontā publicētas 144 ziņas, ieskaitot 

atbildes uz iedzīvotāju jautājumiem. Iekšlietu ministrijas mājaslapā regulāri ievietota nozares 

aktuālākā informācija un foto galerijas. Nodrošināta ministrijas vadības un nozares ekspertu 

piedalīšanās Ministru kabineta organizētajās informācijas sniegšanas aktivitātēs medijiem par 

sabiedrībai nozīmīgiem jautājumiem.  

Organizēti un vadīti ārējās komunikācijas pasākumi: īstenota skolu jauniešu izglītošana 

ministrijas Atvērto durvju dienā un Ēnu dienā; nodrošināta pilsonības iegūšanas naturalizācijas 

procesā popularizēšana; organizēts konkurss iekšlietu nozares darbinieku bērniem Latvijas 

neatkarības atgūšanas 25. gadadienas popularizēšanai; organizētas Iekšlietu ministrijas sporta 

sezonas noslēguma sacensības Kandavā; organizēts pasākums par godu 1991. gada barikāžu 

atceres 25. gadadienai; organizēts informatīvi izglītojošs projekts Latvijas skolu skolēniem “Esi 

drošs – neesi pārdrošs”. 

 

4.2. Sadarbība ar nevalstisko sektoru 

2015. gadā nevalstisko organizāciju (turpmāk – NVO) un citu sadarbības partneru 

līdzdalība ministrijas lēmumu pieņemšanas un politikas veidošanas procesā tika īstenota, 

konsultējoties ar pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem, interešu grupām, iesaistītajām pusēm, ar 

iedzīvotājiem, kā arī nevalstiskajām organizācijām.  

Lai veicinātu sabiedrisko organizāciju, ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu 

sadarbības uzlabošanu noziedzības apkarošanas, sabiedriskās kārtības un drošības jomā, kā arī, 

lai veicinātu ministrijas saikni ar sabiedrību kopumā un sabiedriskajām organizācijām, kas 

darbojas sabiedrības, personas un uzņēmējdarbības drošības jomā, tika organizētas Sabiedriskās 

drošības konsultatīvās padomes un Sabiedriskās drošības trīspusējās sadarbības apakšpadomes 

sēdes. Aktīva sadarbība notikusi ar Latvijas Drošības un aizsardzības industriju federāciju, kas 

pārstāv daudznozaru uzņēmumus, izglītības un pētniecības iestādes drošības un aizsardzības jomā 

nacionālā un starptautiskā līmenī. Cīņa pret fiktīvajām laulībām tagad izvērsta vairāku valstu 

sadarbības līmenī: aktīvā sadarbībā ar NVO “Patvērums ”Drošā māja”” pagājušā gada janvārī 

Latvijas Iekšlietu ministrijas virsvadībā tika uzsākts starptautisks projekts “Novēršot cilvēku 

tirdzniecību un fiktīvās laulības: daudznozaru risinājums” (HESTIA), kas tiek īstenots Eiropas 
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Komisijas Iekšlietu ģenerāldirektorāta finanšu programmas “Noziedzības profilakse un 

apkarošana” ietv0aros. NVO ņēma aktīvu līdzdalību “Rīcības plānā personu, kurām nepieciešama 

starptautiskā aizsardzība, pārvietošanai un uzņemšanai Latvijā” izstrādē. Lai veicinātu 

nevalstisko organizāciju un citu pilsoniskās sabiedrības pārstāvju iesaisti narkotiku un 

narkomānijas apkarošanas politikas izstrādē, ieviešanā un ieviešanas uzraudzībā, jo īpaši 

narkomānijas izplatības profilakses jomā, sadarbībā ar NVO tika izstrādāti grozījumi “Narkotisko 

un psihotropo vielu un to atkarības izplatības ierobežošanas un kontroles pamatnostādnēs 2011.-

2017. gadam”. 

5. NĀKAMAJĀ GADĀ PLĀNOTIE PASĀKUMI 

 

 Formas tērpu pilnveidošanai nepieciešamo tiesību aktu projektu sagatavošana. 

 Normatīvā regulējuma pilnveidošana sakaru virsnieku un amatpersonu ar speciālajām 

dienesta pakāpēm nosūtīšanas dalībai starptautiskajās misijās un operācijās darbības jomā. 

