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Godātais lasītāj!  

 

Rūpes par savas valsts iedzīvotāju drošību un labklājību Eiropas 

izaicinājumu kontekstā, kas saistīti ar ģeopolitisko situāciju, terorisma 

izaicinājumiem un pastiprināto migrāciju, iekšējo drošību Latvijas 

valdības dienaskārtībā ierindojušas kā vienu no būtiskākajām 

prioritātēm. 

2016. gada nogalē tika pabeigta uz jauniem principiem balstītas 

darba samaksas sistēmas ieviešana Iekšlietu ministrijas iestāžu 

amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm. Tai tika rasts 

finansējums pilnā apmērā, lai dienestu amatpersonas no 2017. gada 

1. janvāra saņemtu mēnešalgu atbilstoši veicamajiem dienesta uzdevumiem un ieņemtajam amatam, 

samazinot speciālo piemaksu veidus. Vienlaikus tika paplašināts arī sociālo garantiju un veselības 

aprūpes pakalpojumu apmērs.  

Tāpat turpinājās intensīvs darbs pie Valsts robežsardzes kapacitātes stiprināšanas un plaša 

pasākumu kompleksa īstenošanas, kas saistīts ar Latvijas un ES ārējās robežas izbūvi un aprīkošanu 

valsts drošības apdraudējumu novēršanai, vienlaikus ieviešot modernāku un efektīvāku ceļotāju 

plūsmas pārvaldību.  

Pilnveidojot civilās aizsardzības sistēmu, tika izstrādāts Civilās aizsardzības un katastrofu 

pārvaldīšanas likumprojekts, kura mērķis ir noteikt civilās aizsardzības sistēmas un katastrofas 

pārvaldīšanā iesaistīto institūciju kompetenci, lai pēc iespējas pilnīgāk nodrošinātu cilvēku, vides un 

īpašuma drošību un aizsardzību katastrofas vai katastrofas draudu gadījumā.  

Lai mazinātu terorisma draudus, tika stiprināta Drošības policijas kapacitāte un izstrādāts 

Nacionālais pretterorisma plāns, kas nosaka veicamos pasākumus atbilstoši terorisma draudu līmenim.  

Pārskata periodā veiksmīgi darbu uzsācis Iekšējās drošības birojs, kura uzdevums ir atklāt, 

novērst un izmeklēt Iekšlietu ministrijas padotības iestāžu amatpersonu izdarītos pārkāpumus, tādejādi 

vairojot uzticību valsts pārvaldei. 

Tāpat Iekšlietu ministrija ir sekmīgi īstenojusi tos pasākumus un uzdevumus, kas noteikti 

Rīcības plānā personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošanai un uzņemšanai 

Latvijā.  

 

Cieņā, 

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 ietvaros 
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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) Drošības kompass-efektīvi risinājumi cilvēktirdzniecības novēršanai. 

 Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana: 

 Atmaksas valsts pamatbudžetā par Vispārīgās programmas ”Solidaritāte un migrācijas 

plūsmu pārvaldība” fondu finansējumu (2007-2013) Ārējo robežu fonda, Eiropas 

Atgriešanas fonda un Eiropas Bēgļu fonda finansējuma atmaksa; 

 Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības 

Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm; 

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

īstenošana (2014-2020) Tehniskā palīdzība.  

 Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu finansēto programmu, 

projektu un pasākumu īstenošana: 

 Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu finansētie projekti 

Programmas ”Latvijas korekcijas dienestu un Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu 

reforma’’ administrēšana-tehniskā palīdzība. 
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 Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti: 

 Dalība Ziemeļu Ministru padomes Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes 

programmā;  

 Baltijas jūras valstu padomes Projektu atbalsta fonda īstenošana. 

 Nozaru vadība un politikas plānošana. 

 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums. 

1.4. Pārskata gada galvenie uzdevumi (prioritātes, pasākumi) 

1. Īstenoti pasākumi, lai ievestu uz jauniem principiem balstītas darba samaksas sistēmu 

Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām 

dienesta pakāpēm, realizējot pasākumus, kas paredzēti Koncepcijā par jaunu darba samaksas 

sistēmu Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar 

speciālajām dienestu pakāpēm – mēnešalgu noteikt atbilstoši veicamiem dienesta uzdevumiem un 

ieņemamajam amatam, samazinot speciālo piemaksu veidus (2016.gadā jauna darba samaksas 

sistēma ieviesta daļēji, bet no 2017.gada 1.janvāra tā tika ieviesta pilna apjomā), kā arī paplašināts 

Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm sociālo 

garantiju un veselības aprūpes pakalpojumu apjoms. 

2. Pilnveidojot civilās aizsardzības sistēmu, izstrādāts Civilās aizsardzības un katastrofu 

pārvaldīšanas likumprojekts institūcijām, kā arī nodrošināta tā virzība (pieņemts Saeimā 2016.gada 

5. maijā). 

3. Izstrādāts likumprojekts ”Oficiālās elektroniskās adreses likums”, kura mērķis ir nodrošināt 

drošu, efektīvu un kvalitatīvu elektronisko saziņu un elektronisko dokumentu apriti starp valsts 

iestādēm un privātpersonām (pieņemts Saeimā 2016.gada 16.jūnijā). 

4. Izstrādāts Nacionālās drošības plāns (apstiprināts Ministru kabinetā 2016.gada 

22.novembrī), kas balstās uz Nacionālās drošības koncepcijā noteikto stratēģiju un principiem. 

5. Izstrādāts Nacionālais pretterorisma plāns (apstiprināts Ministru kabinetā 2016.gada 

30.augustā), kas nosaka veicamos pretterorisma pasākumus atbilstoši terorisma draudu līmenim. 

6. Izstrādāts Rīcības plāns masu nekārtību un iekšējo nemieru gadījumā (MK 11.07.2016. 

rīkojums Nr.383-k). 

7. Izstrādāts konceptuālais ziņojums ”Par valsts akciju sabiedrības ”Ceļu satiksmes drošības 

direkcija” uzstādīto stacionāro fotoradaru darbības rezultātiem, priekšlikumiem par tehnisko 
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līdzekļu (fotoiekārtu vai videoiekārtu) turpmāko izmantošanu un fotoradaru iegādes, uzstādīšanas 

un darbības nodrošināšanas finansēšanu” (MK 14.11.2016. rīkojums Nr.678). 

8. Izstrādāts 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. Tiek 

īstenots plašs pasākumu komplekss, kas saistīts ar austrumu robežas izbūvi un aprīkošanu valsts 

drošības apdraudējumu novēršanai. 

9. Izstrādāta Valsts policijas attīstības koncepcija (MK 06.04.2016. rīkojums Nr.248), kas 

nosaka Valsts policijas turpmākās attīstības ilgtermiņa stratēģiskus pamatvirzienus, būtiskākos 

uzdevumus un risinājumus policijas darbinieku motivācijai atbilstoši saviem darba rezultātiem un 

karjeras izaugsmes perspektīvām, kā arī uzsākta koncepcijas ietvaros noteikto uzdevumu 

realizācija. 

10. Izstrādāts informatīvais ziņojums ”Par Valsts policijas un republikas pilsētu un novadu 

pašvaldības policijas institūciju sadarbības pilnveidošanu” (izskatīts Ministru kabineta 2016.gada 

5.aprīļa sēdē). 

11. Izstrādāts informatīvais ziņojums ”Par nepieciešamo rīcību saistībā ar amatpersonu ar 

speciālajām dienesta pakāpēm pārtraukumu ieskaitīšanu dienesta pienākumu izpildes laikā” 

(izskatīts Ministru kabineta 2016.gada 29.novembra sēdē). 

12. Izstrādāts konceptuālais ziņojums par fizisko personu reģistru (MK 11.08.2016. rīkojums 

Nr.439). 

13. Izstrādāts konceptuālais ziņojums ”Par valsts pārvaldes iestāžu un Nacionālo bruņoto spēku 

kinologu apmācības sistēmas pilnveidošanu” (MK 01.03.2017. rīkojums Nr.101). 

14. Izstrādāts informatīvais ziņojums ”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” (izskatīts Ministru kabineta 

2016.gada 15.jūlija sēdē). 

15. Īstenoti ministrijas kompetencei atbilstošie pasākumi, realizējot Rīcības plānā personu, 

kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošanai un uzņemšanai Latvijā (MK 

02.12.2015. rīkojums Nr.759) noteiktos uzdevumus. Kopumā līdz 2017.gada 13.aprīlim Eiropas 

Savienības pārvietošanas programmas ietvaros uz Latviju tika pārvietoti 280 patvēruma meklētāji. 
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16. Eiropas Komisijas Iekšlietu Ģenerāldirektorāta finanšu programmas ”Noziedzības 

profilakse un apkarošana” ietvaros īstenots projekts ”Novēršot cilvēku tirdzniecību un fiktīvās 

laulības: daudznozaru risinājums” (HESTIA). 

17. Lai ieviestu informācijas un komunikāciju tehnoloģiju centralizētas pārvaldības modeli 

Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādēs, atbilstoši Iekšlietu nozares informācijas un komunikāciju 

tehnoloģiju vidēja termiņa attīstības stratēģijā 2016.-2020. gadam noteiktajām (IeM 11.09.2015. 

