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Godātie lasītāji! 

2014. gadā par valsts mēroga prioritāti 

kļuva iekšējā drošība. Nestabilā ģeopolitiskā 

situācija Eiropā, kara darbība Ukrainā,  

informatīvais karš, terorisma draudi, efektīvi 

pārvaldītas migrācijas plūsmas nodrošināšana 

un robežu drošība – šie bija un ir ne tikai 

Latvijas, bet visas Eiropas Savienības 

izaicinājumi, kas prasa aktīvu un koordinētu 

sadarbību nacionālās drošības nodrošināšanā. 

Šajos apstākļos jāstiprina ne tikai 

valsts ārējā, bet arī iekšējā drošība, jo tieši 

iekšlietu nozares dienestu darbam ir ļoti 

būtiska nozīme, lai novērstu apdraudējumus.  

Iekšlietu ministrijas darbības prioritāte 2014. gadā bija uzlabot ministrijas padotībā 

esošo iestāžu darbības kvalitāti, veicinot kvalificēta personāla piesaisti dienestam un 

paaugstinot amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm motivāciju turpināt dienestu 

iekšlietu nozares iestādēs.  

Esmu gandarīts, ka no 2014. gada mums izdevās sakārtot un padarīt labvēlīgāku 

sociālo garantiju regulējumu – izdevās panākt, ka amatpersonas ar speciālajām dienesta 

pakāpēm saņem papildu sociālās garantijas un apmaksātu veselības aprūpi paplašinātā 

apjomā.  

Nozīmīgs darbs 2014. gadā paveikts, izstrādājot Iekšējās drošības biroja likumu un 

biroja izveides plānu, lai jau 2015. gadā birojs varētu sākt savu darbu. Izdevies apstiprināt 

Organizētās noziedzības novēršanas un apkarošanas plānu 2014. – 2016. gadam, kā arī 

būtiski pilnveidot jauno psihoaktīvo vielu izplatības ierobežošanu un kontroli, veicot 

vairākas būtiskas izmaiņas likumdošanā.   

Vēlos uzteikt arī Zolitūdes traģēdijas izmeklētāju darbu, kas ir liels izaicinājums 

visai Valsts policijai. Tāpat izcili paveikts eiro ieviešanas process un drošības pasākumu 

nodrošināšana tā laikā.  

2014. gadā atklājām arī pirmo Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Cēsu 

daļas ugunsdzēsēju depo Latvijā, kas pēc ES standartiem projektēts un uzcelts tieši 

ugunsdzēsēju darba vajadzībām. Šajā gadā arī tika ielikti pamati VUGD Vidzemes 

reģiona brigādes Valkas daļas depo jaunbūvei. 

Savukārt 2015. gadā pirmo prioritāšu sarakstā būs sekmīga Latvijas prezidentūras 

ES Padomē pasākumu nodrošināšana iekšlietu jomā, kā arī drošības pasākumu īstenošana 

daudzajiem augsta līmeņa prezidentūras pasākumiem. Esmu pārliecināts, ka ar kvalitatīvu 

un mērķtiecīgu darbu mums tas godam izdosies!         

                  

      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, 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 
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institūcijās, kā arī informējot sabiedrību par nozares politiku un ministrijas padotībā esošo 

iestāžu darbību; 

 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 
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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 

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 ministrijas vienotā sakaru un informācijas sistēma; 

 Vienotās sakaru un informācijas sistēmas uzturēšana un vadība; 

 Valsts policijas darbība; 
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 Valsts policija; 

  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 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 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); 

 Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas Eiropas Ārējo robežu 

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

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

pasākumu īstenošana; 

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

sadarbības programmas fondu finansējumu (2007–2013); 

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

pasākumu īstenošana (2007–2013);  
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 Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana; 

 Atmaksas valsts pamatbudžetā par Vispārīgās programmas ”Solidaritāte un migrācijas 

plūsmu pārvaldība” fondu finansējumu (2007-2013); 

 Eiropas migrācijas tīkla projektu un pasākumu īstenošana; 

 Tehniskā palīdzība Vispārīgās programmas ”Solidaritāte un migrācijas plūsmu 

pārvaldība” fondu apgūšanai (2007-2013); 

 Vispārīgās programmas ”Solidaritāte un migrācijas plūsmu pārvaldība” Eiropas 

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

 Vispārīgās programmas ”Solidaritāte un migrācijas plūsmu pārvaldība” Eiropas Bēgļu 

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

 Vispārīgās programmas ”Solidaritāte un migrācijas plūsmu pārvaldība” Ārējo robežu 

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

 Eiropas Savienības Rīcības programmas mūžizglītības jomā projektu un pasākumu 

īstenošana (2007-2013); 

 Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes 

darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm; 

 Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu finansēto programmu, 

projektu un pasākumu īstenošana; 

 Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu finansētie projekti; 

 Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē nodrošināšana 2015. gadā; 

 Nozaru vadība un politikas plānošana; 

 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums. 

 

1.4. Pārskata gada galvenie uzdevumi (prioritātes, pasākumi) 

1. Sagatavots Iekšējās drošības biroja likums (Saeimā pieņemts 2014. gada 17. decembrī, 

stājas spēkā 2015. gada 1. novembrī), kā arī sagatavots attiecīgs Iekšējās drošības biroja izveides 

darba plāns. 

2. Izstrādāti grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 21. jūnija noteikumos Nr. 569 

”Kārtība, kādā Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersona 

ar speciālo dienesta pakāpi saņem apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus”, nodrošinot 

amatpersonām papildus sociālās garantijas un apmaksātu veselības aprūpi paplašinātā apjomā 
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(palielināti maksas medicīnisko pakalpojumu kompensāciju limiti, paredzēta zobārstniecības 

pakalpojumu un medikamentu apmaksa) (Ministru kabineta 2014. gada 11. februāra noteikumi 

Nr. 87). 

3. Izstrādāti grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 21. jūnija noteikumos Nr. 565 

”Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku sociālajām 

garantijām” ar mērķi noteikt kārtību, kādā Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma 

vietu pārvaldes amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi nāves gadījumā tās laulātajam un 

lejupējiem, bet, ja lejupējo nav, tad tuvākās pakāpes augšupējiem radiniekiem piešķir un izmaksā 

vienreizēju pabalstu, un kārtību, kādā piešķir un izmaksā vienreizēju pabalstu Iekšlietu 

ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonai ar speciālo dienesta 

pakāpi, ja tā cietusi nelaimes gadījumā, bet nav pildījusi ar dzīvības vai veselības apdraudējumu 

(risku) saistītus dienesta (amata) pienākumus un guvusi ievainojumu vai sakropļojumu vai tās 

veselībai ir nodarīts citāds kaitējums (izņemot arodslimību), kā arī sakārtot un padarīt 

labvēlīgāku personām sociālo garantiju regulējumu (Ministru kabineta 2014. gada 28. oktobra 

noteikumi Nr. 660). 

4. Sagatavots Organizētās noziedzības novēršanas un apkarošanas plāns 2014.-2016. 

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

ekonomiskos un tiesiskos procesus valstī (apstiprināts ar Ministru kabineta 2014. gada 5. jūnija 

rīkojumu Nr.276). 

5. Sagatavota jauna valsts materiālo rezervju nomenklatūra (Ministru kabineta 2014. gada 

30. decembra rīkojums Nr. 826-k ”Par valsts materiālo rezervju nomenklatūru”). 

6. Izstrādāts drošības pasākumu plāns saistībā ar Latvijas prezidentūru Eiropas Savienības 

Padomē 2015. gadā. 

7. Sagatavots Latvijas Nacionālajā attīstības plānā 2014.-2020. gadam iekļautajai aktivitātei 

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

sistēmas darbības koncepcijas apraksts un projekta pieteikums. 

8. Īstenota izmeklēšana saistībā ar Zolitūdes traģēdiju uzsāktajos kriminālprocesos. 

9. Nodrošināta Euro ieviešanas drošības pasākumu plānā paredzēto drošības pasākumu 

īstenošanas koordinācija un uzraudzība (līdz 2014. gada 1. jūlijam).  

10. Noorganizētas starpinstitūciju teorētiskās mācības ārkārtas situācijas plānā patvēruma 

meklētāju masveida pieplūduma gadījumā noteikto procedūru testēšanai un nostiprināšanai. 
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11. Sadarbībā ar Ziemeļu Ministru padomes Rīgas biroju organizēts reģionālais zināšanu 

forums par cilvēktirdzniecības sociālajām sekām (27.-28.11.2014.) projekta ”Trafficking in 

Human Beings – Border Regional Cooperation Part II: Trafficking in Human Beings with Focus 

on Forced Labour, Children and Sexual Exploitation” ietvaros. 

