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Godātais lasītāj! 

 

Eiropas izaicinājumu kontekstā iekšējā drošība pārskata 

periodā ir bijusi būtiska Latvijas valdības prioritāte un Iekšlietu 

ministrija ir īstenojusi virkni pasākumu plānoto mērķu 

sasniegšanai.  

Jau vairākus gadus pēc kārtas esam investējuši iekšlietu 

sistēmas cilvēkos un no 2017.gada 1.janvāra pilnā apjomā ir 

ieviesta uz jauniem principiem balstīta darba samaksas sistēma 

iekšlietu ministrijas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes 

amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm. 

Ir pabeigta Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas 

valsts robežas demarkācija, aktīvi turpinājies darbs pie modernas 

Latvijas - Krievijas robežjoslas ierīkošanas pabeigšanas un uzsākts darbs pie robežjoslas 

labiekārtošanas ar Baltkrievijas Republiku. Šie darbi ir būtiski, jo mūsu austrumu robeža ir ne tikai 

Latvijas, bet arī ES un NATO ārējā robeža. Paveiktais jau šobrīd samazinājis nelegālo robežšķērsotāju 

skaitu un kontrabandas apjomu.  

Noziedzības novēršanas un ēnu ekonomikas apkarošanas jomā turpinājās darbs pie Nacionālā 

kriminālizlūkošanas modeļa izveides, kas uzlabo visu tiesībaizsardzības iestāžu sadarbību noziedzības 

apkarošanas jomā. Tika stiprināta arī Valsts policijas kapacitāte Noziedzīgi iegūtu līdzekļu atguves un 

informācijas analīzes jomā, kas devusi jau konkrētus rezultātus.  

Civilās aizsardzības jomā tika veikts pasākumu kopums, lai sagatavotu jaunu Civilās 

aizsardzības plānu.  

Pārskata periodā turpinājās arī darbs pie pretterorisma spēju stiprināšanas un Likumprojekta 

”Gaisa kuģu pasažieru apstrādes likums”, lai nodrošinātu smagu vai sevišķi smagu noziegumu 

novēršanu vai atklāšanu, kā arī valsts drošības apdraudējumu novēršanu. 

Tāpat iekšlietu dienesti aktīvi organizējuši un piedalījušies dažādās mācībās, kā piemēram 

NATO krīzes mācībās CMX17 un “Kristaps17”, kas ļāvušas stiprināt dienestu kapacitāti un sadarbības 

spējas. 

Aizsāktais darbs ir jāturpina, jo īpaši pievēršot uzmanību pēctecīgai iekšlietu nozares 

kapacitātes stiprināšanai, tādējādi sekmējot arī visas Latvijas iedzīvotāju drošību. 

 

Cieņā, 

Rihards Kozlovskis 
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1. PAMATINFORMĀCIJA 

 

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

Iekšlietu ministrija (turpmāk – ministrija) ir vadošā valsts pārvaldes iestāde iekšlietu 

nozarē, kas ietver noziedzības apkarošanas, sabiedriskās kārtības un drošības aizsardzības, 

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

ugunsdzēsības, glābšanas, civilās aizsardzības, iedzīvotāju uzskaites un dokumentēšanas, kā arī 

migrācijas un pilsonības jautājumu apakšnozares.  

Ministrijas statusu un darbību nosaka Valsts pārvaldes iekārtas likums un Ministru kabineta 

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

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

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

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

sistēmas. 

Ministrijas politisko vadību īsteno iekšlietu ministrs, savukārt ministrijas administratīvais 

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

sekretārs. 

1.2.Ministrijas darbības virzieni un mērķi, 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. 

 Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbība. Darbības virziena mērķis – 

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

valsts konstitucionālās iekārtas un ekonomiskās drošības interešu aizsardzības pasākumus,  kā 

arī pretterorisma pasākumus un to koordinēšanu. 
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1.3. Īstenotās budžeta programmas un apakšprogrammas 

Ministrija savu darbību pārskata gadā veica šādu budžeta programmu un apakšprogrammu 

ietvaros:  

 Iekšlietu ministrijas vienotā sakaru un informācijas sistēma: 

 Vienotās sakaru un informācijas sistēmas uzturēšana un vadība; 

 Valsts policijas darbība: 

 Valsts policija; 

 Ātruma kontroles mērierīču darbības nodrošināšana; 

 Ugunsdrošība, glābšana un civilā aizsardzība; 

 Drošības policijas darbība; 

 Valsts robežsardzes darbība; 

 Pilsonības un migrācijas lietas: 

 Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde;  

 Fiziskā sagatavotība, veselības un sociālā aprūpe: 

 Veselības aprūpe un fiziskā sagatavotība; 

 Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu darbības nodrošinājums: 

 Administrēšana; 

 Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums;  

 Lietiskie pierādījumi un izņemtā manta;  

 Valsts materiālās rezerves;  

 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; 

 Pamatprogrammas ”Drošība un brīvību garantēšana” projektu un pasākumu īstenošana 

(2007–2013); 

 Eiropas Savienības robežu pārvaldības programmas Centrālāzijā projektu un 

pasākumu īstenošana; 
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 FRONTEX Aģentūras starptautisko operāciju nodrošināšana; 

 Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana: 

 Atmaksas valsts pamatbudžetā par Vispārīgās programmas ”Solidaritāte un migrācijas 

plūsmu pārvaldība” fondu finansējumu (2007-2013); 

 Eiropas migrācijas tīkla projektu un pasākumu īstenošana; 

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

2013); 

 Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības 

Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm; 

 Eiropas Savienības programmas Erasmus+ projektu īstenošanas nodrošināšana; 

 Iekšējās drošības un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu projektu un 

pasākumu īstenošana (2014-2020); 

 Eiropas 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); 

 Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu finansēto programmu, 

projektu un pasākumu īstenošana: 

 Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu finansētie projekti; 

 Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti: 

– Atmaksas valsts pamatbudžetā par pārējās ārvalstu finanšu palīdzības 

līdzfinansētajiem projektiem; 

– Eiropas Komisijas (kopā ar iesaistītajām dalībvalstīm) un tabakas ražotāju nolīgumu 

ietvaros piešķirtie finanšu līdzekļi; 

– Baltijas jūras valstu padomes Projektu atbalsta fonda īstenošana; 

 Nozaru vadība un politikas plānošana; 

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

1. No 2017. gada 1. janvāra pilnā apjomā ieviesta uz jauniem principiem balstīta darba samaksas 

sistēma Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar 

speciālajām dienesta pakāpēm. 

2. Izstrādāts informatīvais ziņojums “Par amatpersonu apziņošanas tehnisko resursu 

modernizāciju” (MK 18.07.2017. sēdes prot. Nr.36, 40.§). 

3. Izstrādāts informatīvais ziņojums “Par Rīcības plānā personu, kurām nepieciešama 

starptautiskā aizsardzība, pārvietošanai un uzņemšanai Latvijā, paredzēto pasākumu izpildi” 

(MK 14.11.2017. sēdes prot. Nr.57, 49.§). 

4. Izstrādāts konceptuālais ziņojums “Par valsts materiālo rezervju veidošanu un pārvaldīšanu” 

(MK 2017. gada 22. maija rīkojums Nr.244). 

5. Izstrādāts konceptuālais ziņojums “Konceptuāls ziņojums par imigrācijas politiku” (MK 

15.02.2018. rīkojums Nr.61).  

6. Izstrādāts konceptuālais ziņojums “Par valsts pārvaldes iestāžu un Nacionālo bruņoto spēku 

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

7. Izstrādāts “Organizētas noziedzības novēršanas un apkarošanas plāns 2018.-2020. gadam” 

(MK 28.02.2018. rīkojums Nr. 90). 

8. Izstrādāts Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm 

profesionālās izglītības attīstības rīcības plāns 2018.-2021. gadam ( IeM 19.02.2018. rīkojums 

Nr.1-12/235). 

9. Apstiprināts Rīcības plāns sauszemes objektu apdraudējumu gadījumā (Pretterorisma plāns 

“Objekts”) (MK 20.07.2010. rīkojums Nr.409). 

10. Apstiprināts Rīcības plāns civilās aviācijas gaisa kuģu un objektu apdraudējumu gadījumā 

(Pretterorisma plāns “Lidmašīna”) (MK 20.07.2010 rīkojums Nr.410). 

11. Apstiprināts Rīcības plāns kuģu, ostu un ostas iekārtu apdraudējumu gadījumā (Pretterorisma 

plāns “Kuģis”) (MK 20.07.2010 rīkojums Nr. 411). 

12. Izstrādāts informatīvais ziņojums “Par Organizētās noziedzības novēršanas un apkarošanas 

plāna 2014.–2016. gadam izpildes gaitu”. 

