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Godātais lasītāj!  

Iekšlietu nozarei ir jāgarantē sabiedriskā kārtība un drošība, bet tas 

ir iespējams tikai ar izglītotiem, sociāli nodrošinātiem, pozitīviem 

un motivētiem darbiniekiem. Svarīgi atcerēties – mērķi tiek 

sasniegti tikai ar komandas darbu! 

Iekšlietu ministrijas, it sevišķi iekšlietu ministra, galvenā prioritāte 

un vērtība ir iekšlietu sistēmā strādājošie darbinieki un viņu 

ģimenes locekļi. Man rūp ikviena darbinieka viedoklis, tāpēc ir 

būtiski, ka tiek nodrošināta nepastarpināta savstarpējā 

komunikācija-gan personiska, gan izmantojot tehnoloģiskās 

iespējas. 

Iekšlietu ministrijas un ministra uzdevums ir rast risinājumus, lai ilgtermiņā uzlabotu darbinieku 

materiālo stāvokli, darba vidi un mazinātu sociālo nevienlīdzību. 

Iekšlietu nozarei ir jāattīstās un jāiet kopsolī ar laiku, līdz ar to vadības līmenī tiek meklēti 

risinājumi, kādā veidā vislabāk pārraudzīt un vadīt procesus, uzlabot iekšlietu sistēmas efektivitāti. 

Ar procesiem mēs saprotam nepieciešamās izmaiņas normatīvajā regulējumā, uzdevumu izpildi, 

definēto mērķu sasniegšanu, darbinieku aktivitāti, dokumentu virzību un kvalitātes kontroli. Mums 

ir nepieciešams izanalizēt un uzlabot jebkurus iekšlietu nozares procesus. Jāpalielina jebkura 

procesa ātrums un kvalitāte, samazinot izdevumus un laika patēriņu. 

Mēs visi kopā esam atbildīgi arī par Eiropas un Latvijas iekšējās drošības turpmāko virzību. 

Latvijai līdz 2027.gadam jākļūst par drošāko Eiropas Savienības dalībvalsti, kas ir galvenais 

iekšlietu ministra stratēģiskais mērķis. Droša valsts ir nodrošināta valsts. Tikai drošai valstij ar 

zemu korupcijas slieksni ir pamats un iespēja attīstīties, kas tiešā veidā ietekmē arī mūsu visu 

kopējo labklājību. 

Stratēģiskais mērķis – Latvija, drošākā Eiropas dalībvalsts, ir sasniedzams ar darbu un attīstību 

šādos rīcības virzienos: 

 spēkā esošo nacionālā līmeņa un ES tiesību aktu un instrumentu efektīva īstenošana;  

 tehnoloģiskā attīstība un inovācijas; 

 informācijas sistēmu sadarbspēja; 

 informācijas apkopošana, apmaiņa un analīze; 

 naudas plūsmu izsekošana finanšu noziegumu apkarošanai;  

 tiesībaizsardzības iestāžu stiprināšana, ieskaitot ekspertu apmācības; 

 visaptveroša pieeja ES iekšējai un ārējai drošībai; 

 pārrobežu operatīvā sadarbība starp tiesībaizsardzības iestādēm; 

 korupcijas risku samazināšana līdz minimumam. 
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Nacionālajā līmenī jāturpina iesāktos darbus: 

 Iekšlietu ministrijas padotības iestāžu personāla formālās izglītības un profesionālās 

pilnveides sistēmu pilnveidošana; 

 Valsts robežjoslas infrastruktūras izbūve gar Latvijas Republikas - Krievijas 

Federācijas robežu un Latvijas Republikas - Baltkrievijas Republikas robežu;  

 Moneyval1 rekomendāciju ieviešana;  

 Valsts pārvaldes reformu plāna 2020 īstenošana; 

 pirmstiesas izmeklēšanas efektivitātes paaugstināšana. 

 

 

 

Cieņā, 

Iekšlietu ministrs 

Sandis Ģirģens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Eiropas Padomes noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas 

ekspertu komiteja 
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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. 

2.2. Ministrijas darbības virzieni un mērķi, kā arī īstenotās budžeta programmas un 

apakšprogrammas 

Ministrijas īstenotie darbības virzieni: 

 Nozaru vadība un politikas plānošana. Darbības virziena mērķis – plānot un izstrādāt 

iekšlietu politiku, kā arī nodrošināt nozares vadības procesus, organizēt, koordinēt un 

kontrolēt iekšlietu politikas īstenošanu. 

 Valsts policijas darbība. Darbības virziena mērķis – aizsargāt personu dzīvību, veselību, 

tiesības un brīvības, īpašumu, sabiedrības un valsts intereses no noziedzīgiem un citiem 

prettiesiskiem apdraudējumiem. 

 Valsts robežsardzes darbība. Darbības virziena mērķis – nodrošināt valsts robežas 

neaizskaramību, kā arī novērst nelegālo migrāciju. 
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 Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbība. Darbības virziena mērķis – 

nodrošināt savlaicīgu un kvalitatīvu ugunsgrēku dzēšanu un glābšanas darbu veikšanu, valsts 

ugunsdrošības uzraudzības veikšanu, kā arī vadīt, koordinēt un kontrolēt civilās aizsardzības 

sistēmas darbību. 

 Iekšējās drošības biroja darbība. Darbības virziena mērķis – nodrošināt tiesiskumu un 

objektivitāti tiesībaizsardzības iestāžu amatpersonu un darbinieku izdarīto noziegumu 

atklāšanā, izmeklēšanā, veicinot sabiedrības uzticību valsts pārvaldei. 

 Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes darbība. Darbības virziena mērķis – īstenot 

efektīvu migrācijas un patvēruma politiku, efektīvu personu tiesiskā statusa noteikšanas un 

iedzīvotāju uzskaites procedūru, nodrošināt PMLP pārziņā esošo informācijas sistēmu 

funkcionalitāti, ES prasībām un standartiem atbilstošu personu apliecinošu un ceļošanas 

dokumentu izdošanu. 

 Vienotās sakaru un informācijas sistēmas darbība. Darbības virziena mērķis – veicināt 

noziedzības novēršanu un apkarošanu, sabiedriskās kārtības un drošības aizsardzību, 

izmantojot informācijas apstrādes un analīzes līdzekļus, kā arī nodrošināt Iekšlietu ministriju 

un tās padotībā esošās iestādes ar Eiropas Savienības prasībām atbilstošām operatīvo 

radiosakaru un privāto elektronisko sakaru tīklu sistēmām. 

 Personāla fiziskā sagatavotība, veselība un sociālā aprūpe. Darbības virziena mērķis – 

veicināt darbinieku spējas īstenot valsts drošības un iekšlietu politikas pasākumus, nodrošināt 

darbinieku veselības stāvokļa un fiziskās sagatavotības atbilstību dienesta pienākumu izpildei, 

kā arī nodrošināt darbiniekiem veselības aprūpes pakalpojumus un sociālās garantijas, kas 

noteiktas attiecīgos normatīvos aktos. 

 Nodrošinājums iestāžu funkciju īstenošanai, atbalsts lietisko pierādījumu, arestētās un 

izņemtās mantas glabāšanā. Darbības virziena mērķis – uzlabot nodrošinājumu (apgādi) 

Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu darbības efektivitātes paaugstināšanai, sniegt 

profesionālu atbalstu atbildīgajām institūcijām un procesa virzītājiem lēmumu izpildē par 

rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu un administratīvo pārkāpumu lietās 

izņemto mantu un dokumentiem. 

 Drošības policijas darbība ar mērķi īstenot pretizlūkošanas un operatīvās darbības 

pasākumus, izmeklēšanas darbības saistībā ar noziedzīgiem nodarījumiem valsts drošības 

jomā, valsts noslēpuma aizsardzības pasākumus, valsts amatpersonu aizsardzības pasākumus, 
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valsts konstitucionālās iekārtas un ekonomiskās drošības interešu aizsardzības pasākumus,  kā 

arī pretterorisma pasākumus un to koordinēšanu. 

1.2 Īstenotās budžeta programmas un apakšprogrammas 

Ministrija savu darbību pārskata gadā veica šādu budžeta programmu un apakšprogrammu 

ietvaros:  

 Iekšlietu ministrijas vienotā sakaru un informācijas sistēma: 

-   Vienotās sakaru un informācijas sistēmas uzturēšana un vadība; 

 Valsts policijas darbība: 

- Valsts policija; 

 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;  

 Iekšējās drošības biroja darbība; 

 Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu un pasākumu īstenošana: 

- Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020);  

 Eiropas Kopienas iniciatīvas projektu un pasākumu īstenošana: 

- Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Kopienas iniciatīvu fondu finansējumu; 

- FRONTEX Aģentūras starptautisko operāciju nodrošināšana; 

 Mērķa Eiropas teritoriālā sadarbība pārrobežu sadarbības programmu, projektu un 

pasākumu īstenošana: 

- Pārrobežu sadarbības programmu projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020); 
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- Atmaksas valsts pamatbudžetā par Pārrobežu sadarbības programmu finansējumu 

(2014-2020); 

 Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana: 

- Eiropas migrācijas tīkla projektu un pasākumu īstenošana; 

- Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības 

Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm; 

- Eiropas Savienības programmas Erasmus+ projektu īstenošanas nodrošināšana; 

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

pasākumu īstenošana (2014-2020); 

- Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas programmas Apvārsnis 2020 projektu un 

pasākumu īstenošana; 

- Atmaksas valsts pamatbudžetā par Iekšējās drošības un Patvēruma, migrācijas un 

integrācijas fondu finansējumu (2014-2020); 

- Izdevumi citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu 

īstenošanai; 

 Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti: 

- Atmaksas valsts pamatbudžetā par pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem 

projektiem; 

 Nozaru vadība un politikas plānošana; 

 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums. 

1.3 Pārskata gada galvenie uzdevumi (prioritātes, pasākumi) 

 Iekšlietu ministrijas prioritātes 2018.gadā: 

- Paaugstināt Iekšlietu ministrijas padotības iestāžu personāla motivāciju un darba 

pienākumu izpildes kvalitāti, pilnveidot kvalifikācijas paaugstināšanas un izglītības 

sistēmu, paplašināt informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pielietošanu, pilnveidot 

metodisko vadību un mazināt birokrātiskās prasības, lai uzlabotu darba rezultātus un 

sabiedrībai sniedzamos pakalpojumus. 

- Uzlabot pirmstiesas izmeklēšanas darba kvalitāti un metodisku atbalstu, vienkāršot un 

standartizēt kriminālprocesa lietvedību un attīstīt fizisko un informācijas tehnoloģiju 

infrastruktūru, lai veicinātu efektīvāku kriminālprocesa norisi, it īpaši organizētās 

noziedzības, noziegumu pret bērniem, ekonomisko noziegumu, noziedzīgi iegūtu 
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līdzekļu, narkotisko vielu izplatības, cilvēktirdzniecības un kibernoziegumu 

apkarošanu. 

 

 Iekšlietu ministrijas uzdevumi un pasākumi 2019.gadā: 
 

1. Sagatavots Konceptuālais ziņojums par imigrācijas politiku, kurā analizēta ārzemnieku 

ieceļošanas sistēma un paredzēti konkrēti pasākumi tās uzlabošanai (Ministru kabineta 

2018.gada 15.februāra rīkojums Nr.61). 

2. Sagatavots konceptuālais ziņojums Par valsts politiku ugunsdrošības jomā (Ministru 

kabineta 2019.gada 9.janvāra rīkojums Nr.7). 

3. Sagatavots konceptuālais ziņojums Par efektīvāko institucionālās pārvaldības modeli 

vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas un civilstāvokļa aktu reģistrācijas jomā 

(Ministru kabineta 2018.gada 6.jūlija rīkojums Nr.303). 

4. Sagatavota Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta līdzfinansētās programmas 

Starptautiskā policijas sadarbība un noziedzības apkarošana koncepcija (Ministru 

kabineta 2018.gada 4.septembra rīkojums Nr.408). 

5. Izstrādāts Ieroču aprites likums (pieņemts Saeimā 14.03.2019.gada 14.martā, stājas spēkā 

2019.gada 10.aprīlī), kura mērķis ir pārņemt ES direktīvu, lai ieviestu vienotus ieroču 

aprites nosacījumus Eiropas Savienībā un novērstu terorisma draudus. 

6. Izstrādāts jauns Valsts materiālo rezervju likums (pieņemts Saeimā 2018.gada 

1.novembrī, stājās spēkā 2019.gada 1.janvārī). 

7. Sagatavots Organizētās noziedzības novēršanas un apkarošanas plāns 2018.-

2020.gadam (apstiprināts ar Ministru kabineta 2018.gada 28.februāra rīkojumu Nr.90). 

8. Sagatavots informatīvais ziņojums Par Cilvēku tirdzniecības novēršanas pamatnostādņu 

2014.–2020.gadam ieviešanu no 2014.gada līdz 2016.gadam. 

9. Sagatavots informatīvais ziņojums Par Narkotisko un psihotropo vielu un to atkarības 

izplatības ierobežošanas un kontroles pamatnostādņu 2011.–2017. gadam izpildi 

(izskatīts Ministru kabinetā 2019.gada 26.februārī prot. Nr.10, 54§). 

10. Sadarbībā ar Lietuvas Republikas Iekšlietu ministriju un Moldovas Republikas Iekšlietu 

ministriju no 2018.gada 23.februāra līdz 2018.gada 25.oktobrim īstenots starptautisks 

projekts Uzlabojot Moldovas spējas cilvēku tirdzniecības apkarošanā. Projekts īstenots 

Starptautiskā Migrācijas politikas attīstības centra (ICMPD) īstenotās Eiropas Komisijas 



IEKŠLIETU MINISTRIJAS 

2018. GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS 

 

10 

 

iniciatīvas vispārējās pieejas migrācijai un mobilitātei (VPMM) nodrošināšanai (ISF-

Police) ietvaros. 

11. Izstrādāts ikgadējais informatīvais ziņojums Par konceptuālajā ziņojumā “Par valsts 

austrumu robežas kontroli un aizsardzību” rīcības plānā paredzēto pasākumu īstenošanu 

(DV). 

12. Veikti pasākumi valsts apdraudējuma pārvarēšanas mācību Kristaps 2018 nodrošināšanai 

un NATO krīzes vadības mācību CMX 2018 plānošanā, koordinēšanā un dalības 

nodrošināšanā. 

13. NATO septiņu rekomendāciju ieviešanas nacionālajā līmenī koordinēšana un informatīvā 

ziņojuma par NATO rekomendāciju īstenošanu nacionālajā līmenī sagatavošana.  