12. Sadarbībā ar ASV vēstniecību Rīgā un Tiesnešu mācību centru organizētas mācības par 

cilvēktirdzniecības apkarošanu policistiem, prokuroriem, tiesnešiem un nevalstiskajām 

organizācijām (16.10.2014.). 

 

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: 

 Nozares politikas departaments;  
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 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. 

 

2. FINANŠU RESURSI UN IESTĀDES DARBĪBAS REZULTĀTI 
 

2.1. Valsts budžeta finansējums un tā izlietojums:  

Iekšlietu ministrijai 2014. gadam piešķirto un izlietoto valsts budžeta finansējuma kopējo 

apjomu raksturo šādi rādītāji: 

1.tabula 

Iekšlietu ministrijas resora valsts budžeta finansējums un tā izlietojums  

Nr.p.k. Izdevumi  
Apstiprinātais 

plāns, euro 
Izpilde, euro  

1. 
Finanšu resursi izdevumu segšanai 

(kopā) 

297 877 981 
291 738 207 

1.1. Valsts pamatfunkciju īstenošanai  

264 675 659 

 

260 861 747 

1.2. ES politiku instrumentu un pārējās 

ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto 

projektu un pasākumu īstenošanai 

 

 

33 202 322 

30 876 460 

2. Izdevumi (kopā) 298 706 357 292 161 156 

 uzturēšanas izdevumi 261 675 797 257 431 063 

 no tā: atlīdzība 171 379 855 170 736 821 
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Nr.p.k. Izdevumi  
Apstiprinātais 

plāns, euro 
Izpilde, euro  

 kapitālie izdevumi 37 030 560 34 730 093 

2.1.  Valsts pamatfunkciju īstenošanai    

 uzturēšanas izdevumi 253 881 893 250 334 721  

 no tā: atlīdzība 170 278 714 169 738 594  

 kapitālie izdevumi 11 534 024 11 045 086 

2.2. 
ES politiku instrumentu un pārējās 

ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto 

projektu un pasākumu īstenošana  

 

 

33 290 440 

30 781 349 

 uzturēšanas izdevumi 7 793 904 7 096 342 

 no tā: atlīdzība  1 101 141 998 227 

 kapitālie izdevumi 25 496 536 23 685 007 

 

Iekšlietu ministrijas centrālajam aparātam uzdoto valsts pamatfunkciju īstenošana 2014. 

gadā tika finansēta no vairākām budžeta programmām (apakšprogrammām) (faktiskā izdevumu 

izpilde kopā sastāda 5 067 736 euro).  Papildus Iekšlietu ministrijas centrālais aparāts ir 

administrējis izdevumus 4 448 779 euro apmērā (izdevumu izpilde). 
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2.tabula 

Iekšlietu ministrijas (centrālā aparāta) 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 (centrālais aparāts) - kopā 

1. Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā) 6 853 645 9 936 892 9 928 675 

1.1. Dotācijas 4 757 563 5 311 849 5 311 849 

1.2. Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 2 231 2 242 647 

1.3. Ārvalstu finanšu palīdzība 2 093 851 4 622 801 4 616 179 

2. Izdevumi (kopā) 6 636 073 9 936 892 9 516 515 

2.1. Uzturēšanas izdevumi (kopā) 5 317 148 6 903 591 6 484 138 

2.1.1. Kārtējie izdevumi 4 253 852 5 395 869 4 976 421 

2.1.4. 

Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un 

starptautiskā sadarbība 
3 921 6 089 6 088 

2.1.5. Uzturēšanas izdevumu transferti 1 059 375 1 501 633 1 501 629 

2.2. Izdevumi kapitālieguldījumiem 1 318 925 3 033 301 3 032 377 

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

1. Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā) 4 608 461 5 488 108 5 479 895 

1.1. Dotācijas 4 565 974 5 308 638 5 308 638 

1.2. Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 2 231 2 242 647 

1.3. Ārvalstu finanšu palīdzība 40 256 177 228 170 610 

2. Izdevumi (kopā) 4 394 083 5 488 108 5 067 736 

2.1. Uzturēšanas izdevumi (kopā) 4 256 534 5 401 958 4 982 509 

2.1.1. Kārtējie izdevumi 4 252 613 5 395 869 4 976 421 

2.1.4. 

Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un 

starptautiskā sadarbība 
3 921 6 089 6 088 

2.2. Izdevumi kapitālieguldījumiem 137 549 86 150 85 227 

01.00.00 "Iekšlietu politikas plānošana" (2013. gads)/ 97.00.00 

"Nozaru vadība un politikas plānošana" (2014. gads) 
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Nr.p.k. Finansiālie rādītāji 

Iepriekšējā 

gadā 

(faktiskā 

izpilde) 

Pārskata gadā 

apstiprināts 

likumā ar 

izmaiņām 

faktiskā 

izpilde 

1. Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā) 2 736 084 2 791 926 2 790 331 

1.1. Dotācijas 2 733 853 2 789 684 2 789 684 

1.2. Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 2 231 2 242 647 

2. Izdevumi (kopā) 2 733 558 2 791 926 2 787 817 

2.1. Uzturēšanas izdevumi (kopā) 2 690 795 2 791 926 2 787 817 

2.1.1. Kārtējie izdevumi 2 686 874 2 785 837 2 781 729 

2.1.4. 

Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un 

starptautiskā sadarbība 
3 921 6 089 6 088 

2.2. Izdevumi kapitālieguldījumiem 42 763     

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) 49 359 94 062 94 062 

1.1. Dotācijas 49 359 94 062 94 062 

2. Izdevumi (kopā) 49 359 94 062 94 062 

2.1. Uzturēšanas izdevumi (kopā) 49 359 94 062 94 062 

2.1.1. Kārtējie izdevumi 49 359 94 062 94 062 

06.01.00 "Valsts policija" 

ar transportlīdzekļu, ko lieto ministrija, 

vadītāju atlīdzību saistītie izdevumi un 

transportlīdzekļu nomas maksājumi 

1. Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā) 58 373 61 700 61 700 

1.1. Dotācijas 58 373 61 700 61 700 

2. Izdevumi (kopā) 58 373 61 700 61 606 

2.1. Uzturēšanas izdevumi (kopā) 58 373 61 700 61 606 

2.1.1. Kārtējie izdevumi 58 373 61 700 61 606 

40.02.00 „Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums”   

telpu nomas maksa, komunālie maksājumi, 

apsaimniekošanas izdevumi un kapitālie 

izdevumi 

1. Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā) 1 061 746 1 026 168 1 026 168 

1.1. Dotācijas 1 061 746 1 026 168 1 026 168 
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Nr.p.k. Finansiālie rādītāji 

Iepriekšējā 

gadā 

(faktiskā 

izpilde) 

Pārskata gadā 

apstiprināts 

likumā ar 

izmaiņām 

faktiskā 

izpilde 

2. Izdevumi (kopā) 1 061 745 1 026 168 1 025 956 

2.1. Uzturēšanas izdevumi (kopā) 976 279 1 017 540 1 017 540 

2.1.1. Kārtējie izdevumi 976 279 1 017 540 1 017 540 

2.2. Izdevumi kapitālieguldījumiem 85 466 8 628 8 416 

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

1. Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā) 367 175 979 159 979 159 

1.1. Dotācijas 367 175 979 159 979 159 

2. Izdevumi (kopā) 173 854 979 159 596 106 

2.1. Uzturēšanas izdevumi (kopā) 173 071 979 159 596 106 

2.1.1. Kārtējie izdevumi 173 071 979 159 596 106 

2.2. Izdevumi kapitālieguldījumiem 783     

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

1. Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā) 47 762 156 122 152 611 

1.1. Dotācijas 7 506 63 061 63 061 

1.3. Ārvalstu finanšu palīdzība 40 256 93 061 89 550 

2. Izdevumi (kopā) 44 008 156 122 152 221 

2.1. Uzturēšanas izdevumi (kopā) 40 572 79 311 75 410 

2.1.1. Kārtējie izdevumi 40 572 79 311 75 410 

2.2. Izdevumi kapitālieguldījumiem 3 436 76 811 76 811 

70.08.00 "Tehniskā palīdzība Vispārīgās programmas “Solidaritāte un migrācijas plūsmu pārvaldība” fondu 

apgūšanai (2007-2013)" 

1. Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā) 263 271 250 803 250 803 

1.1. Dotācijas 263 271 250 803 250 803 

2. Izdevumi (kopā) 257 678 250 803 238 773 

2.1. Uzturēšanas izdevumi (kopā) 253 852 250 803 238 773 

2.1.1. Kārtējie izdevumi 253 852 250 803 238 773 

2.2. Izdevumi kapitālieguldījumiem 3 826     

70.16.00 "Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu 
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Nr.p.k. Finansiālie rādītāji 

Iepriekšējā 

gadā 

(faktiskā 

izpilde) 

Pārskata gadā 

apstiprināts 

likumā ar 

izmaiņām 

faktiskā 

izpilde 

sanāksmēm un Padomes sanāksmēm" 

1. Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā)   78 620 78 620 

1.3. Ārvalstu finanšu palīdzība   78 620 78 620 

2. Izdevumi (kopā)   78 620 78 620 

2.1. Uzturēšanas izdevumi (kopā)   78 620 78 620 

2.1.1. Kārtējie izdevumi   78 620 78 620 

2.2. Izdevumi kapitālieguldījumiem       

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

1. Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā) 24 691 44 001 44 001 

1.1. Dotācijas 24 691 44 001 44 001 

2. Izdevumi (kopā) 15 508 44 001 30 135 

2.1. Uzturēšanas izdevumi (kopā) 14 233 43 290 30 135 

2.1.1. Kārtējie izdevumi 14 233 43 290 30 135 

2.2. Izdevumi kapitālieguldījumiem 1 275 711   

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

1. Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā)   5 547 2 440 

1.3. Ārvalstu finanšu palīdzība   5 547 2 440 

2. Izdevumi (kopā)   5 547 2 440 

2.1. Uzturēšanas izdevumi (kopā)   5 547 2 440 

2.1.1. Kārtējie izdevumi   5 547 2 440 

2. Iekšlietu ministrijas (centrālā aparāta) administrētais finansējums - kopā 

1. Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā) 2 245 184 4 448 784 4 448 780 

1.1. Dotācijas 191 589 3 211 3 211 

1.3. Ārvalstu finanšu palīdzība 2 053 595 4 445 573 4 445 569 

2. Izdevumi (kopā) 2 241 990 4 448 784 4 448 779 

2.1. Uzturēšanas izdevumi (kopā) 1 060 614 1 501 633 1 501 629 

2.1.1. Kārtējie izdevumi 1 239     
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Nr.p.k. Finansiālie rādītāji 

Iepriekšējā 

gadā 

(faktiskā 

izpilde) 

Pārskata gadā 

apstiprināts 

likumā ar 

izmaiņām 

faktiskā 

izpilde 

2.1.5. Uzturēšanas izdevumu transferti 1 059 375 1 501 633 1 501 629 

2.2. Izdevumi kapitālieguldījumiem 1 181 376 2 947 151 2 947 150 

01.00.00 "Iekšlietu politikas plānošana" (2013. gads)/ 97.00.00 

"Nozaru vadība un politikas plānošana" (2014. gads) 

transferts Latvijas Universitātei, lai 

nodrošinātu bijušajiem Latvijas Policijas 

akadēmijas studējošajiem studiju turpināšanu 

un pabeigšanu Latvijas Universitātē 

1. Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā) 7 847 3 211 3 211 

1.1. Dotācijas 7 847 3 211 3 211 

2. Izdevumi (kopā) 7 847 3 211 3 210 

2.1. Uzturēšanas izdevumi (kopā) 7 847 3 211 3 210 

2.1.5. Uzturēšanas izdevumu transferti 7 847 3 211 3 210 

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

1. Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā) 183 742     

1.1. Dotācijas 183 742     

2. Izdevumi (kopā) 180 548     

2.1. Uzturēšanas izdevumi (kopā) 1 239     

2.1.1. Kārtējie izdevumi 1 239     

2.2. Izdevumi kapitālieguldījumiem 179 309     

70.02.00 "Atmaksas valsts pamatbudžetā par Vispārīgās programmas “Solidaritāte un migrācijas plūsmu 

pārvaldība” fondu finansējumu (2007-2013)" 

1. Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā) 2 053 595 4 445 573 4 445 569 

1.3. Ārvalstu finanšu palīdzība 2 053 595 4 445 573 4 445 569 

2. Izdevumi (kopā) 2 053 595 4 445 573 4 445 569 

2.1. Uzturēšanas izdevumi (kopā) 1 051 528 1 498 422 1 498 419 

2.1.5. Uzturēšanas izdevumu transferti 1 051 528 1 498 422 1 498 419 

2.2. Izdevumi kapitālieguldījumiem 1 002 067 2 947 151 2 947 150 

* kopā ar padotībā esošo iestāžu izdevumiem  
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3.tabula 

Ziedojumu un dāvinājumu finansējums un tā izlietojums 
 

Nr.p.k. Finansiālie rādītāji 
Iepriekšējā gadā 

(faktiskā izpilde) 

Pārskata gadā 

apstiprināts 

likumā ar 

izmaiņām 

faktiskā 

izpilde 

1. Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā) 85     

2. Izdevumi (kopā) 191     

 

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. 

4.tabula 

Kapitālsabiedrības "Iekšlietu ministrijas poliklīnika" darbības rādītāji 

 

Nr. Rādītāji 

1. Kapitālsabiedrības pamatkapitāls (euro) 556 395 

2. Valsts kapitāla daļas (euro) 556 395 

3. Valsts kapitāla daļas (%) 100% 

4. 
Finanšu resursu avoti un ieņēmumu apmērs 

(euro) 
1 866 623 

4.1. Ieņēmumi no veselības aprūpes pakalpojumiem 1 846 826 

4.2. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi 19 751 

4.3. Saņemtie procenti 46 

5. Ieņēmumu izlietojums (izdevumi) 1 843 147 

5.1. Materiālu iegāde 232 566 

5.2. Pakalpojumu izmaksas 239 616 

5.3. Darbinieku atalgojums 1 084 329 
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5.4. 
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātās iemaksas 
245 672 

5.5. Pārējie izdevumi 40 964 

 

2.3. Darbības stratēģijās plānotās budžeta programmu un apakšprogrammu ietvaros 

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

izpildes analīze un valsts budžeta līdzekļu izlietojuma efektivitātes izvērtējums 

        Ministrijas darbība tika plānota un veikta apstiprinātās1 Iekšlietu ministrijas darbības 

stratēģijas 2014.-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. 

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

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

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

ietvaros. Finansētās galvenās aktivitātes un to mērķi: 

–Veicināt iekšlietu politikas izstrādi, kas sekmētu iekšlietu sistēmas iestāžu un to  

amatpersonu un darbinieku saskaņotu un mērķtiecīgu darbību tiesiskās kārtības un iekšējās 

drošības nodrošināšanā valstī. 

 Veicināt noziedzības apkarošanas, sabiedriskās kārtības un drošības aizsardzības, personas 

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

glābšanas, civilās aizsardzības, iedzīvotāju uzskaites un dokumentēšanas, migrācijas jomu 

organizatorisko pasākumu koordināciju, īstenojot iekšlietu politiku. 

 Veikt personu tiesiskā statusa noteikšanas un migrācijas jomu organizatorisko pasākumu 

koordināciju, īstenojot iekšlietu politiku. 

Veicināt ministrijai noteikto funkciju realizāciju, izstrādājot normatīvo aktu un attīstības  

plānošanas dokumentu projektus un, sagatavojot atzinumus par citu institūciju izstrādātajiem 

projektiem, pārstāvot, savas kompetences ietvaros, valsts intereses ārvalstu  

un starptautiskajās institūcijās, kā arī informējot sabiedrību par nozares politiku un ministrijas 

padotībā esošo iestāžu darbību. 

