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Godātais lasītāj! 

 

 

Latvijas iekšējās drošības stiprināšana ir priekšnoteikums 

mūsu valsts izaugsmei, jo tikai drošā valstī iespējama 

ekonomiskā izaugsme, tautsaimniecības attīstība un sociālās 

nevienlīdzības mazināšana.  

2013.gadā prioritāte bija Iekšlietu ministrijas iestāžu un 

Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām 

dienesta pakāpēm atalgojuma un sociālo garantiju 

palielināšana. Ministrija ir turpinājusi atalgojuma palielināšanu 

iekšlietu nozares amatpersonām un nodrošināts vēl apjomīgāks sociālo garantiju un veselības 

aprūpes pakalpojumu kopums – no 2014.gada 1.janvāra ievērojami palielināti amatpersonai 

kompensējamie izdevumi par veselības aprūpes pakalpojumiem. 

Sadarbībā ar Veselības ministriju un citām institūcijām, panākta iespēja tiesībsargājošajām 

iestādēm efektīvi vērsties pret jauno psihoaktīvo vielu tirgotājiem. Izstrādāti vairāki būtiski 

plānošanas dokumenti: “Cilvēku tirdzniecības novēršanas pamatnostādnes 2014.–2020.gadam”, 

“Bērnu noziedzības novēršanas un bērnu aizsardzības pret noziedzīgu nodarījumu 

pamatnostādnes 2013.–2019.gadam”. Ir izstrādāta Latvijas Republikas valsts robežas integrētas 

pārvaldības koncepcija 2013.–2018.gadam, lai stiprinātu valsts drošību un ieviestu modernāku un 

efektīvāku ceļotāju plūsmas pārvaldību. Lai modernizētu un optimizētu iestāžu darbu saziņas 

jomā ar privātpersonām, ir izstrādāta Oficiālās elektroniskās adreses koncepcija. Turpināts darbs 

arī pie "112 izsaukuma platformas modernizēšanas un integrēšanas e-pakalpojumu vidē" 

koncepcijas izstrādes.  

Īpašs šis gads ir bijis mūsu lielāka dienesta – Valsts policijas – attīstībā.  Ministrija ir 

izstrādājusi Valsts policijas attīstības koncepcijas projektu, nosakot Valsts policijas attīstības 

ilgtermiņa stratēģiskos virzienus, būtiskākos uzdevumus un risinājumus policijas darbinieku 

motivācijai. Vienlaikus ir sagatavots Organizētās noziedzības novēršanas un apkarošanas plāna 

2014.–2016.gadam projekts, lai turpinātu cīņu ar tāda veida noziegumiem, kas būtiski ietekmē 

ekonomiskos un tiesiskos procesus valstī. Izstrādāta koncepcija „Par Valsts policijas Iekšējās 

drošības biroja pārveidošanas par iekšlietu ministra pārraudzībā esošu institūciju”, lai nodrošinātu 

efektīvu mehānismu policijas amatpersonu iespējamo pārkāpumu noskaidrošanai un saukšanai 

pie atbildības. 

Aizsāktais darbs jāturpina, jo īpaši pievēršot uzmanību pēctecīgai iekšlietu nozares 

kapacitātes stiprināšanai, tādējādi sekmējot arī visas Latvijas iedzīvotāju drošību. 

 

R.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,  lai veicinātu iekšlietu politikas izstrādi, kas sekmētu iekšlietu sistēmas iestāžu un to 

amatpersonu un darbinieku saskaņotu un mērķtiecīgu darbību tiesiskās kārtības un iekšējās 

drošības nodrošināšanā valstī, veicinātu 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, kā arī, lai veicinātu ministrijai noteikto 

funkciju realizāciju, izstrādājot normatīvo aktu un attīstības plānošanas dokumentu projektus un 

sagatavojot atzinumus par citu institūciju izstrādātajiem projektiem, savas kompetences ietvaros 

pārstāvot valsts intereses ārvalstu un starptautiskajās institūcijās, kā arī informējot sabiedrību par 

nozares politiku un ministrijas padotībā esošo iestāžu darbību; 
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 iekšlietu politikas īstenošana Valsts policijas darbības jomā,  lai aizsargātu personu 

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

un citiem prettiesiskiem apdraudējumiem, kā arī, lai veicinātu optimāla, profesionāla un atvērta 

policijas dienesta darbību; 

 iekšlietu politikas īstenošana Valsts robežsardzes darbības jomā,  lai nodrošinātu 

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, 

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

nelikumīgā veidā, uzturētu un attīstītu valsts robežas apsardzības sistēmu atbilstoši Eiropas 

Savienības ārējām robežām izvirzītajām prasībām, izpildot Šengenas līguma nosacījumus, 

veicinātu starpvalstu sadarbību pārrobežu noziedzības apkarošanā, kā arī, lai veicinātu sadarbību 

ar nevalstiskajām un starptautiskajām organizācijām nelegālās imigrācijas apkarošanas jomā; 

 iekšlietu politikas īstenošana Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbības 

jomā,  lai nodrošinātu savlaicīgu un kvalitatīvu ugunsgrēku dzēšanu un glābšanas darbu 

veikšanu, valsts ugunsdrošības uzraudzības veikšanu, kā arī civilās aizsardzības sistēmas darbību; 

 iekšlietu politikas īstenošana Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes darbības jomā, 

lai īstenotu efektīvu migrācijas un patvēruma politiku, kas mazinātu terorisma draudu 

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

tiesiskā statusa noteikšanas un iedzīvotāju uzskaites procedūras, nodrošinātu Pilsonības un 

migrācijas lietu pārvaldes pārziņā esošo informācijas sistēmu funkcionalitāti un izdotu Eiropas 

Savienības prasībām un standartiem atbilstošu personu apliecinošus un ceļošanas dokumentus; 

 Iekšlietu ministrijas vienotās sakaru un informācijas sistēmas darbības 

nodrošināšana, lai veicinātu noziedzības novēršanu un apkarošanu, sabiedriskās kārtības un 

drošības aizsardzību, izmantojot informācijas apstrādes un analīzes līdzekļus, kā arī, lai 

nodrošinātu 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, lai veicinātu darbinieku spējas īstenot valsts drošības un iekšlietu politikas 

pasākumus, nodrošinātu darbinieku veselības stāvokļa un fiziskās sagatavotības atbilstību 
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dienesta pienākumu izpildei, kā arī, lai nodrošinātu 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, lai stiprinātu 

atbildīgo dienestu gatavību katastrofu seku likvidēšanas neatliekamo pasākumu veikšanai, 

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

nodrošinātu ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu vajadzībām nepieciešamo centralizēto 

iepirkumu veikšanu, nekustamo īpašumu centralizētu pārvaldīšanu un apsaimniekošanu, sniegtu 

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

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

nodrošinātu ministrijas padotībā esošo iestāžu apgādi ar nepieciešamajiem speciālajiem 

līdzekļiem, ekipējumu, bruņojumu, ieročiem un munīciju to funkciju īstenošanai; 

 iekšlietu politikas īstenošana Drošības policijas darbības jomā, lai īstenotu 

pretizlūkošanas un operatīvās darbības pasākumus, izmeklēšanas darbības saistībā ar 

noziedzīgiem nodarījumiem valsts drošības jomā, valsts noslēpuma aizsardzības pasākumus, 

valsts amatpersonu aizsardzības pasākumus, kā arī preventīvos un koordinējošos pasākumus 

pretterorisma jomā. 

 

1.3. Īstenotās budžeta programmas un apakšprogrammas 

Ministrija savu darbību pārskata gadā veica šādās budžeta programmās un 

apakšprogrammās: 

 Iekšlietu politikas plānošana; 

 Iekšlietu ministrijas vienotā sakaru un informācijas sistēma: 

 Vienotās sakaru un informācijas sistēmas uzturēšana un vadība; 

 Valsts policijas darbība: 

 Valsts policija; 

 Ātruma kontroles mērierīču darbības nodrošināšana; 

 Ugunsdrošība, glābšana un civilā aizsardzība; 

 Drošības policijas darbība; 
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 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 sistēmas iestāžu darbības nodrošinājums: 

 Administrēšana; 

 Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums;  

 Lietiskie pierādījumi un izņemtā manta;  

 Valsts materiālās rezerves; 

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

 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu un pasākumu īstenošana (2007–

2013); 

 Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu un pasākumu īstenošana: 

 Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu un pasākumu īstenošana (2007–2013); 

 Eiropas Kopienas iniciatīvas projektu un pasākumu īstenošana: 

 Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Kopienas iniciatīvu fondu finansējumu; 

 Pamatprogrammas „Drošība un brīvību garantēšana” projektu un pasākumu īstenošana 

(2007–2013); 

 Vispārējās programmas „Pamattiesības un tiesiskums” projektu un pasākumu īstenošana 

(2007–2013); 

 Programmas „Eiropas civilā aizsardzība” projektu un pasākumu īstenošana (2007–

2013); 

 Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas Eiropas Ārējo 

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

 Eiropas Biroja krāpšanas apkarošanai programmas projektu un pasākumu īstenošana 

(2007–2013); 

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

pasākumu īstenošana: 
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 Atmaksas valsts pamatbudžetā par 3.mērķa „Eiropas teritoriāla sadarbība” pārrobežu 

sadarbības programmas fondu finansējumu (2007–2013); 

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

pasākumu īstenošana (2007–2013); 

 Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana: 

 Atmaksas valsts pamatbudžetā par Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas 

pamatprogrammas fondu finansējumu (2007–2013); 

 Eiropas migrācijas tīkla projektu un pasākumu īstenošana (2007–2013); 

 Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas Trešo valstu 

valstspiederīgo integrācijas fonda projektu un pasākumu īstenošana (2005–2007); 

 Tehniskā palīdzība Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas 

fondu apgūšanai (2007–2013); 

 Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas Eiropas Atgriešanās 

fonda projektu un pasākumu īstenošana (2007–2013); 

 Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas Eiropas Bēgļu 

fonda III projektu un pasākumu īstenošana (2007–2013); 

 Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas Ārējo robežu fonda 

projektu un pasākumu īstenošana (2007–2013); 

 Eiropas Savienības 7.ietvarprogrammas projektu un pasākumu īstenošana (2007–2013); 

 Eiropas Savienības Rīcības programmas mūžizglītības jomā projektu un pasākumu 

īstenošana (2007–2013); 

 Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā 

finanšu instrumenta finansēto programmu, projektu un pasākumu īstenošana: 

 Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu finansētie projekti; 

 Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti: 

 Atmaksas valsts pamatbudžetā par Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem 

projektiem; 

 Dalība Ziemeļu Ministru padomes Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes 

programmā; 

 Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē nodrošināšana 2015.gadā; 

 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums. 
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1.4. Pārskata gada galvenie uzdevumi (prioritātes, pasākumi) 

1. Izstrādāta Koncepcija par jaunu darba samaksas sistēmu Iekšlietu ministrijas sistēmas 

iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm, paredzot 

amatpersonu algu noteikt atbilstoši veicamajiem uzdevumiem un ieņemamajam amatam un 

nodrošināt normatīvajos aktos noteikto uzdevumu izpildi un iedzīvotājiem sniedzamo 

pakalpojumu kvalitāti (Ministru kabineta 2013.gada 27.decembra rīkojums Nr.675). 