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

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

18. Tika turpināta 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. 

19. Lai uzlabotu valsts institūciju reaģēšanas spējas katastrofu gadījumā, 2016.gada oktobrī 

organizētas valsts līmeņa civilās aizsardzības mācības STORMEX. 

1.5. Iekšlietu ministrijas struktūra un padotībā esošās iestādes 
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Ministrijas padotībā 2016. 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.  

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 2016. gadam piešķirto un izlietoto valsts budžeta finansējuma kopējo 

apjomu raksturo šādi rādītāji: 

1.tabula 

Iekšlietu nozares valsts budžeta finansējums un tā izlietojums 

 

Nr.p.k. Izdevumi  
Apstiprinātais 

plāns, euro 
Izpilde, euro  

1. 
Finanšu resursi izdevumu segšanai 

(kopā) 358 700 342 352 152 521 

1.1. Valsts pamatfunkciju īstenošanai 337 353 893 335 897 311 

1.2. ES politiku instrumentu un pārējās 

ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto 

projektu un pasākumu īstenošanai 21 346 449 16 255 210 

2. Izdevumi (kopā) 359 367 086 351 135 377 

 uzturēšanas izdevumi 313 222 312 306 504 458 

 no tā: atlīdzība 209 122 670 207 886 253 

 kapitālie izdevumi 46 596 893 43 809 095 

2.1. Valsts pamatfunkciju īstenošanai 338 020 637 334 880 167 

 uzturēšanas izdevumi 303 063 720 300 492 654 

 no tā: atlīdzība 208 056 023 206 984 651 

 kapitālie izdevumi 34 956 917 34 387 513 

2.2. 

ES politiku instrumentu un pārējās 

ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto 

projektu un pasākumu īstenošana 21 346 449 16 255 210 

 uzturēšanas izdevumi 10 158 592 6 011 804 

 no tā: atlīdzība 1 066 647 901 602 

 kapitālie izdevumi 11 639 976 9 421 582 
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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) 8 147 741 11 172 208 11 088 826 

1.1. Dotācijas 5 534 579 5 443 215 5 443 215 

1.2. Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 524 1 000 619 

1.3. Ārvalstu finanšu palīdzība 2 512 168 5 669 884 5 589 691 

1.5. Transferti 100 470  58 109  55 301 

2. Izdevumi (kopā) 8 086 274 11 184 181 10 969 592 

2.1. Uzturēšanas izdevumi (kopā) 6 622 686 7 476 425 7 345 784 

2.1.1. Kārtējie izdevumi 5 595 736 5 229 532 5 099 723 

2.1.3. Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 56 212 352 283 352 280 

2.1.4. 

Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas 

budžetā un starptautiskā sadarbība 
245 567 78 433 77 853 

2.1.5. Uzturēšanas izdevumu transferti 725 171 1 816 177 1 815 928 

2.2. Izdevumi kapitālieguldījumiem 1 463 588 3 707 756 3 623 808 

1. Iekšlietu ministrijas funkciju nodrošināšana - kopā  

1. Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā) 5 962 696 5 690 988 5 683 360 

1.1. Dotācijas 5 534 579 5 443 215 5 443 215 

1.2. Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 524 1 000 619 

1.3. Ārvalstu finanšu palīdzība 327 123 188 664 184 225 

1.5. Transferti 100 470 58 109 55 301 

2. Izdevumi (kopā) 5 901 229 5 702 961 5 564 126 

2.1. Uzturēšanas izdevumi (kopā) 5 898 439 5 660 437 5 529 920 

2.1.1. Kārtējie izdevumi 5 595 736 5 229 532 5 099 723 

2.1.3. Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 56 212 352 283 352 280 
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Nr.p.k. Finansiālie rādītāji 

Iepriekšējā 

gadā (faktiskā 

izpilde) 

Pārskata gadā 

apstiprināts 

likumā ar 

izmaiņām 

faktiskā 

izpilde 

2.1.4. 

Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas 

budžetā un starptautiskā sadarbība 
245 567 78 433 77 853 

2.1.5. Uzturēšanas izdevumu transferti 924 189 64 

2.2. Izdevumi kapitālieguldījumiem 2 790 42 524 34 206 

 97.00.00 "Nozaru vadība un politikas plānošana"        

1. Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā) 3 260 812 3 481 494 3 481 113 

1.1. Dotācijas 3 260 288 3 480 494 3 480 494 

1.2. Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 524 1 000 619 

2. Izdevumi (kopā) 3 256 042 3 481 494 3 436 285 

2.1. Uzturēšanas izdevumi (kopā) 3 256 042 3 481 494 3 436 285 

2.1.1. Kārtējie izdevumi 3 243 388 3 468 956 3 424 453 

2.1.3. Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 1 254 1 384 1 382 

2.1.4. 

Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas 

budžetā un starptautiskā sadarbība 
10 476 10 965 10 386 

2.1.5. Uzturēšanas izdevumu transferti 924 189 64 

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) 100 114 96 941 96 941 

1.1. Dotācijas 100 114 96 941 96 941 

2. Izdevumi (kopā) 100 114 96 941 96 941 

2.1. Uzturēšanas izdevumi (kopā) 100 114 96 941 96 941 

2.1.1. Kārtējie izdevumi 100 114 96 941 96 941 

06.01.00 "Valsts policija" 

ar transportlīdzekļu, ko lieto ministrija, 

vadītāju atlīdzību saistītie izdevumi un 

transportlīdzekļu uzturēšanas un nomas 

maksājumi 

1. Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā) 41 207 80 915 80 915 
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Nr.p.k. Finansiālie rādītāji 

Iepriekšējā 

gadā (faktiskā 

izpilde) 

Pārskata gadā 

apstiprināts 

likumā ar 

izmaiņām 

faktiskā 

izpilde 

1.1. Dotācijas 41 207 80 915 80 915 

2. Izdevumi (kopā) 41 207 80 915 80 915 

2.1. Uzturēšanas izdevumi (kopā) 41 207 80 915 80 915 

2.1.1. Kārtējie izdevumi 41 207 80 915 80 915 

40.02.00 „Nekustamais īpašums un centralizētais 

iepirkums”   

telpu nomas maksa, komunālie maksājumi, 

apsaimniekošanas izdevumi un kapitālie 

izdevumi 

1. Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā) 1 009 403 1 042 199 1 042 199 

1.1. Dotācijas 1 009 403 1 042 199 1 042 199 

2. Izdevumi (kopā) 1 016 869 1 042 199 1 040 259 

2.1. Uzturēšanas izdevumi (kopā) 1 016 869 1 009 403 1 011 781 

2.1.1. Kārtējie izdevumi 1 016 869 1 009 403 1 011 781 

2.2. Izdevumi kapitālieguldījumiem   32 796 28 478 

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

1. Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā) 684 714     

1.1. Dotācijas 684 714     

2. Izdevumi (kopā) 679 164     

2.1. Uzturēšanas izdevumi (kopā) 679 164     

2.1.1. Kārtējie izdevumi 679 164     

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

(2007.-2013.)" 

1. Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā) 352 994 236 002 236 001 

1.1. Dotācijas 62 945 66 160 66 160 

1.3. Ārvalstu finanšu palīdzība 290 049 169 842 169 841 

2. Izdevumi (kopā) 335 525 236 002 224 977 

2.1. Uzturēšanas izdevumi (kopā) 332 735 230 274 219 249 

2.1.1. Kārtējie izdevumi 42 686 52 890 41 866 

2.1.3. Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 54 958 109 916 109 916 
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Nr.p.k. Finansiālie rādītāji 

Iepriekšējā 

gadā (faktiskā 

izpilde) 

Pārskata gadā 

apstiprināts 

likumā ar 

izmaiņām 

faktiskā 

izpilde 

2.1.4. 

Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas 

budžetā un starptautiskā sadarbība 
235 091 67 468 67 467 

2.2. Izdevumi kapitālieguldījumiem 2 790 5 728 5 728 

70.08.00 "Tehniskā palīdzība Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas 

fondu apgūšanai (2007.-2013.)" 

1. Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā) 274 480     

1.1. Dotācijas 274 480     

2. Izdevumi (kopā) 274 480     

2.1. Uzturēšanas izdevumi (kopā) 274 480     

2.1.1. Kārtējie izdevumi 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) 42 062 615 729 615 729 

1.1. Dotācijas 42 062 615 729 615 729 

2. Izdevumi (kopā) 20 861 615 729 556 922 

2.1. Uzturēšanas izdevumi (kopā) 20 861 611 729 556 922 

2.1.1. Kārtējie izdevumi 20 861 370 746 315 940 

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) 100 470 58 109 55 301 

1.5. Transferti 100 470 58 109 55 301 

2. Izdevumi (kopā) 88 498 70 082 67 273 

2.1. Uzturēšanas izdevumi (kopā) 88 498 70 082 67 273 

2.1.1. Kārtējie izdevumi 88 498 70 082 67 273 

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

1. Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā) 43 999 52 646 52 646 

1.1. Dotācijas 43 999 52 646 52 646 

2. Izdevumi (kopā) 36 182 52 646 44 046 
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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) 36 182 52 646 44 046 

2.1.1. Kārtējie izdevumi 36 182 52 646 44 046 

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

1. Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā) 52 441 5 876 5 876 

1.1. Dotācijas 15 367 2 901 2 901 

1.3. Ārvalstu finanšu palīdzība 37 074 2 975 2 975 

2. Izdevumi (kopā) 52 287 5 876 5 619 

2.1. Uzturēšanas izdevumi (kopā) 52 287 5 876 5 619 

2.1.1. Kārtējie izdevumi 52 287 5 876 5 619 

73.08.00 "Baltijas jūras valstu padomes Projektu atbalsta fonda īstenošana" 

1. Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā)   21 077 16 639 

1.1. Dotācijas   5 230 5 230 

1.3. Ārvalstu finanšu palīdzība   15 847 11 409 

2. Izdevumi (kopā)   21 077 10 889 

2.1. Uzturēšanas izdevumi (kopā)   21 077 10 889 

2.1.1. Kārtējie izdevumi   21 077 10 889 

2. Iekšlietu ministrijas administrēto funkciju nodrošināšana – kopā 

1. Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā) 2 185 045 5 481 220 5 405 466 

1.3. Ārvalstu finanšu palīdzība 2 185 045 5 481 220 5 405 466 

2. Izdevumi (kopā) 2 185 045 5 481 220 5 405 466 

2.1. Uzturēšanas izdevumi (kopā) 724 247 1 815 988 1 815 864 

2.1.5. Uzturēšanas izdevumu transferti 724 247 1 815 988 1 815 864 

2.2. Izdevumi kapitālieguldījumiem 1 460 798 3 665 232 3 589 602 

67.02.00 "Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Kopienas iniciatīvu fondu finansējumu" 

1. Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā) 26 947 322 319 

1.3. Ārvalstu finanšu palīdzība 26 947 322 319 
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Nr.p.k. Finansiālie rādītāji 

Iepriekšējā 

gadā (faktiskā 

izpilde) 

Pārskata gadā 

apstiprināts 

likumā ar 

izmaiņām 

faktiskā 

izpilde 

2. Izdevumi (kopā) 26 947 322 319 

2.1. Uzturēšanas izdevumi (kopā) 10 579 322 319 

2.1.5. Uzturēšanas izdevumu transferti 10 579 322 319 

2.2. Izdevumi kapitālieguldījumiem 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) 2 158 098 5 471 019 5 395 388 

1.3. Ārvalstu finanšu palīdzība 2 158 098 5 471 019 5 395 388 

2. Izdevumi (kopā) 2 158 098 5 471 019 5 395 388 

2.1. Uzturēšanas izdevumi (kopā) 713 668 1 805 787 1 805 786 

2.1.5. Uzturēšanas izdevumu transferti 713 668 1 805 787 1 805 786 

2.2. Izdevumi kapitālieguldījumiem 1 444 430 3 665 232 3 589 602 

73.02.00 "Atmaksas valsts pamatbudžetā par pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem 

projektiem" 

1. Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā)   9 879 9 759 

1.3. Ārvalstu finanšu palīdzība   9 879 9 759 

2. Izdevumi (kopā)   9 879 9 759 

2.1. Uzturēšanas izdevumi (kopā)   9 879 9 759 

2.1.5. Uzturēšanas izdevumu transferti   9 879 9 759 

 

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 2 130 273  

4.1. Ieņēmumi no veselības aprūpes pakalpojumiem 2 111 795  

4.2. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi 18 478  

4.3. Saņemtie procenti 0 

5. Ieņēmumu izlietojums (izdevumi) 2 122 298  

5.1. Materiālu iegāde 237 431  

5.2. Pakalpojumu izmaksas 221 364  

5.3. Darbinieku atalgojums  1 271 488  

5.4. 
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātās iemaksas  
350 651  

5.5. Pārējie izdevumi 41 364  

 

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 pārskata periodā tika plānota un veikta apstiprinātās Iekšlietu ministrijas 

darbības stratēģijas 2014.-2016. gadam (precizēta atbilstoši likumam “Par valsts budžetu 

2015.gadam” un likumam “Par valsts budžetu 2016.gadam”), kurā atspoguļota ministrijas darbības 

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

rādītāju un budžeta programmu sasaiste, ietvaros, kā arī, izpildot darba plānā un attiecīgajos 

Valdības rīcības plānos paredzētos uzdevumus. 

  Kopumā piešķirtais finansējums ir nodrošinājis ministrijas centrālā aparāta funkciju 

veikšanu un darbības rezultātu sasniegšanu. 2016.gadam piešķirtie valsts budžeta līdzekļi Iekšlietu 

ministrijas centrālā aparāta funkciju izpildei ir izlietoti efektīvi, ko pamato šādu svarīgāko 

pasākumu īstenošanas nodrošināšana: 
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 Politikas plānošanas jomā 

Pārskata gadā Ministru kabinetā izskatīti šādi nozīmīgi attīstības plānošanas dokumenti, kā 

arī dokumenti, kas saistīti ar iestāžu darbības pilnveidošanu vai turpmāku rīcību un kurus 

sagatavojusi vai kuru sagatavošanā piedalījusies ministrija un attiecīgās tās padotībā esošās 

iestādes: 

– Nacionālās drošības plāns, kas balstās uz Nacionālās drošības koncepcijā noteikto 

stratēģiju un principiem. Tajā ietverti konkrēti valsts apdraudējuma neitralizācijas un 

novēršanas pasākumi, kas jāveic nacionālās drošības sistēmas institūcijām; 

– Nacionālais pretterorisma plāns, kas nosaka veicamos pretterorisma pasākumus atbilstoši 

terorisma draudu līmenim. 

– Valsts policijas attīstības koncepcija;  

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

– Rīcības plāns masu nekārtību un iekšējo nemieru gadījumā (Rīcības plāns “Nemieri”);  

– Konceptuāls ziņojums “Par valsts akciju sabiedrības “Ceļu satiksmes drošības direkcija” 

uzstādīto stacionāro fotoradaru darbības rezultātiem, priekšlikumiem par tehnisko 

līdzekļu (fotoiekārtu vai videoiekārtu) turpmāko izmantošanu un fotoradaru iegādes, 

uzstādīšanas un darbības nodrošināšanas finansēšanu”; 

– Konceptuāls ziņojums par fizisko personu reģistru; 

–  Informatīvais ziņojums “Par Valsts policijas un republikas pilsētu un novadu pašvaldības 

policijas institūciju sadarbības pilnveidošanu”; 

– Informatīvais ziņojums "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"; 

– Informatīvais ziņojums "Par dienesta pienākumu izpildes laika organizēšanu Iekšlietu 

ministrijas sistēmas iestādēs un Ieslodzījuma vietu pārvaldē"; 

– Informatīvais ziņojums “Par nepieciešamo rīcību saistībā ar amatpersonu ar speciālajām 

dienesta pakāpēm pārtraukumu ieskaitīšanu dienesta pienākuma izpildes laikā” 

(sagatavots kopīgi ar Tieslietu ministriju); 

– Informatīvais ziņojums "Par Imigrācijas likuma 23. panta pirmās daļas 3., 28., 29., 30. un 

31.punktā paredzēto noteikumu īstenošanas gaitu un rezultātiem" (termiņuzturēšanās 
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atļauju piešķiršanas dinamika un ar to saistīto ārvalstu investīciju loma kopējā ārvalstu 

investīciju ieplūdē). 

Pārskata gadā sagatavoti (tiks virzīti uz Ministru kabinetu 2017.gadā): 

– konceptuālā ziņojuma projekts “Par valsts materiālo rezervju veidošanu un pārvaldīšanu” 

(plānots pilnveidot ar valsts materiālo rezervju administrēšanu saistītos procesus); 

– Informatīvais ziņojums "Par Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta speciālo 

ugunsdzēsības un glābšanas transportlīdzekļu un speciālās tehnikas iegādi, papildu 

nepieciešamo personālu esošo struktūrvienību nepārtrauktas darbības nodrošināšanai, kā 

arī depo ēku būvniecību, pārbūvi vai atjaunošanu un papildus nepieciešamo finansējumu 

2018.gadam un turpmākajiem gadiem". 

Ministrija piedalījusies arī šādu nozīmīgu politikas plānošanas dokumentu sagatavošanā: 

– Valdības rīcības plāns Deklarācijas par Māra Kučinska vadītā Ministru kabineta iecerēto 

darbību īstenošanai; 

– Attīstības sadarbības politikas plāns 2016.gadam; 

– Valsts aizsardzības koncepcija. 

 

 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 mērķis ir paaugstināt motivāciju pildīt dienesta 

pienākumus, samazināt augsto personāla mainību, apturēt pieredzējušu amatpersonu ar speciālajām 

dienesta pakāpēm (turpmāk – amatpersona) atvaļināšanos no dienesta un pāriešanu uz citām 

institūcijām un privāto sektoru: 

– Ministru kabinets pieņēma lēmumu par 26 178 280 euro finansējuma piešķiršanu papildu 

atlīdzības nodrošināšanai ministrijas sistēmas iestāžu amatpersonām, tā rezultātā vidējais 

amatpersonu atalgojuma pieaugums ar 2016.gada 1. anvāri – 151 euro mēnesī, vidējais 

atlīdzības pieaugums – 156 euro mēnesī (pirms nodokļu nomaksas). Atlīdzības 

palielinājums 2016. gadā uzskatāms par jaunās darba samaksas sistēmas ieviešanas 

sākuma stadiju; 
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– sagatavoti grozījumi normatīvajos aktos saistībā ar atalgojuma paaugstināšanu un jaunās 

darba samaksas sistēmas ieviešanu; 

– pabeigts darbs amatu klasifikatora izstrādei, veicot visu amatu novērtēšanu atbilstoši 

starptautiski atzītai metodikai, kā arī sagatavots normatīvais regulējums; 

– sagatavots normatīvais regulējums jaunās darba samaksas sistēmas ieviešanai pilnā 

apjomā; 

– sagatavots jauns normatīvais regulējums amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm 

darbības un tās rezultātu novērtēšanai. 