14. Dalības nodrošināšana NATO Civilo ārkārtas situāciju plānošanas komitejas (CEPC) 

Ģenerāldirektorāta sanāksmēs un NATO organizētajās darba grupās un semināros.  

15. Izstrādāts informatīvais ziņojums Par kritiskās infrastruktūras drošības situāciju 

2017.gadā (Ministru kabineta 2018.gada 12.decembra rīkojums Nr.1-9-56-k). 

16. Sagatavots Ministru kabineta rīkojums Par kritiskās infrastruktūras kopumu 

(26.03.2018. rīkojums Nr.119-k). 

17. Informatīvajā ziņojumā par Rīcības plānā personu, kurām nepieciešama starptautiskā 

aizsardzība, pārvietošanai un uzņemšanai Latvijā, paredzēto pasākumu izpildi paredzēto 

uzdevumu īstenošana. 
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1.4 Iekšlietu ministrijas struktūra un padotībā esošās iestādes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministrijas padotībā 2018. gadā ir šādas iestādes: 

 Valsts policija (pakļautībā – Valsts policijas koledža); 

 Valsts robežsardze (pakļautībā – Valsts robežsardzes koledža); 

 Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (pakļautībā – Ugunsdrošības un civilās 

aizsardzības koledža); 

 Drošības policija; 

 Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde; 

 Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs; 
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 Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centrs; 

 Nodrošinājuma valsts aģentūra;  

 Iekšējās drošības birojs 

Ministrija ir kapitāla daļu turētāja valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību Iekšlietu 

ministrijas poliklīnika (turpmāk – kapitālsabiedrība) 

Ministrijas struktūra uz 2018. gada 31. decembri2: 

 Ministra birojs 

 Valsts sekretārs, valsts sekretāra vietnieki  

 Juridiskais departaments (Normatīvo aktu nodaļa, Tiesiskā atbalsta nodaļa, Starptautisko 

tiesību nodaļa) 

 Nozares politikas departaments (Plānošanas nodaļa, Politikas izstrādes nodaļa) 

 Eiropas lietu un starptautiskās sadarbības departaments (Eiropas lietu nodaļa, Starptautisko 

projektu koordinācijas nodaļa, Starptautiskās sadarbības nodaļa, nozares padomnieki) 

 Personāla vadības un administratīvais departaments (Personāla vadības nodaļa, Dokumentu 

pārvaldības nodaļa)- 

 Finanšu vadības departaments (Finanšu politikas un metodoloģijas nodaļa, Budžeta nodaļa, 

Projektu kontroles nodaļa, Galvenās grāmatvedības nodaļa) 

 Informātikas un sakaru nodaļa 

 Iekšējā audita nodaļa 

 Komunikācijas nodaļa 

 Slepenā režīma nodaļa 

 Resursu vadības sistēmas Horizon (turpmāk – RVS Horizon) projekta vadītājs 

Ministrijas struktūru un darba organizāciju nosaka reglaments3.  

  

                                                           
2 Ar 2017. gada 1. decembri stājās spēkā ar Iekšlietu ministrijas 2017. gada 29. novembra rīkojumu Nr.1-12/2761 apstiprinātais Iekšlietu 

ministrijas amatu saraksts un strukturālā shēma 
3 Iekšlietu ministrijas 2011. gada 6. jūnija reglaments Nr.20 (ar grozījumiem – Iekšlietu ministrijas 2013. gada 20. septembra reglaments Nr.1-

10/33) 

http://www.iem.gov.lv/lat/ministrija/struktura/valsts_sekretars/valsts_sekretara_vietnieks3/resursu_vadibas_sistemas__horizon__koordinators/
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2. FINANŠU RESURSI UN IESTĀDES DARBĪBAS REZULTĀTI 

 

Iekšlietu nozares kopējo izdevumu izmaiņas no 

2016. līdz 2021. gadam, euro 

 

  

Avots: paskaidrojums Iekšlietu ministrijas 2018.gada budžetam; 2018.gads- saskaņā ar likumu “Par valsts budžetu 2018.gadam” 

 

2.1  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. 

1.tabula 

Kapitālsabiedrības Iekšlietu ministrijas poliklīnika darbības rādītāji par 2018. gadu 

 

Nr. Rādītāji      (euro) 

1. Kapitālsabiedrības pamatkapitāls 571 695  

2. Valsts kapitāla daļas 571 695  

3. Valsts kapitāla daļas (%) 100 
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4. Finanšu resursu avoti un ieņēmumu apmērs 2 228 257 

4.1. Ieņēmumi no veselības aprūpes pakalpojumiem 2 212 198 

4.2. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi 16 059 

4.3. Saņemtie procenti 0 

5. Ieņēmumu izlietojums (izdevumi) 2 225 994  

5.1. Materiālu iegāde 215 736  

5.2. Pakalpojumu izmaksas 242 750  

5.3. Darbinieku atalgojums  1 343 192  

5.4. Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas  386 278  

5.5. Pārējie izdevumi 38 038  

 

 

2.2  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 prioritārie mērķi 4 vidēja termiņa politikas plānošanai un īstenošanai 

 

 Panākt cilvēktiesību standartu ievērošanas augstāku nodrošinājumu un atklātības principa 

vienotu izpratni un piemērošanu. Uzlabot Iekšlietu ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu 

darbības kvalitāti, veicinot kvalificēta personāla piesaisti dienestam, kā arī paaugstināt esošo 

amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm motivāciju turpināt dienestu Iekšlietu 

ministrijas sistēmas iestādēs. 

 Uzlabot pirmstiesas izmeklēšanas darba kvalitāti un metodisku atbalstu, vienkāršot un 

standartizēt kriminālprocesa lietvedību un attīstīt fizisko un informācijas tehnoloģiju 

infrastruktūru, lai veicinātu efektīvāku kriminālprocesa norisi. 

 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 

                                                           
4 Ar Iekšlietu ministrijas 2017. gada 24. maija rīkojumu Nr.1-12/1213 apstiprinātā Iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2017.-

2019. gadam. 
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sistēmas pilnveidošanu, kas vērsta uz ekonomisko izaugsmi. 

 Paaugstināt Iekšlietu ministrijas padotības iestāžu personāla motivāciju un darba pienākumu 

izpildes kvalitāti, pilnveidot kvalifikācijas paaugstināšanas un izglītības sistēmu, paplašināt 

informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pielietošanu, pilnveidot metodisko vadību un 

mazināt birokrātiskās prasības, lai uzlabotu darba rezultātus un sabiedrībai sniedzamos 

pakalpojumus. 

 Nodrošināt Latvijas interesēm atbilstošas ārzemnieku ieceļošanas sistēmas pilnveidošanu, kas 

vērsta uz ekonomisko izaugsmi. Iekšlietu ministrijas kompetences ietvaros īstenot personu, 

kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošanas un uzņemšanas pasākumus.  

 Nodrošināt pakāpenisku Eiropas Savienības un Latvijas Republikas austrumu robežas izbūvi 

un aprīkošanu valsts un ekonomiskās drošības draudu novēršanai.  

 Attīstīt fizisko un informācijas tehnoloģiju infrastruktūru, lai nodrošinātu Iekšlietu ministrijas 

sistēmas iestāžu darbības augstāku efektivitāti.  

 Nodrošināt kvalitatīvu Iekšlietu ministrijas pārstāvību Eiropas Savienībā. 

 

 Ministrijas darbība pārskata periodā tika plānota un veikta saskaņā ar Iekšlietu ministrijas 

darbības stratēģiju 2017.-2019.gadam, kā arī Iekšlietu ministrijas 2018.gada darba plānu un 

Valdības rīcības plānu. Izvērtējot gan ārējos, gan iekšējos drošības riskus, iekšlietu nozarē īpaša 

uzmanība 2018. gadā tika veltīta un turpmākajos gados tiks veltīta tādiem jautājumiem kā 

terorisms, organizētā noziedzība, kibernoziedzība, nelegālā migrācija, cilvēku tirdzniecība, 

vardarbība, dabas un cilvēku izraisītas katastrofas. 

 
Politikas plānošana 

 

Pārskata gadā sagatavoti šādi nozīmīgi attīstības plānošanas dokumenti (projekti), kā arī 

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

vai kuru sagatavošanā piedalījusies ministrija un attiecīgās tās padotībā esošās iestādes: 

Konceptuālie ziņojumi: 

 Par valsts politiku ugunsdrošības jomā  



IEKŠLIETU MINISTRIJAS 

2018. GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS 

 

16 

 

Paredzēts īstenot pasākumus valsts ugunsdrošības uzraudzības un prevencijas darbu 

pilnveidošanai, brīvprātīgo ugunsdzēsēju organizāciju un pašvaldību ugunsdzēsības dienestu 

attīstībai, kā arī ugunsdrošības pakalpojumu sniegšanas jomas regulēšanai. 

 Par imigrācijas politiku 

Paredzēts izstrādāt jaunu Imigrācijas likumu, lai izveidotu līdzsvarotu un Latvijas interesēm 

atbilstošu ārzemnieku ieceļošanas sistēmu, kas vērsta uz Latvijas pamatiedzīvotāju interešu 

ievērošanu, ekonomiskās migrācijas nodrošināšanu atbilstoši valsts tautsaimniecības izaugsmes 

vajadzībām, labvēlīgu ieceļošanas un uzturēšanās nosacījumu radīšanu ārvalstu investoriem, kuri 

veic investīcijas Latvijas tautsaimniecībā, kā arī administratīvo procedūru vienkāršošanu. 

 Par efektīvāko institucionālās pārvaldības modeli vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas 

un civilstāvokļa aktu reģistrācijas jomā 

Paredzēts pārveidot Civilstāvokļa aktu reģistrācijas informācijas sistēmas (CARIS) un Iedzīvotāju 

reģistra (IR) darbības procesu funkcionalitāti, izveidojot vienotu Fizisko personu reģistru. 

 Par tiesībaizsardzības iestāžu amatpersonu izglītības sistēmas pilnveidi (projekts, 13.11.2018.  

iesniegts izskatīšanai Ministru kabinetā) 

Starpinstitūciju darba grupa izvērtēja vairākus profesionālās augstākās izglītības ieguves 

risinājumu variantus tiesībaizsardzības iestāžu amatpersonu izglītības sistēmas pilnveidē un 

secināja, ka par valsts un sabiedrības interesēm visatbilstošāko risinājumu ir atzīstama jaunas 

struktūrvienības izveide kādā no valsts universitātēm un uz Valsts policijas vecākā virsnieka 

profesijas standarta pamata izstrādātu studiju programmu īstenošana, kuru ietvaros 

tiesībaizsardzības iestāžu vajadzībām ilgtermiņā tiktu sagatavoti nepieciešamie speciālisti.  

 Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda līdzfinansētās 

programmas "Starptautiskā policijas sadarbība un noziedzības apkarošana" koncepcijas 

projekts 

Projekta mērķis ir stiprināt vairāku ieinteresēto pušu kapacitāti ekonomisko noziegumu novēršanā 

un apkarošanā Latvijā, kā arī nodrošināt, to ka ar bērniem, kas cietuši no vardarbības vai ir kļuvuši 

par tās lieciniekiem, Latvijā tiek strādāts bērniem draudzīgā veidā (ieviešot Barnhaus modeli).  
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Plāni: 

 Organizētās noziedzības novēršanas un apkarošanas plāns 2018.-2020.gadam 

Plāna mērķis ir efektivizēt ar organizēto noziedzību saistītu noziedzīgo nodarījumu novēršanu un 

apkarošanu, samazinot to negatīvo ekonomisko ietekmi, un radīt pilnvērtīgus apstākļus tiesību 

aizsardzības iestāžu cīņai ar organizētu noziedzību. 

 Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm 

profesionālās izglītības attīstības rīcības plāns 2018.– 2021.gadam  

Rīcības plāna mērķis ir sekmēt amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm kompetenču 

pilnveidi un sniegto pakalpojumu kvalitāti. 

 Pasākumu plāns noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanai 

laikposmam līdz 2019. gada 31. decembrim 

Pasākumu plāns izstrādāts, lai pilnībā ievestu Finanšu sektora attīstības plāna 2017.-2019.gadam 

prioritāti - novērst noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas riskus, 

paaugstinot valsts starptautisko reputāciju finanšu tirgos un institūcijās. Plāna mērķis ir stiprināt 

spējas cīnīties ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, terorisma finansēšanu un proliferāciju un 

samazināt vispārējos noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas (turpmāk - 

NILLTF) riskus, nodrošinot atbilstību starptautiskajām saistībām un standartiem NILLTF 

novēršanas jomā un veicinot sabiedrisko drošību, ekonomiskas vides konkurētspēju un uzticamību 

Latvijas jurisdikcijai.  

 Attīstības sadarbības politikas plāns 2018. gadam 

Plāns izstrādāts, lai veicinātu Latvijas attīstības sadarbības prioritāšu īstenošanu. 