2. Izstrādātas Cilvēku tirdzniecības novēršanas pamatnostādnes 2014.–2020.gadam, izvirzot 

rīcības virzienus un paredzot tiem pakārtotus pasākumus cilvēku tirdzniecības novēršanas 

politikas īstenošanai vidējā termiņā.  

3. Izstrādātas Bērnu noziedzības novēršanas un bērnu aizsardzības pret noziedzīgu 

nodarījumu pamatnostādnes 2013.–2019.gadam, kuru mērķis ir samazināt bērnu noziedzību, 

novērst noziedzīgu uzvedību veicinošus faktorus, kā arī uzlabot bērnu drošību, aizsargājot tos no 

veselības un dzīvības apdraudējuma (Ministru kabineta 2013.gada 21.augusta rīkojums Nr.392). 

4. Izstrādāta Latvijas Republikas valsts robežas integrētas pārvaldības koncepcija 2013.–

2018.gadam, lai stiprinātu valsts drošību, saglabājot līdzsvaru starp valsts robežas drošības 

pasākumiem un tirdzniecības veicināšanu, kā arī ieviešot modernāku un efektīvāku ceļotāju 

plūsmas pārvaldību (Ministru kabineta 2013.gada 18.decembra rīkojums Nr.667). 

5. Izstrādāta Oficiālās elektroniskās adreses koncepcija, lai modernizētu un optimizētu 

iestāžu darbu saziņas jomā ar privātpersonām, nodrošinot iestāžu pakalpojumu pieejamību. 

6. Veicot grozījumus ārējos normatīvajos aktos, panākta atalgojuma palielināšana iekšlietu 

nozares amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm – atlīdzības palielinājums no 2014.gada 

1.janvāra ir vidēji 57 eiro mēnesī pēc nodokļu nomaksas. 

7. Panākts apjomīgāks amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm sociālo garantiju un 

veselības aprūpes pakalpojumu kopums, kas nodrošina sociālo garantiju sistēmas efektivitāti – no 

2014.gada 1.janvāra palielināti amatpersonai kompensējamie izdevumi par veselības aprūpes 

pakalpojumiem, kuri netiek segti no veselības aprūpei paredzētajiem valsts budžeta līdzekļiem 

vai saņemti ārpus rindas.  

8. Sadarbībā ar Veselības ministriju un citām institūcijām, izstrādājot grozījumus ārējos 

normatīvajos aktos, panākta iespēja tiesībsargājošajām iestādēm maksimāli efektīvi vērsties pret 

personām, kas uzņēmējdarbības ietvaros pārdod jaunās psihoaktīvās vielas, kā arī ieviesta 

pagaidu aizlieguma sistēma – ja tirgū parādās jauna narkotiska vai psihotropa viela, Slimību 
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profilakses un kontroles centrs var pieņemt lēmumu aizliegt vai ierobežot jaunās psihoaktīvās 

vielas vai tās saturošu izstrādājumu apriti uz laiku, kamēr tiks izpētīta tās ietekme un izlemts, vai 

vielu atļaut vai pilnībā aizliegt, savukārt Valsts policijai ir tiesības izņemt šīs vielas saturošas 

preces no aprites. 

9. Sagatavots Valsts policijas attīstības koncepcijas projekts, nosakot Valsts policijas 

turpmākās attīstības ilgtermiņa stratēģiskos pamatvirzienus, būtiskākos uzdevumus un 

risinājumus policijas darbinieku motivācijai atbilstoši saviem darba rezultātiem un karjeras 

izaugsmes perspektīvām. 

10. Sagatavots Organizētās noziedzības novēršanas un apkarošanas plāna 2014.–2016.gadam 

projekts, lai turpinātu valsts intervenci cīņā ar tāda veida noziegumiem, kas būtiski ietekmē 

ekonomiskos un tiesiskos procesus valstī. 

11. Izstrādāta koncepcija „Par Valsts policijas Iekšējās drošības biroja pārveidošanas par 

iekšlietu ministra pārraudzībā esošu institūciju risinājumiem”, lai nodrošinātu efektīva 

mehānisma to amatpersonu iespējamo pārkāpumu noskaidrošanai un saukšanai pie atbildības, 

kuras veic izmeklēšanas darbības, izveidošanu (Ministru kabineta 2013.gada 30.jūlija sēdes prot. 

Nr.41, 104.§). 

12. Izstrādāta Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu amatpersonu ar speciālajām dienesta 

pakāpēm profesionālās izglītības attīstības koncepcija 2014.–2017.gadam, kas paredz visās 

Iekšlietu ministrijas sistēmas koledžās ieviest un īstenot ārpus formālās izglītības apgūtās 

profesionālās kompetences atzīšanu, kā arī nosaka mērķi, ka neviena amatpersona no 2016.gada 

1.jūlija nedrīkst ieņemt virsnieka amatu bez amata prasībām atbilstošas augstākās izglītības 

(Iekšlietu ministrijas 2013.gada 30.septembra rīkojums Nr.1-12/2209). 

13. Sagatavots Iekšlietu ministrijas darbības stratēģijas 2014.–2016.gadam projekts, lai 

veicinātu attīstības plānošanas un budžeta plānošanas procesu savstarpējo sasaisti iekšlietu 

nozarē. 

14. Sagatavots informatīvais ziņojums „Par Valsts policijas un republikas pilsētu un novadu 

pašvaldības policijas institūciju sadarbības pilnveidošanu”, lai identificētu pastāvošās problēmas 

Valsts policijas un pašvaldības policijas institūciju darba organizācijā un iespējamās izmaiņas 

normatīvajos aktos, kas būtu vērstas uz policijas struktūru sadarbības optimizāciju sabiedriskās 

kārtības un drošības nodrošināšanā un personāla atlases kritēriju pārskatīšanu. 
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15. Veiksmīgi īstenota euro ieviešanas drošības pasākumu plānā 2013.gadā paredzēto 

drošības pasākumu koordinācija un uzraudzība. 

16. Veikta Iekšlietu ministrijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju padomes darba 

organizēšana – notikušas divas padomes sēdes. 

17. Veikta Iekšlietu ministrijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju projektu 

pārvaldības grupas darba organizēšana – notikušas 10 projektu pārvaldības grupas sēdes. 

18. Veikta Eiropas struktūrfondu apakšaktivitātes 3.2.2.1.1. „Informācijas sistēmu un 

elektronisko pakalpojumu attīstība” projektu koordinācija un realizācijas uzraudzība: 

 veiktas izmaiņas Informācijas centra, Nodrošinājuma valsts administrācijas un 

Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes informācijas sistēmās, lai nodrošinātu pāreju 

no latiem uz eiro valūtu; 

 turpināts darbs pie projekta „Robežapsardzības informācijas sistēmas (RAIS) 

izstrāde”; 

 turpināts darbs pie projekta „Iekšlietu ministrijas radiosakaru sistēmas attīstība”. 

19. Turpināts darbs pie projekta "112 izsaukuma platformas modernizēšanas un integrēšanas 

e-pakalpojumu vidē" koncepcijas apraksta izstrādes.  

20. Īstenota Iekšlietu ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu Informācijas un komunikācijas 

tehnoloģiju tehnisko resursu centralizācijas procesa pārraudzība. 

21. Izstrādāts likumprojekts „Sodu reģistra likums”, lai izveidotu vienotu uzskaiti par 

personām, kuras izdarījušas noziedzīgus nodarījumus un administratīvos pārkāpumus, tādējādi 

veicinot noziedzīgu nodarījumu un administratīvo pārkāpumu novēršanu un atklāšanu, kā arī 

noteiktā soda izpildes un tiesību ierobežojumu kontroli personām, kas izdarījušas noziedzīgu 

nodarījumu un administratīvo pārkāpumu. 

22. Izstrādāti grozījumi tiesību aktos saistībā ar Eiropas Savienības vienotās valūtas euro 

ieviešanu Latvijā. 

23. Izstrādāti grozījumi Ceļu satiksmes likumā, ņemot vērā Satversmes tiesas spriedumā lietā 

Nr.2012-15-01 minētos aspektus attiecībā uz atbildības noteikšanu par pārkāpumiem, kas fiksēti 

ar tehniskiem līdzekļiem (foto iekārtas vai videoiekārtas), neapturot transportlīdzekli, un Ministru 

kabineta noteikumu projekts par tehnisko līdzekļu (foto iekārtu vai videoiekārtu) izmantošanas 

kārtību, lai fiksētu pārkāpumus ceļu satiksmē, neapturot transportlīdzekli. 
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24. Izstrādāts tiesiskais regulējums, lai aizliegtu un ierobežotu jauno psihoaktīvo vielu apriti 

valstī. 

25. Izstrādāts tiesiskais regulējums, lai cīnītos ar nelikumīgu alkoholisko dzērienu 

tirdzniecības vietām. 

26. Izstrādāts likumprojekts „Grozījumi Operatīvās darbības likumā”, lai nodrošinātu 

augstāku cilvēktiesību ievērošanas garantēšanu operatīvās darbības procesā. 