13. Izstrādāts ikgadējais informatīvais ziņojums “Par konceptuālajā ziņojumā “Par valsts austrumu 

robežas kontroli un aizsardzību” rīcības plānā paredzēto pasākumu īstenošanu” (nosūtīts 

http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/?pid=40412669
http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/?pid=40412669
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Ministru kabineta locekļiem zināšanai bez izskatīšanas Ministru kabineta sēdē 29.11.2017., 

2017-TA-2319-IP). 

14. Pabeigta Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas demarkācija (2017. gada 

25. oktobrī parakstīti demarkācijas gala dokumenti). 

15. Noslēgtas/parakstītas vienošanās ar ASV par Valsts robežsardzes spēju stiprināšanu, paredzot 

transportlīdzekļu Polaris iegādi, nakts novērošanas ierīču iegādi un autonomo robežas 

uzraudzības sistēmu iegādi Eiropas drošības atbalsta ietvaros. 

16. Izstrādāts informatīvais ziņojums “Par kritiskās infrastruktūras drošības situāciju 2016. gadā” 

(MK 23.05.2017. sēdes prot.Nr.27., 35.§).  

17. Izstrādāts Ministru kabineta rīkojums “Par kritiskās infrastruktūras kopumu” (MK 27.02.2017. 

rīkojums Nr.97-k). 

18. Sagatavots ziņojums un statistikas dati par cilvēku tirdzniecības jautājumiem par 2014.-

2016.gadu ANO Narkotiku un noziedzības novēršanas biroja (UNODC) 2018.gada Globālā 

ziņojuma par cilvēku tirdzniecības apkarošanu sagatavošanai. 

19. Sadarbībā ar valsts un pašvaldības iestādēm sagatavota informācija par paveikto cilvēku 

tirdzniecības novēršanas jomā 2016.gadā ikgadējam ASV Valsts departamenta ziņojumam par 

cilvēku tirdzniecības apkarošanu. 

20. Nodrošināta IeM partnerība starptautiskā projektā STROM II “Stiprinot pašvaldību lomu 

darbam cīņā ar cilvēku tirdzniecību”, kā arī nodrošināta pastāvīga komunikācija un sadarbība 

ar projekta vadošo partneri - Baltijas jūras valstu padomes Sekretariātu. 

21. Nodrošināta priekšlikumu izstrāde Latvijas tiesību aktos: 31.10.2006. MK noteikumos Nr.889 

„Noteikumi par kārtību, kādā cilvēku tirdzniecības upuri saņem sociālās rehabilitācijas 

pakalpojumus, un kritērijiem personas atzīšanai par cilvēku tirdzniecības upuri”; 

Krimināllikumā, likumā "Par miruša cilvēka ķermeņa aizsardzību un cilvēka audu un orgānu 

izmantošanu medicīnā" u.c. 

22. Izstrādāta “Apsardzes darba pamatlīmeņa zināšanu izglītības programma” (Iekšlietu ministra 

apstiprināta programma 2017. gada 21. martā saskaņota ar Izglītības un zinātnes ministriju). 

23. Izstrādātas un apstiprinātas Iekšlietu ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu darbības 

stratēģijas 2017.-2019. gadam. (IeM 24.05.2017. rīkojums Nr.1-12/1213 “Par Iekšlietu 

ministrijas darbības stratēģiju 2017.-2019. gadam). 
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24. Izstrādāts informatīvais ziņojums “Par Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta speciālo 

ugunsdzēsības un glābšanas transportlīdzekļu un speciālās tehnikas iegādi, papildu 

nepieciešamo personālu esošo struktūrvienību nepārtrauktas darbības nodrošināšanai, kā arī 

depo ēku būvniecību, pārbūvi vai atjaunošanu un papildus nepieciešamo finansējumu 2018. 

gadam un turpmākajiem gadiem” (MK 14.02.2017. sēdes prot. Nr.7, 42.§). 

25. Izstrādāts konceptuālais ziņojums “Par jauna vienota valsts iestāžu administratīvā centra 

Jelgavā, Garozas ielā 31, izveidei izmantojamo finansēšanas modeli” (MK 25.04.2017. 

rīkojums Nr.201). 

26. Izstrādāts informatīvais ziņojums “Par Latvijas Republikas valsts robežas integrētas 

pārvaldības koncepcijas 2013.-2018. gadam īstenošanu un plānotajām turpmākajām darbībām” 

(MK 17.01.2017. sēdes prot. Nr.3, 37.§). 

27. Izstrādāts informatīvais ziņojums “Par Valsts policijas vecāko virsnieku sagatavošanu” (MK 

07.03.2017. sēdes prot. Nr.11, 33.§). 

28. Izstrādāts informatīvais ziņojums “Iekšlietu nozares iestāžu darbības aktualitātes” (MK 

16.05.2017. sēdes prot. Nr.25, 32.§). 

29. Veikti pasākumi valsts apdraudējuma pārvarēšanas mācību “Kristaps 2017” nodrošināšanai. 

Veikti pasākumi NATO krīzes vadības mācību “CMX 2017” plānošanā, koordinēšanā un 

dalības nodrošināšanā. 

30. Nodrošināta Iekšlietu ministrijas un tās padotības iestāžu koordinācija, informācijas 

apkopošana Nacionālā drošības plānā doto uzdevumu ietvaros. 

31. Nodrošināta Latvijas dalība regulārajās ES Padomes Narkotiku jautājumu horizontālajā darba 

grupās (B.04) un Narkotisko vielu komisijas 60.sesijā. 

http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/?pid=40400945
http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/?pid=40400945
http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/?pid=40400945
http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/?pid=40400945
http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/?pid=40400945
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1.5. Iekšlietu ministrijas struktūra un padotībā esošās iestādes 
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Ministrijas padotībā 2017. gadā ir šādas iestādes: 

 Valsts policija (pakļautībā – Valsts policijas koledža); 

 Valsts robežsardze (pakļautībā – Valsts robežsardzes koledža); 

 Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (pakļautībā – Ugunsdrošības un civilās 

aizsardzības koledža); 

 Drošības policija; 

 Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde; 

 Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs; 

 Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centrs; 

 Nodrošinājuma valsts aģentūra;  

 Iekšējās drošības birojs 

Ministrija ir kapitāla daļu turētāja valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Iekšlietu 

ministrijas poliklīnika” (turpmāk – kapitālsabiedrība) 

Ministrijas struktūra uz 2017. gada 31. decembri1: 

 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 reglaments2.  

  

                                                           
1 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 
2 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 

 

2.1. Valsts budžeta finansējums un tā izlietojums:  

Iekšlietu ministrijai 2017. gadam piešķirto un izlietoto valsts budžeta finansējuma kopējo apjomu 

raksturo šādi rādītāji  

 

                                              Iekšlietu nozares budžeta izpilde, euro                 1. grafiks 

 

 

                                   Budžeta sadalījums pa izdevumu pozīcijām, euro           2. grafiks 

 

Iekšlietu 

ministrija

7 168 340
Iekšlietu 

ministrijas 

Informācijas 

centrs 21 153 863

Valsts policija

150 608 763

Valsts 

ugunsdzēsības un 

glābšanas dienests

69 067 804

Drošības policija

15 803 229

Valsts 

robežsardze; 

71 761 407

Pilsonības un 

migrācijas lietu 

pārvalde

18 537 017

Iekšlietu 

ministrijas 

veselības un 

sporta centrs

4 816 062

Nodrošinājuma 

valsts aģentūra

46 147 121
Iekšējās drošības 

birojs 3 760 859

€ 241 160 161€ 100 227 816

€ 58 384 406
€ 9 052 081

Atlīdzībai Precēm un pakalpojumiem Pamatkapitāla veidošanai Pārējie izdevumi
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Iekšlietu ministrijas resora kopējo izdevumu izmaiņas no 

           2015. līdz 2019. gadam, euro                                   3.grafiks 

 

 
 Avots: paskaidrojums Iekšlietu ministrijas 2017. gada un 2018. gada budžetam; 2017. gada izpilde - saskaņā ar Gada pārskatu 
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ES politiku instrumentu un pārējās ĀFP līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošana

valsts pamatfunkciju īstenošana

350 313 554 408 824 464 371 054 436 350 941 094290 721 532
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2.2. Iestādes, kuras no valsts budžeta tiek finansētas daļēji, kā arī budžeta nefinansētas 

iestādes, kas nav valsts aģentūras. 

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

kapitāla daļu turētāja. 