                                                           
1 Iekšlietu ministrijas 2014. gada 27. februāra rīkojums Nr.1-12/486 
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5.tabula 

Budžeta programmas 97.00.00 "Nozaru vadība un politikas plānošana” 

plānotie darbības rezultāti, kā arī rezultātu izpildes analīze 

 
Darbības rezultāts un 

rezultatīvais rādītājs 

Rezultatīvā 

rādītāja 

pārskata 

perioda 

plāns 

Rezultatīvā 

rādītāja 

pārskata 

perioda 

izpilde 

Novirze 

no plānotā 

rezultatīvā 

rādītāja 

Rezultātu izpildes analīze 

1. Valsts nozīmes attīstības 

plānošanas dokumentu 

izstrādāšana, veidojot nozares 

politiku 

    

1.1. Attīstības plānošanas 

dokumentu izstrāde un 

aktualizācija, informatīvi-

analītiskā rakstura dokumentu 

par iekšlietu iestāžu darbības 

jautājumiem, noziedzības 

stāvokli, operatīvo darbu, 

plānošanas dokumentiem un 

tiesību aktos noteikto uzdevumu 

izpildes gaitu sagatavošana 

(dokumentu skaits) 

200 204 4  

1.2. Nacionālo pozīciju 

sagatavošana par iekšlietu 

jautājumiem 

20 30 10 Novirzes rašanās iemesli saistīti ar to, ka, 

gatavojoties Latvijas Prezidentūrai ES, 

2014. gada otrajā pusē palielinājās darba 

slodze un bija jāgatavo ne tikai pozīcijas 

par ES iekšlietu iniciatīvām, bet arī 

mandāti (LV Prezidentūras ES laikā aizstāj 

pozīcijas) par atsevišķām ES Padomes 

darba grupām un tajās skatāmajiem 

jautājumiem. 

2. Organizēt un koordinēt 

iekšlietu  

politikas īstenošanu 

    

2.1. Dalība Eiropas Savienības 

organizētajās apspriedēs (t.sk. 

sagatavotās instrukcijas) 

250 362 112 Novirzes rašanās iemesli saistīti ar to, ka, 

lai sekmīgi sagatavotos LV Prezidentūrai 

ES, bija nepieciešams vairāk piedalīties 

dažādās apspriedēs, kā arī nākamās 

prezidentūras kapacitātē notika vairākas 

sanāksmes ar Eiropas Komisiju, Padomes 

Ģenerālsekretariātu un Trio Prezidentūru 

valstīm. 

2.2. Sagatavoti likumprojekti, 

Ministru kabineta noteikumu, 

rīkojumu un citu tiesību aktu 

projekti 

35 35 31 Rezultāta rezultatīvā rādītāja pārskata 

perioda plānā un pārskata perioda izpildē 

norādīti tikai izstrādātie likumprojekti. Pēc 

Juridiskā departamenta sniegtās papildus 

informācijas tika izstrādāti arī 40 Ministru 

kabineta noteikumu projekti un 50 

Ministru kabineta rīkojumu projekti. 
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6.tabula 

Budžeta programmas 96.00.00 "Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības 

Padomē nodrošināšana 2015. gadā” plānotie darbības rezultāti, kā arī 

rezultātu izpildes analīze 

 
Darbības rezultāts un 

rezultatīvais rādītājs 

Rezultatīvā 

rādītāja 

pārskata 

perioda 

plāns 

Rezultatīvā 

rādītāja 

pārskata 

perioda 

izpilde 

Novirze no 

plānotā 

rezultatīvā 

rādītāja  

Rezultātu izpildes analīze 

1. Prezidentūrā iesaistītā 

personāla kvalifikācijas celšana 

    

Apmācīto amatpersonu skaits 108 103 -5 Novirzes rašanās iemesli saistīti ar to, ka 

sākotnējā prezidentūras sarakstā tika veiktas 

izmaiņas (izbeigtas valsts civildienesta 

attiecības, piešķirts bērna kopšanas 

atvaļinājums). Papildus minētajam nodrošinātas 

apmācības (“Stresa menedžments”) gan tieši 

prezidentūrā iesaistītajiem, gan papildus vēl 24 

IeM sistēmā nodarbinātajiem, kuri sniedz 

atbalsta funkcijas prezidentūrā iesaistītājiem. 

2. Ekspertu pieredzes apmaiņas 

un konsultāciju nodrošināšana 

    

 Ekspertu vizītes (komandējumi) 

pieredzes apmaiņai un 

konsultācijām 

55 31 -24 Novirzes rašanas iemesli saistīti ar to, ka 

pieredzes apmaiņa un konsultācijas notika ne 

tikai ārpus Latvijas, bet arī Latvijā, kā arī 

pieredzes apmaiņa un konsultācijas notika 

Latvijas ekspertu citu komandējumu laikā, kas 

tika apmaksāti no citu budžeta programmu 

līdzekļiem. 

 

Kopumā piešķirtais finansējums ir nodrošinājis ministrijas centrālā aparāta funkciju 

veikšanu un darbības rezultātu sasniegšanu. 2014. gadam piešķirtie valsts budžeta līdzekļi 

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

svarīgāko pasākumu īstenošanas nodrošināšana: 

 

Politikas plānošanas jomā 

Ministru kabinetā izskatīti šādi nozīmīgi attīstības plānošanas dokumenti, kurus 

sagatavojusi vai kuru sagatavošanā piedalījusies ministrija un attiecīgās tās padotībā esošās 

iestādes: 

 - Valsts policijas attīstības koncepcija;  



IEKŠLIETU MINISTRIJAS 

2014. GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS 

 

23 

 

 - Cilvēku tirdzniecības novēršanas pamatnostādnes 2014.  – 2020. gadam, kurās izvirzīti rīcības 

virzieni un tiem pakārtoti pasākumi cilvēku tirdzniecības novēršanas politikas īstenošanai vidējā 

termiņā; 

- Ceļu satiksmes drošības plāns 2014.-2016. gadam; 

- Oficiālās elektroniskās adreses koncepcija;  

- Organizētās noziedzības novēršanas un apkarošanas plāns 2014.-2016. gadam, lai turpinātu 

valsts intervenci cīņā ar tāda veida noziegumiem, kas būtiski ietekmē ekonomiskos un tiesiskos 

procesus valstī; 

- aktualizēts Valsts civilās aizsardzības plāns, lai uzlabotu institūciju koordinētu rīcību valsts vai 

reģionāla mēroga katastrofās.  

      

Politikas ieviešanas jomā 

Ministrija aktīvi risinājusi jautājumus par sociālo garantiju sistēmas būtisku 

pilnveidošanu pabalstu izmaksas jomā, ievērojot reālo situāciju, to neaplikšanu ar nodokļiem, un 

veselības aprūpes sistēmas būtisku pilnveidošanu amatpersonām ar speciālajām dienesta 

pakāpēm, kā arī amatpersonām, kuras atvaļinātas no dienesta sakarā ar noteiktajām prasībām 

neatbilstošu veselības stāvokli.  

           Lai ieviestu uz jauniem principiem balstītas darba samaksas sistēmu 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, 2014. 

gadā uzsākts darbs amatu klasifikatora izstrādei, veicot visu amatu novērtēšanu atbilstoši 

starptautiski atzītai metodikai. Jaunās darba samaksas sistēmas ieviešanas mērķis ir paaugstināt 

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

amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm atvaļināšanos no dienesta un aizplūšanu uz citām 

institūcijām un privāto sektoru. 

           Veikti pasākumi Valsts policijas Iekšējās drošības biroja pārveidošanas par iekšlietu 

ministra pārraudzībā esošu institūciju jomā ar mērķi izveidot efektīvu mehānismu to 

amatpersonu iespējamo pārkāpumu noskaidrošanai un saukšanai pie atbildības, kuras veic 

izmeklēšanas darbības, atbilstoši koncepcijai „Par Valsts policijas Iekšējās drošības biroja 
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pārveidošanas par iekšlietu ministra pārraudzībā esošu institūciju risinājumiem”. Tika pieņemts 

Iekšējā drošības biroja likums, kas stājas spēkā ar 2015. gada 1. novembri. 

         Turpināts darbs pie Nacionālā kriminālizlūkošanas modeļa izveides, kas paredz iesaistīt 

vienā kriminālizlūkošanas sistēmā visas kompetentās nacionālās tiesīb aizsardzības un drošības 

iestādes, lai izveidotu tiesisku un tehnisku mehānismu sistemātiska un, vienota darba noziedzības 

apkarošanas jomā nodrošināšanai, un lai efektīvi organizētu informācijas un izlūkdatu 

(kriminālizlūkošanas informācijas) apriti starp kompetentajām iestādēm nacionālā un 

starptautiskā līmenī. 

          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. 

         Pārraudzīts un koordinēts darbs Bērnu noziedzības novēršanas un bērnu aizsardzības pret 

noziedzīgu nodarījumu pamatnostādnēs 2013.–2019. gadam paredzēto pasākumu īstenošanai, lai 

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

bērnu drošību, aizsargājot tos no veselības un dzīvības apdraudējuma. 