 Kapitālsabiedrības darbības nodrošināšana atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 

 Uz policijas darba specifiku orientētas otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 

studiju programmas izstrādes un speciālistu sagatavošanas studiju virzienā “Iekšējā 

drošība un civilā aizsardzība” organizēšana kādā no valsts dibinātājām augstskolām. 

 Citos attīstības plānošanas dokumentos paredzēto pasākumu ieviešana saistīta ar 

izmaiņām iesaistīto iestāžu budžeta izdevumos, vienlaikus valsts budžeta līdzekļu 

piešķiršana būs atkarīga no atbalsta attiecīgajām jaunās politikas iniciatīvām. Ja jaunās 

politikas iniciatīvas netiks atbalstītas vai tiks atbalstītas daļēji, atsevišķus pasākumus 

ieviest nebūs iespējams.  Ministrijai būs jāsagatavo nepieciešamie tiesību aktu projekti, kā 

arī jākoordinē un jāuzrauga politikas ieviešana. 

 Tiesiskā regulējuma civilās aizsardzības jomā pilnveidošana atbilstoši Civilās 

aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas likuma prasībām. 

 ES politiku instrumentu līdzfinansējuma aktīva piesaiste:  

 - Iekšējās drošības fonda (2014.-2020.) un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 

(2014.-2020.) atbildīgās iestādes, kurai ir tiesības īstenot projektus un pasākumus fonda 

ietvarā, lai sasniegtu fonda izvirzītos mērķus, funkciju īstenošana. Daļu no Patvēruma, 

migrācijas un integrācijas fonda veido Pārvietošanas programma, kuras ietvaros tiks 
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nodrošināta Rīcības plānā personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, 

pārvietošanai un uzņemšanai paredzēto pasākumu personu pārvietošanai (pārcelšanai), 

uzņemšanai un integrācijai Latvijā īstenošana. 

 - Eiropas Komisijas tieši administrēto programmu, fondu un finanšu instrumentu 

līdzfinansēto projektu īstenošanas uzraudzība un kvalitatīvu projektu pieteikumu 

sagatavošanas veicināšana; 

 - Citu ārvalstu finanšu instrumentu (piemēram, Norvēģijas finanšu instruments) 

līdzfinansējuma piesaiste. 

 Naudas sodu un alkohola koncentrācijas, narkotisko un citu apreibinošo vielu ietekmes 

pārbaužu izdevumu maksājumu identifikācijas pilnveidošana, tādējādi nodrošinot 

normatīvajos aktos noteikto ministrijas atbildību par ieņēmumu par veikto darbību 

ieskaitīšanu attiecīgajos pamatbudžeta ieņēmumu kontos. 

 Valsts nodevu administrēšanas procesa un ieņēmumu uzskaites sistēmas pilnveidošana, 

kas paredz nostiprināt attiecīgo institūciju, kas administrē valsts nodevas, un ministrijas 

atbildību par šo nodevu iekasēšanu, veicot attiecīgas izmaiņas arī informācijas sistēmās 

maksājumu apstrādes funkcionalitātes ieviešanai un administrēšanas rezultātu 

atspoguļošanai.   

 Vienotu Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu bruņojuma aprites noteikumu 

izstrāde, lai nodrošinātu bruņojuma uzskaites (tajā skaitā grāmatvedības uzskaites) 

pilnveidošanu atbilstoši likuma ”Par valsts noslēpuma objektu saraksts” prasībām. 

 Iespēju pilnveidot kriminālprocesu reglamentējošos normatīvos aktus izvērtēšana, tajā 

skaitā izvērtējot, vai nav iespējams mainīt kārtību attiecībā uz kriminālprocesā izņemtās 

mantas uzglabāšanu (parauga izņemšana, pierādījumu dokumentēšana u.c.), kā arī 

nosakot, kā ir novērtējami un aprēķināmi iespējamie valstij radītie zaudējumi ilgstošas 

izņemtās mantas uzglabāšanas rezultātā un kādos termiņos pieņemami lēmumi, lai 

novērstu ilgstošu uzglabāšanu un nesamērīgi augstus valsts budžeta izdevumus. 

 Valsts materiālo rezervju sistēmas pilnveidošana. 