1.tabula 

Kapitālsabiedrības “Iekšlietu ministrijas poliklīnika” darbības rādītāji par 2017. gadu 

 

Nr. Rādītāji      (euro) 

1. Kapitālsabiedrības pamatkapitāls 571 695  

2. Valsts kapitāla daļas 571 695  

3. Valsts kapitāla daļas (%) 100 

4. Finanšu resursu avoti un ieņēmumu apmērs 2 179 095 

4.1. Ieņēmumi no veselības aprūpes pakalpojumiem 2 155 653 

4.2. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi 23 442 

4.3. Saņemtie procenti 0 

5. Ieņēmumu izlietojums (izdevumi) 2 175 629  

5.1. Materiālu iegāde 226 832  

5.2. Pakalpojumu izmaksas 237 051  

5.3. Darbinieku atalgojums  1 369 277  

5.4. 
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātās iemaksas  
312 891  

5.5. Pārējie izdevumi 29 578  
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2.3. Darbības stratēģijās plānotās budžeta programmu un apakšprogrammu ietvaros 

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

izpildes analīze un valsts budžeta līdzekļu izlietojuma efektivitātes izvērtējums 

Ministrijas prioritārie mērķi 3 vidēja termiņa politikas plānošanai un īstenošanai 

 

1. Uzlabot ministrijas padotībā esošo iestāžu darbības kvalitāti, t.sk. veicinot kvalificēta un 

atbilstoši motivēta personāla piesaisti dienestam, kā arī paaugstināt esošo amatpersonu ar 

speciālajām dienesta pakāpēm motivāciju turpināt dienestu ministrijas sistēmas iestādēs. 

2. Panākt cilvēktiesību standartu ievērošanas augstāku nodrošinājumu un atklātības principa 

vienotu izpratni un piemērošanu. 

3. Nodrošināt pēctecīgu noziedzības, tai skaitā organizētās noziedzības un cilvēku 

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

imigrācijas politikas izstrādi un ieviešanu, nodrošinot Latvijas interesēm atbilstošas 

ārzemnieku ieceļošanas sistēmas pilnveidošanu, kas vērsta uz ekonomisko izaugsmi; 

4. Attīstīt fizisko un informācijas tehnoloģiju infrastruktūru, lai nodrošinātu ministrijas 

sistēmas iestāžu darbības augstāku efektivitāti. 

5. Nodrošināt kvalitatīvu ministrijas pārstāvniecību Eiropas Savienībā. 

 

 Ministrijas darbība pārskata periodā tika plānota un veikta apstiprinātās Iekšlietu 

ministrijas darbības stratēģijas 2017.-2019. gadam, kurā atspoguļota ministrijas darbības 

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

rādītāju un budžeta programmu sasaiste, ietvaros, kā arī, izpildot Iekšlietu ministrijas 2017. gada 

darba plānā un Valdības rīcības plānā paredzētos uzdevumus. Izvērtējot gan ārējos, gan iekšējos 

drošības riskus, iekšlietu nozarē īpaša uzmanība 2017. 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. 

  

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

2019. gadam. 
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- Politikas plānošanas jomā 

 

      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: 

Konceptuāli ziņojumi: 

– Par valsts materiālo rezervju veidošanu un pārvaldīšanu 

– Par valsts politiku ugunsdrošības jomā (projekts)  

– Par jauna vienota valsts iestāžu administratīvā centra Jelgavā, Garozas ielā 31, izveidei 

izmantojamo finansēšanas modeli 

– Par valsts pārvaldes iestāžu un Nacionālo bruņoto spēku kinologu apmācības sistēmas 

pilnveidošanu  

– Par imigrācijas politiku (projekts) 

Plāni: 

– Organizētās noziedzības novēršanas un apkarošanas plāns 2018.-2020. gadam (projekts) 

– Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm 

profesionālās izglītības attīstības rīcības plāns 2018.–2021. gadam (projekts) 

Informatīvie ziņojumi: 

–  Par Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta speciālo ugunsdzēsības un glābšanas 

transportlīdzekļu un speciālās tehnikas iegādi, papildu nepieciešamo personālu esošo 

struktūrvienību nepārtrauktas darbības nodrošināšanai, kā arī depo ēku būvniecību, 

pārbūvi vai atjaunošanu un papildus nepieciešamo finansējumu 2018. gadam un 

turpmākajiem gadiem 

– Par Valsts policijas vecāko virsnieku sagatavošanu 

    Ministrija iesaistīta arī šādu nozīmīgu politikas plānošanas dokumentu, kas apstiprināti 2017. 

gadā, sagatavošanā un tajos noteikto uzdevumu izpildē: 

– Attīstības sadarbības politikas plāns 2017. gadam 

– Ceļu satiksmes drošības plāns 2017.-2020. gadam 
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– 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)” 

- Politikas ieviešanas jomā 

Prioritātes: 

 No 2017. gada 1. janvāra pilnā apjomā ieviesta uz jauniem principiem balstīta darba 

samaksas sistēma Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes 

amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm 

Kopumā jaunās darba samaksas sistēmas ieviešanai piešķirts finansējums 60 718 194 euro 

apmērā, tai skaitā Iekšlietu ministrijai – 52 178 280 euro. Salīdzinot vidējās darba samaksas uz 

1 amatpersonu rādītājus 2015. (pirms jaunās darba samaksas sistēmas ieviešanas) un 2017. gadā, 

policistu, robežsargu un ugunsdzēsēju-glābēju vidējās darba samaksas pieaugums ir robežās no 

228 euro līdz 302 euro. 
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 Pildīti Rīcības plānā personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, 

pārvietošanai un uzņemšanai Latvijā paredzētie pasākumi  

Līdz 2017. gada 31. decembrim no Grieķijas pārceltas - 294 personas, no Itālijas - 27 personas, 

no Turcijas - 46 personas.   

Sagatavots Informatīvais ziņojums “Par Rīcības plānā personu, kurām nepieciešama 

starptautiskā aizsardzība, pārvietošanai un uzņemšanai Latvijā, paredzēto pasākumu izpildi”. 

Ministru kabinets uzdeva atbildīgajām institūcijām konkrētus uzdevumus problēmjautājumu 

risināšanai, kā arī atbalstīja Iekšlietu ministrijas priekšlikumu par pašreizējā Rīcības plānā 

paredzēto pasākumu finansēšanas modeļa saglabāšanu turpmākajam Rīcības plāna īstenošanas 

periodam, paredzot, ka finansējumu Rīcības plānā paredzēto pasākumu īstenošanai plāno 

decentralizēti plāna izpildē iesaistīto resoru attiecīgajās valsts budžeta programmās 

(apakšprogrammās).  

 Pabeigta Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas demarkācija  

Pārraudzīts un koordinēts darbs šādos nozīmīgos politikas plānošanas dokumentos 

paredzēto pasākumu īstenošanā: 

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

gadam (sagatavots Informatīvais ziņojums “Par lidostas “Rīga” robežšķērsošanas vietas 

infrastruktūras atbilstību sistemātisku robežpārbaužu nodrošināšanai”) 

– Bērnu noziedzības novēršanas un bērnu aizsardzības pret noziedzīgu nodarījumu 

pamatnostādnes 2013.–2019. gadam  

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

pamatnostādnes 2011.-2017. gadam 

–  Organizētās noziedzības novēršanas un apkarošanas plāns 2014.–2016. gadam 

(sagatavots Informatīvais ziņojums par plāna izpildi) 

–  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  
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–  Informācijas sistēmas darbības koncepcijas apraksts “Pasu sistēmas un Vienotās 

migrācijas informācijas sistēmas attīstība elektronisko identifikācijas karšu un 

elektronisko uzturēšanās atļauju (karšu) izsniegšanai”  

–  Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm 

profesionālās izglītības attīstības koncepcija 2014.-2017. gadam 

– 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  

- 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 

– Sagatavoti tādi nozīmīgi likumprojekti kā “Par Latvijas Republikas valdības, Igaunijas 

Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības nolīgumu par sadarbību katastrofu 

novēršanas, gatavības un reaģēšanas jomā”, Grozījums Nacionālās drošības likumā, 

Grozījumi Personu apliecinošu dokumentu likumā, Grozījums Krimināllikumā, 

Grozījums Autopārvadājumu likumā, Grozījumi Biometrijas datu apstrādes sistēmas 

likumā, Grozījumi Iedzīvotāju reģistra likumā, Fizisko personu reģistra likums, 

Grozījumi Kriminālprocesa likumā u.c., Ministru kabineta noteikumu projekti saskaņā 

ar Civilas aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas likuma prasībām, noteikumi par 

izceļošanas lieguma tiesiskā mehānisma ieviešanu, noteikumi par uzturēšanas normām, 

higiēnas un pirmās nepieciešamības preču apjomu Valsts robežsardzes patvēruma 

meklētāju izmitināšanas telpās izmitinātajam patvēruma meklētājam un Valsts 

robežsardzes izmitināšanas centrā vai Valsts robežsardzes pagaidu turēšanas telpā 

ievietotajam ārzemniekam u.c., kā arī rīkojumu projekti par nekustamo īpašumu 
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atsavināšanu Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas joslas 

ierīkošanai u.c. 