 Narkotiku lietošanas un izplatības ierobežošanas plāns 2019. – 2020. gadam (projekts) 

Plāns izstrādāts, lai turpinātu Narkotisko un psihotropo vielu un to atkarības izplatības 

ierobežošanas un kontroles pamatnostādnēs 2011. - 2017. gadam izvirzītos mērķus. 
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Informatīvie ziņojumi: 

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

31.punktā paredzēto noteikumu īstenošanas gaitu un rezultātiem (projekts) 

 Informatīvais ziņojums Par Cilvēku tirdzniecības novēršanas pamatnostādņu 2014.–

2020.gadam ieviešanu no 2014.gada līdz 2016.gadam 

 Informatīvais ziņojums Par ugunsdzēsības depo izveidi Ādažos 

 Informatīvais ziņojums Par tehnisko līdzekļu (fotoradaru) turpmākās darbības nodrošināšanu 

(atjaunošanu) un tās finansēšanas avotiem (projekts) 

Ministrija iesaistīta arī šādu nozīmīgu politikas plānošanas dokumentu, kas valdībā apstiprināti 

2017. gadā, sagatavošanā un tajos noteikto uzdevumu izpildē: 

 Attīstības sadarbības politikas plāns 2017.gadam 

 Ceļu satiksmes drošības plāns 2017.-2020. gadam 

 Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādņu 

2012.-2018.gadam īstenošanas plāns 2017.-2018.gadam 

 HIV infekcijas, seksuālās transmisijas infekciju, B un C hepatīta izplatības ierobežošanas 

rīcības plāns 2018.-2020.gadam 

 ES finanšu interešu aizsardzības koordinācijas dienesta (AFCOS) darbības stratēģija un 

pasākumu plāns 2017.-2019.gadam 

 Informatīvais ziņojums Par priekšlikumiem turpmākai rīcībai, lai izveidotu mehānismu 

konfiscēto noziedzīgi iegūto līdzekļu izmantošanai 

 Informatīvais ziņojums Par Ministru kabineta 2015.gada 11.augusta sēdes 

protokollēmuma (prot. Nr.38 41.§) “Informatīvais ziņojums “Par personas apliecību 

plašākas izmantošanas iespējām” 2.punktā dotā uzdevuma izpildes gaitu” 

 Rīkojums Par prioritārajiem virzieniem zinātnē 2018.–2021.gadā 

 Informatīvais ziņojums Administratīvā sloga mazināšana valsts pārvaldē 

 Informatīvais ziņojums Par Latvijas civilo ekspertu dalību starptautiskajās misijās 2017.- 

2019.gadā 

 Rīkojums Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās 

pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 14.0 versija) 
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Pārraudzīts un koordinēts darbs šādos nozīmīgos politikas plānošanas dokumentos 

paredzēto pasākumu īstenošanā: 

 Rīcības plāns personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošanai un 

uzņemšanai Latvijā 

 Valsts pārvaldes reformu plāns 2020 

 Latvijas Republikas valsts robežas integrētas pārvaldības koncepcija 2013.-2018.gadam 

 Bērnu noziedzības novēršanas un bērnu aizsardzības pret noziedzīgu nodarījumu 

pamatnostādnes 2013.–2019.gadam 

 Cilvēku tirdzniecības novēršanas pamatnostādnes 2014.–2020.gadam  

 Nacionālais pretterorisma plāns  

 Pamatnostādnes Latvijas kiberdrošības stratēģija 2014.-2018.gadam  

 Valsts civilās aizsardzības plāns   

 Oficiālās elektroniskās adreses koncepcija  

 Informācijas sistēmas darbības koncepcijas apraksts Pasu sistēmas un Vienotās migrācijas 

informācijas sistēmas attīstība elektronisko identifikācijas karšu un elektronisko 

uzturēšanās atļauju (karšu) izsniegšanai  

 Tiesu varas un tiesībaizsardzības iestāžu darbinieku cilvēkresursu kapacitātes 

stiprināšanas un kompetenču attīstīšanas plāns 2015.-2020.gadam   

 Informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādnes 2014.–2020.gadam 

 Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju vidēja termiņa attīstības stratēģija 2016.–

2020.gadam  

 Korupcijas novēršanas un apkarošanas pamatnostādnes 2015.-2020.gadam  

 Par valsts materiālo rezervju veidošanu un pārvaldīšanu 

 Valsts policijas attīstības koncepcija 

 Iekšlietu ministrijas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju vidēja termiņa attīstības 

stratēģija 2016.-2020.gadam 

 Ceļu satiksmes drošības plāns 2017.-2020. gadam 

 Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādņu 

2012.-2018.gadam īstenošanas plāns 2017.-2018.gadam 

 HIV infekcijas, seksuālās transmisijas infekciju, B un C hepatīta izplatības ierobežošanas 

rīcības plāns 2018.-2020.gadam 
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 ES finanšu interešu aizsardzības koordinācijas dienesta (AFCOS) darbības stratēģija un 

pasākumu plāns 2017.-2019.gadam 

 Informatīvais ziņojums Par Latvijas civilo ekspertu dalību starptautiskajās misijās 2017.- 

2019.gadā 

 

Pārējie pasākumi: 

 Koordinēta valsts pārvaldes iestāžu, pašvaldību un nevalstisko organizāciju darbība, lai 

īstenotu ministrijas vadībā izstrādātajos politikas plānošanas dokumentos paredzēto 

uzdevumu izpildi  

 Administrēts apbalvojums – Iekšlietu ministrijas piemiņas zīme Černobiļas 

atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku godināšanai  

 Sagatavots likumprojekts Grozījumi Šengenas informācijas sistēmas darbības likumā, 

kura mērķis ir nodrošināt Šengenas informācijas sistēmas izmantošanu sabiedriskās 

kārtības un drošības stiprināšanai dalībvalstīs. Lai palīdzētu risināt arī Latvijā aktuālo 

jautājumu par traktortehnikas zādzību novēršanu un nozagtās tehnikas atgūšanu, turpmāk 

informāciju par starptautiskajā meklēšanā esošu traktortehniku varēs pārbaudīt Šengenas 

informācijas sistēmā (SIS), Latvijā reģistrējot no ārvalstīm ievesto traktortehniku 

 Sagatavots likumprojekts Grozījumi likumā “Par policiju”, paredzot likumā 

nostiprināt  iespēju pašvaldībās izveidot kopīgu iestādi un lai veicinātu pašvaldības 

policijas izveidi pašvaldībās, kurās tā šobrīd nav izveidota, kā arī radītu iespēju pašvaldības 

policijas institūcijām apvienot to resursus un paaugstināt to kapacitāti, kā arī paredz, ka 

pašvaldības policija un ostas policija iesniegumus un informāciju par iespējamiem 

likumpārkāpumiem un ārkārtējiem notikumiem, kuri apdraud personu vai sabiedrības 

drošību, Integrētās iekšlietu informācijas sistēmas apakšsistēmā Vienotais notikumu 

reģistrs sāk reģistrēt ne vēlāk kā 2025. gada 1. janvārī 

 Sagatavots likumprojekts Valsts materiālo rezervju likums, kas paredz izveidot jaunu valsts 

materiālo rezervju administrēšanas sistēmu – turpmāk nozaru ministrijas pašas organizēs 

valsts materiālo rezervju veidošanu un pārvaldīšanu, izvērtējot iespējamos apdraudējumus 

un riskus attiecīgā nozarē 
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 Sagatavots likumprojekts Ieroču aprites likums, kura mērķis ir pārņemt ES direktīvu, lai 

ieviestu vienotus ieroču aprites nosacījumus Eiropas Savienībā un novērstu terorisma 

draudus 

 Sagatavots likumprojekts Grozījumi Imigrācijas likumā, kura mērķis ir samazināt 

administratīvo slogu ārvalstu studentiem un pētniekiem un viņus uzņemošajām izglītības 

un pētniecības iestādēm, lai veicinātu mobilitāti Eiropas Savienībā. Likumprojektā 

paredzētie grozījumi galvenokārt saistīti ar nepieciešamību pārņemt Eiropas Parlamenta un 

Padomes 2016.gada 11.maija Direktīvu 2016/801/ES par nosacījumiem attiecībā uz trešo 

valstu valstspiederīgo ieceļošanu un uzturēšanos pētniecības, studiju, stažēšanās, 

brīvprātīga darba, skolēnu apmaiņas programmu vai izglītības projektu un viesaukles darba 

nolūkā nacionālajos normatīvajos aktos 

 2018.gada  21. augustā Latvijas un Igaunijas valdību kopīgās sanāksmes laikā parakstīts 

līgums par Iedzīvotāju reģistrā iekļauto datu apmaiņu starp Latviju un Igauniju 

 2018.gadā uzsākta Eiropas Savienības Strukturālo Reformu atbalsta programmas projekta 

Iekšlietu sektora iestāžu efektivitātes paaugstināšana īstenošana, kura mērķis ir izstrādāt 

rekomendācijas Iekšlietu ministrijas padotības iestāžu darbības efektivitātes 

paaugstināšanai   

 2018.gada 30.novembrī Latvija noslēdza  prezidentūru Baltijas jūras valstu padomes darba 

grupā cīņai ar organizēto noziedzību (BSTF). Prezidentūras laikā tika izveidota jauna 

darba grupa cīņai ar nelegālo migrāciju, kā arī nodrošināts pēctecīgs un efektīvs BSTF 

Narkotiku nelegālās aprites un novēršanas apakšgrupas darbs un Baltijas jūras valstu 

padomes Darba grupas cīņai pret cilvēku tirdzniecību darbs 

 Veikti pasākumi IKT drošības incidentu atklāšanai un novēršanai, kā arī ministrijas datu 

pārraides tīkla, informācijas sistēmu datu bāzu vadības sistēmu droša darbība un 

uzturēšana, tai skaitā uzsākta jaunu IKT drošības risinājumu ieviešana 

 Latvijas valsts simtgades programmas ietvaros Latvijas Televīzijā tapušas trīs 

dokumentālās filmas par Valsts policijas, Valsts robežsardzes un Valsts ugunsdzēsības un 

glābšanas dienesta (VUGD) vēsturi simts gadu garumā 

 Nodrošināta 1991.gada barikāžu biedrības finansēšana-1991. gada barikāžu dalībnieka 

statusu apliecinošu apliecību izgatavošanai, izsniegšanai un lietvedībai 
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 Nodrošināta Ministru kabineta rīkojumu projektu par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts 

budžeta programmas Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem, apropriācijas pārdali, 

grozījumiem Ministru kabineta 2011.gada 27.jūlija rīkojumā Nr.347 Par informācijas 

sistēmas darbības koncepcijas aprakstu “Pasu sistēmas un Vienotās migrācijas 

informācijas sistēmas attīstība elektronisko identifikācijas karšu un elektronisko 

uzturēšanās atļauju (karšu) izsniegšanai”, lai nodrošinātu finansējumu personu 

apliecinošu dokumentu izsniegšanai un valsts pārvaldes deleģēta uzdevumu izpildei VAS 

Latvijas valsts radio un televīzijas centrs laikposmā līdz 2023.gadam, nekustamo īpašumu 

atsavināšanu  

 Nodrošināta ceļu satiksmes drošības pasākumu finansēšana (fotoradaru darbība, citi 

pasākumi saskaņā ar Ceļu satiksmes drošības padomes lēmumu piešķirto finansējumu) 

 Sniegti priekšlikumi Finanšu ministrijas virzīto normatīvo aktu projektiem budžeta 

ieņēmumu un izdevumu, budžeta pieprasījumu, budžeta izpildes uzraudzības, gada 

pārskatu sagatavošanas, valsts nodevu uzskaites u.c. jomās 

 Lai sakārtotu ministrijas valdījumā esošo nekustamo īpašumu jomu, izveidota darba grupa, 

kuras mērķis ir sagatavot nekustamo īpašumu attīstības plānu pieciem gadiem; izstrādātas 

vadlīnijas par minimālajām prasībām ugunsdzēsības depo ierīkošanai 

 Uzsākta jaunās darba samaksas sistēmas amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm 

pilnveidošana, veicot amatu pārklasificēšanu, sagatavojot arī priekšlikumus atlīdzībai 

plānotā finansējuma pārdalei starp iestādēm u.c. 

 

 

2.3  Informācija par pārskata gadā īstenotajiem prioritārajiem pasākumiem, ja pārskata 

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

īstenošanai 

Iekšlietu nozarei jauno politikas iniciatīvu un citu prioritāro pasākumu īstenošanai 2018. gadam 

ministrijas padotībā esošajām iestādēm piešķirts papildu finansējums 11 351 714 euro 

apmērā, no kuriem izlietoti 10 416 745 euro. 
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2. tabula 

Pasākums Apstiprināts 

likumā 

Budžeta 

izpilde 

KOPĀ 11 351 714 10 416 745 

Latvijas Republikas valsts robežas ar Krievijas 

Federāciju un Baltkrievijas Republiku izbūve 

3 713 634 3 713 634 

Nodrošināta valsts robežas joslas infrastruktūras izbūve gar 

Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas robežu -  

izbūvēta robežas josla 207 km, kontroles pēdu josla 165 km 

un uzcelts žogs 93 km garumā. 

Izstrādāts valsts robežas joslas gar Latvijas Republikas un 

Baltkrievijas Republikas robežu ierīkošanas tehniskais 

projekts. 

  

Latvijas Republikas valsts robežas uzturēšana 1 658 061 1 658 061 

Veikta Valsts robežsardzes gaisa kuģu uzturēšana (rezerves 

daļu iegāde), Aviācijas pārvaldes meteoroloģisko 

novērojumu sistēmas AWS310 regulāra tehniskā apkope, 

aviācijas angāru vārtu nomaiņa.  

Uz Latvijas Republikas un Igaunijas Republikas robežas 

joslas nomainītas 67 robežzīmes, uz Latvijas Republikas un 

Lietuvas Republikas atjaunotas 30 robežzīmes. No 

apauguma atbrīvota robežjosla ar Igaunijas Republiku – 196 

km garumā, ar Lietuvas Republiku- 185,4 km garumā. 

  

Drošības policijas kapacitātes stiprināšana 826 976 826 976 

Informācija klasificēta.   

Valsts policijas pasākumi kibernoziegumu apkarošanas 

jomā 

525 342 475 257 

Nostiprināta specializētās struktūrvienības kapacitāte un 

novērsta sadrumstalotā kompetence, pastiprinot darbu 

noziedzības novēršanai tautsaimniecības interešu un 

kibernoziegumu jomā. Uzlabots materiāl tehniskais 

nodrošinājums noziedzības apkarošanai - iegādāta 

specializēta datortehnika, tehnoloģiskās iekārtas un 

programmatūra, kuru pielietošana uzlabos noziedzīgu 

nodarījumu ātrāku un objektīvāku izmeklēšanu un ātrāku 
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atklāšanu, īpaši sarežģītos un valstiska mēroga procesos, kā 

arī saīsinās termiņus, kādos attiecīgie kriminālprocesi tiek 

nosūtīti kriminālvajāšanas uzsākšanai. 

Valsts policijas pretterorisma vienības “OMEGA” 

nodrošinājums 

150 000 146 640 

Iegādāta tehnika, lai paaugstinātu vienības tehnisko 

kapacitāti, kas nodrošinātu reaģēšanas spēju iespējamo krīžu 

situāciju lokalizēšanas gadījumos. 

  

Valsts robežsardzes amatpersonu ar speciālajām 

dienesta pakāpēm nodrošināšana ar formas tērpiem 

302 248 302 248 

VRS amatpersonas ar speciālajām dienesta pakāpēm 

dienesta pienākumu izpildei nodrošinātas ar nepieciešamo 

kvalitatīvu un atbilstošu formas tērpu, un speciālo apģērbu. 

  

Investīciju projektu īstenošanai nepieciešamās publiskās 

un privātās partnerības dokumentācijas sagatavošana 

750 000 0 

Ņemot vērā Valsts kontroles konstatējumus,pieņemts 

lēmums, pārstrādāt konceptuālo ziņojumu un precizēt tajā 

ietveramos projektus.  

  

Bērnu noziedzības novēršanas un bērnu aizsardzības 

pret noziedzīgu nodarījumu pamatnostādnēs 2013-2019 

paredzēto pasākumu īstenošana 

186 334 153 312 

Nodrošināta izglītības iestāžu audzēkņu izglītošana par 

aktuāliem problēmjautājumiem, bērnu aizsardzību pret 

noziedzīgu nodarījumu. Veikti 2 200 preventīvi pasākumi. 