 Nepieciešamības rosināt normatīvo aktu grozījumus izvērtēšana, lai skaidri noteiktu rīcību 

ar depozītu kontā ieskaitīto naudu administratīvo pārkāpumu lietās gadījumos, kad tā nav 

atdodama īpašniekam. 
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 Transportlīdzekļu izņemšanas par administratīvajiem pārkāpumiem ceļu satiksmē 

piemērošanas ieguvumu, efektivitātes un citu alternatīvu soda samaksas veicināšanai 

izvērtēšana, tajā skaitā izvērtējot iespēju atteikties no transportlīdzekļu izņemšanas, 

nepieciešamības gadījumā rosinot izmaiņas normatīvajos aktos. 

 Pārvietošanas programmas īstenošana.  

 Nepieciešamo normatīvo aktu projektu un pasākumu plānu izstrāde, lai nodrošinātu 

apcietināto un notiesāto personu konvojēšanas pienākuma pakāpenisku nodošanu 

Tieslietu ministrijas Ieslodzījuma vietu pārvaldei. 

 Ar Pasažieru datu reģistra (PDR) un Pasažieru informācijas nodaļas (PIN) izveidi 

saistītu pasākumu īstenošana, tajā skaitā programmas ES “Noziedzības novēršana un 

apkarošana” (2007.-2013.) projekta Nr.HOME/2012/ISEC/AG/PNR/4000004443 

“Pasažieru datu reģistra izveide Latvijā” īstenošana. 

 Iekšlietu ministrijas informācijas sistēmas dokumentu pārvaldības jomā (DocsVision) 

pilnveidošana. 

 Iekšējā normatīvā regulējuma pilnveidošana finanšu vadības jomā (t.sk.budžeta 

pieprasījumu sagatavošanas kārtība; darba samaksas noteikšanas kārtība). 

 Nozīmīgu investīciju projektu īstenošanas uzraudzība (depo ēku būvnievcība un 

rekonstrukcija, valsts robežas izbūve, ugunsdzēsības transportlīdzekļu iegāde, satiksmes 

drošības uzlabošanas pasākumi, transportlīdzekļu noma).  

 Neraugoties uz to, ka resursi iepriekš minēto pasākumu īstenošanai netiks piešķirti 

ministrijai, bet gan attiecīgajām ministrijas padotībā esošajām iestādēm, ministrija 

pārrauga, koordinē un iesaistās gan pasākumu īstenošanas atbilstošā nodrošināšanā, gan 

izstrādā un virza nepieciešamos tiesību aktu projektus. 

5.1. Iepriekšējā gadā uzsāktie pasākumi, kuri tiks turpināti 

 Koncepcijas par jaunu darba samaksas sistēmu Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un 

Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm ieviešanas 

pabeigšana. 

 Valsts policijas attīstības koncepcijas saskaņošana un tās virzības nodrošināšana (MK 

06.04.2016. rīkojums Nr. 248). 
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 Likumprojekta ”Civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas likums” saskaņošana ar 

ministrijām un citām institūcijām, tā virzības nodrošināšana (pieņemts Saeimā 2016. gada 

5. maijā). 

 Likumprojekta ”Oficiālās elektroniskās adreses likums” sagatavošana, kura mērķis ir 

nodrošināt drošu, efektīvu un kvalitatīvu elektronisko saziņu un elektronisko dokumentu 

apriti starp valsts iestādēm un privātpersonām, un tā virzības nodrošināšana (pieņemts 

Saeimā 2.lasījumā 2016. gada 5. maijā). 

 Likumprojekta ”Grozījumi Valsts materiālo rezervju likumā” sagatavošana, lai patvēruma 

meklētāju iespējamās masveida ierašanās gadījumā būtu iespējams piesaistīt valsts 

materiālo rezervju resursus, un tā virzības nodrošināšana (pieņemts Saeimā 2016. gada 17. 

martā). 

 Pasākumu kompleksa veikšana Valsts aizsardzības plānā paredzēto mērķu un uzdevumu 

īstenošanai. 

 Latvijas austrumu robežas ierīkošanas un labiekārtošanas darbu turpināšana.  

 Konceptuālā ziņojuma projekta ”Fizisko personu reģistrs” sagatavošana atbilstoši 2014. 

gada 9. decembrī Ministru kabinetā (prot.Nr.69, 50.§) izskatītajam informatīvajam 

ziņojumam ”Par pasākumiem, kurus paredzēts īstenot Informācijas sabiedrības attīstības 

pamatnostādņu 2014.-2020. gadam turpmākās rīcības plānojuma uzdevumu 3.1.punkts 

”Publiskās pārvaldes IKT centralizētu platformu izveide” un 3.2.punkts ”Publiskās 

pārvaldes pakalpojumu elektronizācija” ietvaros”.  