         Pārraudzīts un koordinēts darbs Narkotisko un psihotropu vielu un to atkarības izplatības 

ierobežošanas un kontroles pamatnostādnēs 2011.-2017. gadam paredzēto pasākumu īstenošanai. 

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

pieņemto lēmumu īstenošanā, sagatavojot nepieciešamā lēmuma projektu par pirmo 20 tehnisko 

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

fiksēšanai, neapturot transportlīdzekli.  

        Izstrādāta jauna valsts materiālo rezervju nomenklatūra, vienlaikus veicot detalizētus 

aprēķinus par tās īstenošanai nepieciešamajiem finanšu līdzekļiem. 

          Ministrija ir veikusi valsts pārvaldes iestāžu, pašvaldību un nevalstisko organizāciju 

darbību koordinēšana ar mērķi realizēt plānotos uzdevumus ministrijas vadībā izstrādātajos 

attīstības plānošanas dokumentos. 

Budžeta un finanšu vadības jomā 

Atbilstoši ministrijas noteiktajiem prioritārajiem mērķiem ierobežoto valsts budžeta resursu 

situācijā ministrijas jauno politikas iniciatīvu, prioritāro pasākumu īstenošanai un izdevumu 

pieauguma kompensēšanai 2014. gadam piešķirts papildu finansējums 13 850 940 euro apmērā. 
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Pārskatīti ministrijas padotībā esošo iestāžu maksas pakalpojumu cenrāži, aktualizējot tos 

atbilstoši pašreizējai situācijai, īpaši saistībā ar resursu centralizāciju. 

Koordinēta Ministru kabineta rīkojumu projektu sagatavošana vai sagatavoti rīkojumu 

projekti par papildu finanšu līdzekļu piešķiršanu ministrijas padotības iestādēm. 

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. 

Koordinēta un izvērtēta ceļu satiksmes negadījumu novēršanas pasākumu veikšanai 

nepieciešamo finanšu līdzekļu pieprasīšanas un piešķirto finanšu līdzekļu izlietojuma uzraudzība. 

Sniegti priekšlikumi normatīvo aktu regulējuma pilnveidošanai valsts budžeta izdevumu 

klasificēšanas, ieņēmumu klasificēšanas, budžeta pieprasījuma sagatavošanas, maksimāli 

pieļaujamā valsts budžeta izdevumu kopapjoma un maksimāli pieļaujamā valsts budžeta 

izdevumu kopējā apjoma noteikšanas (īpaši attiecībā uz bāzes izdevumu noteikšanu cikliskiem 

pasākumiem (piemēram, vēlēšanas) un bēgļu un personu, kurām piešķirts alternatīvais statuss, 

pabalstu izdevumu apjoma plānošanu, ievērojot saņēmēju kontingenta prognozes) jomā, valsts 

budžeta finansējuma piešķiršanas privātpersonām valsts pārvaldes uzdevumu veikšanai un 

piešķirtā finansējuma izlietojuma uzraudzības jomā. 

Veikta ministrijas atbildībā esošo valsts nodevu pilnveidošana. 

Lai uzlabotu valsts pamatbudžeta ieņēmumu no naudas sodiem un alkohola koncentrācijas, 

narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekmes pārbaužu izdevumu maksājumu administrēšanu, 

tika sagatavots informatīvais ziņojums "Par naudas sodu un alkohola koncentrācijas, narkotisko 

vai citu apreibinošo vielu ietekmes pārbaužu izdevumu maksājumu identifikācijas 

pilnveidošanu" 

Lai nodrošinātu ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu projektu pieteikumu iesniegšanu 

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

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

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

instrumentos". 
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Pārējie svarīgākie pasākumi 

          Pārskata gadā ministrija piedalījusies un koordinējusi: 

- ar drošības pasākumu īstenošanas nodrošināšanu un uzraudzību, kā arī citu ministrijas 

kompetencē esošu pasākumu īstenošanu saistībā ar Latvijas Republikas prezidentūru Eiropas 

Savienības Padomē 2015. gadā; 

- drošības pasākumu īstenošanas nodrošināšanu euro ieviešanas procesā;  

- ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvaldības 

centralizācijas procesu, kā arī nekustamo īpašumu pārvaldīšanas centralizācijas procesu 

(pabeigts 2014. gadā). 

        

2.4. Iestādes veiktie un pasūtītie pētījumi 

     Turpinājās darbs pie pētījuma 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, ko veic Rīgas Tehniskā universitāte. 

Ministrija ir izveidojusi projekta uzraudzības komiteju. 

 

2.5. Sadarbības partneru finansēto programmu un ārvalstu ieguldījumu programmu 

ietvaros īstenoto projektu rezultāti un līdzekļu izlietojums 

    Svarīgākie pasākumi pārskata gadā Eiropas Savienības finanšu instrumentu un citas ārvalstu 

finanšu palīdzības jomā: 

 - uzsākta Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada programmas „Latvijas korekcijas 

dienestu un Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu reforma” projekta „Valsts policijas 

īslaicīgās aizturēšanas vietu standartu uzlabošana” īstenošanas uzraudzība;  

- turpināts darbs pie Nacionālā kriminālizlūkošanas modeļa darbības principu un modeļa 

ieviešanas pamatprincipu izstrādes (Eiropas Komisijas projekta „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, tajā skaitā turpināta Iekšlietu ministrijas radiosakaru sistēmas 

modernizācijas projekta īstenošana; 
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- nodrošināta vadošās iestādes funkciju veikšana Vispārīgās programmas „Solidaritāte un 

migrācijas plūsmu pārvaldība” Eiropas Ārējo robežu fonda, Eiropas Bēgļu fonda un Eiropas 

Atgriešanās fonda projektu īstenošanā. 

      Līdzekļu, kurus administrē Iekšlietu ministrijas centrālais aparāts, izlietojums sadalījumā pa 

budžeta apakšprogrammām atspoguļots 2. tabulā.  

 

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

gadam vadība 

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

migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas 2007.–2013. gadam ietvaros izveidoti četri 

fondi (turpmāk - fondi) un projektu realizācijai ir paredzēts Eiropas Savienības finansējums 75% 

apmērā no kopējām izmaksām. Ministrija nodrošina vadošās iestādes funkcijas Vispārīgās 

programmas „Solidaritāte un migrācijas plūsmu pārvaldība” 2007.-2013. gadam, īstenojot 

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

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

     Eiropas Ārējo robežu fonda (turpmāk – EĀRF) 2012. gada programmas ietvaros pabeigta visu 

projektu īstenošana. Tiek gatavots 2012. gada programmas noslēguma ziņojums iesniegšanai 

Eiropas Komisijai. EĀRF 2013. gada programmas ietvaros tiek īstenoti 4 - Valsts robežsardzes, 

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

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

      Eiropas Atgriešanās fonda (turpmāk – EAF) 2012. gada programmas ietvaros pabeigta visu 

projektu īstenošana. Tiek gatavots 2012. gada programmas noslēguma ziņojums iesniegšanai 

Eiropas Komisijai. EAF 2013. gada programmas ietvaros tiek īstenoti septiņi - Valsts 

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

Migrācijas organizācijas (IOM) projekti, kurus ir plānots pabeigt līdz 2015. gada 30. jūnijam.  

     Eiropas Bēgļu fonda (turpmāk – EBF) 2012. gada programmas ietvaros pabeigta visu projektu 

īstenošana. Tiek gatavots 2012. gada programmas noslēguma ziņojums iesniegšanai Eiropas 

Komisijai. EBF 2013. gada programmas ietvaros tiek īstenoti 6 projekti Valsts robežsardzei, 

Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei, Tiesu administrācijai, kā arī nevalstiskā sektora 

organizācijām, kuri tiks pabeigti līdz 2015. gada 30. jūnijam. 
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    Vadošajā iestādē ir iesniegti 2012. gada programmas projektu gala pārskati, kuru izvērtēšanas 

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

ieņēmumos.  

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

izdevumu sertificēšanas ministrija veic atmaksu valsts pamatbudžetā par Solidaritātes un 

migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas ārvalstu finanšu palīdzības finansējuma 

daļu. Pārskata gadā tika veiktas šādas atmaksas valsts pamatbudžetā: 

 EĀRF 2010. gada programmas ietvaros 916 650 euro (kapitālie izdevumi – 672355 euro un 

kārtējie izdevumi – 244 295 euro); 

 EĀRF 2011. gada programmas ietvaros 2 289 378 euro (kapitālie izdevumi – 1 837 062 euro 

un kārtējie izdevumi – 452 316 euro); 

 EBF 2011. gada programmas ietvaros 448 813 euro (kapitālie izdevumi – 123 829 euro un 

kārtējie izdevumi – 160 385 euro); 

 EAF 2010. gada programmas ietvaros 236 434 euro (kapitālie izdevumi – 76 049 euro un 

kārtējie izdevumi – 316 438,26 euro); 

 EAF 2011. gada programmas ietvaros 554 293 euro (kapitālie izdevumi – 237 855 euro un 

kārtējie izdevumi – 316 438 euro). 