Nodrošināta izglītības iestāžu audzēkņu izglītošana par 

aktuāliem drošības jautājumiem – apmācīti 29 000 

audzēkņi. Nodrošināta izglītības iestāžu personāla 

izglītošana par aktuāliem drošības jautājumiem – apmācītas 

260 personas. Izveidotas  bērniem drošas un draudzīgas 

nopratināšanas telpas, lai mazinātu bērnu psihisko un 

emocionālo traumēšanu pirmstiesas izmeklēšanas laikā  

Rīgā, Liepājā, Kuldīgā, Jelgavā, Jēkabpilī, Valmierā, 

Madonā, Alūksnē un Rēzeknē. 

  

Nekustamā īpašuma uzturēšanas un apsaimniekošanas 

nodrošināšana 

578 686 578 686 
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Veikts 23 objektos atsevišķu telpu remonts un atjaunošana; 

1 objektā ēkas fasādes remonts; 20 objektos ūdens apgādes 

un siltumapgādes remonts; 5 objektos jumtu tehniskā 

apsekošana un remonts. 

  

Amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm 

nodrošināšana ar speciālajiem aizsargtērpiem 

455 450 455 450 

Iegādāti ugunsdzēsēja glābēja aizsargcimdi, aizsargzābaki, 

aizsargtērpi, aizsargķiveres, ūdenslīdēju hidrotērpu 

komplekti glābšanai uz ūdens.  

  

Valsts robežsardzes koledžas Kinoloģijas centra 

modernizācija 

151 000 144 958 

Izstrādāts Kinoloģijas centra modernizācijas tehniskais 

projekts, lai nodrošinātu vienotas apmācības sistēmas 

izveidi Valsts robežsardzes koledžas Kinoloģijas dienesta 

Kinoloģijas centrā. 

  

Depo ēku pielāgošana darbam ar mūsdienu prasībām 

atbilstošiem transportlīdzekļiem 

300 000 207 577 

Tā kā pamatā esošās ēkas ir celtas 19.gs., nav iespējams 

veikt vienkāršotas pārbūves, nepieciešams veikt ēku 

tehnisko apsekošanu, būvprojekta izstrādi un tikai tad 

būvniecību, līdz ar to tas ir ilgtermiņa process, bet finanšu 

līdzekļi tika piešķirti tikai 2018.gadam.  2018.gadā tika 

veikta 2 objektu tehniskā apsekošana; 4 objektiem tika 

izstrādāti būvprojekti; 4 objektos tika veiktas nepieciešamās 

pārbūves; 2 objektos tika veikta garāžu vārtu nomaiņa. 

  

Iekšlietu resora informācijas un komunikācijas 

tehnoloģiju infrastruktūras drošības uzlabošana 

1 500 000 1 500 000 

Plānveidīgi nomainīta novecojusī datortehnika, nodrošinot 

ar izmantotās programmatūras aktuālajiem drošības 

jauninājumiem. Ieviesti informācijas aizsardzību veicinoši 

drošības rīki un tehnoloģijas. Uzsākta IKT speciālistu 

atalgojuma līdzsvarošana ar privāto sektoru, lai samazinātu 

kvalificēta personāla aizplūšanu un saglabātu iestādē 

uzkrāto zināšanu bāzi. 
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Integrētās Iekšlietu informācijas sistēmas apakšreģistra 

“Aizgādnības un Audžuģimeņu informācijas sistēma” 

izveidei 

163 894 163 894 

Nodrošināta Audžuģimeņu reģistra izveide informācijas 

ātrākai apritei par potenciālajām audžuģimenēm un bērniem 

  

Pedagogu darba samaksas palielinājums Iekšlietu 

ministrijas sistēmas koledžās 

4717 4 717 

Nodrošināts attiecīgs darba samaksas palielinājums.    

Pasākuma plāna nodrošināšana 2021.gada tautas 

skaitīšanas sagatavošanai un veikšanai 

85 372 85 335 

Veikta Iedzīvotāju reģistra informācijas sistēmas 

programmatūras pilnveidošana, lai nodrošinātu 2021.gada 

tautas skaitīšanas programmā paredzētās informācijas 

iegūšanu.  

  

 

 

 

 

2.4 Sadarbības partneru finansēto programmu un ārvalstu ieguldījumu programmu 

ietvaros īstenoto projektu rezultāti un līdzekļu izlietojums5 

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

2020.gada plānošanas periodam vadība (2018.gads) 

 
Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes dokumentiem tika izveidoti Patvēruma, 

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

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

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

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

tiesību aktiem, tajā skaitā iekšējiem normatīvajiem aktiem. 

                                                           
5 Atspoguļojums redzams pielikumā, 5. tabulā 
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Pārskata periodā nodrošināta 4 IDF projektu īstenošanas pabeigšana, kuru kopējais (granta 

līgumos paredzētais) finansējums sastādīja 10 250 748 euro, no tā: fonda finansējums – 7 688 061 

euro): 

 Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta ķīmisko, bioloģisko, radioaktīvo 

kodolmateriālu un sprāgstvielu jeb CBRNE6 un cilvēku izraisīto katastrofu glābšanas darbu 

reaģēšanas spēju kapacitātes stiprināšana 

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

 Robežuzraudzības un kontroles sistēmas infrastruktūras turpmāka pilnveidošana atbilstoši 

EUROSUR7 prasībām (3. un 4.posma realizācija) (1.posms) 

Smagās un organizētās pārrobežu noziedzības apkarošanas stiprināšana un sadarbības 

veicināšana ar iesaistītajām valstīm 

Pārskata periodā nodrošināta 9 IDF projektu īstenošanas uzsākšana vai turpināšana, kuru 

kopējais finansējums sastāda 10 546 500 euro, no tā: fonda finansējums - 8 204 908 euro: 

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

 Nacionālās otrās paaudzes Šengenas informācijas sistēmas un SIRENE datu plūsmas 

informācijas sistēmas funkcionalitātes paplašināšana (1.posms) 

 Valsts robežsardzes sakaru virsnieku punktu darbības turpināšana Gruzijā un Baltkrievijā 

(1.posms) 

 Sodu reģistra pilnveidošana automātiskai datu apmaiņai ar ECRIS8 sistēmu atbilstoši ES 

Lēmuma 2009/316/TI vadlīnijām 

 ATLAS network specializētā aprīkojuma iegāde 

 Valsts policijas kapacitātes pilnveidošana ar augsto tehnoloģiju palīdzību izdarīto 

noziedzīgo nodarījumu prevencijā un apkarošanā 

 Konsulāro amatpersonu reģionālo apmācību nodrošināšana par ES vienoto vīzu 

izsniegšanas politiku, atbilstoši Eiropas Vīzu kodeksa prasībām 

                                                           
6 CBRNE - Chemical, Biological, Radiological, Nuclear and Explosive materials 
7 EUROSUR – Eiropas robežu uzraudzības sistēma 
8 ECRIS - Eiropas Sodāmības reģistru informācijas sistēma  
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 Piekrastes patrulēšanas kuteru iegāde 

 ABC vārtu uzstādīšana Starptautiskajā lidostā Rīga 

Attiecīgo projektu finansējuma saņēmēji ir Iekšlietu ministrijas padotībā esošās iestādes – 

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

robežsardze, Valsts policija un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, kā arī Ārlietu 

ministrija. 

Pārskata periodā nodrošināta 12 PMIF projektu īstenošanas pabeigšana, kuru kopējais 

(granta līgumos paredzētais) finansējums sastādīja 2 176 063 euro, no tā fonda finansējums – 

1 704 845 euro: 

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

 Personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošana Latvijā 

 Aizturēto ārzemnieku uzņemšanas kapacitātes stiprināšana (2.posms) 

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

 Dzīvoju Latvijā – mācos latviešu valodu – latviešu valodas apguve trešo valstu 

valstspiederīgajiem 

 Latviešu valodas apguve, lai sekmētu trešo valstu pilsoņu iekļaušanos darba tirgū 

 Latviešu valodas kursi trešo valstu valstspiederīgajiem LATVIJA – MANAS MĀJAS 

 Atbildīgas, daudzveidīgas un kvalitatīvas žurnālistikas attīstība Latvijas nacionālajos un 

reģionālajos masu medijos, veicinot trešo valstu pilsoņu integrāciju Latvijā – kā īstenots? 

 Masu mediju iesaiste trešo valstu pilsoņu integrēšanā Latvijā 

 Integrācijas ABC – 2017 – kvalitatīva integrācijas kursa programma, lai veicinātu 

imigrantu iekļaušanos sabiedrībā 

 Mēs – Latvijā – integrācijas kursi trešo valstu pilsoņiem Rīgas un Latgales reģionā 

 Esi sveicināta, simtgades Latvija – integrācijas programma, lai veicinātu imigrantu 

iekļaušanos Latvijas sabiedrībā 

Pārskata periodā nodrošināta 5 PMIF projektu īstenošanas turpināšana, kuru kopējais 

finansējums sastāda 3 790 864 euro, no tā fonda finansējums – 3 015 604 euro: 

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

 Informācijas centrs iebraucējiem 
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 Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām 

 Migrācijas un patvēruma atbalstošo informācijas sistēmu un saistīto procesu pilnveidošana 

un attīstīšana 

 Atbalsta pasākumi personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, uzņemšanai un 

izmitināšanai Latvijā (2.posms) 

Attiecīgo projektu finansējuma saņēmēji ir Iekšlietu ministrijas padotībā esošās iestādes – 

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

centrs, kā arī citas institūcijas un nevalstiskās organizācijas (piemēram, Latviešu valodas aģentūra, 

biedrība Patvērums “Drošās mājas”, Daugavpils Universitāte, Rīgas Stradiņu universitāte, 

Vidzemes augstskola). 

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

plānā personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošanai un uzņemšanai 

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

Latvijā īstenošana.  

2018.gadā fondu ietvaros Eiropas Komisija ir piešķīrusi 6 252 956 euro (IDF-robežas/vīza –  

2 476 073 euro, IDF-policijas sadarbība – 1 288 624 euro, PMIF – 2 488 259 euro, t.sk.  

Pārvietošanas programma – 865 000 euro). Budžetā atmaksāti 2018.gadā 8 512 286 euro (IDF-

robežas/vīza – 2 898 269 euro, IDF-policijas sadarbība – 2 588 677euro, PMIF – 3 025 340 euro, 

t.sk. Pārvietošanas programma – 765 144  euro). Turpmākajos gados atmaksas budžetā tiks veiktas 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņos. 

 

2.5 Pārskats par iestādes vadības un darbības uzlabošanas sistēmām efektīvas darbības 

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

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

strukturālajām reformām un reorganizācijām 

 

Fiskālo risku vadība  

 Izveidota iekšējās kontroles sistēma  

 2018.gadā fiskālā riska notikumi nav iestājušies 
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Finansiālās darbības likumības un finanšu vadības uzraudzība 

 Izveidota iekšējās kontroles sistēma  

 2018.gadā  turpināta finansiālās darbības likumības un finanšu vadības uzraudzība šādās 

jomās: 

- publiskais iepirkums; 

- iepirkumu līgumu noslēgšana, grozījumu veikšana, izpilde;  

- budžeta plānošana un izpilde; 

- mērķfinansējuma izlietojums paredzētajam mērķim; 

- nodarbināto atlīdzība; 

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

- grāmatvedības uzskaite. 

 

 Saskaņā ar Uzraudzības pasākumu plānu 2018.gadam  padotības iestādēs veikti 

šādi  uzraudzības pasākumi: 

- Ilgtermiņa saistību “Transportlīdzekļu noma” izpildes atbilstības pārbaude 

- Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas un Latvijas Republikas un Krievijas 

Federācijas valsts robežas joslas iekārtošanas un uzturēšanas līdzekļu izlietojuma 

atbilstības izvērtējums 

- Finanšu pārvaldības procesu vienkāršošanas un vienlaicīgi atbilstošas kontroles 

nodrošināšanas, optimizējot resursus, izvērtējums 

     Atbilstoši finanšu uzraudzības kontroles pasākumu rezultātiem attiecīgajām padotības 

iestādēm sniegti 14 ieteikumi par būtiskāko dažādu iekšējo procedūru un procesu uzlabošanā. 

 

Iekšējais audits 

 

Atbilstoši ministrijas Iekšējā audita nodaļas stratēģiskajā plānā noteiktajām prioritātēm 

2018. gada plānā izvirzītajiem uzdevumiem, pārskata periodā ir noslēgti 9 auditi, tajā skaitā viens 

prioritārais audits no 2017. gada plānošanas perioda. No noslēgtajiem auditiem trīs ir nozares 

pamatdarbības sistēmu auditi, bet seši darbību nodrošinošie un atbalsta sistēmu auditi. 

Veikti un noslēgti šādi auditi: 
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 Valsts pārvaldes pakalpojumi iekšlietu nozarē-prioritārais (15 ieteikumi); 

 Iestāžu apgāde ar to funkciju īstenošanai nepieciešamajiem speciālajiem līdzekļiem, 

ekipējumu, bruņojumu, ieročiem un munīciju, ieroču, munīcijas, to sastāvdaļu, speciālo 

līdzekļu un ekipējuma iegāde un realizācija iestāžu vajadzībām, kā arī apbalvošanai (8 

ieteikumi); 

 Personāla darba izpildes novērtēšana, motivēšana un attīstība (41 ieteikums); 

 Iepirkumu sistēma Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (13 ieteikumi); 

 Valsts noslēpuma aizsardzības sistēmas nodrošināšana (55 ieteikumi); 

 Valsts SIA “Iekšlietu ministrijas poliklīnikas” kopējā pārvalde un vadība, nodrošinot tai 

deleģētos uzdevumus efektīvas valsts kapitāla daļu pārvaldes kontekstā (5 ieteikumi); 

 Budžeta izpildes, tai skaitā ES finanšu līdzekļu kontroles organizācija un nodrošināšana, 

finanšu risku vadība (2 ieteikumi); 

 Valsts pārvaldes uzdevumu deleģēšana (10 ieteikumi); 

 Iekšlietu politikas plānošanas un izstrādes darba organizācija, valsts iekšlietu politikas 

jomas interešu starptautiskajās organizācijās un Eiropas Savienības institūcijās 

pārstāvniecības nodrošināšana. (9 ieteikumi). 

Veiktas audita pārbaudes: 

 Dienesta transportlīdzekļu izmantošana un degvielas uzskaite Valsts policijā (2 ieteikumi); 

 Iekšējās kontroles sistēma iepirkumu jomā Valsts robežsardzē (7 ieteikumi). 