Pārskata gadā ministrija aktīvi risinājusi jautājumus, kas saistīti ar Rīcības plānā personu, 

kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošanai un uzņemšanai Latvijā, paredzēto 

pasākumu izpildi (līdz 2017.gada 20.janvārim kopā no Grieķijas un Itālijas pārceltas 193 personas 

un no Turcijas – 10 personas), tajā skaitā:  

– sagatavots un iesniegts Saeimā likumprojekts “Grozījumi Patvēruma likumā”, kas paredz, 

ka starptautisko aizsardzību saņēmušajām personām vienreizējo finansiālo atbalstu 

izmaksās Iekšlietu ministrija, bet pabalstu uzturēšanās izmaksu segšanai - Labklājības 

ministrija, nodrošinot saikni starp sociālo iekļaušanu un nodarbinātību. Iekšlietu 

ministrijas izmaksātais vienreizējais finansiālais atbalsts paredzēts, lai pieejamo finansiālo 

resursu ietvarā sniegtu arī iespējamo atbalstu pirmās iemaksas segšanai dzīves vietas 

noīrēšanai.   Kopējais finansējuma ietvars, kas paredzēts no valsts budžeta līdzekļiem, tiek 

saglabāts līdzšinējā apmērā; 

– sagatavoti rīkojumu projekti, lai izveidotu atbilstošu infrastruktūru patvēruma meklētāju 

izmitināšanai. 

 

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 
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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 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 ierosinot 

grozījumus plānā;  

– Oficiālās elektroniskās adreses koncepcijā paredzēto pasākumu īstenošanai, tajā skaitā 

pilnveidojot tiesisko regulējumu un ierosinot grozījumus koncepcijā;  

– 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;  

– Ceļu satiksmes drošības plānā 2014.-2016.gadam paredzēto pasākumu īstenošanai, tajā 

skaitā sagatavojot finansējuma pieprasījumu Ceļu satiksmes drošības padomei lēmuma 

pieņemšanai 2016. gadam pasākumu finansēšanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem; 2016. 

gadam piešķirts finansējums 581 750 euro apmērā. 

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

pasākumu īstenošanai;  
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– Informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādnēs 2014.–2020.gadam paredzēto 

pasākumu īstenošanai;  

– Latvijas Nacionālajā attīstības plānā 2014.-2020.gadam paredzēto pasākumu īstenošanai; 

– Informatīvajā ziņojumā par psiholoģiskā atbalsta pakalpojuma izveidi Iekšlietu ministrijas 

sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta 

pakāpēm paredzēto pasākumu īstenošanai, pilnveidojot amatpersonu ar speciālajām 

dienesta pakāpēm sociālo garantiju sistēmu un nodrošinot darbspēju atjaunošanu un 

uzturēšanu;  

– Intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzības un nodrošināšanas pamatnostādnēs 2015.-

2020.gadam paredzēto pasākumu īstenošanai;  

– Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādņu 

2012.-2018.gadam īstenošanas plānā laika periodam līdz 2016.gadam paredzēto 

pasākumu īstenošanai; 

– Korupcijas novēršanas un apkarošanas pamatnostādnēs 2015.-2020.gadam paredzēto 

pasākumu īstenošanai;  

– Tiesu varas un tiesībaizsardzības iestāžu darbinieku cilvēkresursu kapacitātes 

stiprināšanas un kompetenču attīstīšanas plānā 2015.-2020.gadam paredzēto pasākumu 

īstenošanai. 

Pārskata gadā uzsākta Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju vidēja termiņa attīstības 

stratēģijā 2016.–2020.gadam paredzēto pasākumu izpilde. 

Ministrija ir veikusi valsts pārvaldes iestāžu, pašvaldību un nevalstisko organizāciju 

darbību koordinēšanu ar mērķi realizēt plānotos uzdevumus ministrijas vadībā izstrādātajos 

attīstības plānošanas dokumentos. 

Ar politikas ieviešanas jomu nesaraujami saistīti arī 2016.gadā Ministru kabinetā izskatīti 

(daļa no tiem Saeimā pieņemti) tādi nozīmīgi likumprojekti kā Oficiālās elektroniskās adreses 

likums, Grozījums Valsts materiālo rezervju likumā, Grozījumi Dzīvesvietas deklarēšanas likumā, 

Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā, Grozījumi 

likumā "Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās, 

Grozījumi likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli", Grozījumi Apsardzes darbības likumā, 

Grozījumi Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar 

speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā, Grozījumi Ugunsdrošības un ugunsdzēsības 
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likumā, Grozījumi DNS nacionālās datu bāzes izveidošanas un izmantošanas likumā, Grozījums 

Imigrācijas likumā, Grozījumi Patvēruma likumā, Gaisa kuģu pasažieru datu apstrādes likums, un 

visi no šiem tiesību aktiem saistīti ar finanšu jomu.  

 

 Budžeta un finanšu vadības jomā 

Iekšlietu ministrijas resoram neatliekamu pasākumu īstenošanai 2016.gadam piešķirts 

papildu finansējums 36 645 162 euro apmērā, tai skaitā: atlīdzības palielināšanai un jaunās darba 

samaksas sistēmas ieviešanas uzsākšanai Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu amatpersonām ar 

speciālajām dienesta pakāpēm –26 178 280 euro, bruņojuma iegādei –3 013 277 euro; Latvijas 

Republikas valsts robežas iekārtošanai, uzturēšanai un zemes īpašuma tiesību sakārtošanai – 

3 077 957 euro; valsts drošības stiprināšanas pasākumiem – 3 396 770 euro; atlīdzības 

palielināšanai sakarā ar minimālās mēneša darba algas paaugstināšanu –15 567 euro; Rīcības plānā 

personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošanai un uzņemšanai Latvijā 

paredzēto pasākumu īstenošanai – 963 311 euro. 

Koordinēta Ministru kabineta rīkojumu projektu sagatavošana vai sagatavoti rīkojumu 

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

apropriācijas pārdali, kā arī izvērtēti un 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. 

Pilnveidota iekšējās kontroles sistēma budžeta un finanšu vadības jomā  

Kapitālsabiedrības darbības uzraudzības jomā: 

– atbilstoši normatīvo aktu prasībām sagatavots Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību 

“Iekšlietu ministrijas poliklīnika” vidēja termiņa darbības stratēģijas 2016.-2018.gadam 

projekts, kas iesniegts Pārresoru koordinācijas centrā; 

– sagatavots un iesniegts Pārresoru koordinācijas centrā izvērtējums par Pārskatu par 

kapitālsabiedrības darbības rezultātiem 2015.gadā; 
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– izvērtēti kapitālsabiedrības iesniegtie ceturkšņa pārskati par finansiālo stāvokli un 

darbības rezultatīvajiem rādītājiem, sagatavojot regulārus pārskatus atbildīgajai personai; 

– izvērtēts kapitālsabiedrības gada pārskats, t.sk., sagatavota anketa par kapitālsabiedrības 

darbības turpināšanas principa piemērošanu un kopsavilkuma ziņojums par 

kapitālsabiedrības finansiālās darbības ietekmi uz valsts un pašvaldības budžeta 

izdevumiem. 

Amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm izglītības ieguves jomā: 

– izstrādāts jauns normatīvais regulējums Iekšlietu ministrijas sistēmas koledžu 

finansēšanas jomā, studējošo pašpārvaldes finansēšanas jomā un koledžu pedagoģiskā 

personāla, ar kuriem noslēgts darba līgums, atlīdzības jomā; 

– pilnveidots normatīvais regulējums mācību izdevumu atmaksas jomā.  