 Likumprojekta prostitūcijas ierobežošanas jomā sagatavošana (MK 28.07.2015. sēdes 

protokollēmuma Nr.36 17.§ 2.punkts) starpinstitūciju darba grupas ietvaros (izveidota ar 

IeM 01.09.2015. rīkojumu Nr.1-12/2012).  

 Katastrofu riska novērtēšanas metodoloģijas sagatavošanas pabeigšana, lai atbilstoši 

jaunajam Civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas likumam ieviestu civilās 

aizsardzības plānu izstrādi, pamatojoties uz vienotu pieeju katastrofu riska novērtēšanā. 

 Nacionālā kriminālizlūkošanas modeļa izveides turpināšana, lai uzlabotu visu 

tiesībaizsardzības iestāžu sadarbību noziedzības apkarošanas jomā. 

 Konceptuāla ziņojuma par imigrācijas politiku projekta sagatavošana, atspoguļojot tajā 

pašreizējo situāciju un iezīmējot turpmākās darbības pamatvirzienus. 
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 Rīcības plāna masu nekārtību un iekšējo nemieru gadījumā projekta sagatavošana 

(apstiprināts 11.07.2016. ar MK rīkojumu nr. 383k). 

 Informatīvā ziņojuma ”Par Ministru kabineta 2011. gada 27. decembra noteikumu 

Nr.1025 ”Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” 

piemērošanas praksi un Valsts kontroles ieteikumu ieviešanas gaitu” sagatavošana 

(19.04.2016. iesniegts izskatīšanai Ministru kabinetā). 

 Pasākumu īstenošana, lai nodrošinātu izmaiņas normatīvajā regulējumā, kas saistītas ar 

apsardzes nozari, t.sk. grozījumu sagatavošana Apsardzes darbības likumā. 

 Gatavošanās ANO Ģenerālās Asamblejas speciālajai sesijai par pasaules narkotikas 

problēmu (UNGASS 2016), Eiropas Savienības vienotās pozīcijas izstrāde ES Padomes 

Horizontālās darba grupas narkotiku jautājumos ietvaros, Latvijas nacionālās pozīcijas 

UNGASS 2016 izstrāde.  

 Latvijas Republikas valsts robežas integrētas pārvaldības koncepcijā 2013.-2018. gadam, 

Narkotisko un psihotropo vielu un to atkarības izplatības ierobežošanas un kontroles 

pamatnostādnēs 2011.-2017. gadam, Cilvēku tirdzniecības novēršanas pamatnostādnēs 

2014.-20120.gadam, Bērnu noziedzības novēršanas un bērnu aizsardzības pret noziedzīgu 

nodarījumu pamatnostādnēs 2013.-2019. gadam, Organizētās noziedzības novēršanas un 

apkarošanas plānā 2014.-2016. gadam; Valsts policijas attīstības koncepcijā; 

konceptuālajā ziņojumā ”Par valsts austrumu robežas kontroli un aizsardzību”,  Iekšlietu 

ministrijas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju vidēja termiņa attīstības stratēģijā 

2016.-2020.gadam paredzēto uzdevumu realizācijas koordinēšana un īstenošana. 

 Nodrošināt Ministru kabineta 2013. gada 27. decembra rīkojumā Nr.675 „Par  Koncepciju 

par jaunu darba samaksas sistēmu Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma 

vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm” doto uzdevumu izpildi 

un normatīvo aktu projektu izstrādi. 

 Atbilstoši valdības deklarācijas 158.punktam nodrošināt Iekšlietu iestāžu amatpersonu ar 

speciālajām dienesta pakāpēm II.līmeņa profesionālās augstākās izglītības attīstības 

risinājuma projekta izstrādi. 

 Lielākā daļa no 2015. gada apstiprinātajām politikas iniciatīvām ir ilgtermiņa pasākumi, 

kuri tiks turpināti arī 2016. gadā. 
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5.2. Nākamā gada galvenie uzdevumi un pasākumi 

 Rīcības plānā personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošanai un 

uzņemšanai Latvijā” paredzēto mērķu un uzdevumu īstenošana Iekšlietu ministrijas 

kompetences ietvaros. 