 

Fondu projektu uzraudzība 

Nodrošināta 32 IDF un PMIF ietvaros apstiprināto projektu: 

 finanšu un ieviešanas kontrole izdevumiem 4 636 876 euro apmērā, no kuriem 7 837 euro 

atzīti par neatbilstošiem;  

 31 iepirkumu dokumentācijas un norises pirmspārbaudes, no kurām 10 iepirkumiem tika 

sniegts atzinums ar iebildumu un 2 iepirkumiem negatīvs atzinums;  

 6 pārbaudes projektu īstenošanas vietās, kuru ietvaros izteikti 21 ieteikums; 

 veikta viena pārbaude pie deleģētās iestādes - deleģēto uzdevumu izpildes pārbaude, kuras 

ietvaros izteikti 2 ieteikumi. 
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Budžeta izpildes uzraudzība 

Izveidota iekšējās kontroles sistēma 

 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; 

 Veikta budžeta izpildes uzraudzība gan attiecībā uz ministrijas izdevumiem (reizi ceturksnī 

valsts sekretāram iesniegts ziņojums ar detalizētu informāciju), gan padotības iestāžu 

izdevumiem, nepieciešamības gadījumā sniedzot informāciju lēmumu pieņemšanai par 

apropriācijas pārdali prioritāru pasākumu īstenošanai; 

 Īpaša uzraudzība veikta jaunajām politikas iniciatīvām, neatliekamiem valsts drošības 

stiprināšanas pasākumiem un citiem prioritāriem pasākumiem, tai skaitā ilgtermiņa saistību 

pasākumiem. 

 

Kapitālsabiedrības finansiālās darbības uzraudzība un analīze 

 izvērtēti kapitālsabiedrības iesniegtie ceturkšņa pārskati par finansiālo stāvokli un darbības 

rezultatīvajiem rādītājiem, sagatavojot regulārus pārskatus atbildīgajam darbiniekam un 

valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvim; 

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

darbības turpināšanas principa piemērošanu un kopsavilkuma ziņojums par 

kapitālsabiedrības finansiālās darbības ietekmi uz valsts un pašvaldības budžeta 

izdevumiem;  

 atbilstoši Finanšu ministrijas pieprasījuma par vispārējās valdības budžeta prognozēm 

Latvijas Stabilitātes programmai 2018.-2021. gadam sagatavota informācija par 

kapitālsabiedrības ieņēmumu un izdevumu prognozēm (veidlapa Vispārējās valdības 

sektora komersanta plānotās saimnieciskās darbības ietekme uz vispārējās valdības 

budžetu); 
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 sagatavots un iesniegts Pārresoru koordinācijas centrā izvērtējums par kapitālsabiedrības 

darbības rezultātiem 2017. gadā. Pārresoru koordinācijas centrs novērtējis 

kapitālsabiedrības finanšu mērķu izpildi 2017. gadā kā labu; 

 sagatavota un iesniegta Pārresoru koordinācijas centrā informācija par kapitālsabiedrību 

(ikgadējais publiskais pārskats par valstij piederošajām kapitālsabiedrībām un kapitāla 

daļām par 2017. gadu); 

 noteikta jauna Iekšlietu ministrijas turējumā esošo valsts kapitāla daļu valsts sabiedrībā ar 

ierobežotu atbildību Iekšlietu ministrijas poliklīnika pārvaldes kārtība. 

 

Izveidotie koordinācijas instrumenti 

 Lai nodrošinātu stacionāro fotoradaru uzstādīšanu un to darbības pārkāpumu fiksēšanai, 

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

gadā darbību turpināja Fotoradaru ieviešanas un darbības uzraudzības komiteja, kurā 

iekļauti ministrijas un Satiksmes ministrijas attiecīgo jomu speciālisti;  

 Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvaldības jomā ministrijā izveidota un 

darbojas: 

- Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju projektu pārvaldības grupa, kuras 

uzdevums ir organizēt ministrijas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) 

pielietojuma projektu īstenošanu ministrijā un tās padotībā esošajās iestādēs, kā arī 

veikt īstenoto projektu pārraudzību; 

- Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju padome, kuras uzdevums ir pieņemt 

stratēģiskus lēmumus informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pielietošanā 

ministrijā un tās padotības iestādēs; 

 Ministrijā izveidota un darbojas Projektu Koordinācijas komiteja ar mērķi nodrošināt 

koordinētu pieeju iekšlietu nozares projektu izstrādē un racionālu finanšu līdzekļu 

izmantošanu nozares mērķu un rezultātu sasniegšanai, izvērtējot projekta nepieciešamību, 

atbilstību un lietderību, nodrošinot nepieciešamo finanšu un cilvēkresursu plānošanu, un 

projektu īstenošanas un pēcieviešanas uzraudzību; 

 Grāmatvedības pārvaldības jomā ministrijā izveidota koordinējoša un konsultatīva 

institūcija – Grāmatvedības padome; 

 2018.gadā izveidota Būvniecības padome. 
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Resursu vadības sistēma 

 Ministrija un tās padotības iestādes lieto resursu vadības sistēmu Horizon (turpmāk – RVS), 

kas nodrošina vienotu personāla un grāmatvedības uzskaites pamatprincipu ieviešanu un 

pielietošanu un konsolidētā finanšu pārskata sagatavošanu atbilstoši normatīvo aktu 

grāmatvedības jomā prasībām; 

 2018.gadā pabeigta RVS jaunas funkcionalitātes Inventāra uzskaite ieviešana. Tā rezultātā 

nodrošināta inventāra analītiskā uzskaite, kas dos iespēju ieviest elektroniskās 

inventarizācijas risinājumu;  

 Budžeta plānošanā un izpildes uzraudzībā pielieto RVS moduli Budžeta plānošanas un 

izpildes kontroles risinājumu funkcionalitāte.  

 

  Iekšējās kontroles sistēma 

 Lai nodrošinātu ārējā un iekšējā normatīvā regulējuma finanšu vadības jomā pieejamību 

vienkopus un uzlabotu uzdevumu izpildes kvalitāti, ministrijas tīmekļa vietnē sadaļā 

Tiesību akti finanšu vadības jomā publicēts un uzturēts aktuāls ārējo un iekšējo tiesību aktu 

apkopojumu finanšu vadības jomā; 

 Lai nodrošinātu iekšējā normatīvā regulējuma IKT jomā pieejamību vienkopus un uzlabotu 

uzdevumu izpildes kvalitāti, izveidota publiska elektroniska piekļuve iekšlietu ministrijas 

iekšējiem normatīvajiem aktiem IKT jomā; 

 Pilnveidota ES politikas instrumentu joma (apstiprinātas vadlīnijas iepirkumu 

pirmspārbaužu veikšanai, apstiprināts Iekšējās drošības fonda un Patvēruma, migrācijas un 

integrācijas fonda tehniskās palīdzības finanšu līdzekļu sadalījums un Iekšlietu ministrijas 

tehniskās palīdzības budžets, apstiprinātas Iekšlietu ministrijas atbildīgās amatpersonas un 

struktūrvienības Iekšējās drošības fonda un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 

2014.-2020.gada plānošanas perioda ietvaros, izveidota vērtēšanas komisija Iekšējās 

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

perioda projektu iesniegumu atlasei, pilnveidota Iekšējās drošības fonda un Patvēruma, 

migrācijas un integrācijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda projektu finansējuma 

plānošanas, finansēšanas un administratīvo pārbaužu veikšanas kārtība un Iekšējās drošības 

http://www.iem.gov.lv/files/text/Fin_vadiba%281%29.pdf
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fonda un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda tehniskās palīdzības plānošanas, 

īstenošanas un pārbaudes kārtība); 

 Apstiprinātas Vadlīnijas informācijas publiskošanai iestādes tīmekļvietnē par amatpersonu 

un darbinieku atlīdzību; 

 Noteikta jauna bruņojuma aprites kārtība; 

 Pilnveidota grāmatvedības joma (grāmatvedības uzskaites kārtība Iekšlietu ministrijā un tās 

padotībā esošajās iestādēs, komandējumu organizēšanas kārtība Iekšlietu ministrijā, 

maksājumu uzraudzības un pieteikumu Valsts kasei saskaņošanas kārtība, inventarizācijas 

veikšanas kārtība, kārtība, kādā saņem, uzskaita un noraksta materiālās vērtības Iekšlietu 

ministrijā, kārtība, kādā Iekšlietu ministrijā nodarbinātos nodrošina ar saimniecības 

inventāru un kancelejas piederumiem); 

 Pilnveidota publisko iepirkumu veikšanas kārtība; 

 Apstiprinātas Vadlīnijas gada pārskatā ietvertā vadības ziņojuma sagatavošanai; 

 Noteikta jauna valsts pamatbudžeta bāzes izdevumu un attīstības izdevumu plānošanas 

kārtība. 
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3. PERSONĀLS 

 

Iekšlietu ministrijā uz 2018. gada 31. decembri bija - 144 amata vietas: 109 valsts 

civildienesta ierēdņu un 35 darbinieku. Pārskata gadā vidējais faktiskais nodarbināto skaits (ar 

nodarbinātajiem, kas atradās bērna kopšanas atvaļinājumā) bija 134; 12 vakantas amatu vietas 

(salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu: par piecām vairāk), tajā skaitā 5 ilgstoši vakantas amatu 

vietas (salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu: par divām vairāk).  

76% no nodarbināto skaita bija sievietes (90% - ar augstāko izglītību), 24% - vīrieši (100% 

ar augstāko izglītību).  

2018. gadā pieņemti trīs nodarbinātie, atbrīvoti seši nodarbinātie. Personāla mainība 

pārskata periodā bija 4%. 

Iekšlietu ministrijas personāla vadības politikas mērķis ir vienota, mūsdienīga un efektīva 

personāla vadība, lai nodrošinātu iekšlietu nozari ar izglītotu, kvalificētu un motivētu personālu, 

normatīvajos aktos noteikto funkciju un uzdevumu izpildei, kā arī veicinātu personāla attīstību un 

lojalitāti, efektīvi izmantot un mērķtiecīgi pilnveidot personāla zināšanas un iemaņas tiem noteikto 

amata pienākumu izpildei.  

2018.gadā Personāla vadības un administratīvā departamentā paveiktie darbi atspoguļo 

nozares darbības stratēģiju un iekšlietu vadības lēmumu īstenošanu personāla vadības jomā:  

 personāla atlase tika balstīta uz efektivitātes un atklātības principiem, mērķis ir piesaistīt 

iestādēm atbilstošus speciālistus, kas ir lojāli un uz ilgstošu sadarbību orientēti profesionāļi; 

 kvalifikācijas paaugstināšana un apmācības kursi – mērķis ir sagatavot personālu 

veiksmīgai uzdevumu pildīšanai un nodrošināt darbiniekiem iespēju veikt savu 

profesionālo pilnveidošanos darba efektivitātes paaugstināšanai; 

 darba izpildes novērtēšanā - mērķis ir novērtēt personāla darba izpildi, saskaņā ar 

noteiktajām novērtēšanas metodēm un kritērijiem, noskaidrot apmācību vajadzības, plānot 

personāla izaugsmes iespējas un motivēt to. Novērtēšanas rezultāti tiek izmantoti mācību 

vajadzību noteikšanai un personāla karjeras attīstības plānošanai; 

 nepārtraukta resursu vadības sistēmas Horizon personāla vadības moduļa un resursu 

vadības sistēmas Horizon pašapkalpošanas sistēmas darbība gan saistībā ar likumdošanas 

izmaiņām, gan jaunu risinājumu ieviešanu jomās, kurās konstatēti būtiski trūkumi, saskarņu 
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adaptācijas risinājumu, jaunu pieejamo funkcionalitāšu izvērtēšana, koordinēšana un 

ieviešana; 

 informācijas sistēmas Disciplinārprakse darbība, uzturēšana un attīstība; 

 ministrijas piemiņas zīmes Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas 

dalībnieku godināšanai piešķiršana un pasniegšana.  

2018. gadā īstenoti ministrijas kolektīva saliedēšanas pasākumi, kas vērsti uz radošuma 

attīstīšanu un savstarpējas komunikācijas uzlabošanu.   

  Ministrijas personāla vadības politikas pamatvērtības: stabilitāte, profesionalitāte, 

kvalitāte, attīstība.  

 

  Vidējā atlīdzība (darba samaksa, pabalsti un kompensācijas) mēnesī ministrijā uz vienu 

valsts civildienesta ierēdni bija 2091 euro, savukārt uz vienu darbinieku – 1494 euro.  
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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 115 preses relīzes par ministrijas darba aktualitātēm un sabiedrībai 

nozīmīgiem jautājumiem. Iekšlietu ministrijas Twitter kontā publicētas 129 ziņas. Iekšlietu 

ministrijas mājaslapā regulāri ievietota nozares aktuālākā informācija un foto galerijas. 

Nodrošināta ministrijas vadības un nozares ekspertu piedalīšanās Ministru kabineta organizētajās 

informācijas sniegšanas aktivitātēs medijiem par sabiedrībai nozīmīgiem jautājumiem. 

 

Organizēts informatīvi izglītojošs konkurss 7.-8. klašu skolēniem Esi drošs - neesi pārdrošs. 

 

 Organizēti ārējās komunikācijas pasākumi: īstenota skolu jauniešu izglītošana ministrijas 

Atvērto durvju dienā un Ēnu dienā. Iekšlietu ministrija piedalījās informatīvo materiālu izveidē par 

Saeimas vēlēšanu norisi, kā arī  medijpratībai veltītajā kampaņā “Medijs ≠ Komēdijs”, lai uzrunātu 

Latvijas sabiedrību kritiski izvērtēt saturu internetā. 
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Latvijas valsts simtgades programmas ietvaros tapa trīs dokumentālās filmas par Valsts 

policijas, Valsts robežsardzes un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) vēsturi – 

panākumiem, izaicinājumiem un spilgtām epizodēm simts gadu garumā. Visas trīs filmas veidojusi 

Latvijas Televīzija, dokumentālie stāsti Sargāj’ savu tēvu zemi, Paspēt izglābt un Lieta Nr.1918-

2018 novembrī un decembrī piedzīvoja pirmizrādes LTV1 ēterā. Filmas ir nozīmīgs ieguldījums 

šo dienestu vēstures apkopošanā un saglabāšanā.  

4.2 Sadarbība ar nevalstisko sektoru  

 Ar Iekšlietu ministrijas 2017.gada 13.maija rīkojumu Nr.1-12/1107 izveidotā darba grupa, 

kurā piedalījās Iekšlietu ministrijas, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un Latvijas 

Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrību apvienības pārstāvji, sagatavoja konceptuālo ziņojumu 

Par valsts politiku ugunsdrošības jomā. 