Veikti pasākumi ilgtermiņa saistību jomas pilnveidošanai: 

– sagatavots informatīvais ziņojums "Par atļauju Iekšlietu ministrijai uzņemties ilgtermiņa 

saistības un īstenot projektus un pasākumus Amerikas Savienoto valstu valdības 

finansētajos finanšu instrumentos valsts robežas drošības stiprināšanas un ugunsdzēsības 

un glābšanas infrastruktūras attīstības jomā" (sakārtoti finansēšanas jautājumi – noteikti 

izdevumu finansēšanas avoti); 

– sagatavots rīkojuma projekts “Par atļauju Iekšlietu ministrijai uzņemties ilgtermiņa 

saistības, lai nodrošinātu Valsts robežsardzes dalību Eiropas Aģentūras operatīvās 

sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām (FRONTEX) 

organizētajās starptautiskajās operācijās” (sakārtoti finansēšanas jautājumi – no 

2017.gada 1.janvāra FRONTEX finansējums tiek plānots atsevišķā budžeta 

apakšprogrammā budžeta likuma II. sadaļā, noteikti izdevumu finansēšanas avoti); 

– sagatavots rīkojuma projekts “Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 16.novembra 

rīkojumā Nr. 719 "Par finansējuma piešķiršanu Iekšlietu ministrijai pasākumiem, kas 

saistīti ar ceļu satiksmes uzraudzības uzlabošanu"” (uzlabota finanšu pārvaldība, 

precizējot ilgtermiņa saistību pasākuma nosaukumu); 

– sagatavots rīkojuma projekts Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 9.jūnija rīkojumā 

Nr. 299 “Par ilgtermiņa saistībām Iekšlietu ministrijai Iekšējās drošības biroja funkciju 

nodrošināšanai” (sakārtots ilgtermiņa saistību dalījums pa budžeta programmām, kā arī 

precizēts apjoms). 

https://likumi.lv/ta/id/277865-par-finansejuma-pieskirsanu-iekslietu-ministrijai-pasakumiem-kas-saistiti-ar-celu-satiksmes-uzraudzibas-uzlabosanu
https://likumi.lv/ta/id/277865-par-finansejuma-pieskirsanu-iekslietu-ministrijai-pasakumiem-kas-saistiti-ar-celu-satiksmes-uzraudzibas-uzlabosanu
https://likumi.lv/ta/id/274600-par-ilgtermina-saistibam-iekslietu-ministrijai-ieksejas-drosibas-biroja-funkciju-nodrosinasanai
https://likumi.lv/ta/id/274600-par-ilgtermina-saistibam-iekslietu-ministrijai-ieksejas-drosibas-biroja-funkciju-nodrosinasanai
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Veikti pasākumi sakarā ar darba samaksas pārrēķinu un izmaksu amatpersonām ar 

speciālajām dienesta pakāpēm par laikposmu no 2014.gada 16.jūnija līdz 2016.gada 15.jūnijam 

sakarā ar Latvijas Republikas Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta 2016.gada 

16.jūnija spriedumu administratīvajā lietā Nr. A420535212, kā arī turpmākai problēmas 

risināšanai: 

– sagatavots rīkojuma projekts “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta 

programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” (piešķirti 4 milj. euro Valsts 

ugunsdzēsības un glābšanas dienestam); 

– sagatavots likumprojekts “Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un 

darbinieku atlīdzības likumā”, lai pilnveidotu dienesta pienākumu pildīšanas virs noteiktā 

dienesta pienākumu izpildes laika regulējumu (t.sk., nosakot, ka laikā, kad amatpersonai 

nebija iespējams piešķirt pārtraukumu, nosaka samaksu atbilstoši amatpersonai noteiktajai 

stundas algas likmei), kā arī aprēķini par papildu nepieciešamo finansējumu. 

Nodrošināta amatpersonu dalība starptautiskajās misijās.  

2016. gadā Eiropas Komisijas Iekšlietu Ģenerāldirektorāta finanšu programmas 

„Noziedzības profilakse un apkarošana” ietvaros īstenots projekts ”Novēršot cilvēku tirdzniecību 

un fiktīvās laulības: daudznozaru risinājums” (HESTIA). 

Veikti pasākumi stacionāro fotoradaru uzstādīšanas un darbības finansēšanas jomas 

sakārtošanā un tiesiskā regulējuma pilnveidošanā atbilstoši politikas plānošanas dokumentā 

noteiktajam: 

– sniegts atbalsts Valsts policijai valsts pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līguma ar VAS 

“Ceļu satiksmes drošības direkcija” (turpmāk – CSDD) sagatavošanā; 

– sagatavots rīkojuma projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 29.jūlija rīkojumā 

Nr. 382 "Par Iekšlietu ministrijas ilgtermiņa saistībām ceļu satiksmes pārkāpumu 

fiksēšanas tehnisko līdzekļu (fotoradaru) darbības nodrošināšanai”” ( līdz Ministru 

kabineta noteikumu izdošanai paredzēti arī nosacījumi Valsts policijas samaksas 

veikšanai CSDD par valsts pārvaldes deleģēto uzdevumu izpildi) un tā anotācija, 

prognozējot valsts pamatbudžeta ieņēmumus un izdevumus saistībā ar 40 fotoradaru 

darbību. 

Ministrija aktīvi iesaistījusies pasākumos un procesos, kas saistīti ar valsts pamatbudžeta 

izdevumu pārskatīšanu vidējā termiņā un uzsākti 2016.gadā.  

https://likumi.lv/ta/id/202273-valsts-un-pasvaldibu-instituciju-amatpersonu-un-darbinieku-atlidzibas-likums
https://likumi.lv/ta/id/202273-valsts-un-pasvaldibu-instituciju-amatpersonu-un-darbinieku-atlidzibas-likums
https://likumi.lv/ta/id/267942-par-iekslietu-ministrijas-ilgtermina-saistibam-celu-satiksmes-parkapumu-fiksesanas-tehnisko-lidzeklu-fotoradaru-darbibas-nodros...
https://likumi.lv/ta/id/267942-par-iekslietu-ministrijas-ilgtermina-saistibam-celu-satiksmes-parkapumu-fiksesanas-tehnisko-lidzeklu-fotoradaru-darbibas-nodros...
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Pārskata gadā aktīvs darbs veikts, piedaloties rīkojumu projektu sagatavošanā nekustamā 

īpašuma atsavināšanai Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas joslas 

ierīkošanai.  

Ministrija administrējusi apbalvojuma – Iekšlietu ministrijas piemiņas zīme Černobiļas 

atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku godināšanai, piešķiršanu, izlietojot šim 

mērķim 46 141 euro. 

 

 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:  

 

2016.gadā tika finansētas šādi Iekšlietu ministrijas nozares izvirzītie neatliekamie pasākumi:  

4.tabula 

Pasākums un tā īss apraksts 

Finansējums 

2016. gadā, 

euro  

Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu nodrošināšana ar funkciju izpildei nepieciešamajiem 

šaujamieročiem 
3 013 277 

 Latvijas Republikas valsts robežas iekārtošana, uzturēšana un zemes īpašuma tiesību sakārtošana 3 077 957 

 Izdevumi atlīdzības nodrošināšanai Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījumu vietu 

pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm 
26 178 280 

Valsts drošības stiprināšanas pasākumi kopā 3 396 770 

Minimālās mēneša darba algas paaugstināšana līdz 370 euro ar 2016. gada 1. janvāri. 15 567 

Personas nodrošināšana ar uztura, higiēnas un pirmās nepieciešamības precēm atkarībā no 

izmitināšanas vietas 
180 600 

Lēmuma par bēgļa vai alternatīvā statusa piešķiršanu pieņemšana (pabalstu nodrošināšana) 98 078 

Valsts robežsardzes 25 darba vietu aprīkošana ar datortehniku 19 135 

25 amatu vietu ieviešana un uzturēšana Valsts robežsardzē 255 707 

16 amata vietu ieviešana un uzturēšana Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē 293 208 

 Drošības pasākumu koordinācija un nodrošināšana  116 583 
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2.4. Sadarbības partneru finansēto programmu un ārvalstu ieguldījumu programmu 

ietvaros īstenoto projektu rezultāti un līdzekļu izlietojums 

Piešķirtais finansējums un tā izlietojums atspoguļots 2.tabulā (13.lpp). 

 

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

gadam vadība (2016. gads) 

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

izdevumu sertificēšanas ministrija veica atmaksu valsts pamatbudžetā par Vispārīgās programmas 

“Solidaritāte un migrācijas plūsmu pārvaldība” (turpmāk – pamatprogramma) ārvalstu finanšu 

palīdzības finansējuma daļu. Pārskata gadā tika veiktas šādas atmaksas valsts pamatbudžetā: 

Eiropas Ārējo robežu fonda (EĀRF) 2013.gada programmas ietvaros – 4 13 433 euro 

(kapitālie izdevumi –3340 709 euro un kārtējie izdevumi –782 724 euro); 

Eiropas Bēgļu fonda (EBF) 2013.gada programmas ietvaros – 524 928 euro (kapitālie 

izdevumi – 99 632 euro un kārtējie izdevumi – 425 296 euro); 

Eiropas Atgriešanas fonda (EAF) 2013.gada programmas ietvaros – 747 027 euro (kapitālie 

izdevumi –149 261 euro un kārtējie izdevumi –597 766 euro). 

Ministru kabinets tika informēts par pamatprogrammas ietvaros konstatēto neatbilstoši 

veikto izdevumu atgūšanu – konstatēti neatbilstoši veikti izdevumi projekta 

IA/PMLP/EAF/2012/2013/3 “Nelegālo imigrantu lietu digitālā arhīva izveidošana un attīstīšana” 

ietvaros 164 815,14 euro apmērā un projekta I/VRS/EAF/2012/2013/4 “Atbalsts piespiedu 

izraidīšanas pasākumu organizēšanai un pilnveidošanai” ietvaros, kas ir ekstrapolēti uz visiem 

attiecīgo līgumu ietvaros veiktajiem izdevumiem 19 383,43 euro apmērā. 