 
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; 

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

      No minētajiem maksas pakalpojumiem saņemti ieņēmumi 366 euro apmērā, kas izlietoti 

ar maksas pakalpojumu sniegšanu saistīto izdevumu finansēšanai. 
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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 

      Pats svarīgākais mērķu sasniegšanu kavējošais risks ir finanšu līdzekļu nepietiekamība. 

      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, nav iespējama atbilstošas politikas ieviešana vai normatīvo aktu 

prasību kvalitatīva izpilde. Tas atstāj būtisku iespaidu uz iestādes izvirzīto mērķu sasniegšanu. 

      Bez tam, neraugoties uz piešķirto papildu finansējuma apjomu dienestu materiāltehniskajam 

nodrošinājumam (piemēram, depo ēku būvniecība, transportlīdzekļu iegāde un noma, speciālās 

tehnikas iegāde, sakaru sistēmas modernizācija, formas tērpu un speciālo aizsardzības līdzekļu 

iegāde), tomēr materiāltehniskais nodrošinājums (īpaši attiecībā uz datortehnikas 

nodrošinājumu) joprojām ir neapmierinošs. 

      Iekšlietu ministrijas mērķu sasniegšanu veicina: 

- Ministrijas personāla politika, kas vērsta uz to, lai aizsargātu savus personāla resursus, iespēju 

robežās novēršot to aizplūšanu uz privāto sektoru vai citām valsts institūcijām, ievērojot, ka 

ministrijas darba kvalitāte ir tiešā veidā atkarīga no profesionāla personāla. Būtiskākais personāla 

politikas īstenošanā ir ikgadējs atlīdzības pieaugums, būtiska sociālo garantiju un veselības 

aprūpes sistēmas pilnveidošana.  

      Tomēr tādi riska faktori kā joprojām zemais darba samaksas līmenis ne tikai amatpersonām 

ar speciālajām dienesta pakāpēm, bet arī padotības iestāžu darbiniekiem un valsts civildienesta 

ierēdņiem ietekmē iestādes mērķu sasniegšanu. 

- laba pārvaldības politika, iestādēm sadarbojoties to funkciju izpildē, laba komunikācija un 

informācijas aprite; 

- pastāvīgas rūpes par atbilstošu resursu nodrošinājumu.  

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  
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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.  

 

2.8. Piešķirto finanšu līdzekļu izmantošanas optimizēšanas pasākumi un to rezultāti 

(norāda atbilstoši kārtībai, kādā izstrādā un aktualizē iestādes darbības stratēģiju, un 

novērtē tās ieviešanu, pamatojoties uz iestādes darbības spēju aspektiem) 

      Pārskata periodā ministrija nodrošināja ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu informācijas 

un komunikācijas tehnoloģiju pārvaldības centralizācijas procesu, kā arī nekustamo īpašumu 

pārvaldīšanas centralizācijas procesu pabeigšanu, kas ir būtiskākie pasākumi piešķirto finanšu 

līdzekļu izmantošanas optimizēšanas jomā.  

     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 ieviešana; valsts robežas drošības stiprināšana). 

      Pārskata gadā uzsākta arī jauna projekta ieviešana ceļu satiksmes uzraudzības jomas 

pilnveidošanai – tehnisko līdzekļu (fotoradaru) ieviešanas finansēšana, piesaistot tam kā 

investīciju finansējumu VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija” valstij dividendēs izmaksājamo 

peļņas daļu un noslēdzot attiecīgu valsts pārvaldes uzdevuma deleģēšanas līgumu. 
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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 resorā izstrādāta attiecībā uz Solidaritātes un 

migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas 2007.-2013. gadam finansētajiem 

projektiem. Lai nodrošinātu ES fondu un Īpašo programmu, Attīstības sadarbības programmas 

un divpusējo finanšu instrumentu koordināciju, projektu ideju pieteikumu vērtēšanu, projektu 

īstenošanas un pēcieviešanas uzraudzību, kā arī ministrijas pārstāvību finanšu instrumentu darba 

grupās un komitejās, pārskata periodā izdoti ministrijas iekšējie noteikumi par Iekšlietu 

ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu Eiropas Savienības fondu un Īpašo programmu, 

Attīstības sadarbības programmas un divpusējo finanšu instrumentu koordinācijas kārtību. 

Pilnveidota arī iekšējās kontroles sistēma 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 

jomā. 

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 ministrija sagatavoja iekšējā normatīvā akta projektu, 

lai izveidotu iekšējās kontroles sistēmu fiskālo risku vadības jomā atbilstoši normatīvo aktu 

prasībām. 

          Pārskata periodā ministrijā un tās padotības iestādēs izdoti arī citi finanšu vadību un ar to 

saistīto jomu reglamentējošie iekšējie normatīvie akti, pilnveidojot iekšējās kontroles sistēmu, 

piemēram, kolektīvo pasākumu finansēšana, reprezentācijas pasākumu finansēšana, 

grāmatvedības uzskaite, gada pārskata sagatavošana, inventarizācijas veikšana, pakalpojumu 

līgumu un uzņēmuma līgumu slēgšana, vadības dokumentu izstrādes, aktualizēšanas, ieviešanas 

un novērtēšanas kārtība, resursu vadības sistēmas “Horizon” drošība, bruņojuma apgāde, 

politikas plānošanas dokumentu ietekmes uz valsts un pašvaldību budžetiem novērtēšana, 

ieņēmumu un izdevumu tāmju sagatavošana, finansēšanas plānu sagatavošana, grāmatvedības 

dokumentu aprite, valsts materiālo rezervju atjaunināšanas plānošana un kontrole, komandējumu 
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organizēšana, Ceļu satiksmes negadījumu novēršanas pasākumu veikšanai nepieciešamo finanšu 

līdzekļu pieprasīšana un piešķirto finanšu līdzekļu plānošana, izlietošana un uzskaite. 

Ministrija un tās padotības iestādes pielieto RVS „Horizon”, kas nodrošina vienotu 

personāla un grāmatvedības uzskaites pamatprincipu ieviešanu un konsolidētā finanšu pārskata 

sagatavošanu atbilstoši normatīvo aktu grāmatvedības jomā prasībām. Budžeta plānošanā un 

izpildes uzraudzībā ministrija pielieto RVS moduli “Budžeta plānošanas un izpildes kontroles 

risinājumu funkcionalitāte”. 

Atbilstoši ministrijas Iekšējā audita nodaļas stratēģiskajā plānā noteiktajām prioritātēm 

un gada plānā izvirzītajiem uzdevumiem, pārskata periodā ir noslēgti 12 iekšējie auditi, no 

kuriem 9 nozares pamatdarbības sistēmu auditi un trīs vadības un atbalsta funkciju sistēmu 

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

iekšējās kontroles sistēmas trūkumiem, nepietiekami identificētiem vai pārvaldītajiem riskiem un 

sniegti ieteikumi atklāto problēmu risināšanai. 
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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 150 111 39 135.1 98.8 36.3             

Personāla mainība 8.00% 6.3% 12.8%                   

IeM nodarbinātie (31.12.1014)       136 100 36 102 74 28 34 26 8 

Sadalījumā pa izglītību 

līmeņiem* 
      136 100 36 102 74 28 34 26 8 

Vidējā izglītība       7 0 7 7 0 7 0 0 0 

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

Augstākā izglītība, t.sk.:       127 100 27 93 74 19 34 26 8 

maģistrs (akadēmiskais grāds)       32 27 5 24 19 5 8 8 0 

maģistrs (profesionālais grāds)       42 35 7 31 26 5 11 9 2 

bakalaurs (akadēmiskais grāds)       20 15 5 14 12 2 6 3 3 

bakalaurs (profesionālais grāds)       13 8 5 9 5 4 4 3 1 

Sadalījumā pa vecuma grupām       136 100 36 102 74 28 34 26 8 

no 20 līdz 24       3 1 2 2 1 1 1 0 1 

no 25 līdz 29       12 8 4 9 7 2 3 1 2 

no 30 līdz 34       28 23 5 20 17 3 8 6 2 

no 35 līdz 39       24 21 3 20 17 3 4 4 0 

no 40 līdz 44       18 16 2 13 11 2 5 5 0 

no 45 līdz 49       8 5 3 5 3 2 3 2 1 

no 50 līdz 54       16 10 6 11 5 6 5 5 0 

no 55 līdz 59       14 8 6 13 7 6 1 1 0 

no 60 līdz 64       9 6 3 6 5 1 3 1 2 

no 65 līdz 69       4 2 2 3 1 2 1 1 0 
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4. KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU 

 

4.1. Pasākumi, kas veikti sabiedrības informēšanai un izglītošanai 

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

mājaslapā internetā publicētas 173 preses relīzes par ministrijas darba aktualitātēm un sabiedrībai 

nozīmīgiem jautājumiem. Iekšlietu ministrijas Twitter kontā publicētas un pārpublicētas 139 

ziņas, ieskaitot atbildes uz iedzīvotāju jautājumiem. Iekšlietu ministrijas mājaslapā regulāri tika 

ievietota nozares aktuālākā informācija un foto galerijas.  