 Pārskata periodā nodrošināta sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām Latvijā – biedrību 

Centrs Marta, biedrību Patvērums “Drošā māja”, biedrību Par brīvu Vidzemi no cilvēku 

tirdzniecības par cilvēku tirdzniecības novēršanas jautājumiem, sociālās rehabilitācijas 

pakalpojumu cilvēku tirdzniecības upuriem nodrošināšanā un priekšlikumu izstrādē 

nepieciešamajiem grozījumiem normatīvajos aktos. 

 Latvijas Pašvaldību mācību centra īstenotā Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta 

Atbalsta sistēmas pilnveide bērniem ar saskarsmes grūtībām, uzvedības traucējumiem un 

vardarbību ģimenē ietvaros novadītas deviņas lekcijas 194 pašvaldību speciālistiem. 

 12.janvārī Iekšlietu ministrijā notika diskusija par pilotprojekta Bērna māja rezultātiem un 

labāko risinājumu Bērna mājas modeļa attīstīšanai, kurā piedalījās nodibinājuma Centrs 

Dardedze. 

 25.janvārī Iekšlietu ministrijā notika Sabiedriskās drošības trīspusējās sadarbības 

apakšpadomes sēde, kurā tika apspriesti jautājumi par grozījumiem Sabiedriskās drošības 

trīspusējās sadarbības apakšpadomes nolikumā un amatpersonu ar speciālajām dienesta 

pakāpēm darba samaksas sistēmas izvērtējuma rezultātiem un ieteikumiem sistēmas 

pilnveidošanai. 

 16.maijā Iekšlietu ministrijā notika Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes 

Sabiedriskās drošības trīspusējās sadarbības apakšpadomes sēde, kurā tika apspriesti 

jautājumi par Valsts pārvaldes reformu plāna ietvaros veicamo Valsts policijas izvērtēšanu 

un apsardzes nozari. 
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 Sadarbībā ar Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultāti organizēta konference par 

Narkotiku problemātikas izpētes jautājumiem The 30th Conference of the European Society 

for Social Drug Research. 

 Pārskata periodā nodrošināta sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām Latvijā – biedrību 

Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS, biedrību Latvijas Sarkanais Krusts biedrību 

Patvērums “Drošā māja”, par migrācijas, bēgļu, personas statusa jautājumiem un 

priekšlikumu izstrādē nepieciešamajiem grozījumiem normatīvajos aktos. 

 Organizētas divas sanāksmes ar nevalstiskajām organizācijām projekta Narkotiku politikas 

ietekmes izvērtēšana pārmaiņām Centrāleiropā un Austrumeiropā ietvaros. Sanāksmēs 

piedalījās pārstāvji no biedrībām, kas darbojas kaitējuma mazināšanas jomās un pārstāv 

norkotiku lietotāju intereses, piemēram, Dia+LOGS; Apvienībahiv.lv; Durvis; Resurection. 

Kopā projekta ietvaros pārrunāti tādi jautājumi kā narkotiku ārstniecībā un sociālā 

rehabilitācija, gan kaitējuma mazināšana. 

  



IEKŠLIETU MINISTRIJAS 

2018. GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS 

 

41 

 

5. NĀKAMAJĀ GADĀ PLĀNOTIE PASĀKUMI 

 

5.1 Iepriekšējā gadā uzsāktie pasākumi, kuri tiks turpināti 2019. gadā 

 Valdības rīcības plānā, Cilvēku tirdzniecības novēršanas pamatnostādnēs 2014.-

2020.gadam, Bērnu noziedzības novēršanas un bērnu aizsardzības pret noziedzīgu 

nodarījumu pamatnostādnēs 2013.-2019.gadam, konceptuālajā ziņojumā Par valsts 

austrumu robežas kontroli un aizsardzību,  Iekšlietu ministrijas informācijas un 

komunikācijas tehnoloģiju vidēja termiņa attīstības stratēģijā 2016.-2020.gadam, Iekšlietu 

ministrijas sistēmas iestāžu amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm profesionālās 

izglītības attīstības rīcības plānā 2018.– 2021.gadam Iekšlietu ministrijas iestādēm 

paredzēto uzdevumu realizācijas koordinēšana un īstenošana; 

 Valsts policijas attīstības koncepcijā paredzēto pasākumu realizācijas turpināšana, tai skaitā 

risinot jautājumu par apcietināto un notiesāto personu konvojēšanas pienākuma nodošanu 

Tieslietu ministrijas Ieslodzījuma vietu pārvaldei un informācijas sistēmas 

Kriminālpolicijas elektroniskā informācijas sistēma II (KEIS II) un aizsargāta elektroniskās 

informācijas apmaiņas tīkla izveidi un analītiskās programmatūras iegādi Valsts policijas 

kriminālpolicijas struktūrvienību analītiķu apmācībai un darbam; 

 Jauna politikas plānošanas dokumenta integrētās valsts robežas pārvaldības jomā (IBM 

2019.-2020.) sagatavošana; 

 Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm 

profesionālās izglītības attīstības rīcības plānā 2018. - 2021.gadam noteikto pasākumu un 

uzdevumu īstenošanas turpināšana; 

 Cilvēku tirdzniecības novēršanas pamatnostādņu 2014.–2020.gadam īstenošanas 

koordinēšana un starpinstitūciju darba grupas Cilvēku tirdzniecības novēršanas 

pamatnostādņu 2014.–2020.gadam īstenošanas koordinēšanai darba organizēšana; 

 Baltijas jūras valstu padomes Darba grupas cīņai pret cilvēku tirdzniecību vadība un 

izvirzīto prioritāšu nodrošināšana Latvijas prezidentūras Baltijas jūras valstu padomē 

ietvaros (no 2018.gada 1.jūlija līdz 2019.gada 30.jūnijam); 

 Partnerības nodrošināšana, īstenojot starptautisko projektu HOF-BSR Bruģējot ceļu 

saskaņotam darbības ietvaram Baltijas jūras reģionā (no 2018.gada 3.septembra līdz 

2019.gada 31.decembrim);  
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 Partnerības nodrošināšana, īstenojot starptautisko projektu FLOW Nelikumīgu līdzekļu 

plūsmu un upuru atklāšanas sarežģījumi darba ekspluatācijas gadījumos (no 2018.gada 

1.oktobra līdz 2020.gada 30.septembrim);  

 Valsts robežas joslas gar Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežu un 

Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežu izbūves un aprīkošanas 

turpināšana, izveidojot un iekārtojot valsts robežas joslas infrastruktūru, lai stiprinātu 

robežu drošību un novērstu valsts drošības apdraudējumu; 

 Nacionālā kriminālizlūkošanas modeļa izveides un ieviešanas turpināšana, lai uzlabotu visu 

tiesībaizsardzības iestāžu sadarbību noziedzības apkarošanas jomā; 

 Vienotā ārkārtas palīdzības izsaukumu numura 112 vienotās tehnoloģiskās platformas 

modernizēšanas un integrēšanas e-pakalpojumu vidē pasākumu turpināšana; 

 Narkotiku lietošanas un izplatības ierobežošanas plāna 2018.-2020.gadam projekta 

sagatavošana; 

 Konceptuālā ziņojuma Par tiesībaizsardzības iestāžu amatpersonu izglītības sistēmas 

pilnveidi sagatavošana; 

 Apsardzes nozares tiesiskā regulējuma pilnveidošana, lai mazinātu ēnu ekonomikas 

īpatsvaru nozarē, tai skaitā paredzot apsardzes darbības nozares reģistra izveidi. 

 Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta mācību poligona izveidei nepieciešamo 

pasākumu turpināšana; 

 Likumprojekta Prostitūcijas ierobežošanas likums saskaņošana un virzīšana 

apstiprināšanai;  

 ASV un Baltijas valstu drošības un sadarbības dialogā un ASV, Igaunijas, Latvijas un 

Lietuvas kopīgajā paziņojumā par sadarbības stiprināšanu drošības jomā paredzēto 

pasākumu īstenošana, kā arī sadarbības koordinēšana tehniskās palīdzības saņemšanai ASV 

valdības finansētā Eiropas Drošības atbalsta fonda ietvaros; 

 Valsts robežsardzes koledžas Kinoloģijas centra modernizācija; 

 Likumprojekta Imigrācijas likums izstrāde, ieviešot konceptuālajā ziņojumā par imigrācijas 

politiku atbalstīto risinājumu; 

 Pasākumu izpilde Latvijas apstākļiem piemērotas patvēruma sistēmas pārraudzībai un 

pilnveidošanai (saskaņā ar Rīcības plānu personu, kurām nepieciešama starptautiskā 

aizsardzība, pārvietošanai un uzņemšanai Latvijā). 
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5.2 2019. gada galvenie uzdevumi un pasākumi 

 Konceptuālajā ziņojumā Par valsts politiku ugunsdrošības jomā noteikto pasākumu 

realizācijas koordinēšana un īstenošana; 

 MONEYVAL rekomendāciju ieviešana, pasākumu īstenošana noziedzīgi iegūtu līdzekļu 

legalizēšanas un terorisma finansēšanas novēršanai; 

 Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas un Latvijas Republikas un Baltkrievijas 

Republikas valsts robežas izbūve, valsts robežas joslas infrastruktūras izveide un 

iekārtošana; 

 Atalgojuma sistēmas, materiāltehniskā nodrošinājuma un darba vides pilnveidošana 

iekšlietu sistēmas iestāžu amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm. 

 Pasākumu īstenošana, lai nodrošinātu Valsts pārvaldes reformu plānā 2020 noteikto mērķu 

sasniegšanu; 

 Jauna Valsts civilās aizsardzības plāna sagatavošana atbilstoši Civilās aizsardzības un 

katastrofas pārvaldīšanas likumā un Ministru kabineta 2017.gada 7.novembra noteikumos 

Nr.658 Noteikumi par civilās aizsardzības plānu struktūru un tajos iekļaujamo informāciju 

iekļautajam regulējumam; 

 Informatīvā ziņojuma izstrāde par cilvēku tirdzniecības novēršanu un apkarošanu Latvijā 

Amerikas Savienoto Valstu ikgadējā ziņojuma par cilvēku tirdzniecības apkarošanu (US 

TIP Report 2019) sagatavošanai; 

 Nacionālās drošības starpinstitūciju komisijas sēžu organizēšana un norises nodrošināšana. 

Dalības Eiropas Komisijas rīkotajās nacionālo kontaktpunktu sanāksmēs Briselē 

nodrošināšana. Ministru kabinetā rīkojuma Par kritiskās infrastruktūras kopumu projekta 

sagatavošanas koordinēšana un informatīvā ziņojuma Par drošības situāciju kritiskās 

infrastruktūras objektos 2018.gadā sagatavošana un iesniegšana Ministru kabinetā; 

 Informatīvā ziņojuma par fotoradaru turpmākās darbības nodrošināšanu (atjaunošanu) un 

tās finansēšanas avotiem sagatavošana; 

 Informatīvā ziņojuma par pirātisma apkarošanu un novēršanu digitālajā vidē 

sagatavošana; 

 Informatīvā ziņojuma par informācijas sistēmu Ugunsdrošības uzraudzības un civilās 

aizsardzības darba vadība un kontrole un Ugunsdrošības stāvokļa pašdeklarēšanas sistēma 

ieviešanu, to izveidošanas un uzturēšanas izmaksām sagatavošana; 
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 Informatīvā ziņojuma Par konceptuālajā ziņojumā “Par valsts austrumu robežas kontroli 

un aizsardzību” rīcības plānā paredzēto pasākumu īstenošanu sagatavošana; 

 Eiropas Robežu uzraudzības sistēmas (EUROSUR) ieviešanas plāna 2019. - 2022.gadam 

sagatavošana; 

 Pilotprojekta brīvprātīgo ugunsdzēsēju organizāciju un pašvaldību ugunsdzēsības dienestu 

attīstībai iespējamo risinājumu testēšanai īstenošana; 

 Pasākumu veikšana, lai nodrošinātu jaunās valsts materiālo rezervju veidošanas un 

pārvaldīšanas sistēmas ieviešanu; 

 Likumprojektu sagatavošana saistībā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa  

normu kodifikāciju speciālajos iekšlietu nozares likumos; 

 Latvijas prezidentūras Baltijas jūras valstu padomē (BJVP) nodrošināšana iekšlietu jomās. 

 Pasākumu īstenošana valsts apdraudējuma pārvarēšanas mācību Kristaps 2019 

nodrošināšanai un NATO krīzes vadības mācību CMX 2019 plānošanas, koordinēšanas un 

dalības nodrošināšanai; 

 Pasākumu veikšana valdības mācību Kristaps 2018 secinājumos doto uzdevumu 

īstenošanai;  

 Pasākumu īstenošana ASV FEMA (Federal Emergency Management Agency) civil-

militārajās krīzes pārvarēšanas mācībās;  

 Ministru kabinetā rīkojuma Par kritiskās infrastruktūras kopumu projekta sagatavošanas 

koordinēšana un informatīvā ziņojuma Par drošības situāciju kritiskās infrastruktūras 

objektos 2018.gadā sagatavošana un iesniegšana Ministru kabinetā; 

 Likumprojekta Grozījumi Dzīvesvietas deklarēšanas likumā izstrāde saskaņā ar Diasporas 

likumā noteikto uzdevumu; 

 Pasākumu, kas noteikti Uzņēmējdarbības vides pilnveidošanas pasākumu plānā 2019-2022 

attiecībā uz ārzemnieku nodarbināšanu, īstenošana. 