 

Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014. gadam vadība (2016. gads) 

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

izmaksām. Ministrija nodrošināja programmas nacionālā partnera funkcijas. Projektam piešķirtais 

finansējums ir 2 828 886 euro, no tā: 2 404 553 euro ir Norvēģijas finanšu instrumenta 

līdzfinansējums. Norvēģijas finanšu instrumenta darbības termiņš ir līdz 2017.gada 30.aprīlim. 

Ministrija nodrošināja visu projekta ietvaros veikto izdevumu finanšu kontroli, projekta 

ieviešanas uzraudzību un pārbaudes projektu īstenošanas vietās 17 Valsts policijas iecirkņos. 

Sagatavoti 2 pārbaudes ziņojumi. Minēto uzdevumu izpildei izlietoti tehniskās palīdzības līdzekļi 

44 046 euro apmērā.  

 

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

plānošanas periodam vadība (2016. gads)  

 

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 sadarbība) (turpmāk kopā – Fondi). 

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, tajā skaitā iekšējiem normatīvajiem aktiem. 

Pārskata periodā nodrošināta 13 IDF projektu apstiprināšana un īstenošanas uzsākšana, 

kuru kopējais finansējums sastāda 18 720 068 euro, no tā: fonda finansējums - 14 115 049 euro: 

- Nacionālās vīzu informācijas sistēmas (NVIS) lietošana un attīstīšana (1.posms);  

- Nacionālās otrās paaudzes Šengenas informācijas sistēmas un SIRENE datu plūsmas 

informācijas sistēmas funkcionalitātes paplašināšana (1.posms); 

- Jūras novērošanas sistēmas videodatu plūsmas modernizācija un elementu 

remonts/modernizācija; 

- Gala iekārtu iegāde patvēruma meklētāju pirkstu nospiedumu apstrādei; 

- Valsts robežsardzes sakaru virsnieku punktu darbības turpināšana Gruzijā un Baltkrievijā 

(1.posms); 
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- Sodu reģistra pilnveidošana automātiskai datu apmaiņai ar ECRIS sistēmu atbilstoši ES 

Lēmuma 2009/316/TI vadlīnijām; 

- Robežkontroles tehnisko līdzekļu atjaunošana (1.posms); 

- Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta CBRNE un cilvēku izraisīto katastrofu glābšanas 

darbu reaģēšanas spēju kapacitātes stiprināšana; 

- Mobilā sauszemes un jūras robežas novērošanas transportlīdzekļu papildus aprīkošana; 

- Mobilā sauszemes un jūras robežas novērošanas transportlīdzekļu iegāde; 

- ATLAS network specializētā aprīkojuma iegāde; 

- Tiesu ekspertīzes tehnisko iespēju un kapacitātes celšana prioritārajās jomās (I posms); 

- Robežuzraudzības un kontroles sistēmas infrastruktūras turpmāka pilnveidošana atbilstoši 

EUROSUR prasībām. 

Attiecīgo projektu finansējuma saņēmēji ir Iekšlietu ministrijas padotībā esošās iestādes – 

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs, Valsts 

robežsardze, Valsts policija un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests. 

Pārskata periodā nodrošināta 13 PMIF projektu apstiprināšana un īstenošanas uzsākšana, 

kuru kopējais finansējums sastāda 6 635 493,57 euro, no tā: fonda finansējums – 5 747 432,49 

euro: 

- Brīvprātīgās atgriešanās un reintegrācijas palīdzības sniegšana Latvijā, 2016.-2018.g.; 

- Atbalsta pasākumi personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, uzņemšanai un 

izmitināšanai Latvijā; 

- Valodas sākotnējā apguve patvēruma meklētājiem; 

- Informācijas centrs imigrantiem; 

- Personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošana Latvijā; 

- Valsts robežsardzes automātiskās pirkstu nospiedumu identifikācijas sistēmas (VRS AFIS) 

integrācija ar Informācijas centra uzturēto Biometrijas datu apstrādes sistēmu (BDAS); 

- Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām; 

- Atbalsts ārzemnieku atgriešanas pasākumu organizēšanā un pilnveidošanā (2. posms); 

- Aizturēto ārzemnieku uzņemšanas kapacitātes stiprināšana (2.posms); 

- Personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošana no Turcijas uz Latviju; 

- Dzīvoju Latvijā – mācos latviešu valodu; 
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- Latviešu valodas apguve, lai sekmētu trešo valstu pilsoņu iekļaušanos darba tirgū; 

- Latviešu valodas kursi trešo valstu valstspiederīgajiem „Latvija – manas mājas”. 

Attiecīgo projektu finansējuma saņēmēji ir Iekšlietu ministrijas padotībā esošās iestādes – 

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs, Valsts 

robežsardze, kā arī citi resori un nevalstiskās organizācijas. 

Daļu no PMIF veido Pārvietošanas programma, kuras ietvaros tiek nodrošināta Rīcības 

plānā personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošanai un uzņemšanai Latvijā 

paredzēto pasākumu personu pārvietošanai (pārcelšanai), uzņemšanai un integrācijai Latvijā 

īstenošana.  

2016. gadā fondu ietvaros Eiropas Komisija ir ieskaitījusi avansu 6 595 789 euro apmērā 

(IDF-robežas/vīza –1 916 604 euro, IDF-policijas sadarbība –2 032 672 euro, PMIF –2 646 213 

euro), atmaksas budžetā tiks veiktas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņos turpmākajos 

gados. 

 

 

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

nodrošināšanai, kā arī informācija par veiktajām strukturālajām reformām un 

reorganizācijām  

Ministrija ir izveidojusi iekšējās kontroles sistēmu fiskālo risku vadības jomā atbilstoši 

normatīvo aktu prasībām. Vienlaikus 2016.gadā iestājās fiskālā riska notikums ar būtisku 

finansiālo ietekmi, kas nebija identificēts un kas būtiski ietekmēja  ministrijas darbu 2016.gadā, jo  

bija nepieciešams pieņemt lēmumus par iespējamo rīcību sakarā ar darba samaksas pārrēķinu 

amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm par laikposmu no 2014.gada 16.jūnija līdz 

2016.gada 15.jūnijam sakarā ar Latvijas Republikas Augstākās tiesas Administratīvo lietu 

departamenta 2016.gada 16.jūnija spriedumu administratīvajā lietā Nr. A420535212. Lai 

pastiprinātu fiskālo risku vadību, ministrija pilnveidos iekšējās kontroles sistēmu, lai tās rīcībā būtu 

aktuāla informācija par esošiem un iespējamiem tiesu procesiem un to seku savlaicīgu novērtējumu 

un attiecīgu rīcību.  

2016.gadā turpināta finansiālās darbības likumības un finanšu vadības uzraudzība, šādās 

jomās: 
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- 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, katram gadam tiek sagatavots Uzraudzības pasākumu plāns.  

Saskaņā ar Uzraudzības pasākumu plānu 2016. gadam veikti šādi uzraudzības pasākumi: 

- Ieņēmumu no valsts nodevām plānošanas un ieņēmumu faktiskās izpildes, kā arī izdevumu, 

kas sedzami no šiem ieņēmumiem, plānošanas un faktiskās izpildes kontrole.  

- Ieņēmumu no maksas pakalpojumiem plānošanas un ieņēmumu prognožu noteikšana, kā 

arī izdevumu, kas sedzami no šiem ieņēmumiem, plānošanas kontrole; 

- Administratīvās kapacitātes stiprināšanas pasākumiem - Eiropas Savienības prasībām 

atbilstošu pasu, elektronisko identifikācijas karšu un atļauju izsniegšanai papildus piešķirtā 

finansējuma atbilstoša izlietojuma kontrole; 

- Ilgtermiņa saistību pasākumam “Transportlīdzekļu noma” piešķirto līdzekļu izlietojuma 

kontrole; 

- Rīcības ar papildus piešķirtajiem līdzekļiem atlīdzībai izlietojuma atbilstoši plānotajam 

mērķim kontrole Valsts policijā; 

- Rīcības ar papildus piešķirtajiem līdzekļiem atlīdzībai izlietojuma atbilstoši plānotajam 

mērķim kontrole Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā un Valsts robežsardzē.  

2016.gadā saskaņoti un apstiprināti ziņojumi par veiktajām pārbaudēm padotības iestādēs 

saskaņā ar Uzraudzības pasākumu plānu 2015.gadam: 

- Piešķirto resursu personāla atlīdzībai, lai īstenotu politiku attiecībā uz personu, kuras 

cietušas no vardarbības un vajāšanas, personisko tiesību aizsardzību, izlietojuma kontrole. 

- Izdevumu atlīdzībai plānošanas procesu un faktiskā izlietojuma kontrole. 

- Veikto avansa maksājumu 2015.gada pēdējos mēnešos kontrole un to ietekmes uz nākamā 

gada budžeta plānošanu izvērtējums.    

Tā rezultātā attiecīgajām padotības iestādēm sniegti 19 ieteikumi par būtiskāko dažādu 

darba procesu uzlabošanā. 
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Atbilstoši ministrijas Iekšējā audita nodaļas stratēģiskajā plānā noteiktajām prioritātēm un 

2016.gada plānā izvirzītajiem uzdevumiem pārskata periodā ir noslēgti 11 iekšējie auditi, tajā 

skaitā 3 auditi – no 2015.gada plānošanas perioda: 9 nozares pamatdarbības sistēmu auditi un 2 

vadības un atbalsta funkciju sistēmu auditi. Viens vadības un atbalsta funkciju sistēmu audits ir 

projekta - saskaņošanas stadijā. 