Informācija par pārskata gadā īstenotajām jaunajām politikas iniciatīvām, ja pārskata gadā 

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

    Iekšlietu nozares jauno politikas iniciatīvu un citu prioritāro pasākumu īstenošanai 2017. gadam 

piešķirts papildu finansējums 36 597 422 euro apmērā. 

          2. tabula 

Pasākums 
Finansējums, 

euro  

Valsts drošības stiprināšanas pasākumi 3 000 000 

Latvijas Republikas valsts robežas izbūve, iekārtošana, uzturēšana un zemes īpašuma 

tiesību sakārtošana  
3 421 267 

Atlīdzības palielināšana un jaunās darba samaksas sistēmas ieviešana pilnā apjomā 

Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm 
26 000 000 

Plānveida gaisa kuģu parka atjaunošana  2 960 000 

Valsts robežsardzes amatpersonu nodrošināšana ar speciālo ekipējumu un 

robežuzraudzības tehniskiem līdzekļiem  
367 400 

Robežsargu blīvuma palielināšana uz "zaļās" robežas 251 333 

Televīzijas pakalpojumu internetā sniedzēju uzraudzības uzlabošana  190 550 

Zemāko mēneša darba algu izlīdzināšana un minimālās mēneša darba algas 

paaugstināšana  
403 872 

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona brigādes Talsu nodaļas 

atpūtas telpu labiekārtošana un inventāra iegāde  
3000 

 

2.4. Sadarbības partneru finansēto programmu un ārvalstu ieguldījumu programmu 

ietvaros īstenoto projektu rezultāti un līdzekļu izlietojums 

Piešķirtais finansējums un tā izlietojums atspoguļots 2.tabulā. 

Norvēģijas finanšu instrumenta 2009. – 2014. gadam vadība (2017. gads) 

Norvēģijas finanšu instrumenta programmas LV08 “Latvijas korekcijas dienestu un Valsts 

policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu reforma” ietvaros tiek īstenots projekts LV08/3 “Valsts 
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policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu standartu uzlabošana, t.sk., aktivitātes infrastruktūras 

uzlabošanai; līdzšinējās prakses administratīvajai aizturēšanai samazināšana/likvidēšana; 

prakses maiņa, atgriežot apcietinājumā esošos ieslodzītos turpmākai izmeklēšanai; atbilstošu 

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

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

kopējām izmaksām. Projektam piešķirtais finansējums – 2 828 886 euro, no tā: 2 404 553 euro – 

Norvēģijas finanšu instrumenta līdzfinansējums. Norvēģijas finanšu instrumenta darbības termiņš 

– līdz 2017. gada 30. aprīlim. 

Ministrija nodrošināja: 

- programmas nacionālā partnera funkcijas; 

- informācijas sagatavošanu gada pārskatam, noslēguma pārskatam, programmas 

izvērtējuma pārskatam; 

- grozījumu izstrādi Tieslietu ministrijas un Iekšlietu ministrijas vienošanās; 

- dalību sadarbības komitejā un programmas noslēguma konferencē; 

- visu projekta ietvaros veikto izdevumu finanšu kontroli un projekta ieviešanas uzraudzību.  

Minēto uzdevumu izpildei pārskata periodā izlietoti administrēšanas līdzekļi 19 263 euro 

apmērā. 

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

plānošanas periodam vadība (2017. gads) 

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes dokumentiem tika izveidoti Patvēruma, 

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

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

policijas sadarbība) (turpmāk kopā – Fondi). 

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

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

tiesību aktiem, tajā skaitā iekšējiem normatīvajiem aktiem. 

IDF projektu īstenošana: 

 5 projektu īstenošanas pabeigšana  
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kopējais finansējums (saskaņā ar granta līgumiem) – 1 405 421 euro (faktiskā izpilde – 

1 386 987, euro), no tā: fonda finansējums - 1 054 065 euro (faktiskā izpilde – 1 040 240 euro): 

- Jūras novērošanas sistēmas videodatu plūsmas modernizācija un elementu 

remonts/modernizācija; 

- Gala iekārtu iegāde patvēruma meklētāju pirkstu nospiedumu apstrādei; 

- Robežkontroles tehnisko līdzekļu atjaunošana (1.posms); 

- Nacionālās Šengenas informācijas sistēmas tehniskās infrastruktūras modernizācija; 

- Nacionālās vīzu informācijas sistēmas tehniskās infrastruktūras modernizācija. 

 11 projektu īstenošanas uzsākšana (kopējais finansējums –18 652 089 euro, no tā: fonda 

finansējums - 13 989 066 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 ECRIS sistēmu atbilstoši 

ES Lēmuma 2009/316/TI vadlīnijām; 

- Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta CBRNE un cilvēku izraisīto katastrofu 

glābšanas darbu reaģēšanas spēju kapacitātes stiprināšana; 

- ATLAS network specializētā aprīkojuma iegāde; 

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

- Robežuzraudzības un kontroles sistēmas infrastruktūras turpmāka pilnveidošana 

atbilstoši EUROSUR prasībām (3. un 4.posma realizācija) (1.posms); 

- Valsts policijas kapacitātes pilnveidošana ar augsto tehnoloģiju palīdzību izdarīto 

noziedzīgo nodarījumu prevencijā un apkarošanā; 
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- Konsulāro amatpersonu reģionālo apmācību nodrošināšana par ES vienoto vīzu 

izsniegšanas politiku, atbilstoši Eiropas Vīzu kodeksa prasībām; 

Smagās un organizētās pārrobežu noziedzības apkarošanas stiprināšana un sadarbības 

veicināšana ar iesaistītajām valstīm. 

 PMIF projektu īstenošana: 

 9 projektu īstenošanas pabeigšana (kopējais (saskaņā ar granta līgumiem) finansējums – 

4 365 111 euro, no tā fonda finansējums – 3 523 239 euro): 

- Atbalsta pasākumi personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, uzņemšanai 

un izmitināšanai Latvijā; 

- Valodas sākotnējā apguve patvēruma meklētājiem; 

- Informācijas centrs imigrantiem; 

- Valsts robežsardzes automātiskās pirkstu nospiedumu identifikācijas sistēmas (VRS 

AFIS) integrācija ar Informācijas centra uzturēto Biometrijas datu apstrādes sistēmu 

(BDAS); 

- Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām; 

- Aizturēto ārzemnieku izmitināšanas centra "Mucenieki" iekārtošana un aprīkošana 

(1.posms); 

- Informācijas tehnoloģijas resursu veiktspējas palielināšana un drošības risku novēršana 

informācijas meklēšanas un apstrādes procesā par patvēruma meklētājiem; 

- Trešo valstu pilsoņu situācijas izpēte Latvijā 2017. 

 17 projektu īstenošanas uzsākšana (kopējais finansējums – 6 069 588 euro, no tā fonda 

finansējums – 4 823 110 euro): 

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

- Personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošana Latvijā; 

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

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

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

Latviju; 

- Dzīvoju Latvijā – mācos latviešu valodu; 

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



IEKŠLIETU MINISTRIJAS 

2017. GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS 

 

25 

 

- 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; 

- Masu mediju iesaiste trešo valstu pilsoņu integrēšanā Latvijā; 

- Integrācijas ABC – 2017; 

- Mēs – Latvijā; 

- Esi sveicināta, simtgades Latvija; 

- Informācijas centrs iebraucējiem; 

- Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām II; 

- 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). 