27. Izstrādāts tiesiskais regulējums, lai nodrošinātu otrās paaudzes Šengenas informācijas 

sistēmas (SIS II) darbību (Šengenas informācijas sistēmas likums un noteikumi). 

28. Noteikts valsts robežas režīms ar kaimiņvalstīm un reglamentēta valsts robežas 

uzturēšanas kārtība (Līgums ar Baltkrieviju). 

 

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

 Valsts policija (pakļautībā – Valsts policijas koledža); 

 Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (pakļautībā – Ugunsdrošības un civilās 

aizsardzības koledža); 

 Valsts robežsardze (pakļautībā – Valsts robežsardzes koledža); 

 Drošības policija; 

 Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde; 

 Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs; 

 Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centrs; 

 Nodrošinājuma valsts aģentūra. 

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

kapitāla daļu turētāja. 

 

Ministrijas struktūra: 

 

Departamenti: 

 Juridiskais departaments; 

 Nozares politikas departaments; 
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 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. 

 

2. FINANŠU RESURSI UN IESTĀDES DARBĪBAS REZULTĀTI 
 

2.1. Valsts budžeta finansējums un tā izlietojums 

Iekšlietu ministrijai 2013.gadam piešķirto un izlietoto valsts budžeta finansējuma kopējo 

apjomu raksturo šādi rādītāji: 

 

Iekšlietu ministrijas resora valsts budžeta finansējums un tā izlietojums 

Nr. 

p.k. 

Finansiālie rādītāji Apstiprinātais plāns, 

latos 

Izpilde, latos 

1. Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā) 190 808 214 184 523 164 

1.1. Valsts pamatfunkciju īstenošanai 177 014 378 174 344 013 

1.2. ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu 

finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un 

pasākumu īstenošanai 

13 793 836 10 179 151 

2. Izdevumi (kopā) 192 401 738 184 953 814 

 uzturēšanas izdevumi 173 666 581 169 141 399 

 no tā: atlīdzība   

 kapitālie izdevumi 18 735 157 15 812 415 

2.1. Valsts pamatfunkciju īstenošanai 178 360 481 174 570 418 

 uzturēšanas izdevumi 169 292 073 165 885 332 

 no tā: atlīdzība 111 117 529 110 376 011 

 kapitālie izdevumi 9 068 408 8 685 086 

2.2. ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu 

finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un 

pasākumu īstenošanai 

14 041 257 10 383 396 

 uzturēšanas izdevumi 4 374 508 3 256 067 

 no tā: atlīdzība 736 685 647 898 

 kapitālie izdevumi 9 666 749 7 127 329 
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Iekšlietu ministrijai uzdoto valsts pamatfunkciju īstenošana 2013.gadā tika finansēta no 

vairākām budžeta programmām (apakšprogrammām) (faktiskā izdevumu izpilde kopā sastāda 

3 129 470 latus).  Iekšlietu ministrija papildus ir administrējusi izdevumus 1 575 680 latu apmērā 

(izdevumu izpilde). 

 

Valsts budžeta finansējums un tā izlietojums 

Nr. 

p.k. 
Finansiālie rādītāji 

Iepriekšējā gadā 

(faktiskā 

izpilde) 

Pārskata gadā 

apstiprināts 

likumā ar 

izmaiņām 

faktiskā 

izpilde 

Iekšlietu ministrijas (centrālais aparāts) administrētie izdevumi - kopā 

1. Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā) 5 304 347 6 057 907 4 860 289 

1.1. Dotācijas 2 797 109 3 502 857 3 410 171 

1.2. Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 1 668 2 771 1 568 

1.3. Ārvalstu finanšu palīdzība 2 505 570 2 552 279 1 448 550 

2. Izdevumi (kopā) 5 303 956 6 057 907 4 705 150 

2.1. Uzturēšanas izdevumi (kopā) 4 015 549 4 308 595 3 778 204 

2.1.1. Kārtējie izdevumi 2 759 546 3 276 020 3 030 044 

2.1.4. 

Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā 

un starptautiskā sadarbība 
2 702 2 756 2 756 

2.1.5. Uzturēšanas izdevumu transferti 1 253 301 1 029 819 745 404 

2.2. Izdevumi kapitālieguldījumiem 1 288 407 1 749 312 926 946 

1.Iekšlietu ministrijas (centrālā aparāta) funkciju nodrošināšana - kopā  

1. Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā) 2 776 582 3 376 253 3 282 364 

1.1. Dotācijas 2 774 914 3 368 207 3 275 521 

1.2. Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 1 668 2 771 1 568 

1.3. Ārvalstu finanšu palīdzība   5 275 5 275 

2. Izdevumi (kopā) 2 776 535 3 376 253 3 129 470 

2.1. Uzturēšanas izdevumi (kopā) 2 762 248 3 278 776 3 032 800 

2.1.1. Kārtējie izdevumi 2 759 546 3 276 020 3 030 044 

2.1.4. 

Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā 

un starptautiskā sadarbība 
2 702 2 756 2 756 
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2.2. Izdevumi kapitālieguldījumiem 14 287 97 477 96 670 

01.00.00 "Iekšlietu politikas plānošana" 

1. Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā) 1 768 223 1 967 653 1 966 450 

1.1. Dotācijas 1 766 555 1 964 882 1 964 882 

1.2. Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 1 668 2 771 1 568 

2. Izdevumi (kopā) 1 768 221 1 967 653 1 962 446 

2.1. Uzturēšanas izdevumi (kopā) 1 768 221 1 937 598 1 932 392 

2.1.1. Kārtējie izdevumi 1 765 519 1 934 842 1 929 636 

2.1.4. 

Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā 

un starptautiskā sadarbība 
2 702 2 756 2 756 

2.2. Izdevumi kapitālieguldījumiem   30 055 30 054 

02.03.00 "Vienotās sakaru un informācijas sistēmu 

uzturēšana un vadība" 

informācijas sistēmas pārvaldīšana un uzturēšana, kā 

arī nepārtrauktas darbības un funkcionalitātes 

nodrošināšana  

1. Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā) 35 753 34 747 34 690 

1.1. Dotācijas 35 753 34 747 34 690 

2. Izdevumi (kopā) 35 753 34 747 34 690 

2.1. Uzturēšanas izdevumi (kopā) 35 753 34 747 34 690 

2.1.1. Kārtējie izdevumi 35 753 34 747 34 690 

06.01.00 "Valsts policija" 

ar transportlīdzekļu, ko lieto ministrija, vadītāju 

atlīdzību saistītie izdevumi un transportlīdzekļu 

nomas maksājumi 

1. Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā) 34 813 41 025 41 025 

1.1. Dotācijas 34 813 41 025 41 025 

2. Izdevumi (kopā) 34 813 41 025 41 025 

2.1. Uzturēšanas izdevumi (kopā) 34 813 41 025 41 025 

2.1.1. Kārtējie izdevumi 34 813 41 025 41 025 

40.02.00 „Nekustamais īpašums un centralizētais 

iepirkums”  

nomas maksa, komunālie maksājumi, 

apsaimniekošanas izdevumi un kapitālie izdevumi 

1. Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā) 786 264 836 807 746 199 

1.1. Dotācijas 786 264 836 807 746 199 

2. Izdevumi (kopā) 786 219 836 807 746 199 
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2.1. Uzturēšanas izdevumi (kopā) 771 932 776 705 686 133 

2.1.1. Kārtējie izdevumi 771 932 776 705 686 133 

2.2. Izdevumi kapitālieguldījumiem 14 287 60 102 60 066 

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

1. Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā)   258 052 258 052 

1.1. Dotācijas   258 052 258 052 

2. Izdevumi (kopā)   258 052 122 185 

2.1. Uzturēšanas izdevumi (kopā)   257 352 121 635 

2.1.1. Kārtējie izdevumi   257 352 121 635 

2.2. Izdevumi kapitālieguldījumiem   700 550 

99.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" 

1. Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā) 28 314     

1.1. Dotācijas 28 314     

2. Izdevumi (kopā) 28 314     

2.1. Uzturēšanas izdevumi (kopā) 28 314     

2.1.1. Kārtējie izdevumi 28 314     

67.06.00 "Pamatprogrammas "Drošība un brīvību garantēšana" projektu un pasākumu īstenošana (2007-2013)" 

1. Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā)   35 588 33 567 

1.1. Dotācijas   30 313 28 292 

1.3. Ārvalstu finanšu palīdzība   5 275 5 275 

2. Izdevumi (kopā)   35 588 30 929 

2.1. Uzturēšanas izdevumi (kopā)   33 168 28 514 

2.1.1. Kārtējie izdevumi   33 168 28 514 

2.2. Izdevumi kapitālieguldījumiem   2 420 2 415 

70.08.00 "Tehniskā palīdzība Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas fondu 

apgūšanai (2007-2013)" 

1. Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā) 123 215 185 028 185 028 

1.1. Dotācijas 123 215 185 028 185 028 

2. Izdevumi (kopā) 123 215 185 028 181 097 

2.1. Uzturēšanas izdevumi (kopā) 123 215 182 328 178 408 

2.1.1. Kārtējie izdevumi 123 215 182 328 178 408 
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2.2. Izdevumi kapitālieguldījumiem   2 700 2 689 

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

1. Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā)   17 353 17 353 

1.1. Dotācijas   17 353 17 353 

2. Izdevumi (kopā)   17 353 10 899 

2.1. Uzturēšanas izdevumi (kopā)   15 853 10 003 

2.1.1. Kārtējie izdevumi   15 853 10 003 

2.2. Izdevumi kapitālieguldījumiem   1 500 896 

2. Iekšlietu ministrijas (centrālā aparāta) administrēto funkciju nodrošināšana - kopā 

1. Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā) 2 527 765 2 681 654 1 577 925 