Ministrijas vadības un nozares ekspertu piedalīšanās Ministru kabineta organizētajās 

informācijas sniegšanas aktivitātēs medijiem par sabiedrībai nozīmīgiem jautājumiem.  

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

pasākums; pirmā iekšlietu ministra Miķeļa Valtera 140.jubilejai un Latvijas Republikas 

Neatkarības atjaunošanas dienai veltīts Kurzemes reģiona iekšlietu dienestu darbinieku svinīgās  

apbalvošanas pasākums un Iekšlietu ministrijas svinīgie apbalvošanas pasākumi; Iekšlietu 

ministrijas Ēnu diena, piedalīšanās akcijā "Gaismas ceļā - Grāmatu draugu ķēde",  lai 

līdzdarbotos jaunās Rīgas Nacionālās bibliotēkas atklāšanā; informatīvi izglītojošs projekts “Esi 

drošs – neesi pārdrošs” (ietverot prevencijas pasākumus, preses konferenci un citas masu mediju 

aktivitātes par bērnu drošību); Iekšlietu ministrijas sporta sezonas noslēguma sacensības 

Kandavā; Asinsdonoru dienas; Atvērto durvju diena Iekšlietu ministrijā,    

Veikti sagatavošanās pasākumi komunikācijas jomā Latvijas prezidentūrai ES Padomē.   

 

4.2. Pasākumi sabiedrības viedokļa izzināšanai par apmierinātību ar valsts iestādes 

darba kvalitāti un to rezultāti 

Līdzdalība Valsts kancelejas organizētajā iniciatīvā “Mazinām slogu kopā!”, lai turpinātu 

uzlabot valsts sniegto pakalpojumu kvalitāti iedzīvotājiem.  Iekšlietu ministrijas mājaslapā tika 

izvietota informācija, kā arī izplatīti drukātie materiāli par mobilo aplikāciju “Futbols” iniciatīvas 

“Mazinām slogu kopā!” ietvaros. Valsts kancelejas mobilā aplikācija „Futbols” Apvienoto Nāciju 

Organizācijas (ANO) rīkotajā mobilo lietotņu konkursā „World Summit Award Mobile (WSA 

Mobile)” tika ierindota starp 40 labākajām pasaulē. 

 

http://www.mazaksslogs.gov.lv/futbols/sakums/
http://www.wsa-mobile.org/
http://wsa-mobile.org/winners?field_year_value_many_to_one=2014&field_category_value_many_to_one=All
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4.3. Sadarbība ar nevalstisko sektoru 

Noslēgts granta līgums ar Starptautiskās Migrācijas organizācijas (IOM) pārstāvniecību 

Latvijas Republikā par projekta “Brīvprātīgās atgriešanās un reintegrācijas palīdzības sniegšanu 

Latvijā, 2014.-2015.gads” īstenošanu.  

Ar Latvijas Drošības un aizsardzības industriju federāciju un Aizsardzības ministriju 

parakstīts Sadarbības memorands par “Varoņu programmas” īstenošanu, kas sniedz iespēju 

uzņēmumiem un organizācijām atbalstīt drošības un aizsardzības nozarē strādājošos un viņu 

ģimenes locekļus. 

Iekšlietu ministrijas un nevalstisko organizāciju sadarbības memorandam pievienojusies 

biedrība “Apsardzes darbinieku biedrība”.  

2014.gadā sadarbībā ar nevalstiskajām organizācijām tika organizētas   četras  Iekšlietu 

ministrijas Sabiedriskās drošības konsultatīvās padomes sēdes, četras Sabiedriskās drošības 

trīspusējās sadarbības apakšpadomes sēdes, divas darba grupas “Programmas cilvēku 

tirdzniecības novēršanai 2009.-2013.gadam” īstenošanai un divas darba grupas “Cilvēku 

tirdzniecības novēršanas pamatnostādņu 2014.-2020.gadam” īstenošanai.    

IOM Rīgas biroja un biedrības “Patvērums “Drošā māja”” pārstāvju līdzdalība Eiropas 

migrācijas tīkla Latvijas kontaktpunkta izpētes darbu un politikas ziņojuma izstrādē.  

 Sadarbība ar Latvijas Drošības biznesa asociāciju un Drošības nozares kompāniju 

asociāciju Apsardzes darbības likumprojekta izstrādes un Ministru kabineta noteikumu projektu 

laikā.  

 Darba sanāksmes ar biedrību “Patvērums “Drošā māja”” jautājumos par konstatētajām 

jaunām cilvēktirdzniecības formām.  
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5. NĀKAMAJĀ GADĀ PLĀNOTIE PASĀKUMI 

 

5.1. Iepriekšējā gadā uzsāktie pasākumi, kuri tiks turpināti 

 Likumprojekta ”Repatriācijas likums” sagatavošana, kura mērķis ir sekmēt un atbalstīt 

Latvijas pilsoņu, latviešu un lībiešu (līvu) izcelsmes personu un viņu ģimenes locekļu 

pārcelšanos uz dzīvi un adaptāciju Latvijā, noteikt repatrianta, viņa ģimenes locekļa 

statusa piešķiršanas un atņemšanas kārtību, kā arī repatrianta tiesības uz materiālo 

palīdzību (atbalstīts Ministru kabineta 2015. gada 3. marta sēdē, iesniegts izskatīšanai 

Saeimā); 

 Likumprojekta ”Patvēruma likums” (VSS-935, TA-551) sagatavošana, kura mērķis ir 

nodrošināt personu tiesības Latvijas Republikā saņemt patvērumu, iegūt bēgļa vai 

alternatīvo statusu vai saņemt pagaidu aizsardzību (atbalstīts Ministru kabineta 2015. gada 

31. marta sēdē); 

 Likumprojekta ”Civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas likums” (VSS-629) 

sagatavošana, lai pilnveidotu civilās aizsardzības sistēmu ar mērķi paaugstināt 

infrastruktūras un cilvēku drošību; 

 Likumprojekta ”Oficiālās elektroniskās adreses likums” (VSS-808, TA-244) 

sagatavošana, kura mērķis ir nodrošināt drošu, efektīvu un kvalitatīvu elektronisko saziņu 

un elektronisko dokumentu apriti starp valsts iestādēm un privātpersonām (izsludināts 

Valsts sekretāru sanāksmē 2014. gada 28. augustā, izskatīts Valsts sekretāru sanāksmē 

2015. gada 12. martā); 

 Valsts policijas attīstības koncepcijas projekta (VSS-17, TA-1481), kas nosaka Valsts 

policijas turpmākās attīstības ilgtermiņa stratēģiskus pamatvirzienus, būtiskākos 

uzdevumus un risinājumus policijas darbinieku motivācijai atbilstoši saviem darba 

rezultātiem un karjeras izaugsmes perspektīvām, saskaņošana, precizēšana un iesniegšana 

izskatīšanai Ministru kabinetā (projekts konceptuāli atbalstīts Ministru kabineta komitejas 

2014. gada 25. augusta sēdē); 

 Konceptuāla ziņojuma par imigrācijas politiku projekta sagatavošana, atspoguļojot tajā 

pašreizējo situāciju un iezīmējot turpmākās darbības pamatvirzienus, lai valsts nevis 

tērētu līdzekļus imigrantu uzturēšanai, bet imigranti dotu pēc iespējas lielāku ekonomisko 

labumu; 