 

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

nodrošināšanai, kā arī informācija par veiktajām strukturālajām reformām un 

reorganizācijām 

Fiskālo risku vadība  

 Izveidota iekšējās kontroles sistēma  

 2017. gadā fiskālā riska notikumi nav iestājušies, vienlaikus no valsts budžeta resora 

“74. gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmas 07.00.00 

“Tiesu spriedumu izpilde” tika pārdalīts finansējums 7 877 846 euro apmērā, lai Valsts 

ugunsdzēsības un glābšanas dienests, Valsts policija un Valsts robežsardze segtu izdevumus, kas 

saistīti ar darba samaksas pārrēķinu amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm par 

laikposmu no 2014. gada 16. jūnija līdz 2016. gada 15.jūnijam sakarā ar Latvijas Republikas 

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta 2016. gada 16.jūnija spriedumu 

administratīvajā lietā Nr.A420535212, kas saistīts ar 2016. gadā iestājušos fiskālā riska notikumu 

Finansiālās darbības likumības un finanšu vadības uzraudzība 

 Izveidota iekšējās kontroles sistēma  
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 2017. 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, pārskatu sagatavošana 

 Saskaņā ar Uzraudzības pasākumu plānu 2017. gadam  padotības iestādēs veikti 

šādi  uzraudzības pasākumi: 

- Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē – “Vēlēšanu norises (Pašvaldību vēlēšanas 2017. gadā, 

Saeimas vēlēšanas 2018. gadā) nodrošināšanas (paziņojumu par vēlēšanām sagatavošanai un 

izsūtīšanai uz vēlētāju dzīvesvietas adresi, kā arī Vēlētāju reģistra papildināšanai un uzturēšanai) 

izdevumu izlietojuma atbilstības pārbaude”;  

- Iekšlietu ministrijas Informācijas centrā – “Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta “Iekšlietu 

ministrijas radiosakaru sistēmas modernizācija” ietvaros iegādāto radiosakaru sistēmu uzturēšanai 

plānoto izdevumu izpildes 2017. gadā atbilstības pārbaude”;  

- Valsts policijā, Valsts robežsardzē un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā  - “Iekšlietu 

ministrijas sistēmas iestāžu amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm darba laika uzskaites 

atbilstības pārbaude”. 

Veikto uzraudzības pārbaužu rezultātā attiecīgajām padotības iestādēm sniegti 13 ieteikumi par 

būtiskāko dažādu darba procesu uzlabošanā un risku novēršanā. 

 

Iekšējais audits 

 Saskaņā ar Iekšējā audita nodaļas stratēģiskajā plānā noteiktajām prioritātēm un 2017. gada 

plānā paredzētajiem uzdevumiem noslēgti 11 nozares pamatdarbības sistēmu iekšējie auditi, 

tai skaitā 1 audits no 2016. gada plānošanas perioda. Prioritārais audits “Valsts pārvaldes 

pakalpojumi iekšlietu nozarē” ir pārbaudes un novērtējuma stadijā. 
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  Sagatavoti ziņojumi par audita laikā atklātajiem faktiem un iekšējās kontroles sistēmas 

trūkumiem, nepietiekami identificētiem vai pārvaldītiem riskiem un sniegti 186 ieteikumi 

atklāto problēmu risināšanai. 

  Veikti un noslēgti šādi auditi:  

– Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju projektu vadības kontroles sistēma iekšlietu 

nozarē (39 ieteikumi); 

– Ceļu satiksmes uzraudzības nodrošināšana (20 ieteikumi); 

– Personāla profesionālās apmācības un kvalifikācijas paaugstināšanas politikas, t.sk. finanšu 

vadības jomā, kvalitatīvas izstrādes un īstenošanas organizācija, rezultatīvie rādītāji (45 

ieteikumi); 

– Personu tiesiskā statusa noteikšana valstī (10 ieteikumi);  

– Iestādes pārvaldes un vadības IKS novērtējums funkciju un uzdevumu nodrošināšanas 

kontekstā (3 ieteikumi); 

– Darba organizācija robežšķērsošanas vietās, jūras un sauszemes robežas robežuzraudzības 

nodrošināšana IS RAIS darbības un pievienotās vērtības kontekstā (6 ieteikumi); 

– Ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu ilgtermiņa un pastāvīgi glabājamo lietu 

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

valsts arhīvā, nodrošinot nepieciešamās informācijas sniegšanu (pieejamību) fiziskām un 

juridiskām personām (7 ieteikumi);  

– Aizturēto, apcietināto un notiesāto personu apsardze un konvojēšana (29 ieteikumi);  

– Operatīvā darbība un izmeklēšana pirmstiesas procesā Valsts robežsardzē (4 ieteikumi); 

– Ar krimināllietām saistīto lietisko pierādījumu un arestētās mantas, kā arī administratīvo 

pārkāpumu lietās izņemtās mantas un dokumentu glabāšana, atdošana, iznīcināšana, 

nodošana realizācijai vai Valsts ieņēmumu dienestam, iznīcinātās vai realizētās mantas 

vērtības atlīdzināšana, ar to saistīto izdevumu piedziņa (5 ieteikumi); 

– Iekšējā drošības biroja pārvaldes un vadības IKS novērtējums (18 ieteikumi). 

Iekšējā audita ieteikumu ieviešana nodrošinās ministrijas struktūrvienību un padotības 

iestāžu iekšējās kontroles sistēmas uzlabošanu un pilnveidošanu, tādējādi veicinot ministrijas un 

padotības iestāžu efektīvāku uzdevumu izpildi un noteikto mērķu sasniegšanu.  

 Veikta inventarizācijas novērošana 2 iestādēs. 
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 Sniegtas konsultācijas un informācija par Audita ieteikumu ieviešanas datu bāzes lietošanu un 

izmantošanu, tās pielietojamību, kā arī veikta Valsts kontroles ieteikumu uzraudzība un 

atskaitīšanās par izpildi un ieteikumu ieviešanas gaitu. 

Fondu projektu uzraudzība 

Nodrošināta 28 IDF un PMIF ietvaros apstiprināto projektu: 

– finanšu un ieviešanas kontrole izdevumiem 9 679 353 euro apmērā, no kuriem 4 410 euro 

atzīti par neatbilstošiem;  

– 42 iepirkumu dokumentācijas un norises pirmspārbaudes, no kurām 22 iepirkumiem tika 

sniegts atzinums ar iebildumu un 13 iepirkumiem negatīvs atzinums;  

– 6 pārbaudes projektu īstenošanas vietās, kuru ietvaros izteikti 22 ieteikumi; 

– pārbaude pie deleģētās iestādes, deleģēto uzdevumu izpildes pārbaude, izteikti 7 ieteikumi. 

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, Rīcības plānā personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, 

pārvietošanai un uzņemšanai Latvijā paredzētajiem pasākumiem un citiem prioritāriem 

pasākumiem. 

Kapitālsabiedrības finansiālās darbības uzraudzība un analīze 

 apstiprināta un iesniegta Pārresoru koordinācijas centrā kapitālsabiedrības vidēja termiņa 

darbības stratēģija 2017.-2019. gadam; 
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 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 pieprasījumam par vispārējās valdības budžeta prognozēm 

Latvijas Stabilitātes programmai 2017.-2020. gadam sagatavota informācija par 

kapitālsabiedrības ieņēmumu un izdevumu prognozēm (veidlapa “Vispārējās valdības sektora 

komersanta plānotās saimnieciskās darbības ietekme uz vispārējās valdības budžetu”); 

  sagatavots un iesniegts Pārresoru koordinācijas centrā izvērtējums par kapitālsabiedrības 

darbības rezultātiem 2016. gadā. Pārresoru koordinācijas centrs novērtējis kapitālsabiedrības 

finanšu mērķu izpildi 2016. gadā kā ļoti labu; 

 sagatavota un iesniegta Pārresoru koordinācijas centrā informācija par kapitālsabiedrību 

(ikgadējais publiskais pārskats par valstij piederošajām kapitālsabiedrībām un kapitāla daļām 

par 2016. gadu). 

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 

Iekšlietu ministrijas un Satiksmes ministrijas attiecīgo jomu speciālisti. Vienlaikus atsevišķi 

konceptuāla rakstura jautājumi (piemēram, fotoradaru nolietojuma izmaksu segšana no valsts 

budžeta līdzekļiem) komitejas ietvarā netika atrisināta, un bija nepieciešama Finanšu 

ministrijas speciālistu iesaiste; 

 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; 
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 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. 