1.1. Dotācijas 22 195 134 650 134 650 

1.3. Ārvalstu finanšu palīdzība 2 505 570 2 547 004 1 443 275 

2. Izdevumi (kopā) 2 527 421 2 681 654 1 575 680 

2.1. Uzturēšanas izdevumi (kopā) 1 253 301 1 029 819 745 404 

2.1.5. Uzturēšanas izdevumu transferti 1 253 301 1 029 819 745 404 

2.2. Izdevumi kapitālieguldījumiem 1 274 120 1 651 835 830 276 

14.00.00 Augstākā izglītība"(2012. gads)/ 01.00.00 

"Iekšlietu politikas plānošana" (2013. gads) 

transferts Latvijas Universitātei, lai nodrošinātu 

bijušajiem Latvijas Policijas akadēmijas 

studējošajiem studiju turpināšanu un pabeigšanu 

Latvijas Universitātē 

1. Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā) 22 195 5 515 5 515 

1.1. Dotācijas 22 195 5 515 5 515 

2. Izdevumi (kopā) 21 851 5 515 5 515 

2.1. Uzturēšanas izdevumi (kopā) 21 851 5 515 5 515 

2.1.5. Uzturēšanas izdevumu transferti 21 851 5 515 5 515 

62.06.00 "Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu un pasākumu īstenošana (2007-2013)" 

1. Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā)   129 135 129 135 

1.1. Dotācijas   129 135 129 135 

2. Izdevumi (kopā)   129 135 126 890 

2.1. Uzturēšanas izdevumi (kopā)   872 871 

2.1.1. Kārtējie izdevumi   872 871 
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Ziedojumu un dāvinājumu finansējums un tā izlietojums 

Nr. 

p.k. 
Finansiālie rādītāji 

Iepriekšējā 

gadā (faktiskā 

izpilde) 

Pārskata gadā 

saņemts 
faktiskā 

izpilde 

1. Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā) 70 60 60 

1.4. Ziedojumi un dāvinājumi 70 60 60 

2. Izdevumi (kopā)   134 134 

2.1. Uzturēšanas izdevumi (kopā)   134 134 

2.1.1. Kārtējie izdevumi   134 134 

 

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. 

Kapitālsabiedrības "Iekšlietu ministrijas poliklīnika" darbības rādītāji 

Nr. Rādītāji 

1. 
Kapitālsabiedrības pamatkapitāls (akciju kapitāls) 

(latos) 
391 037 

2. Valsts kapitāla daļa (latos) 391 037 

3. Valsts kapitāla daļa (%) 100% 

4. Finanšu resursu avoti un ieņēmumu apmērs (latos) 1 199 109 

2.2. Izdevumi kapitālieguldījumiem   128 263 126 019 

70.02.00 "Atmaksas valsts pamatbudžetā par Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas 

pamatprogrammas fondu finansējumu (2007-2013)" 

1. Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā) 2 505 570 2 547 004 1 443 275 

1.3. Ārvalstu finanšu palīdzība 2 505 570 2 547 004 1 443 275 

2. Izdevumi (kopā) 2 505 570 2 547 004 1 443 275 

2.1. Uzturēšanas izdevumi (kopā) 1 231 450 1 023 432 739 018 

2.1.5. Uzturēšanas izdevumu transferti 1 231 450 1 023 432 739 018 

2.2. Izdevumi kapitālieguldījumiem 1 274 120 1 523 572 704 257 
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4.1. Ieņēmumi no veselības aprūpes pakalpojumiem 1 188 827 

4.2. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi 10 268 

4.3. Saņemtie procenti 14 

5. Ieņēmumu izlietojums (izdevumi) 1 196 083 

5.1. Materiālu iegāde 154 353 

5.2. Pakalpojumu izmaksas 92 846 

5.3. Darbinieku atalgojums 689 138 

5.4. 
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātās iemaksas 
159 175 

5.5. Pārējie izdevumi 100 571 

 

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 

Iekšlietu ministrijas darbības stratēģijā 2012.–2014.gadam plānotās budžeta programmas 

01.00.00 „Iekšlietu politikas plānošana” ietvaros finansētās galvenās aktivitātes un to mērķi: 

 pilnveidot vienotu iekšlietu plānošanas sistēmu, kas dotu iespējas katrai atsevišķai 

iekšlietu sistēmas iestādei un struktūrvienībai, realizējot savas tiešās un tikai tai raksturīgās 

funkcijas, aktīvi iesaistīties kopējo un konkrētam laika periodam aktuālo iekšlietu politikas 

uzdevumu realizācijā; 

 veikt iekšlietu politikas jomu reglamentējošo tiesību aktu un attīstības plānošanas 

dokumentu projektu izstrādi, to saskaņošanu un savlaicīgu tālāko virzību; 

 funkciju un darbības virzienu kvalitatīvai un rezultatīvai īstenošanai nepieciešamā 

finansējuma apzināšanu, paredzot visus iespējamos finansējuma avotus; 

 kvalitatīvi pārstāvēt valsts iekšlietu politikas jomas intereses starptautiskajās organizācijās 

un Eiropas Savienības institūcijās; 

 realizēt mūsdienu prasībām atbilstošu personāla komplektēšanas, sagatavošanas, 

pilnveidošanas un nodrošināšanas politiku, veiksmīgi sabalansējot to ar prasībām pilnveidot 

darba pienākumu izpildes ražīguma celšanu; 

 pilnveidot funkciju izpildes, kā arī citu pārbaužu veikšanu ministrijas padotībā esošajās 

valsts pārvaldes iestādēs, piedāvājot labāko risinājumu priekšlikumus; 



LATVIJAS REPUBLIKAS IEKŠLIETU MINISTRIJAS 

2013. GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS 

 

21 

 

 informēt sabiedrību par nozares politiku un ministrijas padotībā esošo iestāžu darbību, 

konsultēties ar nevalstiskajām organizācijām lēmuma pieņemšanas procesā, veicinot sociālo 

dialogu jautājumos, kas saistīti ar politikas izstrādi un īstenošanu, kā arī iesaistot sabiedrības 

pārstāvjus valsts pārvaldē. 

 

Budžeta programmas 01.00.00 „Iekšlietu politikas plānošana” darbības rezultātu 

rezultatīvie rādītāji  

Darbības rezultāts un  

rezultatīvais rādītājs 

Rezultatīvā 

rādītāja 

pārskata 

perioda plāns 

Rezultatīvā 

rādītāja 

pārskata 

perioda izpilde 

Informācija par izpildi ietekmējošiem faktoriem 

1. Izstrādāti iekšlietu 

nozares attīstības 

plānošanas dokumenti un 

tiesību akti 

   

1.1. Sagatavoto attīstības 

plānošanas dokumentu 

projektu skaits 

3 8 Atbalstīti Ministru kabinetā: 

- Koncepcija par jaunu darba samaksas sistēmu 

Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un 

Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar 

speciālajām dienesta pakāpēm; 

- Koncepcija „Par Valsts policijas Iekšējās 

drošības biroja pārveidošanas par iekšlietu 

ministra pārraudzībā esošu institūciju 

risinājumiem”; 

- Cilvēku tirdzniecības novēršanas 

pamatnostādnes 2014.–2020. gadam;  

           -Latvijas Republikas valsts robežas 

integrētas pārvaldības koncepcija 2013.-2018. 

gadam; 

- Bērnu noziedzības novēršanas un bērnu 

aizsardzības pret noziedzīgu nodarījumu 

pamatnostādnes 2013.–2019. gadam; 

Apstiprināta ar Iekšlietu ministrijas rīkojumu: 

- Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu 

amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm 

profesionālās izglītības attīstības koncepcija 

2014.–2017. gadam.  

Pārskata gadā izstrādāti šādi nozīmīgi attīstības 

plānošanas dokumentu projekti: 

        - Valsts policijas attīstības koncepcijas 

projekts;  

        - Organizētās noziedzības novēršanas un 

apkarošanas plāna 2014.-2016. gadam projekts; 

       - Valsts iestāžu dienesta (darba) kinoloģijas 

attīstības koncepcijas projekts.  

1.2. Sagatavoto 

likumprojektu, Ministru 

kabineta noteikumu, 

rīkojumu un citu tiesību 

aktu projektu skaits 

250 246  

1.3. Sniegto atzinumu 1 300 1 252 Atkarīgs no citu institūciju sagatavoto un 
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par tiesību aktu 

projektiem skaits 

Iekšlietu ministrijai atzinumu sniegšanai nosūtīto 

tiesību aktu projektu skaita. 

1.4. Sagatavoto lēmumu 

(t.sk. apstrīdētie akti) 

skaits 

255 130  

2. Nodrošināta iekšlietu 

politikas īstenošanas 

uzraudzība un kontrole 

   

2.1. Plānoto auditu skaits 10 13  

2.2. Sagatavoto Iekšlietu 

ministrijas rīkojumu 

projektu dažādās 

darbības jomās skaits 

2 500 3 067 Pasākumu kompleksa īstenošana, kas vērsta uz 

informācijas tehnoloģiju, īpašumu pārvaldīšanas, 

apsaimniekošanas un materiāltehniskā 

nodrošinājuma, kā arī grāmatvedības un personāla 

uzskaites funkciju centralizācijas un optimizācijas 

procesa paātrināšanu. 

2.3. Sanāksmju padomēs, 

komisijās un darba 

grupās skaits 

70 70  

3. Nodrošināta iekšlietu 

politikas īstenošanai 

nepieciešamā 

finansējuma piesaiste 

   

3.1. Sagatavoto un 

koordinēto starptautisko 

tehniskās palīdzības 

projektu skaits 

60 60  

3.2. Tikšanos ar citu 

starptautisko 

organizāciju pārstāvjiem 

skaits 

24 24  

4. Izglītoti speciālisti    

4.1. Speciālistu skaits, 

kuri apguvuši doktora 

akadēmisko studiju 

programmu „Juridiskā 

zinātne” 

1 1  

4.2. Vidējais studiju 

vietu skaits gadā 

2 2  

 

Kopumā piešķirtais finansējums ir nodrošinājis ministrijas funkciju veikšanu un darbības 

rezultātu sasniegšanu. Atsevišķu darbības rezultātu rezultatīvie rādītāji pārsniedz plānotos, īpaši 

tas attiecas uz sagatavoto politikas plānošanas dokumentu skaitu, ievērojot, ka politikas 

plānošana ir Iekšlietu ministrijas pamatfunkcija. No tā var secināt, ka 2013.gadam piešķirtie 

valsts budžeta līdzekļi Iekšlietu ministrijas funkciju izpildei ir izlietoti efektīvi. Veiksmīgi 

koordinēti gan ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie 

projekti, pildot arī Vispārīgās programmas „Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldība” 

2007.–2013.gadam vadošās iestādes funkcijas, gan arī pasākumi saistībā ar Latvijas Prezidentūras 

Eiropas Savienības Padomē nodrošināšanu 2015.gadā. Tāpat 2013.gadā sakārtota amatpersonu ar 
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speciālajām dienesta pakāpēm sociālo garantiju sistēma un uzsākts darbs pie jauna parauga 

formas tērpu izstrādes, ievērojot amatpersonu veicamās funkcijas. 