IEKŠLIETU MINISTRIJAS 

2014. GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS 

 

37 

 

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

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

ziņojumam ”Par pasākumiem, kurus paredzēts īstenot Informācijas sabiedrības attīstības 

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

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

pārvaldes pakalpojumu elektronizācija” ietvaros”; 

 Pasākumu veikšana Eiropas Robežu uzraudzības sistēmas (EUROSUR) ieviešanas plāna 

2014. - 2015. gadam ietvaros; 

 Nacionālā kriminālizlūkošanas modeļa izveides turpināšana, lai uzlabotu visu 

tiesībaizsardzības iestāžu sadarbību noziedzības apkarošanas jomā; 

 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 aizsardzības pret noziedzīgu 

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

apkarošanas plānā 2014.-2016. gadam paredzēto uzdevumu realizācijas koordinēšana un 

īstenošana; 

 Projekta “Robežapsardzības informācijas sistēmas (RAIS) izstrāde”;  

 Projekta “Iekšlietu ministrijas radiosakaru sistēmas attīstība”; 

 Projekta „Vienota kontaktu centra platforma operatīvo dienestu darba atbalstam un 

publisko pakalpojumu piegādei” izstrāde; 

 Iekšlietu ministrijas un tās padotības iestāžu Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju 

tehnisko resursu pārvaldības procesa pārraudzība; 

 Eiropas struktūrfondu apakšaktivitātes 3.2.2.1.1. „Informācijas sistēmu un elektronisko 

pakalpojumu attīstība” projektu realizācijas uzraudzība: 

 „Robežapsardzības informācijas sistēmas (RAIS) izstrāde”; 

 „Iekšlietu ministrijas radiosakaru sistēmas attīstība”; 

 Projekta „Vienota kontaktu centra platforma operatīvo dienestu darba atbalstam un 

publisko pakalpojumu piegādei” apraksta un projekta pieteikuma izstrādes grupas vadība; 

 Darbības programmai „Izaugsme un nodarbinātība” 2.2.1.specifiskā atbalsta mērķa 

„Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes 
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un privātā sektora mijiedarbību” 2.2.1.1.pasākuma „Centralizētu publiskās pārvaldes IKT 

platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība” atbilstošo IeM 

apstiprināto projektu iesniegumu sagatavošanas un pieteikšanas koordinācija; 

 Iekšlietu ministrijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju padomes darba 

organizēšana; 

 Iekšlietu ministrijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju projektu pārvaldības 

grupas darba organizēšana; 

 IeM centralizēto IKT resursu pārvaldības procesu uzraudzība un kontrole; 

 Eiropas Parlamenta un Padomes e-Call direktīvas ieviešanas pasākumu plāna izpildes 

koordinācija un kontrole. 

 

5.2. Nākamā gada galvenie uzdevumi un pasākumi 

 Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē darba programmas iekšlietu jomā 

īstenošana; 

 Drošības pasākumu plānā saistībā ar Latvijas prezidentūru Eiropas Savienības Padomē 

paredzēto drošības pasākumu īstenošana, koordinēšana un uzraudzība; 

 Nacionālās drošības koncepcijas projekta sagatavošana; 

 Koncepcijai ”Par jaunu darba samaksas sistēmu Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un 

Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm” pakārtoto 

tiesību aktu projektu sagatavošana, lai 2016. gadā uzsāktu koncepcijā paredzēto mērķu un 

uzdevumu īstenošanu; 

 Iekšlietu nozares informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) attīstības stratēģijas 

izstrāde, veicinot Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu darbības augstāku efektivitāti; 

 Grozījumu sagatavošana Publisko iepirkumu likumā ar mērķi atvieglot valsts drošības un 

aizsardzības jomas iepirkumu procedūras; 

 Pasažieru datu reģistra sistēmas izveides uzsākšana ar mērķi palielināt gaisa satiksmes 

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

noziegumu novēršanu, atklāšanu un izmeklēšanu; 

 Katastrofu riska novērtēšanas metodoloģijas sagatavošana ar mērķi ieviest civilās 

aizsardzības plānu izstrādi, pamatojoties uz vienotu pieeju katastrofu riska novērtēšanā; 
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 Informatīvā ziņojuma projekta sagatavošana par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību 

„Iekšlietu ministrijas poliklīnika” turpmāko juridisko statusu un priekšlikumiem par 

turpmāko rīcību; 

 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 

84.Ģenerālajā asamblejā; 

 Koordinēt ministrijas vadības tikšanās ar Latvijā akreditētajiem ārvalstu vēstniekiem un 

diplomātiem, starptautisko organizāciju pārstāvjiem, kā arī ārvalstu delegācijām. 

Nodrošināt sadarbību ar Latvijas Republikas vēstniecībām un pārstāvniecībām ārvalstīs; 

 Nodrošināt ministrijas padotībā esošo iestāžu kompetencē esošo Šengenas novērtēšanas 

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

citām kompetentajām valsts pārvaldes iestādēm, kā arī Eiropas Savienības Padomes 

Ģenerālsekretariātu Šengenas novērtēšanas mehānisma darbības jautājumos. 

 

5.3. Nākamā gada plānotie sadarbības projekti un pētījumi 

 Turpinājums dalībai 2013. gadā uzsāktā biedrības „Resursu centrs sievietēm „Marta”” 

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

(HOME/2011/ISEC/AG/4000002172)/ Eiropas Komisijas Iekšlietu Ģenerāldirektorāta 

finanšu programma „Noziedzības profilakse un apkarošana” īstenošanā, Iekšlietu 

ministrijai nodrošinot projekta partnera pienākumus. Projekts tiek īstenots Latvijā, 

Igaunijā un Apvienotajā Karalistē; 

 Turpinājums dalībai 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; 

 Turpinājums projekta ”Stiprinot pašvaldību lomu darbam cīņā ar cilvēku tirdzniecību 

Baltijas jūras reģionā” (Nr. CBSSPSF/SC 042014/1)/ CBSS PSF vadībā un īstenošanā. 



IEKŠLIETU MINISTRIJAS 

2014. GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS 

 

40 

 

Projekta ietvaros tiks izstrādātas vadlīnijas pašvaldību darbiniekiem, kā veiksmīgi risināt 

cilvēku tirdzniecības gadījumus un kā attīstīt pašvaldību atbalsta cilvēku tirdzniecības 

upuriem mehānismus. Projekts tiek īstenots Dānijā, Igaunijā, Somijā, Vācijā, Latvijā, 

Lietuvā, Norvēģijā, Polijā, Krievijas Federācijā un Zviedrijā; 

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

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

Komisijas Iekšlietu Ģenerāldirektorāta finanšu programma „Noziedzības profilakse un 

apkarošana” vadība un īstenošanas koordinēšana. Projekts tiek īstenots Latvijā, Lietuvā, 

Igaunijā, Somijā, Īrijā un Slovākijā. Projekta ietvaros tiks izstrādāts pētījums par fiktīvām 

laulībām un cilvēktirdzniecību Latvijā, Igaunijā, Lietuvā, Īrijā un Slovākijā. 

 
5.4. Iekšlietu ministrijas (resora) ilgtermiņa saistības 2015. - 2017. gadā* 

7.tabula 

Pasākuma nosaukums 2015. gads 2016. gads 2017. gads 

Valsts pamatfunkciju īstenošana, tajā skaitā 

ilgtermiņa saistības 
39 886 300 41 043 274 36 934 624 

Maksājumi starptautiskajās institūcijās un 

programmās 
97 645 98 337 98 337 

Transportlīdzekļu noma 5 940 234 4 379 343 928 908 

Ātruma kontroles mērierīču darbības 

nodrošināšana 
74 594 54 176 36 027 

Speciālo ugunsdzēsības un glābšanas 

transportlīdzekļu iegāde 
2 845 744 11 382 974 10 673 135 

Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas 

valsts robežas demarkācija 
972 709   2 160 654 

Eiropas Savienības prasībām atbilstošu pasu, 

elektronisko identifikācijas karšu un uzturēšanās 

atļauju izsniegšana 

7 736 459 6 915 911   

Ceļu satiksmes pārkāpumu fiksēšanas tehnisko 

līdzekļu (fotoradaru) darbības nodrošināšana 
1 195 606 1 155 670 1 125 862 

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 494 530 494 530 494 530 
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Kronvalda ielā 52 nomas maksa  

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 7 700 582 

Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē 

nodrošināšana 2015. gadā 
5 833 254     

* Saskaņā ar likumu “Par valsts budžetu 2015. gadam” 

 