Resursu vadības sistēma 

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

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

un pielietošanu un konsolidētā finanšu pārskata sagatavošanu atbilstoši normatīvo aktu 

prasībām grāmatvedības jomā; 

  2017. gadā pabeigta RVS jaunas funkcionalitātes “Inventāra uzskaite” ieviešana ministrijā, 

bet padotības iestādēs tā tiks pabeigta 2018. gadā. Tā rezultātā tiks 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 

 Ministrijā izveidota iekšējās kontroles sistēma; 

 Lai nodrošinātu ārējā un iekšējā normatīvā regulējuma pieejamību finanšu vadības jomā 

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 pieejamību IKT jomā vienkopus un uzlabotu 

uzdevumu izpildes kvalitāti, izveidots publiski pieejams folderis “IeM IKT iekšējie normatīvie 

akti”. 
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Pilnveidošana: 

 pilnveidota Eiropas Savienības fondu un Īpašo programmu, Attīstības sadarbības programmas 

un divpusējo finanšu instrumentu finansētiem un līdzfinansētiem projektiem, kā arī Iekšlietu 

ministrijas kā Atbildīgās iestādēs administrēto Iekšējās drošības fondu un Patvēruma, 

migrācijas un integrācijas fondu (daļu no kura veido Pārvietošanas programma) joma; 

 pilnveidota budžeta izpildes uzraudzības joma; 

 noteikts jauns, vienots regulējums sadarbības pasākumu finansēšanas jomā; 

 noteikts jauns, vienots regulējums maksājumu uzraudzības un pieteikumu Valsts kasei 

saskaņošanas jomā; 

 pilnveidota darba samaksas joma; 

 pilnveidota publisko iepirkumu joma; 

 pilnveidota nekustamo īpašumu joma; 

 pilnveidota bruņojuma apgādes joma; 

 pilnveidota IKT un saziņas līdzekļu joma; 

 pilnveidota grāmatvedības joma (grāmatvedības uzskaites kārtība Iekšlietu ministrijā un tās 

padotībā esošajās iestādēs, inventarizācijas veikšanas kārtība, gada pārskata sagatavošanas 

kārtība, ministrijas nodarbināto nodrošināšana ar saimniecības inventāru un kancelejas 

piederumiem); 

 pilnveidota sporta joma;  

 pilnveidota veselības aprūpes joma; 

 pilnveidota darba aizsardzības joma; 

 sagatavots projekts, lai pilnveidotu iekšējās kontroles sistēmu valsts pamatbudžeta bāzes 

izdevumu un attīstības izdevumu plānošanas jomā; 

 sagatavots projekts, lai pilnveidotu iekšējās kontroles sistēmu Iekšlietu ministrijas turējumā 

esošo valsts kapitāla daļu valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Iekšlietu ministrijas 

poliklīnika” pārvaldības jomā.   

Strukturālās reformas un reorganizācijas 

Apvienojot Personāla vadības nodaļu un administratīvo departamentu, izveidots Personāla vadības 

un administratīvais departaments. 
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3. PERSONĀLS 

 

Iekšlietu ministrijā uz 2017. gada 31. decembri bija - 145 amata vietas: 112 valsts 

civildienesta ierēdņu un 33 darbinieku, ar kuriem noslēgts darba līgums, amata vietas. Pārskata 

gadā vidējais faktiskais nodarbināto skaits (ar nodarbinātajiem, kas atradās bērna kopšanas 

atvaļinājumā) bija 138; 7 vakantas amatu vietas (salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu: par 

trīs mazāk), tajā skaitā 3 ilgstoši vakantas amatu vietas (salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu: 

par divām vairāk);  

 

74,64% no nodarbināto skaita bija sievietes (86,41% - ar augstāko izglītību), 25,36% - 

vīrieši (100% ar augstāko izglītību). 

2017. gadā pieņemti pieci nodarbinātie - trīs valsts civildienesta ierēdņi un divi darbinieki, 

atbrīvoti septiņi nodarbinātie - divi darbinieki (sakarā ar līguma termiņa izbeigšanos un 

darbinieku skaita samazināšanu) un pieci valsts civildienesta ierēdņi (divi saskaņā ar 

vienošanos, viens uz noteiktu laiku ieceltais, viens sakarā ar neatbilstošu veselību un viens 

pārcelts citās iestādēs). Personāla mainība pārskata periodā bija 4,83%. 

    Ministrijas personāla vadības politika balstīta uz darba (valsts civildienesta attiecību), 

atlīdzības, darba izpildes un kompetenču vērtēšanas, izaugsmes un karjeras vadības, apmācību 



IEKŠLIETU MINISTRIJAS 

2017. GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS 

 

33 

 

un darba vides savstarpējo mijiedarbību un tās pamatā ir motivēts nodarbinātais. 2017. gadā 

īstenoti ministrijas kolektīva ciešākas saliedēšanas pasākumi, kas vērsti uz radošumu un 

savstarpēju komunikāciju.   

- Ministrijas personāla vadības politikas pamatvērtības: stabilitāte, profesionalitāte, 

kvalitāte, attīstība.   

    Vidējā atlīdzība (darba samaksa, pabalsti un kompensācijas) mēnesī ministrijā uz 1 valsts 

civildienesta ierēdni – 1935 euro (salīdzinot ar 2016. gadu, pieaugums – 180 euro), uz 1 

amatpersonu ar speciālo dienesta pakāpi, kas uz noteiktu laiku pārcelta valsts civildienesta ierēdņa 

amatā  – 1786 euro (salīdzinot ar 2016.gadu, pieaugums – 95 euro), uz 1 darbinieku, ar kuru 

noslēgts darba līgums – 1516 euro (salīdzinot ar 2016.gadu, pieaugums – 65 euro).  

Statistikas rādītāji par 2017. gadu pēc izglītības: 

 

                              Visi nodarbinātie - pēc izglītības līmeņa              4.grafiks 

 
  

3% 1%

48%

21%

1%

1%

3%

22%

Vispārējā vidējā izglītība Vidējā profesionālā izglītība

Augstākā izglītība* Akadēmiskā augstākā izglītība

Pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība Otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība

Piektā līmeņa profesionālā izglītība Profesionālā augstākā izglītība
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Statistikas rādītāji par 2017. gadu pēc vecuma: 

 

 

                                            Visi nodarbinātie                                        5. grafiks 
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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 119 preses relīzes par ministrijas darba aktualitātēm un sabiedrībai 

nozīmīgiem jautājumiem. Iekšlietu ministrijas Twitter kontā publicētas 125 ziņas, sniegta 21 

atbilde uz iedzīvotāju jautājumiem, kas uzdoti mājaslapā. Iekšlietu ministrijas mājaslapā regulāri 

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

nozares ekspertu piedalīšanās Ministru kabineta organizētajās informācijas sniegšanas aktivitātēs 

medijiem par sabiedrībai nozīmīgiem jautājumiem.  

 

Veikta aktīva komunikācija patvēruma meklētāju un migrācijas politikas jautājumos; 

organizēts ikgadējais iekšlietu nozares komunikācijas speciālistu apmācības seminārs; organizēts 

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

 

 

  

Organizēti un vadīti ārējās komunikācijas pasākumi: īstenota skolu jauniešu izglītošana 

ministrijas Atvērto durvju dienā un Ēnu dienā. 
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Īstenota ministrijas iniciētā akcija “Apskauj Latviju”. 4. maijā Iekšlietu ministrija un 

Latvijas valsts simtgades birojs īstenoja Latvijas simtgades svinības atklāšanas akciju “Apskauj 

Latviju”, kuras laikā visas dienas garumā gar Latvijas robežu tika izveidota simboliska garīguma 

sardze – iestādīti 100 Latvijas simtgadei veltīti ozoli. Valsts simtgadei veltītie ozoli tika stādīti 

īpašās pašvaldību izvēlētās vietās, kurām ir vai nu vēsturiska nozīmība, vai nākotnes attīstības 

perspektīva. Vairākas pašvaldības, plānojot konkrētas teritorijas attīstību, simtgades ozolu stādīja 

kā simbolisku zīmi aizsākumam.   

 

4.2. Sadarbība ar nevalstisko sektoru 

2017. gadā nevalstisko organizāciju (turpmāk – NVO) un citu sadarbības partneru 

līdzdalība ministrijas lēmumu pieņemšanas un politikas veidošanas procesā tika īstenota, 

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

iedzīvotājiem, kā arī nevalstiskajām organizācijām.  

Lai veicinātu sabiedrisko organizāciju, ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu sadarbības 

uzlabošanu noziedzības apkarošanas, sabiedriskās kārtības un drošības jomā, kā arī, lai veicinātu 

ministrijas saikni ar sabiedrību kopumā un sabiedriskajām organizācijām, kas darbojas sabiedrības, 

personas un uzņēmējdarbības drošības jomā, tika organizētas Sabiedriskās drošības konsultatīvās 

padomes un Sabiedriskās drošības trīspusējās sadarbības apakšpadomes sēdes. Aktīva sadarbība 

notikusi ar Latvijas Drošības un aizsardzības industriju federāciju, kas pārstāv daudznozaru 

uzņēmumus, izglītības un pētniecības iestādes drošības un aizsardzības jomā nacionālā un 

starptautiskā līmenī.  
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5. NĀKAMAJĀ GADĀ PLĀNOTIE PASĀKUMI 

 

5.1. Iepriekšējā gadā uzsāktie pasākumi, kuri tiks turpināti 2018. gadā 

- Valdības rīcības plānā, Latvijas Republikas valsts robežas integrētas pārvaldības koncepcijā 

2013.-2018. gadam, Cilvēku tirdzniecības novēršanas pamatnostādnēs 2014.-2020. gadam, 

Bērnu noziedzības novēršanas un bērnu aizsardzības pret noziedzīgu nodarījumu 

pamatnostādnēs 2013.-2019. gadam, Rīcības plānā personu, kurām nepieciešama starptautiskā 

aizsardzība, pārvietošanai un uzņemšanai Latvijā, Valsts policijas attīstības koncepcijā, 

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

ministrijas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju vidēja termiņa attīstības stratēģijā 2016.-

2020.gadam Iekšlietu ministrijas iestādēm paredzēto uzdevumu realizācijas koordinēšana un 

īstenošana. 