 

2.4. Iestādes veiktie un pasūtītie pētījumi 

1. 2013.gadā tika pabeigts pētījums „Dienesta pienākumu izpildei nepieciešamās 

profesionālās kompetences vērtējums un profesionālās izglītības sistēmas pilnveide Iekšlietu 

ministrijas sistēmas iestāžu amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm un Nacionālo 

bruņoto spēku profesionālā dienesta karavīriem” (pētījums veikts Valsts kancelejas administrētā 

projekta „Atbalsts strukturālo reformu ieviešanai valsts pārvaldē” aktivitātes Nr.3.2 „Strukturālo 

reformu ieviešanas ietekmes novērtēšana” (iepirkuma ID Nr. MK VK 2012/4 ESF) ietvaros; 

izpildītājs: SIA „Ernst & Young Baltic”). Ministrijas amatpersonas aktīvi piedalījās pētījuma 

diskusijās un intervijās. 

Pētījums tika pasūtīts, lai gūtu neatkarīgu ekspertu viedokli arī par ministrijas sistēmas 

izglītības iestāžu finansēšanas modeli, ievērojot šo iestāžu darbības specifiku. Iekšlietu ministrija 

turpina darbu pie piemērotākā finansēšanas modeļa izstrādes, sniedzot nepieciešamo informāciju 

arī Pasaules Bankas ekspertiem, kas veiks pētījumu, kurā tiks izvērtēta starptautiskajā vidē 

izmantotu augstākās izglītības finansēšanas modeļu piemērotība Latvijai un sniegtas 

rekomendācijas valsts rīcībpolitikas izstrādei jauna augstākās izglītības finansēšanas modeļa 

ieviešanai. 

2. Ministru kabinets pieņēma lēmumu atļaut ministrijai pasūtīt pētījumu par formas tērpa 

priekšmetu modernizāciju, lai nodrošinātu formas tērpa funkcionālu sasaisti ar konkrētu amata 

pienākumu veikšanai nepieciešamajiem individuālās aizsardzības līdzekļiem un materiāltehnisko 

nodrošinājumu, izmantojot formas tērpa izgatavošanai pārbaudītus un kvalitatīvus materiālus. 

Līgums Nr.IEM /NVA 2013/203 starp Nodrošinājuma valsts aģentūru un Rīgas Tehnisko 

universitāti par pētījuma veikšanu noslēgts 2013.gada 17.decembrī. Ministrija ir izveidojusi 

projekta uzraudzības komiteju. 

 

 

2.5. Sadarbības partneru finansēto programmu un ārvalstu ieguldījumu programmu 

ietvaros īstenoto projektu rezultāti un līdzekļu izlietojums 

Eiropas Savienības finanšu instrumentu un citas ārvalstu finanšu palīdzības jomā 

2013.gadā: 
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 turpināts darbs pie Partnerības līguma saskaņošanas ar Eiropas Padomi un pie Partnerības 

(sadarbības) līguma starp Valsts policiju un Nodrošinājuma valsts aģentūru par sadarbību 

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” īstenošanā saskaņošanas;  

 uzsākts darbs pie Nacionālā kriminālizlūkošanas modeļa darbības principu un modeļa 

ieviešanas pamatprincipu izstrādes (Eiropas Komisijas projekta 

Nr.HOME/2011/ISEC/AG/4000002542 „Nacionālā kriminālizlūkošanas modeļa izveide” 

ietvaros);  

 veikta ERAF darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 

3.2.2.1.1.apakšaktivitātes „Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība” projektu 

koordināciju un īstenošanas uzraudzība: 

 veiktas izmaiņas Iekšlietu ministrijas Informācijas centra, Nodrošinājuma valsts 

aģentūras un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes informācijas sistēmās, lai 

nodrošinātu pāreju no latiem uz euro; 

 uzsākta Iekšlietu ministrijas radiosakaru sistēmas modernizācijas projekta īstenošana; 

 nodrošināta vadošās iestādes funkciju veikšana Vispārīgās programmas „Solidaritāte un 

migrācijas plūsmu pārvaldība” EĀRF, EBF un EAF ietvaros - sagatavoti un iesniegti Eiropas 

Komisijā 3 gala ziņojumi par 2010.gada programmas 5 EĀRF, 8 EBF un 9 EAF un 3 tehniskās 

palīdzības projektiem; veikta 16 projektu iesniegumu vērtēšana (noslēgti 16 granta līgumi); 

nodrošināta 2011.gada programmas 2 EĀRF, 8 EBF, 6 EAF un 3 TP projektu finanšu un 

ieviešanas kontrole; uzsākta 2012.gada programmas 5 EĀRF, 6 EBF un 5 EAF projektu finanšu 

un ieviešanas kontrole; uzsākta 2013.gada programmas 2 EĀRF, 1 EBF un 2 EAF projektu 

finanšu un ieviešanas kontrole; veiktas 5 pārbaudes 2011.gada programmas EBF projektu 

īstenošanas vietās (sagatavoti un apstiprināti 5 ziņojumi); uzsāktas 2 pārbaudes 2011.gada 

programmas EĀRF projektu īstenošanas vietās; 

 izstrādāts iekšējo noteikumu projekts „Vispārīgās programmas „Solidaritāte un migrācijas 

plūsmu pārvaldība” 2007.-2013.gadam Eiropas Ārējo robežu fonda, Eiropas Bēgļu fonda un 

Eiropas Atgriešanās fonda projektu finansējuma plānošanas, finansēšanas un finanšu kontroles 

kārtība”. 
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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 četri 

fondi un projektu realizācijai ir paredzēts Eiropas Savienības finansējums 75% apmērā no 

kopējām izmaksām. Ministrija nodrošina vadošās iestādes funkcijas Vispārīgajā programmā 

„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). 

 Eiropas Ārējo robežu fonda (turpmāk – EĀRF) 2011.gada programmas ietvaros pabeigta 

visu projektu īstenošana. Tiek gatavots 2011.gada programmas noslēguma ziņojums iesniegšanai 

Eiropas Komisijai. 2011.gada programmas ietvaros tika turpināta Nacionālās Biometrijas datu 

apstrādes sistēmas integrācija ar SIS II, kā arī tika uzsākta Nacionālas SIS II aplikācijas, saistīto 

informācijas sistēmu, tehniskās infrastruktūras un datu sagatavošana SIS II ekspluatācijai. EĀRF 

2012.gada programmas ietvaros tiek īstenoti divi Iekšlietu ministrijas Informācijas centra 

projekti, kuri tiks pabeigti līdz 2014.gada 30.jūnijam. EĀRF 2012.gada programmas ietvaros ir 

uzsākta piecu Valsts robežsardzes, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes un Iekšlietu 

ministrijas Informācijas centra projektu īstenošana, kurus ir plānots pabeigt līdz 2014.gada 

30.jūnijam. Savukārt EĀRF 2013.gada programmas ietvaros ir uzsākta četru Valsts robežsardzes, 

Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, Iekšlietu ministrijas Informācijas centra un Ārlietu 

ministrijas projektu īstenošana, kurus ir plānots pabeigt līdz 2015.gada 30.jūnijam.  

Eiropas Atgriešanās fonda (turpmāk – EAF) 2011.gada programmas ietvaros pabeigta 

visu projektu īstenošana. Tiek gatavots 2011.gada programmas noslēguma ziņojums iesniegšanai 

Eiropas Komisijai. EAF 2012.gada programmas ietvaros tiek īstenoti četri Valsts robežsardzes, 

Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, Juridiskās palīdzības administrācijas un Starptautiskās 

Migrācijas organizācijas Rīgas biroja projekti, kuri tiks pabeigti līdz 2014.gada 30.jūnijam. EAF 

2013.gada programmas ietvaros tiek īstenoti trīs Valsts robežsardzes, Pilsonības un migrācijas 

lietu pārvaldes un Tiesībsarga biroja projekti, kurus ir plānots pabeigt līdz 2015.gada 30. jūnijam.  

Eiropas Bēgļu fonda (turpmāk – EBF) 2011.gada programmas ietvaros pabeigta visu 

projektu īstenošana. Tiek gatavots 2011.gada programmas noslēguma ziņojums iesniegšanai 
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Eiropas Komisijai. EBF 2012.gada programmas ietvaros tiek īstenoti seši projekti Valsts 

robežsardzei, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei, Juridiskajai palīdzības administrācijai, kā 

arī nevalstiskā sektora organizācijām, kuri tiks pabeigti līdz 2014.gada 30.jūnijam. EBF 

2013.gada programmas ietvaros tiek īstenoti seši projekti Valsts robežsardzei, Pilsonības un 

migrācijas lietu pārvaldei, Tiesu administrācijai, kā arī nevalstiskā sektora organizācijām, kuri 

tiks pabeigti līdz 2015.gada 30.jūnijam. 

Vadošajā iestādē ir iesniegti 2011.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 2010.gada programmas ietvaros 654 983,81 lats (kapitālie izdevumi – 603 717,81 

lati un kārtējie izdevumi – 51 266,00 lati); 

- EBF 2009.gada programmas ietvaros 144 070,21 lati (kapitālie izdevumi – 3 709,96 lati 

un kārtējie izdevumi 140 360,25 lati); 

-EBF 2010.gada programmas ietvaros 321 486,97 lati (kapitālie izdevumi – 32 327,35 lati 

un kārtējie izdevumi – 289 159,62 lati); 

- EAF 2009.gada programmas ietvaros 131 036,25 lati (kapitālie izdevumi – 2 840,93 lati 

un kārtējie izdevumi – 128 195,32 lati); 

- EAF 2010.gada programmas ietvaros 191 697,73 lati (kapitālie izdevumi – 61 661,00 

lats un kārtējie izdevumi – 130 036,73 lati). 