 

 

 

 

https://likumi.lv/ta/id/64328-dzivesvietas-deklaresanas-likums
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Noziedzības apkarošanas, sabiedriskās kārtības un drošības aizsardzības, personas tiesību 

un likumīgo interešu aizsardzības jomā: 

 Nacionālā kriminālizlūkošanas modeļa (NKIM) izveide un ieviešana tiesībaizsardzības un 

valsts drošības iestādēs, kas vērsts uz informācijas un zināšanu iegūšanu par noziedzību 

ietekmējošiem faktoriem, dinamiku un ietekmi (apdraudējumu), lai savlaicīgi novērstu 

noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu, atklātu noziedzīgus nodarījumus un noskaidrotu tos 

izdarījušās personas, kā arī objektīvi definētu noziedzības novēršanas un apkarošanas 

prioritātes, kas nākotnē samazinās noziedzības pieaugumu un tās izraisītās sekas kopumā 

2019.gadā paredzēts uzsākt Iekšējās drošības fonda – policijas sadarbība 2014.-2020.gada 

programmā Valsts policijas projektu Nacionālā kriminālizlūkošanas modeļa 

infrastruktūras un analītiskās platformas izveide, tādējādi nodrošinot Nacionālā 

kriminālizlūkošanas modeļa darbības integrāciju ES Politikas ciklā;  

 Satiksmes uzraudzības tehnisko līdzekļu izmantošana un jaunu risinājumu ieviešana 

turpmākajos gados; valsts pārvaldes deleģēta uzdevuma izpildes finansēšanas modeļa 

pilnveidošana; 

 Ministru kabineta noteikumu paketes (7 projekti), kas jāizdod uz Administratīvo 

pārkāpumu procesa likuma pamata, izstrāde; 

 Pasākumu kompleksa, kas vērsts uz apsardzes nozares darbības tiesiskā regulējuma 

pilnveidošanu, īstenošana (likumprojekts Grozījumi Apsardzes darbības likumā, kas paredz 

arī Apsardzes darbības komersantu reģistra ieviešanu, tādējādi mazinot ēnu ekonomikas 

ietekmi);  

 Jautājuma par apcietināto un notiesāto personu konvojēšanas pienākuma nodošanu 

Tieslietu ministrijas Ieslodzījuma vietu pārvaldei risināšanas turpināšana; 

 Attīstības plānošanas dokumentu projektu izstrāde:  

- Rīcības plāns ar risinājumiem pirmstiesas izmeklēšanas metodiskās vadības 

pilnveidei, lai starpinstitucionālā līmenī īstenotu pirmstiesas izmeklēšanas 

efektivitātes un kvalitātes paaugstināšanas pasākumus; 

- Narkotiku lietošanas un izplatības ierobežošanas plāns 2019. - 2020.gadam; 

- Atbilstoši 3.nacionālajam NILLTF risku novērtējumam veikt nepieciešamās 

izmaiņas politikas plānošanas dokumentos un normatīvajos aktos, lai nodrošinātu 

to atbilstību identificētajiem riskiem; 
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- Pasākumu plāna noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma 

finansēšanas novēršanai laikposmam pēc 2019.gada 31.decembra projekta 

izstrāde; 

- Informatīvā ziņojuma par pirātisma apkarošanu un novēršanu digitālajā vidē 

projekta izstrāde; 

 Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.-2021.gadam programmas 

Starptautiskā policijas sadarbība un noziedzības apkarošana programmas līguma un 

nepieciešamās normatīvās bāzes izstrāde un apstiprināšana, lai savlaicīgi varētu tikt uzsākta 

projektu īstenošana, kas gan tiešā, gan arī netiešā veidā veicinātu Moneyval rekomendāciju 

ieviešanu; 

 Informatīvā ziņojuma par cilvēku tirdzniecības novēršanu un apkarošanu Latvijā Amerikas 

Savienoto Valstu ikgadējā ziņojuma par cilvēku tirdzniecības apkarošanu (US TIP Report 

2019) sagatavošana; 

 Izmeklēšanas iestāžu kapacitātes izvērtējuma par paralēlo finanšu izmeklēšanu veikšana 

un priekšlikumu izstrāde resursu pār organizācijai, lai nodrošinātu sistemātiskas paralēlās 

finanšu izmeklēšanas; 

 Likumprojekta Grozījumi Kredītiestāžu likumā saskaņošana un virzība. Projekts paredz 

papildināt Kredītiestāžu likumu ar deleģējumu Ministru kabinetam noteikt kārtību, kādā 

procesa virzītājs un operatīvās darbības subjekts pieprasa un kredītiestāde sniedz ziņas 

darījuma pārraudzības gadījumā un kredītiestādes rīcībā esošās neizpaužamās ziņas, šo 

ziņu sniegšanas termiņu un pieprasījuma veidlapas formu. 

 

Ugunsdrošības, ugunsdzēsības, glābšanas un civilās aizsardzības jomā: 

 Jaunas valsts materiālo rezervju sistēmas ieviešanas nodrošināšana; 

 Jauna Valsts civilās aizsardzības plāna projekta izstrāde; 

 Konceptuālajā ziņojumā Par valsts politiku ugunsdrošības jomā paredzēto pasākumu 

ieviešanas nodrošināšana.  

 

Valsts robežas drošības jomā: 

 Attīstības plānošanas dokumentu projektu izstrāde:  



IEKŠLIETU MINISTRIJAS 

2018. GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS 

 

47 

 

 Eiropas Robežu uzraudzības sistēmas (EUROSUR) ieviešanas plāns 2019.-2022.gadam; 

 Latvijas Republikas valsts robežas integrētas pārvaldības plāns 2019.-2020.gadam;  

 Informatīvā ziņojuma Par konceptuālajā ziņojumā “Par valsts austrumu robežas kontroli 

un aizsardzību” rīcības plānā paredzēto pasākumu īstenošanu projekta izstrāde. 

 

Migrācijas un pilsonības jautājumu jomā: 

 Likumprojekta Imigrācijas likums izstrāde, lai nodrošinātu konceptuālajā ziņojumā par 

imigrācijas politiku ietvertā 1.risinājuma varianta ieviešanu; 

 Grozījumu izstrāde Dzīvesvietas deklarēšanas likumā, lai nodrošinātu diasporas locekļiem 

iespēju papildus dzīvesvietas adresei ārvalstī norādīt arī vienu adresi Latvijā. 

Darbības atbalsta jomā: 

 Starptautiskas konferences Uzņēmumu sociālā atbildība: darbaspēka ekspluatācijas 

novēršana organizēšana sadarbībā ar Ziemeļu Ministru padomi; 

 Atlīdzības sistēmas pilnveidošana amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm 

atbilstoši kompetentas institūcijas izvērtējuma rezultātiem un ieteikumiem, lai veicinātu 

darba samaksas sistēmas reformas mērķa sasniegšanu, veikt detalizētu situācijas 

izvērtējumu un sagatavot vienotas vadlīnijas mēnešalgu noteikšanas jomā, pilnveidot 

psiholoģiskā atbalsta sistēmu; priekšlikumu sniegšana un dalība Valsts kancelejas  

pasākumos atlīdzības sistēmas pilnveidošanai;  

 Iekšlietu resora IKT infrastruktūras drošības uzlabošana. Eiropas reģionālās attīstības fonda 

(ERAF) projektu īstenošana IKT jomā. Iekšlietu ministrijas IKT vidēja termiņa attīstības 

stratēģijā 2016.-2020.gadam paredzēto pasākumu īstenošana; 

 Oficiālās elektroniskās adreses koncepcijā noteikto pasākumu un uzdevumu ieviešanas 

nodrošināšana; 

 Pasākumu īstenošanas nodrošināšana 112 izsaukuma platformas modernizēšanai un 

integrēšanai e-pakalpojumu vidē (atbilstoši Latvijas Nacionālajā attīstības plānā 2014.-

2020.gadam iekļautajam rīcības virziena uzdevumam un darbībai); 

 Eiropas Savienības Strukturālo Reformu atbalsta programmas projekta Iekšlietu sektora 

iestāžu efektivitātes paaugstināšana īstenošanas koordinēšana,  projekta Iekšlietu sektora 

https://likumi.lv/ta/id/64328-dzivesvietas-deklaresanas-likums
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iestāžu efektivitātes paaugstināšana (2.posms) uzsākšanas nodrošināšana, kura mērķis ir 

izanalizēt iespējamās digitalizācijas iespējas Iekšlietu ministrijas padotības iestāžu darbības 

efektivitātes paaugstināšanai; 

 Iesaiste Nacionālā attīstības plāna projekta nākamajam plānošanas periodam 

sagatavošanā; 

 Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm  

profesionālās izglītības attīstības rīcības plānā 2018.– 2021.gadam plānoto pasākumu 

izpildes nodrošināšana;   

 Konkrētas valsts universitātes izvēle un atbilstoša normatīvā regulējuma izstrāde saskaņā 

ar konceptuālo ziņojumu Par tiesībaizsardzības iestāžu amatpersonu izglītības sistēmas 

pilnveidi; 

 Lai nodrošinātu mērķtiecīgu un uz ilgtermiņa attīstību vērstu Iekšlietu ministrijas valdījumā 

esošo nekustamo īpašumu pārvaldīšanu, nekustamo īpašumu izmantošanas efektivitātes  un 

lietderības izvērtēšana, tajā skaitā izvērtējot objekta atsavināšanas alternatīvas vai citas 

iespējas, kā turpmāk efektīvi izmantot nekustamo īpašumu, novērtējot katras alternatīvas 

ieguvumus; 

 Valsts pārvaldes deleģētā uzdevuma jomas iekšējā regulējuma pilnveide.  

 

Budžeta, finanšu vadības un grāmatvedības jomā: 

 Valsts nodevu administrēšanas procesa un ieņēmumu uzskaites sistēmas pilnveidošana;   

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

pieprasījumu sagatavošanas kārtība; atlīdzības noteikšanas kārtība, budžeta izpildes 

uzraudzības pilnveidošana, koledžu finansēšanas kārtības pilnveidošana, grāmatvedības 

uzskaites kārtība); 

 Budžeta sistēmas, kas balstīta uz attīstības plānošanas dokumentu mērķu sasniegšanu, 

ieviešanas turpināšana. 

 

Starptautiskās sadarbības jomā: 

 Normatīvā regulējuma pilnveidošana amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm 

nosūtīšanas dalībai starptautiskajās misijās un operācijās jomā; 
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 Amatpersonu dalības koordinēšana starptautiskajās civilajās misijās; 

 Atbildīgās iestādes funkciju veikšana Iekšējās drošības fonda un Patvēruma, migrācijas un 

integrācijas fonda ietvaros;  

 ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības finansējuma aktīva piesaiste:  

   - IDF (2014.-2020.) un PMIF (2014.-2020.) atbildīgās iestādes, kurai ir tiesības īstenot 

projektus un pasākumus fonda ietvarā, lai sasniegtu fonda izvirzītos mērķus, funkciju īstenošana;  

       -  Eiropas Komisijas tieši administrēto programmu, fondu un finanšu instrumentu līdzfinansēto 

projektu īstenošanas uzraudzība un kvalitatīvu projektu pieteikumu sagatavošanas veicināšana; 

- citu ārvalstu finanšu instrumentu (piemēram, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instruments) 

līdzfinansējuma piesaiste; 

 Programmas apsaimniekotāja funkciju veikšana EEZ finanšu instrumenta 2014.-2021.gada 

programmas “Starptautiskā policijas sadarbība un noziedzības apkarošana” ietvaros. 

 Pasākumu veikšana, lai nodrošinātu finanšu piešķīrumu iekšlietu ES prioritātēm un 

darbībām iekšlietu jomā 2021. līdz 2027.gadam; 

 Uzdevumu izpilde, kas saistīta ar Brexit (iekšlietu jomu ietekmēs divos jautājumu blokos - 

AK pilsoņu turpmākā uzturēšanās Latvijā un informācijas apmaiņa starp AK un Latvijas 

tiesībsargājošām iestādēm), jaunu priekšlikumu Eurodac regulai, Dublinas regulas 

pārstrādāšanai, FRONTEX regulai (diskusijas par FRONTEX operatīvā korpusa izveidi, 

izmēru, struktūru un izveides termiņiem),  priekšlikumu regulai par to, kā novērst 

teroristiska satura izplatīšanu tiešsaistē u.c. 

 

5.3 2019. gada plānotie sadarbības projekti un pētījumi 

 Eiropas Komisijas Strukturālo reformu atbalsta programmas (Structural Reform Support 

Programme 2017-2020 (SRAP)) ietvaros tiks pabeigts projekts Iekšlietu sistēmas iestāžu 

efektivitātes paaugstināšana (Valsts policijā, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā, 

Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē) un tā ietvaros aptverošs esošā pirmstiesas 

izmeklēšanas procesa izvērtējums, lai izstrādātu ieteikumus ar mērķi būtiski izlabot 

izmeklēšanas efektivitāti; 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/funding-opportunities/funding-programmes/overview-funding-programmes/structural-reform-support-programme-srsp_en
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 Tiks nodrošināta partnerība, īstenojot starptautisko projektu HOF-BSR Bruģējot ceļu 

saskaņotam darbības ietvaram Baltijas jūras reģionā no 2018.gada 3.septembra līdz 

2019.gada 31.decembrim. Projekta virsmērķis: attīstīt Baltijas jūras reģionu kā reģiona 

modeli cilvēku tirdzniecības upuru identificēšanā, visaptverošas un ilgtspējīgas palīdzības 

nodrošināšanā. Projekta ietvaros 2019.gadā no aprīļa līdz jūnijam tiek veikts pētījums par 

cilvēku tirdzniecības tēmas atspoguļojumu medijos Latvijā – rezultāti, secinājumi, 

rekomendācijas; 

 Tiks nodrošināta partnerība, īstenojot starptautisko projektu FLOW Nelikumīgu līdzekļu 

plūsmu un upuru atklāšanas sarežģījumi darba ekspluatācijas gadījumos no 2018.gada 

1.oktobra līdz 2020.gada 30.septembrim. Projekta ietvaros 2019.gada no februāra līdz 

jūnijam tiek veikts nacionālais izpētes darbs, kas paredz informācijas un datu vākšanu, 

apkopošanu un analīzi Latvijā par darbaspēka ekspluatāciju, tās riskiem un nelikumīgi 

iegūtu līdzekļu plūsmām dažādās nozarēs – lauksaimniecībā, ražošanā, īpašu uzmanību 

pievēršot būvniecības nozarei. 
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5.5 Iekšlietu ministrijas resora ilgtermiņa saistības 2019.-2021.gadā* 

3.tabula 

Pasākuma nosaukums 2019.gads 2020.gads 2021.gads 2022.gads 

Tālākā 

laika posmā 

līdz 

projekta 

īstenošanai 

Valsts pamatfunkciju īstenošana - 

kopā 
42 761 817 37 320 766 30 430 636 23 857 159 95 760 614 

Maksājumi starptautiskajās institūcijās 

un programmās 
118 263 114 559 114 559 114 559   

Eiropas Savienības prasībām atbilstošu 

pasu, elektronisko identifikācijas karšu 

un uzturēšanās atļauju izsniegšana 

6 572 920 5 458 679 8 230 167 5 567 434   

Ceļu satiksmes pārkāpumu fiksēšanas 

tehnisko līdzekļu (fotoradaru) darbības 

nodrošināšana 

3 328 002 3 006 830 2 749 501 1 933 663   

Transportlīdzekļu noma (VP)  5 644 480 5 583 078 4 178 789 1 083 883   

Transportlīdzekļu noma ceļu satiksmes 

uzraudzības uzlabošanai 
653 799 666 000 666 000 666 000 666 000 

Nozieguma vietas izmeklēšanas 

kapacitātes turpmākā attīstība 
105 150         

Valsts robežas joslas infrastruktūras 

izbūve gar Latvijas Republikas un 

Krievijas Federācijas robežu 

4 157 475         

Valsts robežas joslas infrastruktūras 

izbūve gar Latvijas Republikas un 

Baltkrievijas Republikas robežu 

1 515 307 6 015 600       

Gaisa kuģu parka atjaunošana 6 142 694 1 984 400       

Kosovas institūciju stiprināšana 

efektīvas migrācijas pārvaldē 
27 265         

Telpu Rīgā, Čiekurkalna 1.līnijā 1 

nomas maksa 
9 178 172 9 178 172 9 178 172 9 178 172 36 712 688 

Ēkas Daugavpilī, A.Pumpura ielā 

105B nomas maksa 
1 880 272 1 880 272 1 880 272 1 880 272 12 691 836 

Valsts policijas Latgales reģiona 

pārvaldes telpu Daugavpils cietoksnī 

nomas maksa 

1 428 476 1 428 476 1 428 476 1 428 476 27 611 734 
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Cēsu ugunsdzēsības depo telpu Cēsīs, 