- Nodrošināt dalību NATO Civilo ārkārtas situāciju plānošanas komitejas (CEPC) 

Ģenerāldirektorāta sanāksmēs un NATO organizētajās darba grupās un semināros. 

- Vienotā ārkārtas palīdzības izsaukumu numura “112” vienotās tehnoloģiskās platformas 

ieviešanas projekta īstenošana. 

- Starpinstitūciju darba grupas “Cilvēku tirdzniecības novēršanas pamatnostādņu 2014. – 2020. 

gadam īstenošanas koordinēšanai” darba organizēšana. 

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

sagatavošana. 

- Amerikas Savienoto Valstu un Baltijas valstu drošības un sadarbības dialogā un Amerikas 

Savienoto Valstu, Igaunijas, Latvijas un Lietuvas kopīgajā paziņojumā par sadarbības 

stiprināšanu drošības jomā paredzēto pasākumu īstenošana. 

- Konceptuālā ziņojuma “Par valsts politiku ugunsdrošības jomā” projekta sagatavošana un 

turpmākas virzības nodrošināšana.  

- Likumprojekta “Valsts materiālo rezervju likums” turpmākas virzības nodrošināšana. 

- Nacionālā kriminālizlūkošanas modeļa izveides turpināšana, lai uzlabotu visu 

tiesībaizsardzības iestāžu sadarbību noziedzības apkarošanas jomā. 

-  Likumprojekta “Grozījumi Kriminālprocesa likumā”, kas saistīti ar kriminālprocesa 

vienkāršošanas ieviešanu, turpmākās virzības nodrošināšana. 
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5.2. 2018. gada galvenie uzdevumi un pasākumi 

 

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

sasniegšanu. 

 Valsts policijas attīstības koncepcijā ietverto pasākumu īstenošana, t.sk. Valsts policijas 

kapacitātes stiprināšana kibernoziegumu apkarošanas un pretterorisma jomā. 

 Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas un Latvijas Republikas un 

Baltkrievijas Republikas valsts robežas izbūve un aprīkošana, izveidojot un iekārtojot valsts 

robežas joslas infrastruktūru. 

 Pasākumu īstenošana bērnu noziedzības mazināšanai un bērnu aizsardzībai pret noziedzīgiem 

nodarījumiem. 

 Pasažieru datu reģistra sistēmas pilnveidošana un ieviešana, lai palielinātu gaisa satiksmes 

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

novēršanu, atklāšanu un izmeklēšanu. 

 Nacionālā kriminālizlūkošanas modeļa izveides turpināšana 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. 

 Iekšlietu resora informācijas un komunikācijas tehnoloģiju infrastruktūras drošības uzlabošana. 

 Valsts robežsardzes koledžas Kinoloģijas centra modernizācija. 

 Oficiālās elektroniskās adreses koncepcijā noteikto pasākumu un uzdevumu ieviešana. 

 Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm 

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

uzdevumu īstenošana. 

 Informatīvā ziņojuma par Narkotisko un psihotropo vielu un to atkarības izplatības 

ierobežošanas un kontroles pamatnostādņu 2011. – 2017. gadam īstenošanu sagatavošana. 

 Narkotiku lietošanas un izplatības ierobežošanas plāna 2018. - 2020. gada plānošanas periodam 

izstrāde. 
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 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. 

 Rīcības plāna par risinājumiem pirmstiesas izmeklēšanas metodiskās vadības pilnveidei 

izstrāde. 

 NATO septiņu rekomendāciju ieviešanas nacionālajā līmenī koordinēšana un informatīvā 

ziņojuma par NATO rekomendāciju īstenošanu nacionālajā līmenī sagatavošana un iesniegšana 

Ministru kabinetā. Dalības nodrošināšana NATO Civilo ārkārtas situāciju plānošanas komitejas 

(CEPC) Ģenerāldirektorāta sanāksmēs un NATO organizētajās darba grupās un semināros.  

 Pasākumu īstenošana valsts apdraudējuma pārvarēšanas mācību “Kristaps 2018” 

nodrošināšanai un NATO krīzes vadības mācību “CMX 2018” plānošanas, koordinēšanas un 

dalības nodrošināšanai. Nodrošināt Iekšlietu ministrijas un tās padotības iestāžu koordināciju, 

informācijas apkopošanu Nacionālā drošības plānā doto uzdevumu ietvaros. 

 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 2017. gadā” sagatavošana un iesniegšana Ministru kabinetā. 

 Cilvēku tirdzniecības novēršanas pamatnostādņu 2014. – 2020. gadam īstenošanas 

koordinēšana, stratēģiskās komunikācijas nodrošināšana un sabiedrības izpratnes veidošana 

cilvēku tirdzniecības novēršanas jautājumos, Latvijas valsts interešu pārstāvēšana cilvēku 

tirdzniecības novēršanas politikas īstenošanā starptautiskās sadarbības formātos. 

 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 Amerikas 

Savienoto Valstu Valdības finansētā Eiropas Drošības atbalsta fonda ietvaros. 

 Jauna attīstības plānošanas dokumenta izstrāde Latvijas Republikas valsts robežas integrētas 

pārvaldības jomā. 

 Likumprojekta “Imigrācijas likums” izstrāde, ieviešot konceptuālajā ziņojumā par imigrācijas 

politiku atbalstīto risinājumu. 
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 Dalība Tieslietu ministrijas darba grupā apcietināto un notiesāto personu konvojēšanas 

funkcijas nodrošinājuma Valsts policijā un Ieslodzījuma vietu pārvaldē izvērtēšanai un 

efektīvākā risinājuma izstrādei ar esošajām valsts budžeta finansiālajām iespējām. (MK 

28.08.2017. sēdes prot.Nr.41, 1.§ 25.p).  

 Apsardzes nozares tiesiskā regulējuma pilnveidošana, lai mazinātu ēnu ekonomikas īpatsvaru 

nozarē. 

 Ministru kabineta noteikumu kopuma (7), kas jāizdod uz Administratīvo pārkāpumu procesa 

likuma pamata, izstrāde. 

 Pretterorisma reaģēšanas mācību ar visu kompetento iestāžu iesaistīšanu, ja noticis teroristu 

uzbrukums ar transportlīdzekli ietriecoties cilvēku pūlī, ar mērķi pārbaudīt kompetento iestāžu 

rīcību un sadarbību terorisma gadījumā organizēšana. 

 

5.3. 2018. gada plānotie sadarbības projekti un pētījumi 

 

 Sadarbībā ar Lietuvas Republikas Iekšlietu ministriju un Moldovas Republikas Iekšlietu 

ministriju tiks īstenots starptautisks projekts “Uzlabojot Moldovas spējas cilvēku tirdzniecības 

apkarošanā” (“Enhancing Moldovan Capacities in Fighting Against Trafficking in Human 

Beings”). 

 Eiropas Komisijas Strukturālo reformu atbalsta programmas (Structural Reform Support 

Programme 2017-2020 (SRAP)) ietvaros tiks īstenots 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 uzlabot 

izmeklēšanas efektivitāti. 

 Iekšējās drošības fonda projekta FLOW “Nelikumīgu līdzekļu plūsma un upuru atklāšanas 

sarežģījumi darba ekspluatācijas gadījumos” paredzēts izstrādāt stratēģiskās analīzes rīku un 

cilvēku tirdzniecības teorētisko biznesa modeli, kas uzskatāmi demonstrēs cilvēku 

tirdzniecības riskus un upuru ievainojamību apakšuzņēmēju ķēdēs (in supply chains), kā arī 

stiprinās tiesībsargājošo iestāžu spējas izmeklēt cilvēku tirdzniecības gadījumus kopsakarībā 

ar ekonomiskajiem noziegumiem. 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/funding-opportunities/funding-programmes/overview-funding-programmes/structural-reform-support-programme-srsp_en
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5.4. Sadarbība ar nevalstisko sektoru 

 

 Pārskata periodā nodrošināta sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām Latvijā – biedrību 

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

tirdzniecības”, biedrību “Latvijas Sieviešu NVO tīkls” par cilvēku tirdzniecības novēršanas 

jautājumiem, sociālās rehabilitācijas pakalpojumu cilvēku tirdzniecības upuriem 

nodrošināšanā un priekšlikumu izstrādē nepieciešamajiem grozījumiem normatīvajos aktos. 