 

2.6. Būtiskākie pakalpojumi (maksas, bezmaksas, adresēti personai, personu lokam, 

sabiedrībai kopumā), uzlabojumi pakalpojumu pieejamības un kvalitātes nodrošināšanā 

Iekšlietu ministrija kā likvidētās Latvijas Policijas akadēmijas tiesību un saistību 

pārņēmēja sniedz šādus maksas pakalpojumus saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 6.augusta 

noteikumiem Nr.486 “Iekšlietu ministrijas maksas pakalpojumu cenrādis”: 

 akadēmiskās izziņas izsniegšana par apgūtajiem un nokārtotajiem studiju kursiem 

likvidētajā Latvijas Policijas akadēmijā; 
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 citu ar studijām likvidētajā Latvijas Policijas akadēmijā saistītu izziņu izsniegšana. 

No minētajiem maksas pakalpojumiem saņemti ieņēmumi 1568 latu apmērā, kas izlietoti 

ar maksas pakalpojumu sniegšanu saistīto izdevumu finansēšanai. 

 

2.7. Mērķu sasniegšanu kavējošie un veicinošie faktori, kā arī secinājumi, kas pamato 

jaunā plānošanas cikla stratēģijā nosakāmo darbības virzienu un valsts budžeta 

programmu vai apakšprogrammu mērķus, rezultātus, prioritātes un svarīgākos uzdevumus 

Ministrijas darbības stratēģijā 2014.–2016.gadam noteiktas šādas prioritātes nozares 

politikas iekšlietu jomā veidošanai un tās īstenošanas koordinēšanai: 

 uzlabot Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu darbības kvalitāti, t.sk. veicinot 

kvalificēta un atbilstoši motivēta personāla piesaisti dienestam, kā arī paaugstināt esošo 

amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm motivāciju turpināt dienestu Iekšlietu ministrijas 

sistēmas iestādēs; 

 panākt cilvēktiesību standartu ievērošanas augstāku nodrošinājumu un atklātības principa 

vienotu izpratni un piemērošanu; 

 nodrošināt pēctecīgu noziedzības, tai skaitā, organizētās noziedzības un cilvēku 

tirdzniecības apkarošanas un novēršanas politikas izstrādi un ieviešanu, kā arī jaunas imigrācijas 

politikas izstrādi un ieviešanu, nodrošinot Latvijas interesēm atbilstošas ārzemnieku ieceļošanas 

sistēmas pilnveidošanu, kas vērsta uz ekonomisko izaugsmi; 

 attīstīt fizisko un informācijas tehnoloģiju infrastruktūru, lai nodrošinātu Iekšlietu 

ministrijas sistēmas iestāžu darbības augstāku efektivitāti; 

 nodrošināt kvalitatīvu Iekšlietu ministrijas pārstāvību Eiropas Savienībā. 

 

Iestāde saskaras ar šādiem būtiskiem riskiem un neskaidriem apstākļiem, kas var kavēt 

mērķu sasniegšanu:  

1. Normatīvā regulējuma risks 

Neraugoties uz to, ka finanšu jomu reglamentējošie normatīvie akti tiek pilnveidoti, tomēr 

atsevišķas normas vēl aizvien nav viennozīmīgi tulkojamas, kas rada problēmas to pielietošanā, 

īpaši attiecībā par izdevumu bāzes noteikšanu, atlīdzību (īpaši saistībā ar vidējās izpeļņas 

aprēķināšanu un summēto darba laiku). Atsevišķos gadījumos normatīvais regulējums rada 

nevienlīdzīgu attieksmi pret nodarbinātajiem (ar papildu atlīdzību saistītie pasākumi). Grozījumi 
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atsevišķos normatīvajos aktos budžeta un finanšu vadības tiek pieņemti novēloti, līdz ar to rodas 

problēmas savlaicīgā iekšējās kontroles sistēmas izveidē. Atsevišķos gadījumos nav skaidra 

izdevumu un ieņēmumu klasifikācijas kodu piemērošana. 

2. Cilvēkresursu risks 

Saglabājoties pašreizējam atlīdzības līmenim, kaut arī ministrijā tas ir salīdzinoši augsts, 

ir būtisks risks augsti kvalificēta personāla noturēšanai un jaunu personālresursu piesaistei.  

3. Finanšu risks 

Pieņemot vai atbalstot tiesību aktu projektus un attīstības plānošanas dokumentus, par to 

īstenošanai papildu nepieciešamo finansējumu tiek lemts jauno politikas iniciatīvu izskatīšanas 

procesā, kas parasti notiek pēc tam, kad attiecīgais dokuments jau pieņemts vai izskatīts.  Ja 

finansējums netiek piešķirts, jāveic grozījumi attiecīgajā dokumentā. Tas rada papildu 

administratīvo slogu un nelietderīgu personāla un finanšu resursu izlietojumu. 

4. Informācijas tehnoloģiju risks 

Resursu vadības sistēmas un citu informācijas sistēmu neelastīga darbība (nav iespējama 

operatīva pielāgošana normatīvā regulējuma prasībām vai nepietiekami ieguldījumi to 

pilnveidošanai). 

 

2.8. Piešķirto finanšu līdzekļu izmantošanas optimizēšanas pasākumi un to rezultāti 

Kā galvenie Iekšlietu ministrijas koordinētie pasākumi piešķirto finanšu līdzekļu 

izmantošanas optimizēšanas jomā jāmin informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvaldības 

centralizācija, nekustamo īpašumu pārvaldīšanas centralizācija, kā arī grāmatvedības un 

personāla resursu centralizācija. Piešķirto valsts budžeta līdzekļu izmantošanas optimizēšanu 

veicina arī ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības finansējuma piesaiste 

aktuālu prioritāro projektu īstenošanai (piemēram, jaunas sakaru sistēmas ieviešanai; valsts 

robežas drošības stiprināšanai; radaru uzstādīšanai). 
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2.9. Pārskats par iestādes vadības un darbības uzlabošanas sistēmām efektīvas darbības 

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

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

strukturālajām reformām un reorganizācijām 

Īpaša finanšu riska vadības politika Iekšlietu ministrijā izstrādāta attiecībā uz Solidaritātes 

un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas 2007.–2013.gadam finansētajiem 

projektiem. 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. 

Pārskata periodā izdoti šādi finanšu vadību reglamentējošie iekšējie normatīvie akti – 

noteikumi par pasākumiem, kas saistīti ar papildu atlīdzību Iekšlietu ministrijas amatpersonām un 

darbiniekiem, un kārtība, kādā piešķir prēmiju par ikgadējo darbības un tās rezultātu 

novērtējumu; kārtība, kādā Iekšlietu ministrijā organizē veselības pārbaudi, apmaksā ar to 

saistītos izdevumus par speciālo medicīniski optisko redzes korekcijas līdzekļu iegādi; naudas 

līdzekļu kustības uzraudzības, maksājumu uzraudzības un pieteikumu Valsts kasei saskaņošanas 

kārtība; inventarizācijas veikšanas kārtība Iekšlietu ministrijā; grāmatvedības uzskaites 

pamatprincipi; nodarbināto atlīdzības kontu atvēršanas un maksājumu kartes lietošanas izmaksu 

segšanas kārtība; resursu vadības sistēmas „Horizon” drošības noteikumi; noteikumi par 

ieņēmumu no maksas pakalpojumiem un citu pašu ieņēmumu, ar to saistīto izdevumu plānošanu 

un uzskaiti, kā arī maksas pakalpojuma izcenojuma apmēra aprēķināšanu. 

Ministrija pielieto RVS „Horizon”, kas nodrošina vienotu grāmatvedības uzskaites 

pamatprincipu ieviešanu un konsolidētā finanšu pārskata sagatavošanu atbilstoši normatīvo aktu 

grāmatvedības jomā prasībām. 

Pārskata gadā veikti 15 uz risku novērtējumu balstīti sistēmas iekšējie auditi un iekšējās 

kontroles sistēmas darbības novērtējumi Iekšlietu ministrijas padotībā esošajās iestādēs. 

2013.gadā veikti šādi optimizācijas un strukturālo reformu pasākumi: 

1. Lai uzlabotu ministrijas funkciju izpildes efektivitāti, ar 2013.gada 17.jūniju tika likvidēta 

Aģentūru darba uzraudzības nodaļa, nododot tās funkcijas materiālo rezervju uzturēšanas un 

atjaunošanas politikas izstrādes jomā un funkcijas pasākumu īstenošanas īpašuma, būvniecības, 

valsts iepirkumu, izņemtās mantas un lietisko pierādījumu jautājumos iekšlietu nozares jomā 

Nozares politikas departamentam. 
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2. Pabeigts ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu finanšu/grāmatvedības un personāla 

pārvaldības centralizācijas process. Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvaldības 

centralizācijas process, kā arī nekustamo īpašumu pārvaldīšanas centralizācijas process tiks 

pabeigts 2014.gadā. 

3. Izstrādājot 2013.gada budžetu, likvidēta budžeta programma 14.00.00 „Augstākā izglītība”, 

un valsts budžeta izdevumu transferti Latvijas Universitātei (lai bijušajiem Latvijas Policijas 

akadēmijas studējošajiem nodrošinātu studiju turpināšanu un pabeigšanu Latvijas Universitātē) 

plānoti budžeta programmā 01.00.00 „Iekšlietu politikas plānošana”, ievērojot, ka 2013.gadā 

izglītības ieguvi gada sākumā turpināja trīs personas, bet uz gada beigām – viena persona. 