Ata Kronvalda ielā 52 nomas maksa  
494 530 494 530 494 530 494 530 10 362 530 

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 1 229 669 7 378 014 

Nekustamā īpašuma Krišjāņa 

Valdemāra ielā 1A, Rīgā, nomas 

maksa 

184 261 184 261 184 261 184 261 337 812 

Transportlīdzekļu noma (IDB) 101 082 96 240 96 240 96 240   

 

* Saskaņā ar likumu “Par valsts budžetu 2019.gadam”  
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6. PIELIKUMS 

 

Valsts budžeta finansējums un tā izlietojums: 

Iekšlietu ministrijai 2018. gadam piešķirto un izlietoto valsts budžeta finansējuma kopējo 

apjomu raksturo šādi rādītāji:  

4.tabula 

Iekšlietu nozares valsts budžeta finansējums un tā izlietojums 

Nr.p.k. Izdevumi 
Apstiprinātais 

plāns, euro 
Izpilde, euro 

1. Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā) 415 087 759 405 098 826 

1.1 Valsts pamatfunkciju īstenošanai 380 774 744 374 008 754 

1.2 
ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības 

līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai 34 313 015 31 090 072 

2. Izdevumi (kopā) 415 170 685 404 633 298 

  uzturēšanas izdevumi 356 041 922 349 031 470 

  no tā: atlīdzība 238 628 200 237 474 056 

  kapitālie izdevumi 59 128 763 55 601 828 

2.1 Valsts pamatfunkciju īstenošanai 380 561 513 373 669 512 

  uzturēšanas izdevumi 338 728 879 334 128 274 

  no tā: atlīdzība 237 144 513 236 097 426 

  kapitālie izdevumi 41 832 634 39 541 237 

2.2 
ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības 

līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošana 34 609 172 30 963 786 

  uzturēšanas izdevumi 17 313 043 14 903 196 

  no tā: atlīdzība 1 483 687 1 376 630 

  kapitālie izdevumi 17 296 129 16 060 591 

Apstiprinātais plāns-atbilstoši 2018.gada laikā veiktajām izmaiņām 
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5. tabula 

Iekšlietu ministrijas administrētais valsts budžeta finansējums un tā izlietojums, euro 

 

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) 
8 628 057 15 627 722 14 364 656 

1.1. Dotācijas 5 677 863 5 670 342 5 670 342 

1.2. Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 1 552 8 200 7 356 

1.3. Ārvalstu finanšu palīdzība 2 801 348 9 786 452 8 542 034 

1.5. Transferti 147 294 162 728 144 924 

2. Izdevumi (kopā) 8 412 127 15 620 363 14 174 356 

2.1. Uzturēšanas izdevumi (kopā) 6 782 367 9 624 692 8 410 595 

2.1.1. Kārtējie izdevumi 5 316 142 5 548 828 5 403 578 

2.1.3. Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 124 042 68 706 68 690 

2.1.4. 

Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas 

budžetā un starptautiskā sadarbība 
14 909 10 922 10 922 

2.1.5. Uzturēšanas izdevumu transferti 1 327 274 3 996 236 2 927 405 

2.2. Izdevumi kapitālieguldījumiem 1 629 760 5 995 671 5 763 761 

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

1. 

Finanšu resursi izdevumu segšanai 

(kopā) 
5 849 802 5 866 276 5 847 625 

1.1. Dotācijas 5 677 863 5 670 342 5 670 342 

1.2. Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 650 8 200 7 356 

1.3. Ārvalstu finanšu palīdzība 23 995 25 006 25 003 

1.5. Transferti 147 294 162 728 144 924 

2. Izdevumi (kopā) 5 633 872 5 858 917 5 657 325 

2.1. Uzturēšanas izdevumi (kopā) 5 504 378 5 728 644 5 575 702 

2.1.1. Kārtējie izdevumi 5 315 240 5 548 828 5 403 578 
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2.1.3. Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 124 042 68 706 68 690 

2.1.4. 

Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas 

budžetā un starptautiskā sadarbība 
14 909 10 922 10 922 

2.1.5. Uzturēšanas izdevumu transferti 50 187 100 188 92 512 

2.2. Izdevumi kapitālieguldījumiem 129 494 130 273 81 623 

 97.00.00 "Nozaru vadība un politikas plānošana"  

1. 

Finanšu resursi izdevumu segšanai 

(kopā) 
3 844 506 3 867 401 3 858 882 

1.1. Dotācijas 3 767 403 3 759 201 3 759 201 

1.2. Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 650 8 200 7 356 

1.5. Transferti 76 453 100 000 92 325 

2. Izdevumi (kopā) 3 783 414 3 867 401 3 825 702 

2.1. Uzturēšanas izdevumi (kopā) 3 778 415 3 867 401 3 825 702 

2.1.1. Kārtējie izdevumi 3 717 589 3 755 106 3 721 099 

2.1.3. Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 1 254 1 185 1 169 

2.1.4. 

Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas 

budžetā un starptautiskā sadarbība 
9 385 10 922 10 922 

2.1.5. Uzturēšanas izdevumu transferti 50 187 100 188 92 512 

2.2. Izdevumi kapitālieguldījumiem 4 999     

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) 
90 557 80 360 80 360 

1.1. Dotācijas 90 557 80 360 80 360 

2. Izdevumi (kopā) 90 557 80 360 80 360 

2.1. Uzturēšanas izdevumi (kopā) 90 557 80 360 80 360 

2.1.1. Kārtējie izdevumi 90 557 80 360 80 360 

06.01.00 "Valsts policija" 
ar transportlīdzekļu, ko lieto ministrija, vadītāju atlīdzību saistītie 

izdevumi un transportlīdzekļu nomas maksājumi 

1. 

Finanšu resursi izdevumu segšanai 

(kopā) 
36 148 44 122 44 122 

1.1. Dotācijas 36 148 44 122 44 122 

2. Izdevumi (kopā) 36 148 44 122 44 122 
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2.1. Uzturēšanas izdevumi (kopā) 36 148 44 122 44 122 

2.1.1. Kārtējie izdevumi 36 148 44 122 44 122 

40.02.00 „Nekustamais īpašums un centralizētais 

iepirkums”   

nomas maksa, komunālie maksājumi, apsaimniekošanas 

izdevumi un kapitālie izdevumi, RVS “Horizon” uzturēšana 

1. 

Finanšu resursi izdevumu segšanai 

(kopā) 
1 116 184 1 083 037 1 083 037 

1.1. Dotācijas 1 116 184 1 083 037 1 083 037 

2. Izdevumi (kopā) 1 116 183 1 083 037 1 082 136 

2.1. Uzturēšanas izdevumi (kopā) 999 116 1 005 121 1 005 121 

2.1.1. Kārtējie izdevumi 999 116 1 005 121 1 005 121 

2.2. Izdevumi kapitālieguldījumiem 117 067 77 916 77 015 

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

1. 

Finanšu resursi izdevumu segšanai 

(kopā) 
8 464     

1.3. Ārvalstu finanšu palīdzība 8 464     

2. Izdevumi (kopā) 8 464     

2.1. Uzturēšanas izdevumi (kopā) 8 464     

2.1.3. Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 2 940     

2.1.4. 

Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas 

budžetā un starptautiskā sadarbība 
5 524     

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

sanāksmēm un Padomes sanāksmēm" 

1. 

Finanšu resursi izdevumu segšanai 

(kopā) 
70 841 62 728 52 599 

1.5. Transferti 70 841 62 728 52 599 

2. Izdevumi (kopā) 62 764 70 806 60 676 

2.1. Uzturēšanas izdevumi (kopā) 62 764 70 806 60 676 

2.1.1. Kārtējie izdevumi 62 764 70 806 60 676 

70.18.00 "Iekšējās drošības un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu projektu un pasākumu īstenošana (2014-

2020)" 

1. 

Finanšu resursi izdevumu segšanai 

(kopā) 
631 066 563 646 563 646 



IEKŠLIETU MINISTRIJAS 

2018. GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS 

 

57 

 

1.1. Dotācijas 631 066 563 646 563 646 

2. Izdevumi (kopā) 479 761 563 646 435 966 

2.1. Uzturēšanas izdevumi (kopā) 472 333 511 289 431 358 

2.1.1. Kārtējie izdevumi 352 485 511 289 431 358 

2.1.3. Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 119 848     

2.2. Izdevumi kapitālieguldījumiem 7 428 52 357 4 608 

70.23.00 „Izdevumi citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošanai" 

1. 

Finanšu resursi izdevumu segšanai 

(kopā) 
  22 341 22 339 

1.1. Dotācijas   1 264 1 264 

1.3. Ārvalstu finanšu palīdzība   21 077 21 075 

2. Izdevumi (kopā)   9 673 6 414 

2.1. Uzturēšanas izdevumi (kopā)   9 673 6 414 

2.1.1. Kārtējie izdevumi   9 673 6 414 

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

1. 

Finanšu resursi izdevumu segšanai 

(kopā) 
19 513 70 693 70 693 

1.1. Dotācijas 19 513 70 693 70 693 

2. Izdevumi (kopā) 19 263 70 693 52 956 

2.1. Uzturēšanas izdevumi (kopā) 19 263 70 693 52 956 

2.1.1. Kārtējie izdevumi 19 263 70 693 52 956 

73.08.00 "Baltijas jūras valstu padomes Projektu atbalsta fonda īstenošana" 

1. 

Finanšu resursi izdevumu segšanai 

(kopā) 
32 523 4 427 4 426 

1.1. Dotācijas 16 992 498 498 

1.3. Ārvalstu finanšu palīdzība 15 531 3 929 3 928 

2. Izdevumi (kopā) 37 318 1 658 1 472 

2.1. Uzturēšanas izdevumi (kopā) 37 318 1 658 1 472 

2.1.1. Kārtējie izdevumi 37 318 1 658 1 472 

99.00.00 "Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums" 

1. 

Finanšu resursi izdevumu segšanai 

(kopā) 
  67 521 67 521 
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1.1. Dotācijas   67 521 67 521 

2. Izdevumi (kopā)   67 521 67 521 

2.1. Uzturēšanas izdevumi (kopā)   67 521 67 521 

2.1.3. Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti   67 521 67 521 

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

1. 

Finanšu resursi izdevumu segšanai 

(kopā) 
2 778 255 9 761 446 8 517 031 

1.2. Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 902     

1.3. Ārvalstu finanšu palīdzība 2 777 353 9 761 446 8 517 031 

2. Izdevumi (kopā) 2 778 255 9 761 446 8 517 031 

2.1. Uzturēšanas izdevumi (kopā) 1 277 989 3 896 048 2 834 893 

2.1.1. Kārtējie izdevumi 902     

2.1.5. Uzturēšanas izdevumu transferti 1 277 087 3 896 048 2 834 893 

2.2. Izdevumi kapitālieguldījumiem 1 500 266 5 865 398 5 682 138 

11.01.00   “Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde” 

Mērķsadarbības (Twinning) projekts “Kosovas institūciju 

stiprināšana efektīvas migrācijas pārvaldē) (ārvalstu finanšu 

palīdzība; projekta vadītāja atlīdzība) 

1. 

Finanšu resursi izdevumu segšanai 

(kopā) 
902     

1.2. Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 902     

2. Izdevumi (kopā) 902     

2.1. Uzturēšanas izdevumi (kopā) 902     

2.1.1. Kārtējie izdevumi 902     

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

1. 

Finanšu resursi izdevumu segšanai 

(kopā) 
62 481     

1.3. Ārvalstu finanšu palīdzība 62 481     

2. Izdevumi (kopā) 62 481     

2.1. Uzturēšanas izdevumi (kopā) 57 747     

2.1.5. Uzturēšanas izdevumu transferti 57 747     

2.2. Izdevumi kapitālieguldījumiem 4 734     

70.02.00 "Atmaksas valsts pamatbudžetā par Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas fondu 

finansējumu (2007-2013)" 
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1. 

Finanšu resursi izdevumu segšanai 

(kopā) 
1 950 442     

1.3. Ārvalstu finanšu palīdzība 1 950 442     

2. Izdevumi (kopā) 1 950 442     

2.1. Uzturēšanas izdevumi (kopā) 459 903     

2.1.5. Uzturēšanas izdevumu transferti 459 903     

2.2. Izdevumi kapitālieguldījumiem 1 490 539     

70.21.00 “Atmaksas valsts pamatbudžetā par Iekšējās drošības un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu 

finansējumu (2014-2020)” 

1. 

Finanšu resursi izdevumu segšanai 

(kopā) 
764 430 9 756 692 8 512 286 

1.3. Ārvalstu finanšu palīdzība 764 430 9 756 692 8 512 286 

2. Izdevumi (kopā) 764 430 9 756 692 8 512 286 

2.1. Uzturēšanas izdevumi (kopā) 759 437 3 891 294 2 830 148 

2.1.5. Uzturēšanas izdevumu transferti 759 437 3 891 294 2 830 148 

2.2. Izdevumi kapitālieguldījumiem 4 993 5 865 398 5 682 138 

73.02.00 "Atmaksas valsts pamatbudžetā par pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem" 

1. 

Finanšu resursi izdevumu segšanai 

(kopā) 
  4 754 4 745 

1.3. Ārvalstu finanšu palīdzība   4 754 4 745 

2. Izdevumi (kopā)   4 754 4 745 

2.1. Uzturēšanas izdevumi (kopā)   4 754 4 745 

2.1.5. Uzturēšanas izdevumu transferti   4 754 4 745 

Iekšlietu ministrija 2018. gadā nav saņēmusi ziedojumu un dāvinājumu finansējumu.  

 