 Nacionālās drošības plāna izstrāde atbilstoši Nacionālās drošības koncepcijai sadarbībā ar 

kompetentajām institūcijām.  

 Tiesiskā regulējuma civilās aizsardzības jomā pilnveidošana, sagatavojot jaunajam Civilās 

aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas likumam pakārtotos tiesību aktu projektus.  

 Tiesību aktu projektu sagatavošana Oficiālās elektroniskās adreses koncepcijas 

realizācijas nodrošināšanai. 

 Konceptuālā ziņojuma projekta par valsts materiālo rezervju veidošanu sagatavošana. 

 Konceptuālā ziņojuma projekta sagatavošana, atspoguļojot tajā pašreizējo situāciju 

ugunsdrošības jomā un nosakot turpmākās darbības pamatprincipus, mērķus, veicamo 

pasākumu kopumu un sasniedzamos rezultātus, kas vērsti uz ugunsdrošības situācijas 

uzlabošanu valstī. 

 Dalība ANO Ģenerālās Asamblejas speciālajā sesijā par pasaules narkotikas problēmu 

(UNGASS 2016), gala rezultātu analīze un iespējamās ietekmes uz Latvijas un ES 

pretnarkotiku politikas izvērtēšana. 

 Konsultatīvā sadarbības tīkla narkotiku jautājumos izveide (sadarbībā ar Valsts policiju), 

kā arī komunikatīvās platformas izveide informācijas apmaiņai. 

 Pasākumu kompleksa veikšana, lai sagatavotu grozījumus Valsts aizsardzības plānā. 

 Dalība krīzes vadības mācību CMX16, valdības mācību ”Kristaps 2016” un valsts līmeņa 

civilās aizsardzības mācību ”STORMEX 2016” plānošanas un norises procesā. 

 Ikgadējā informatīvā ziņojuma par drošības situāciju kritiskās infrastruktūras objektos un 

grozījumu Ministru kabineta rīkojumā par kritiskās infrastruktūras kopumu sagatavošana. 

 Informatīvā semināra organizēšana (sadarbībā ar Aizsardzības ministriju) Kurzemes 

reģiona pašvaldībām par valsts apdraudējuma pārvarēšanu. 

 Vienotā ārkārtas palīdzības izsaukumu numura ”112” vienotās tehnoloģiskās platformas 

ieviešanas projekta sagatavošana un īstenošana. 
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 Informatīvā ziņojuma ”Bērnu noziedzības novēršanas un bērnu aizsardzības pret 

noziedzīgu nodarījumu pamatnostādņu 2013.–2019. gadam īstenošanas vidusposma 

(2013.-2015. gadā) novērtējums” sagatavošana. 

 Sadarbības nodrošināšana ar starptautiskajām organizācijām un institūcijām Latvijas 

centienu cilvēku tirdzniecības novēršanā un apkarošanā novērtēšanā (sadarbība un 

informācijas sniegšana ANO Bērnu tiesību komitejai, EDSO, ASV valsts departamentam, 

CBSS TF-THB, Eiropas Komisijai, UNODC). 

 Latvijas nostājas efektīva aizstāvēšana ES politikas un tiesību aktu pieņemšanas procesā 

iekšlietu jomā, nodrošinot savlaicīgu un kvalitatīvu Latvijas nacionālo pozīciju un 

instrukciju sagatavošanu, kā arī Latvijas pārstāvību ES Tieslietu un iekšlietu ministru 

padomes sanāksmēs un Padomes komiteju un darba grupu sanāksmēs.  

 Organizēt un koordinēt ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu sadarbību ar ārvalstu 

institūcijām un starptautiskajām organizācijām.  

 Koordinēt ministrijas interešu pārstāvību Baltijas jūras valstu organizētās noziedzības 

TASK FORCE, kā arī Baltijas ministru padomes un Baltijas Asamblejas ietvaros rīkotajos 

augsta līmeņa pasākumos. 

 Koordinēt ministrijas vadības ārvalstu vizītes un dalību augsta līmeņa starptautiskos 

pasākumos un konferencēs ārvalstīs. Koordinēt Iekšlietu ministrijas dalību Interpola 

85.Ģenerālajā asamblejā. 