 

Iekšlietu ministrijas vadības un darbības uzlabošanas sistēmas efektīvas darbības 

nodrošināšana 

Lai pārraudzītu un vadītu iekšlietu nozares darbību, vadība ir izveidojusi un nepārtraukti 

pilnveido integrētu iekšējās kontroles sistēmu. Iekšējās kontroles sistēma ietver visus būtiskākos 

kontroles elementus efektīvai nozares darbībai, vadībai operējot ar ticamu informāciju par 

iekšlietu nozarē notiekošo un prognozējot tās turpmāko attīstību. Izveidotā sistēma nodrošina 

visu līmeņu darbinieku līdzdalību nozares tiesību aktu izstrādē, politikas veidošanā, kā arī 

nodrošina regulāru atgriezenisko saiti nozīmīgu lēmumu apspriešanā un pieņemšanā ar 

ministrijas padotībā esošajām iestādēm. 

Saskaņā ar iekšlietu ministra pilnvarojumu, izveidotās iekšējās kontroles sistēmas 

darbības nepārtrauktu novērtēšanu centralizēti veic Iekšējā audita nodaļa, veicot vertikāli – 

horizontālos iekšējos auditus ministrijā un tās padotībā esošajās iestādēs, sniedzot atzinumus par 

risku pārvaldības un iekšējās kontroles sistēmas darbības atbilstību un efektivitāti. 

Atbilstoši Iekšējā audita nodaļas stratēģiskā plānā noteiktajām prioritātēm un gada plānā 

izvirzītajiem uzdevumiem pārskata gadā ir noslēgti 15 auditi, no kuriem 13 ir nozares 

pamatdarbības sistēmu auditi un divi - vadības un atbalsta funkciju sistēmu auditi. Vērtējot 

iekšlietu nozares funkciju pārvaldības modeļa atbilstību un efektivitāti, Iekšējā audita nodaļa 

sniedza savus atzinumus par šādām audita sistēmām: 

 Noziedzīgu nodarījumu izmeklēšana; 

 Aizturēto, apcietināto un notiesāto personu apsardze un konvojēšana; 

 Objektu apsardze; 
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 Robežpārbaudes. Darba organizācija robežšķērsošanas vietās; 

 Imigrācijas likumā noteikto uzdevumu izpilde; 

 Personu apliecinošu dokumentu un ceļošanas dokumentu izsniegšana; 

 Ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu ilgtermiņa un pastāvīgi glabājamo lietu 

(dokumentu un datu) uzkrāšana, uzskaite, izmantošana un saglabāšana līdz to nodošanai 

valsts arhīvā; 

 Ministrijas sakaru sistēmu izveide, pārvalde un uzturēšana, ministrijas sakaru sistēmu 

nepārtrauktas darbības un funkcionalitātes nodrošināšana; 

 Lietisko pierādījumu un arestētās mantas glabāšana, realizācija un iznīcināšana, kā arī 

lietisko pierādījumu un arestētās mantas atdošana vai realizēto vai iznīcināto lietisko 

pierādījumu un arestētās mantas vērtību atlīdzināšana; 

 Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm 

mēnešalgas un speciālo piemaksu piešķiršana un izmaksa; 

 Dienesta suņi iekšlietu nozares funkciju nodrošināšanai; 

 Apmācības un kvalifikācijas paaugstināšanas nodrošināšana iekšlietu nozarē. 

Iekšējā audita nodaļa, vērtējot pārskata gadā galvenokārt audita sistēmas ar augstu un 

vidēju riska pakāpi, ir sniegusi 213 ieteikumus iekšējās kontroles sistēmas pilnveidošanai. 

Lai nodrošinātu audita ieteikumu izpildi un pilnveidotu kontroles procedūras, Iekšējā 

audita nodaļa veicināja Valsts policijas padomes izveidi, kuras uzdevums ir stratēģisko lēmumu 

pieņemšanas kvalitātes uzlabošana. Izveidota darba grupa, lai sniegtu priekšlikumus jauna likuma 

“Par policiju” redakcijas izstrādāšanā. Izvērtēti kritēriji un procedūras, kas raksturo sabiedriskās 

kārtības nodrošināšanas sniedzamo pakalpojumu apjomu un to līmeni atkarībā no apdraudējuma 

iespējamības un potenciālo seku negatīvās ietekmes uz sabiedrisko kārtību noteiktā 

administratīvajā teritorijā. 

Iekšējā audita nodaļa sekmēja Iekšlietu ministrijas publisko iepirkumu veikšanas kārtības 

izstrādi. Ir noteikta valsts materiālo rezervju novērtēšanas, realizācijas un norakstīšanas 

procedūras organizēšanas kārtība. Ir izstrādāta vienota pieeja veicamo glābšanas darbu prioritāšu 

noteikšanai, noteiktas atbildīgās amatpersonas, veikta amatpersonu apmācība, kā arī veiktas 

tehniskā aprīkojuma pārbaudes. Ir noteikta vadības dokumentu izstrādes, aktualizēšanas, 

ieviešanas un novērtēšanas kārtība Iekšlietu ministrijā un tās padotībā esošajās iestādēs, lai 

pilnveidotu iekšējās kontroles mehānismu atbilstoši attīstības plānošanas sistēmas ārējos 
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normatīvajos aktos definētajiem procesiem un rīcībām ar politikas plānošanas un institūcijas 

vadības dokumentiem, nodrošinot vienotu pieeju attīstības plānošanas dokumentu izstrādē. 

Pārskata gadā turpinājās darbs pie atbalsta funkciju centralizācijas, kā arī virkne citu 

nozīmīgu pasākumu īstenošana iekšējās kontroles sistēmas pilnveidošanai, stiprinot pārraudzības 

sistēmas un kontroles mehānismus, kas ļauj sniegt pietiekamu pārliecību, ka riski tiek vadīti un 

iekšlietu nozares mērķi tiks sasniegti. 
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3. PERSONĀLS 

 

Statistikas rādītāji 

Amatu 

vietu 

skaits 

t.sk. 

Ierēdņi 

t.sk. 

Darbinieki 
Nodarbinātie  

t.sk. 

Ierēdņi 

t.sk. 

Darbinieki 
Sievietes 

t.sk. 

Ierēdņi 

t.sk. 

Darbinieki 
Vīrieši 

t.sk. 

Ierēdņi 

t.sk. 

Darbinieki 

Iekšlietu ministrija 144 104 40 129.8 95 34.8             

Personāla mainība 9.72% 9.62% 10.00%                   

IeM nodarbinātie (31.12.1013)       137 100 37 101 71 30 36 29 7 

Sadalījumā pa izglītību līmeņiem*       137 100 37 101 71 30 36 29 7 

Vidējā izglītība       9 0 9 9 0 9 0 0 0 

Vidējā speciālā izglītība       2 0 2 2 0 2 0 0 0 

Augstākā izglītība, t.sk.:       126 96 30 90 83 7 36 29 7 

maģistrs (akadēmiskais grāds)       26 21 5 19 14 5 7 7 0 

maģistrs (profesionālais grāds)       37 31 6 25 20 5 12 11 1 

bakalaurs (akadēmiskais grāds)       18 15 3 13 11 2 5 4 1 

bakalaurs (profesionālais grāds)       16 14 2 11 10 1 5 4 1 

Sadalījumā pa vecuma grupām       137 100 37 101 71 30 36 29 7 

no 20 līdz 24       2 0 2 1 0 1 1 0 1 

no 25 līdz 29       22 16 6 19 15 4 3 1 2 

no 30 līdz 34       31 27 4 22 19 3 9 8 1 

no 35 līdz 39       18 16 2 15 13 2 3 3 0 

no 40 līdz 44       18 16 2 12 10 2 6 6 0 

no 45 līdz 49       7 3 4 5 2 3 2 1 1 

no 50 līdz 54       17 12 5 10 5 5 7 7 0 

no 55 līdz 59       14 4 10 11 4 7 3 0 3 

no 60 līdz 64       7 6 1 5 4 1 2 2 0 

no 65 līdz 69       1 0 1 1 0 1 0 0 0 
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4. KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU 

 

4.1. Pasākumi, kas veikti sabiedrības informēšanai un izglītošanai 

Nodrošināta sadarbība ar plašsaziņas līdzekļiem – sagatavotas un izsūtītas 144 preses 

relīzes par ministrijas darba aktualitātēm un sabiedrībai nozīmīgiem jautājumiem. 

Organizētas preses konferences: ar paraugdemonstrējumiem par drošības pasākumu 

ievērošanu Līgo svētkos; par papildu izmaiņām jauno narkotisko un psihotropo vielu kontrolē un 

likuma līdzšinējo izmaiņu rezultātiem; par bērnu drošību vasaras periodā. 

Organizēti un vadīti ārējās komunikācijas pasākumi: 1991.gada barikāžu atceres 

pasākums un barikāžu notikumu piemiņas plāksnes atklāšana pie bijušās Iekšlietu ministrijas ēkas 

Rīgā, Raiņa bulvārī 6; Iekšlietu ministrijas Ēnu diena; iekšlietu nozares darbinieku Lielā talka; 

Iekšlietu ministrijas komandas dalība Nordea Rīgas maratonā; informatīvi izglītojošs projekts 

skolēniem „Esi drošs – neesi pārdrošs”; Iekšlietu ministrijas sporta sezonas noslēguma sacensības 

Kandavā; Asinsdonoru dienas; Labdarības akcija Rīgas pilsētas dzīvnieku patversmei „Ulubele”; 

Atvērto durvju diena Iekšlietu ministrijā; Iekšlietu ministrijas svinīgie apbalvošanas pasākumi. 

Iekšlietu ministrijas mājaslapā regulāri tika ievietota nozares aktuālākā informācija un 

foto galerijas. Ministrijas aktualitātes un atbildes uz iedzīvotāju jautājumiem tika publicētas 

sociālās saziņas portālā Twitter.com un sociālajā vietnē draugiem.lv. 

 

4.2. Pasākumi sabiedrības viedokļa izzināšanai par apmierinātību ar valsts iestādes 

darba kvalitāti un to rezultāti 

Administratīvā departamenta Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļa 

veikusi mediju aptauju par Iekšlietu ministrijas un iekšlietu dienestu komunikācijas kvalitāti. 