Saskaņā ar noteikto kārtību sagatavoti ziņojumi par audita laikā atklātajiem faktiem un 

iekšējās kontroles sistēmas trūkumiem, nepietiekami identificētiem vai pārvaldītiem riskiem un 

sniegti 167 ieteikumi atklāto problēmu risināšanai.  

Veikti un noslēgti šādi auditi:  

 

Saskaņošanas stadijā ir audits “Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju projektu vadības 

kontroles sistēma iekšlietu nozarē”.   

Veikta inventarizācijas novērošana 2 iestādēs. 

 

Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvalde un drošība iekšlietu nozarē (52 

ieteikumi); 

ES finansēto programmu un projektu un ārvalstu finanšu palīdzības projektu vadības 

īstenošana (8 ieteikumi); 

Robežbūvju, valsts robežas un valsts robežas joslas uzturēšana (18 ieteikumi); 

Noziedzīgu nodarījumu apkarošana un operatīvā darbība (7 ieteikumi); 

Ūdens un gaisa satiksmes uzraudzības nodrošināšana (21 ieteikums); 

Patvēruma politikas īstenošana (10 ieteikumi);  

Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centra kopējā vadība un pārvaldība (15 ieteikumi); 

Valsts policijas 2015.gada 3.februāra noslēgtā Deleģēšanas līguma nosacījumu izpildes 

kontrole IeM ilgtermiņa saistību vadības kontekstā (5 ieteikumi); 

Centralizētie iepirkumi iestāžu vajadzībām (15 ieteikumi);  

Preventīvo pasākumu īstenošana (11 ieteikumi); 

Materiālo rezervju iegāde, uzglabāšana, atjaunināšana, uzskaite, realizācija, izsniegšana, 

iznomāšana, aizdošana, norakstīšana, pārstrāde (utilizācija) vai apglabāšana (5 ieteikumi). 
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2016.gadā Iekšējā audita nodaļa, pastāvīgi sadarbojoties ar ministrijas struktūrvienību un 

ministrijas padotības iestāžu amatpersonām, sniedza konsultācijas, kā arī informēja par 

informācijas sistēmas “Audita ieteikumu ieviešanas datu bāze” lietošanas un izmantošanas 

īpatnībām, un tās pielietojamību, kā arī veica Valsts kontroles ieteikumu uzraudzību un 

atskaitīšanos par izpildi un ieteikumu ieviešanas gaitu.  

Īpašs regulējums ministrijā izstrādāts attiecībā uz Eiropas Savienības fondu un Īpašo 

programmu, Attīstības sadarbības programmas un divpusējo finanšu instrumentu finansētiem un 

līdzfinansētiem projektiem, kā arī Iekšlietu ministrijas kā Atbildīgās iestādēs administrēto Iekšējās 

drošības fondu un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu (daļu no kura veido Pārvietošanas 

programma), kas 2016.gadā pilnveidots.  

2016.gadā 17 Iekšējās drošības fonda un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 

ietvaros apstiprinātajiem projektiem: 

- veikta finanšu un ieviešanas kontrole izdevumiem 3 083 073 euro apmērā, no kuriem 137,53 

euro atzīti par neatbilstošiem;  

- veiktas 38 iepirkumu pirmspārbaudes, no kurām 12 iepirkumiem tika sniegts atzinums ar 

iebildumu un 6 iepirkumiem negatīvs atzinums;  

- veiktas 3 pārbaudes projektu īstenošanas vietās, kuru ietvaros izteikti 10 ieteikumi; 

- veikta pārbaude pie deleģētās iestādes, deleģēto uzdevumu izpildes pārbaude, izteikti 5 

ieteikumi.     

   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.  
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2016.gadā veikta neatliekamiem valsts drošības stiprināšanas pasākumiem, Rīcības plānā 

personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošanai un uzņemšanai Latvijā 

paredzētajiem pasākumiem un citiem prioritāriem pasākumiem, papildu piešķirtā finansējuma 

izlietojuma uzraudzība. Katru ceturksni sagatavoti ziņojumi vadībai un padotības iestādēm sniegti 

atzinumi par sagatavotajiem Pārskatiem par prioritārā pasākuma (projekta) īstenošanas gaitu. 

    Pārskata gadā pilnveidota iekšējās kontroles sistēma arī šādās jomās: nodarbināto 

veselības uzturēšana, atlīdzība, publiskie iepirkumi, bruņojuma apgāde, grāmatvedība (darbības ar 

materiālajām vērtībām, grāmatvedības uzskaites kārtība, ceturkšņa pārskata sagatavošana, gada 

pārskata sagatavošanas kārtība, ministrijas nodarbināto nodrošināšana ar saimniecības inventāru 

un kancelejas piederumiem).  

Lai nodrošinātu ārējā un iekšējā normatīvā regulējuma finanšu vadības jomā pieejamību 

vienkopus un uzlabotu uzdevumu izpildes kvalitāti, ministrija atbilstoši normatīvo aktu prasībām 

iekšējās kontroles sistēmas izveides jomā ministrijas tīmekļa vietnē sadaļā “Tiesību akti finanšu 

vadības jomā” publicējusi un uztur aktuālu ārējo un iekšējo tiesību aktu apkopojumu finanšu 

vadības jomā. 

Veikta pastāvīga kapitālsabiedrības – valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Iekšlietu 

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

sniedzot atbildīgajai amatpersonai attiecīgu informāciju. 

Lai nodrošinātu stacionāro fotoradaru uzstādīšanu un to darbības pārkāpumu fiksēšanai, 

neapturot transportlīdzekli, uzraudzību, kā arī ar to saistītās darbības koordināciju, pārskata gadā 

izveidota Fotoradaru ieviešanas un darbības uzraudzības komiteja, kurā iekļauti ministrijas un 

Satiksmes ministrijas attiecīgo jomu speciālisti.  

Informācijas un komunikācijas pārvaldības jomā ministrijā izveidota un darbojas: 

- Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju projektu pārvaldības grupa, kuras uzdevums ir 

organizēt ministrijas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) pielietojuma projektu 

http://www.iem.gov.lv/files/text/Fin_vadiba%281%29.pdf
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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. 

Lai nodrošinātu iekšējā normatīvā regulējuma IKT jomā pieejamību vienkopus un uzlabotu 

uzdevumu izpildes kvalitāti IeM IKT iekšējie normatīvie akti ir padarīti publiski pieejami. 

Ministrijā izveidota un darbojas 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 pēcieviešanas uzraudzību. 

Grāmatvedības pārvaldības jomā ministrijā izveidota koordinējoša un konsultatīva 

institūcija – Grāmatvedības padome. Pārskata gadā pilnveidots tās nolikums. 

Ministrija un tās padotības iestādes pielieto resursu vadības sistēmu „Horizon” (turpmāk – 

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

pielietošanu un konsolidētā finanšu pārskata sagatavošanu atbilstoši normatīvo aktu grāmatvedības 

jomā prasībām. 2016.gadā uzsākta RVS jaunas funkcionalitātes “Inventāra uzskaite” ieviešana, kas 

nodrošinās inventāra analītisko uzskaiti, kas nākamajā gadā dos iespēju uzsākt elektroniskās 

inventarizācijas risinājuma ieviešanu. Budžeta plānošanā un izpildes uzraudzībā pielieto RVS 

moduli “Budžeta plānošanas un izpildes kontroles risinājumu funkcionalitāte”.  
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3. PERSONĀLS 
 

2016. gadā Iekšlietu ministrijā bija 147 amata vietas - 112 valsts civildienesta ierēdņu un 35 

darbinieku amata vietas. Pārskata gadā vidējais faktiskais nodarbināto skaits (ar nodarbinātajiem, 

kas atradās bērna kopšanas atvaļinājumā) bija 140. 

 

2016. gadā bija 10 vakantas amatu vietas, par vienu mazāk nekā iepriekšējā gadā. Darba 

attiecības ar ministriju pārtrauca astoņi nodarbinātie (visi valsts civildienesta ierēdņi) un tikpat arī 

tika pieņemti darbā. Personāla mainība 2016. gadā bija 5,44%. 

75% no nodarbināto skaita bija sievietes (90.48% - ar augstāko izglītību), 25% - vīrieši (visi 

ar augstāko izglītību). 
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Statistikas rādītāji par 2016. gadu pēc izglītības 
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Statistikas rādītāji par 2016. gadu pēc vecuma  
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4. KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU 
 

4.1. Pasākumi, kas veikti sabiedrības informēšanai un izglītošanai  

Sabiedrībai plaši skaidrota Valsts policijas attīstības koncepcija, kas ilgtermiņā nodrošinās 

Valsts policijas attīstību un paaugstinās Valsts policijas darbības efektivitāti, kā arī uzlabos 

sabiedrībai sniedzamos pakalpojumus, paredzot plašu pasākumu loku, kas saistīti gan ar 

izmeklēšanas darba organizācijas uzlabošanu, gan skaidri definētām Valsts policijas funkcijām un 

veicamajiem pienākumiem. 