 Koordinēt ministrijas vadības tikšanās ar Latvijā akreditētajiem ārvalstu vēstniekiem un 

diplomātiem, starptautisko organizāciju pārstāvjiem, kā arī ārvalstu delegācijām. 

Nodrošināt sadarbību ar Latvijas Republikas vēstniecībām un pārstāvniecībām ārvalstīs. 

 Nodrošināt ministrijas padotībā esošo iestāžu kompetencē esošo Šengenas novērtēšanas 

mehānisma darbības koordināciju, kā arī veikt informācijas apmaiņu starp ministriju un 

citām kompetentajām valsts pārvaldes iestādēm, kā arī Eiropas Savienības Padomes 

Ģenerālsekretariātu Šengenas novērtēšanas mehānisma darbības jautājumos. 

5.3. Nākamā gada plānotie sadarbības projekti un pētījumi 

 2015. gada 1. janvārī uzsāktā projekta ”Novēršot cilvēku tirdzniecību un fiktīvās laulības: 

daudznozaru risinājums” HESTIA (HOME/2013/ISEC/AG/THB/4000005845)/ Eiropas 

Komisijas Iekšlietu Ģenerāldirektorāta finanšu programma ”Noziedzības profilakse un 

apkarošana” vadības un īstenošanas koordinēšanas turpināšana.  
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 Starptautiskā projekta STROM II „Stiprinot pašvaldību lomu darbā cīņai pret cilvēku 

tirdzniecību” īstenošana, kura mērķis ir stiprināt pašvaldību kapacitāti cilvēku 

tirdzniecības novēršanā un palīdzības sniegšanā cilvēku tirdzniecības upuriem, praktiski 

ieviešot STROM II projekta ietvaros izstrādātās vadlīnijas pašvaldībām ”Stiprinot 

pašvaldību darbību pret cilvēku tirdzniecību” divās pašvaldībās Latvijā, Lietuvā, Igaunijā 

un Krievijas ziemeļrietumu reģionā. Projekts tiks īstenots līdz 2017. gada 31. augustam. 

 

15.tabula 

5.4. Iekšlietu ministrijas ilgtermiņa saistības 2015. - 2017. gadā* 

 

Pasākuma nosaukums 2016. gads 2017. gads 2018. gads 

Valsts pamatfunkciju īstenošana, tajā skaitā 

ilgtermiņa saistības 
41 380 863 49 053 951 39 263 529 

Maksājumi starptautiskajās institūcijās un 

programmās 
100 393 102 101 102 101 

Transportlīdzekļu noma (VP)  6 160 809 6 422 678 6 659 942 

Ātruma kontroles mērierīču darbības 

nodrošināšana 
54 176 36 027 12 009 

Speciālo ugunsdzēsības un glābšanas 

transportlīdzekļu iegāde 
11 382 974 10 673 135 10 673 134 

Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas 

valsts robežas demarkācija 
  2 160 654   

Eiropas Savienības prasībām atbilstošu pasu, 

elektronisko identifikācijas karšu un 

uzturēšanās atļauju izsniegšana 

4 887 951 5 768 831 5 675 244 

Ceļu satiksmes pārkāpumu fiksēšanas tehnisko 

līdzekļu (fotoradaru) darbības nodrošināšana 
1 393 452 1 634 579 1 599 067 

Telpu Rīgā, Čiekurkalna 1.līnijā 1 nomas 

maksa 
9 178 172 9 178 172 9 178 172 

Ēkas Daugavpilī, A.Pumpura ielā 105B nomas 

maksa 
1 880 272 1 880 272 1 880 272 

Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes 

telpu Daugavpils cietoksnī nomas maksa 
1 428 476 1 428 476 1 428 476 

Cēsu ugunsdzēsības depo telpu Cēsīs, Ata 

Kronvalda ielā 52 nomas maksa  
494 530 494 530 494 530 
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Administratīvās ēkas (būves kadastra 

apzīmējumi 0100 087 0149 050, 0100 087 0149 

010) Rīgā, Čiekurkalna 1.līnijā 1 nomas maksa 

1 229 669 1 229 669 1 229 669 

Depo ēku būvniecība, rekonstrukcija vai 

renovācija 
2 845 744 7 700 582   

Nekustamā īpašuma Krišjāņa Valdemāra ielā 

1A, Rīgā, nomas maksa 
184 261 184 261 184 261 

Transportlīdzekļu noma (IDB) 159 984 159 984 146 652 

 