Aptaujā piedalījās vairāk nekā 50 žurnālisti gan no Rīgas, gan no reģioniem.  Žurnālisti 

vērtēja Iekšlietu ministrijas un iekšlietu dienestu komunikācijas speciālistu darbu, piemēram, 

preses relīžu un mājaslapā ievietotās informācijas kvalitāti un aktualitāti, iestāžu darbinieku 

saskarsmes kultūru un vēlmi sadarboties, kā arī to, cik operatīvi darbinieki atbild uz uzdotajiem 

jautājumiem un kāda ir sniegtās informācijas kvalitāte. 

Pēc aptaujas rezultātu apkopošanas rosinātas dažādas izmaiņas, lai uzlabotu ministrijas un 

tās padotībā esošo iestāžu komunikāciju un sadarbību ar medijiem atbilstoši mediju pārstāvju 

izteiktajām vēlmēm. 
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4.3. Sadarbība ar nevalstisko sektoru 

2013. gadā sadarbībā ar nevalstiskajām organizācijām tika noorganizētas četras Iekšlietu 

ministrijas Sabiedriskās drošības konsultatīvās padomes sēdes, četras Sabiedriskās drošības 

trīspusējās sadarbības apakšpadomes sēdes un trīs darba grupas “Programmas cilvēku 

tirdzniecības novēršanai 2009.–2013.gadam” īstenošanai, kā arī izveidotas divas apvienotās 

konsultatīvās komitejas, pamatojoties uz Valsts robežsardzes un Starptautiskās Migrācijas 

organizācijas Vienošanās līgumu par sadarbību ārzemnieku brīvprātīgās atgriešanas jomā. 

Iekšlietu ministrija 2013.gadā organizēja 34 sabiedriskās apspriedes un trīs publiskās 

apspriešanas. 

5. NĀKAMAJĀ GADĀ PLĀNOTIE PASĀKUMI 

 

5.1. Iepriekšējā gadā uzsāktie pasākumi, kuri tiks turpināti 

 Ministru kabineta noteikumu projekta par tehnisko līdzekļu (foto iekārtu vai videoiekārtu) 

izmantošanas kārtību izstrāde un saskaņošana; 

 Sodu reģistra likumprojektam pakārtoto Ministru kabineta noteikumu, kas paredz 

nodrošināt ziņu sniegšanu un saņemšanu no Sodu reģistra, izstrāde; 

 Valsts policijas attīstības koncepcijas projekta izstrāde; 

 Organizētās noziedzības novēršanas un apkarošanas plāna 2014.–2016.gadam projekta 

izstrāde; 

 Imigrācijas politikas koncepcijas projekta, kura izstrāde saistīta ar Ekonomikas ministrijas 

aprēķiniem par darbaspēka pietiekamību Latvijas Republikā vai nepieciešamību 

turpmākajos gados piesaistīt ārzemniekus, kā arī ar Labklājības ministrijas prognozēm 

demogrāfiskās situācijas jomā, sagatavošana; 

 Nacionālā kriminālizlūkošanas modeļa izveide, lai uzlabotu visu tiesībaizsardzības iestāžu 

sadarbību noziedzības apkarošanas jomā; 

 Iekšlietu ministrijas radiosakaru sistēmas modernizācija; 

 Eiropas Robežu uzraudzības sistēmas (EUROSUR) ieviešanas plāna 2013.–2015.gadam 

pasākumu īstenošana; 
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 Iekšlietu ministrijas pārraudzībā esošas vienotas ekspertīžu iestādes izveide, apvienojot 

Valsts policijas Kriminālistikas pārvaldi, Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes 

Ekspertīžu dienestu, kā arī Veselības ministrijas pakļautībā esošo Valsts tiesu medicīnas 

ekspertīzes centru un Tieslietu ministrijas padotībā esošo Valsts tiesu ekspertīžu biroju. 

 

5.2. Nākamā gada galvenie uzdevumi un pasākumi 

 izstrādāt tiesisko regulējumu Iekšējās drošības biroja darbības nodrošināšanai; 

 pilnveidot tiesisko regulējumu cīņā ar jaunām psihoaktīvām vielām, izstrādājot atbildības 

mehānismu par neatļautu jauno psihoaktīvo vielu apriti valstī; 

 nodrošināt augstāku cilvēktiesību ievērošanas garantēšanu operatīvās darbības procesā 

(likumprojekts “Grozījumi Operatīvās darbības likumā”); 

 nodrošināt efektīvu resursu pārvaldi un spēju reaģēt ārkārtējās situācijās, efektīvi 

izmantojot starptautiskajā sadarbībā pieejamos resursus (Līgums ar Gruziju); 

 īstenot koordināciju un realizācijas uzraudzību Eiropas struktūrfondu apakšaktivitātes 

3.2.2.1.1. projektam „Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība”: 

 turpināt darbu pie projekta „Robežapsardzības informācijas sistēmas (RAIS) 

izstrāde”; 

 turpināt darbu pie projekta „Iekšlietu ministrijas radiosakaru sistēmas attīstība”; 

 organizēt Iekšlietu ministrijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju padomes darbu; 

 organizēt Iekšlietu ministrijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju projektu 

pārvaldības grupas darbu; 

 veikt Iekšlietu ministrijas un tās padotības iestāžu Informācijas un komunikācijas 

tehnoloģiju tehnisko resursu centralizācijas procesa pārraudzību; 

 sagatavot Latvijas Nacionālajā attīstības plānā 2014.–2020.gadam iekļautajai aktivitātei 

”112 izsaukuma platformas modernizēšana un integrēšana e-pakalpojumu vidē” atbilstošu 

sistēmas darbības koncepcijas aprakstu un projekta pieteikumu; 

 koordinēt Iekšlietu ministrijas darba grupu e-Call Regulas 305/2013 ieviešanai; 

 vadīt Iekšlietu ministrijas komisiju e-Call ārkārtas izsaukumu centrāļu darbības atbilstības 

Regulai 305/2013 novērtēšanai; 

 efektīvi aizstāvēt Latvijas intereses ES politikas un tiesību aktu pieņemšanas procesā, 

nodrošinot Latvijas oficiālās nostājas (nacionālās pozīcijas) sagatavošanu un 
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pārstāvēšanas nodrošināšanu Padomes sanāksmēs, kā arī Padomes komiteju un darba 

grupu sanāksmēs; 

 sagatavoties Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē nodrošināšanai iekšlietu 

jomā; 

 izstrādāt drošības pasākumu plāna projektu saistībā ar Latvijas prezidentūru Eiropas 

Savienības Padomē 2015.gadā, kā arī koordinēt un uzraudzīt plānā paredzēto drošības 

pasākumu īstenošanu; 

 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 83. 

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; 

 sagatavot likumprojektu ”Repatriācijas likums”; 

 sagatavot likumprojektu ”Patvēruma likums”; 

 sagatavot likumprojektu ”Oficiālās elektroniskās adreses likums”; 

 izstrādāt jaunu tiesisko regulējumu civilās aizsardzības jomā, lai pilnveidotu civilās 

aizsardzības sistēmu, precīzi nosakot civilās aizsardzības sistēmas subjektu kompetences 

ar mērķi paaugstināt infrastruktūras un cilvēku drošību, kā arī civilās aizsardzības 

sistēmas subjektu darbības nepārtrauktību; 

 sagatavot un iesniegt Ministru kabinetā apstiprināšanai jaunu valsts materiālo rezervju 

nomenklatūru; 



LATVIJAS REPUBLIKAS IEKŠLIETU MINISTRIJAS 

2013. GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS 

 

38 

 

 īstenot Latvijas Republikas valsts robežas integrētas pārvaldības koncepcijā 2013.–

2018.gadam paredzētos uzdevumus; 

 organizēt ministrijas un Latvijas Pašvaldību savienības ikgadējās sarunas aktuālo 

sadarbības jautājumu apspriešanai. 

 

5.3. Nākamā gada plānotie sadarbības projekti un pētījumi 

 piedalīties Ziemeļvalstu Ministru padomes projekta „Trafficking in Human Beings – 

Border Regional Cooperation Part II Trafficking in Human Beings with Focus on Forced 

Labour, Children and Sexual Exploitation” īstenošanā; 

 turpināt piedalīties 2013.gadā uzsāktā biedrības „Resursu centrs sievietēm „Marta”” 

vadītā projekta „Drošības kompass – efektīvi risinājumi cilvēku tirdzniecības novēršanai” 

(Eiropas Komisijas programmas „Prevention of and Fight Against Crime (ISEC)” 

projekts „A Safety Compass – signposting ways to escape trafficking”, līgums Nr. 

HOME/2011/ISEC/THB/4000002172) īstenošanā. 

 

5.4. Iekšlietu ministrijas (resora) ilgtermiņa saistības 2014.-2016. gadam 

 

Pasākuma nosaukums 2014. gads 2015. gads 2016. gads 

KOPĀ 35 463 858 33 799 503 39 881 853 

Maksājumi starptautiskajās institūcijās un programmās 89 800 92 586 92 586 

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta 

transportlīdzekļu iegāde 
192 152 

  

Latvijas Nacionālā eiro ieviešanas plāna pasākumi 1 033 111 
  

Transportlīdzekļu noma (Valsts policija) 5 940 234 5 940 234 4 379 343 

Ātruma kontroles mērierīču darbības nodrošināšana 244 866 74 594 54 176 

Speciālo ugunsdzēsības un glābšanas transportlīdzekļu 

iegāde 
711 436 2 845 744 11 382 974 

Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts 

robežas demarkācija 
1 601 728 1 702 496 

 

Eiropas Savienības prasībām atbilstošu pasu, 

elektronisko identifikācijas karšu un uzturēšanās atļauju 

izsniegšana 

7 736 459 7 736 460 6 915 911 
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Telpu Rīgā, Čiekurkalna 1.līnijā 1 nomas maksa 9 178 172 9 178 172 9 178 172 

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 

Cēsu ugunsdzēsības depo telpu Cēsīs, Ata Kronvalda ielā 

52 nomas maksa  
41 211 494 530 494 530 

Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes telpu 

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

Ēkas Daugavpilī, A.Pumpura ielā 105B nomas maksa 1 880 272 1 880 272 1 880 272 

Depo ēku būvniecība, rekonstrukcija vai renovācija 
 

978 936 2 845 744 

Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē 

nodrošināšana 2015. gadā 
4 156 272 217 334 

 

    

 