 

  

Nodrošināta sadarbība ar masu medijiem – sagatavotas, izsūtītas un Iekšlietu ministrijas 

mājaslapā internetā publicētas 165 preses relīzes par ministrijas darba aktualitātēm un sabiedrībai 

nozīmīgiem jautājumiem. Iekšlietu ministrijas Twitter kontā publicētas 116 ziņas, sniegtas 49 

atbildes uz iedzīvotāju jautājumiem, kas uzdoti mājaslapā. 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.  
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Veikta aktīva komunikācija patvēruma meklētāju un migrācijas politikas jautājumos; 

organizētas izglītojošas pieredzes apmaiņas vizītes uz Ziemeļvalstīm iekšlietu nozares 

komunikācijas speciālistiem; organizēts ikgadējais iekšlietu nozares komunikācijas speciālistu 

apmācības seminārs; organizēts informatīvi izglītojošs konkurss 7.-8. klašu skolēniem "Esi drošs - 

neesi pārdrošs" 

 

 

 

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 gadadienas popularizēšanai; organizēts pasākums par godu 1991. gada 

barikāžu atceres gadadienai. 

 

 

 

4.2. Sadarbība ar nevalstisko sektoru 

2016. 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 
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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.  

 

 

 

Cīņai pret fiktīvajām laulībām notiek vairāku valstu sadarbības līmenī: aktīvā sadarbībā ar NVO 

“Patvērums ”Drošā māja””. Latvijas Iekšlietu ministrijas virsvadībā 2016. gadā turpinājās 

starptautisks projekts “Novēršot cilvēku tirdzniecību un fiktīvās laulības: daudznozaru risinājums” 

(HESTIA), kas tiek īstenots Eiropas Komisijas Iekšlietu ģenerāldirektorāta finanšu programmas 

“Noziedzības profilakse un apkarošana” ietvaros. 

 Lai dalītos ar secinājumiem un labo praksi, kas gūta projekta “Novēršot cilvēku 

tirdzniecību un fiktīvās laulības: daudznozaru risinājums” (HESTIA) divu gadu īstenošanas laikā, 

2016. gada 14.-15. novembrī Rīgā notika starptautiska konference „Ekspluatējošas fiktīvas 

laulības: pētot saikni starp cilvēku tirdzniecību un fiktīvām laulībām”. Tajā piedalījās kopumā 60 

dažādu jomu eksperti no - Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Somijas, Īrijas, Slovākijas, Kipras, 

Portugāles, Grieķijas, Čehijas, Austrijas, Vācijas, Norvēģijas, kā arī pārstāvji no Baltijas jūras 

valstu padomes. 
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5. NĀKAMAJĀ GADĀ PLĀNOTIE PASĀKUMI 

 

5.1. Iepriekšējā gadā uzsāktie pasākumi, kuri tiks turpināti 2017. gadā 

• Uz jauniem principiem balstītas darba samaksas sistēmas ieviešanas Iekšlietu ministrijas 

sistēmas iestāžu amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm pabeigšana, 

nepieciešamības gadījumā veicot korekcijas attiecīgajos tiesību aktos. 

• Informatīvajā ziņojumā par Parlamentārās izmeklēšanas komisijas par Latvijas valsts 

rīcību, izvērtējot 2013.gada 21.novembrī Zolitūdē notikušās traģēdijas cēloņus, un 

turpmākajām darbībām, kas veiktas normatīvo aktu un valsts pārvaldes un pašvaldību 

darbības sakārtošanā, lai nepieļautu līdzīgu traģēdiju atkārtošanos, kā arī par darbībām 

minētās traģēdijas seku novēršanā galaziņojumā ministrijām noteikto uzdevumu 

izvērtējumu norādīto trūkumu novēršanas pasākumu īstenošanas turpināšana atbilstoši 

kompetencei. 

• Pasākumu kompleksa veikšana Valsts aizsardzības plānā paredzēto mērķu un uzdevumu 

īstenošanai. 

• Latvijas austrumu robežas ierīkošanas un labiekārtošanas darbu turpināšana.  

• Likumprojekta ”Gaisa kuģu pasažieru apstrādes likums” izstrādes turpināšana, lai 

nodrošinātu smagu vai sevišķi smagu noziegumu novēršanu vai atklāšanu, kā arī valsts 

drošības apdraudējumu novēršanu.  

• 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. 

• Iekšlietu ministrijas darbības stratēģijas 2017.-2019.gadam projekta izstrādes procesa 

nodrošināšana. 

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

apsardzes nozari.  

• Valdības rīcības plānā, 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.-2020.gadam, Bērnu noziedzības novēršanas un bērnu 
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aizsardzības pret noziedzīgu nodarījumu pamatnostādnēs 2013.-2019.gadam, Rīcības plānā 

personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošanai un uzņemšanai 

Latvijā, 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 Iekšlietu ministrijas 

iestādēm paredzēto uzdevumu realizācijas koordinēšana un īstenošana. 

 

5.2. 2017. gada galvenie uzdevumi un pasākumi 

• Rīcības plānā personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošanai un 

uzņemšanai Latvijā” paredzēto mērķu un uzdevumu īstenošana. 

• Tiesiskā regulējuma civilās aizsardzības jomā pilnveidošana, sagatavojot jaunajam Civilās 

aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas likumam pakārtotos tiesību aktu projektus.  

• Konceptuālā ziņojuma projekta par valsts materiālo rezervju veidošanu sagatavošana. 

• Konceptuāla 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. 

• Pasākumu kompleksa veikšana, lai sagatavotu jaunu Civilās aizsardzības plānu. 

• Dalība NATO krīzes vadības mācību CMX17, valdības mācību ”Kristaps 2017” un 

plānošanas un norises procesā. 

• Informatīva ziņojuma ”Par valsts augstāko amatpersonu apziņošanai paredzēto tehnisko 

resursu modernizāciju” sagatavošana. 

• Ikgadējā informatīvā ziņojuma par drošības situāciju kritiskās infrastruktūras objektos un 

grozījumu Ministru kabineta rīkojumā par kritiskās infrastruktūras kopumu sagatavošana. 

• Vienotā ārkārtas palīdzības izsaukumu numura ”112” vienotās tehnoloģiskās platformas 

ieviešanas projekta īstenošana. 

• Informatīvā ziņojuma par ”Organizētas noziedzības novēršanas un apkarošanas plāna 

2014.–2016.gadam paredzēto pasākumu izpildi” sagatavošana sadarbībā ar citām 

tiesībaizsardzības institūcijām. 

• Organizētas noziedzības novēršanas un apkarošanas plāna jaunam termiņam izstrāde. 

• Informatīvā ziņojuma par ”Cilvēku tirdzniecības novēršanas pamatnostādņu 2014.-

2020.gadam” īstenošanas gaitu sagatavošana. 
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• Iekšlietu ministrijas darbības stratēģijas projekta 2017.-2019.gadam izstrādes pabeigšana 

un ministrijas padotībā esošo iestāžu darbības stratēģiju projektu izstrādes procesa 

koordinācija. 

• Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm 

profesionālās izglītības plāna 2018.-2021.gadam izstrāde. 

• 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 Prezidentūras Baltijas jūras valstu padomes Speciālajā darba grupā organizētas 

noziedzības apkarošanai un Latvijas prezidentūras Šengenas dalībvalstu ar ārējām 

sauszemes robežām ministru forumā koordinācijas nodrošināšana. 

 

5.3. 2017. gada plānotie sadarbības projekti un pētījumi 

• 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 30.septembrim. 

 

5.tabula 

5.4. Iekšlietu nozares ilgtermiņa saistības 2017. - 2019. gadā* 

 

Pasākuma nosaukums 2017.gads 2018.gads 2019.gads 

Valsts pamatfunkciju īstenošana - kopā 45 047 784 40 238 

436 

25 936 978 

Maksājumi starptautiskajās institūcijās un 

programmās 

105 295 102 101 102 101 

Transportlīdzekļu noma (VP)  5 929 381 6 323 605 6 318 507 
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Ātruma kontroles mērierīču darbības 

nodrošināšana 

36 027 12 009 4 000 

Speciālo ugunsdzēsības un glābšanas 

transportlīdzekļu iegāde 

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 4 887 951 3 610 191 

Ceļu satiksmes pārkāpumu fiksēšanas 

tehnisko līdzekļu (fotoradaru) darbības 

nodrošināšana 

1 289 843 1 501 957 1 501 957 

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 

Administratīvās ēkas  Rīgā, Čiekurkalna 

1.līnijā 1 nomas maksa 

1 229 669 1 229 669 1 229 669 

Depo ēku būvniecība, rekonstrukcija vai 

renovācija 

5 460 156 2 240 426   

Nekustamā īpašuma Krišjāņa Valdemāra 

ielā 1A, Rīgā, nomas maksa 

184 261 184 261 184 261 

Transportlīdzekļu noma (IDB) 109 962 101 873 4 842 

 

* Saskaņā ar likumu “Par valsts budžetu 2017. gadam” un likumu “Par vidēja termiņa valsts budžeta ietvaru 2017., 

2018.un 2019.gadam” 