 Notikušas tikšanās un konsultācijas ar nevalstiskajām organizācijām un ieinteresētajām 

pusēm projekta “Narkotiku politikas ietekmes izvērtēšanas pārmaiņas Centrāleiropā un 

Austrumeiropā” (HOME/2015/JDRU/AG/DRUG/8847) ietvaros, kā arī Narkotiku lietošanas 

un izplatības ierobežošanas plāna 2018.–2020. gadam izstrādē un Narkotisko un psihotropo 

vielu un to atkarības izplatības ierobežošanas un kontroles pamatnostādņu 2011. – 

2017.gadam izvērtējumā. 

 26. janvārī Iekšlietu ministrijā notika Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes Sabiedriskās 

drošības trīspusējās sadarbības apakšpadomes sēde, kurā Iekšlietu ministrija sociālos 

partnerus informēja par jaunās darba samaksas sistēmas ieviešanu amatpersonām ar 

speciālajām dienesta pakāpēm. Sociālie partneri pauda konceptuālu atbalstu jaunās darba 

samaksas sistēmas ieviešanai. 

 25. augustā Iekšlietu ministrijā notika kārtējā Sabiedriskās drošības trīspusējās sadarbības 

apakšpadomes sēde, kurā tika pārrunātas izmaiņas Valsts policijas darba laika organizēšanas kārtībā. 

 30. novembrī Iekšlietu ministrijā notika sanāksme par aktuālajiem jautājumiem apsardzes 

nozarē. Sanāksmē piedalījās Iekšlietu ministrijas, Iekšlietu ministrijas Informācijas centra, 

Valsts policijas un apsardzes nozari pārstāvošo nevalstisko organizāciju pārstāvji un tika 

apspriesti aktuālie jautājumi par apsardzes komersantu reģistra izveidi, par attiecīgo nosacījumu 

un prasību noteikšanu normatīvajos aktos attiecībā uz apsardzes organizatoriem, par profesiju 

klasifikatora atsevišķajā grupā “5414 Apsardzes darbinieki” ietverto profesiju uzskaitījuma 

precizēšanu un par apsardzes pakalpojumu standarta vai prasību kopuma noteikšanu. 

 Lai veicinātu konceptuālā ziņojuma “Par valsts politiku ugunsdrošības jomā” (VSS-1238) 

projekta sagatavošanu, ar Iekšlietu ministrijas 2017. gada 13. maija rīkojumu Nr.1-12/1107 

tika izveidota darba grupa, kurā piedalījās Iekšlietu ministrijas, Valsts ugunsdzēsības un 
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glābšanas dienesta un Latvijas Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrību apvienības pārstāvji. 

Atsevišķās darba grupas sanāksmēs piedalījās arī Valmieras rajona Brīvprātīgo ugunsdzēsēju 

biedrības un Latvijas Ugunsdzēsības asociācijas valdes pārstāvji. Kopumā notika astoņas 

minētās darba grupas sanāksmes (2017.gada 24.maijā, 13. un 27.jūnijā, 11. un 25.jūlijā, 

8.augustā, 5. un 27.oktobrī), kuru ietvaros notika brīvprātīgo ugunsdzēsēju viedokļu 

uzklausīšana, diskusijas un projektā iekļaujamo risinājuma variantu attiecībā uz brīvprātīgo 

ugunsdzēsēju attīstību valstī apspriešana.  
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5.5. Iekšlietu ministrijas resora ilgtermiņa saistības 2018.-2020. gadā* 

3.tabula 

 

Pasākuma nosaukums 2018.gads 2019.gads 2020.gads 2021.gads 

Tālākā laika 

posmā līdz 

projekta 

īstenošanai 

Valsts pamatfunkciju īstenošana 

- kopā 
52 525 182 41 530 087 34 915 324 28 044 536 134 723 012 

Maksājumi starptautiskajās 

institūcijās un programmās 
109 601 109 601 109 601 109 601   

Eiropas Savienības prasībām 

atbilstošu pasu, elektronisko 

identifikācijas karšu un uzturēšanās 

atļauju izsniegšana 

5 919 313 4 324 267 3 058 195 5 849 025 5 713 839 

Ceļu satiksmes pārkāpumu 

fiksēšanas tehnisko līdzekļu 

(fotoradaru) darbības 

nodrošināšana 

2 654 317 3 328 002 3 006 830 2 749 501 3 201 676 

Transportlīdzekļu noma (VP)  5 643 403 5 644 480 5 583 078 4 178 789 1 083 883 

Transportlīdzekļu noma ceļu 

satiksmes uzraudzības uzlabošanai 
643 960 653 799 666 000 666 000 666 000 

Speciālo ugunsdzēsības un 

glābšanas transportlīdzekļu iegāde 
10 729 681         

Valsts robežas joslas 

infrastruktūras izbūve gar Latvijas 

Republikas un Krievijas 

Federācijas robežu 

9 037 859 5 315 475       

Valsts robežas joslas 

infrastruktūras izbūve gar Latvijas 

Republikas un Baltkrievijas 

Federācijas robežu 

749 068 1 515 307 6 015 600     

Gaisa kuģu parka atjaunošana   6 142 694 1 984 400     

Latvijas Republikas un Krievijas 

Federācijas valsts robežas 

demarkācija 

99 490         



IEKŠLIETU MINISTRIJAS 

2017. GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS 

 

44 

 

Telpu Rīgā, Čiekurkalna 1.līnijā 1 

nomas maksa 
9 178 172 9 178 172 9 178 172 9 178 172 55 069 032 

Ēkas Daugavpilī, A.Pumpura ielā 

105B nomas maksa 
1 880 272 1 880 272 1 880 272 1 880 272 16 452 380 

Valsts policijas Latgales reģiona 

pārvaldes telpu Daugavpils 

cietoksnī nomas maksa 

1 428 476 1 428 476 1 428 476 1 428 476 30 468 686 

Cēsu ugunsdzēsības depo telpu 

Cēsīs, Ata Kronvalda ielā 52 

nomas maksa  

494 530 494 530 494 530 494 530 11 351 590 

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 9 837 352 

Depo ēku būvniecība, 

rekonstrukcija vai renovācija 
2 420 997         

Nekustamā īpašuma Krišjāņa 

Valdemāra ielā 1A, Rīgā, nomas 

maksa 

184 261 184 261 184 261 184 261 706 334 

Transportlīdzekļu noma (IDB) 122 113 101 082 96 240 96 240 172 240 

 

* Valsts pamatbudžeta ilgtermiņa saistību maksimāli pieļaujamai apjoms uz 2018.gada 22.oktobri 
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. 

PIELIKUMS 

 

6.1. Valsts budžeta finansējums un tā izlietojums:  

Iekšlietu ministrijai 2017. gadam piešķirto un izlietoto valsts budžeta finansējuma kopējo 

apjomu raksturo šādi rādītāji: 

1.tabula 

Iekšlietu nozares valsts budžeta finansējums un tā izlietojums 

Nr.p.k. Izdevumi 
Apstiprinātais 

plāns, euro 
Izpilde, euro 

1. Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā) 417 787 777 408 767 985 

1.1 Valsts pamatfunkciju īstenošanai 384 749 545 380 848 314 

1.2 
ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu 

palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai 
33 038 232 27 919 671 

2. Izdevumi (kopā) 418 325 613 408 824 464 

  uzturēšanas izdevumi 353 820 464 348 076 080 

  no tā: atlīdzība 242 368 581 241 160 157 

  kapitālie izdevumi 64 505 149 60 748 384 

2.1 Valsts pamatfunkciju īstenošanai 385 169 757 381 166 027 

  uzturēšanas izdevumi 335 872 936 334 125 512 

  no tā: atlīdzība 241 123 666 239 983 586 

  kapitālie izdevumi 49 296 821 47 040 515 

2.2 
ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu 

palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošana 
33 155 856 27 658 437 

  uzturēšanas izdevumi 17 947 528 13 950 568 

  no tā: atlīdzība 1 244 915 1 176 571 

  kapitālie izdevumi 15 208 328 13 707 869 

Apstiprinātais plāns-atbilstoši 2017.gada laikā veiktajām izmaiņām 
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2. 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 - kopā 

1. Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā) 11 088 826 9 974 390 8 628 057 

1.1. Dotācijas 5 443 215 5 677 863 5 677 863 

1.2. Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 619 1 903 1 552 

1.3. Ārvalstu finanšu palīdzība 5 589 691 4 147 322 2 801 348 

1.5. Transferti 55 301 147 302 147 294 

2. Izdevumi (kopā) 10 969 592 9 979 186 8 412 127 

2.1. Uzturēšanas izdevumi (kopā) 7 345 784 7 928 596 6 782 367 

2.1.1. Kārtējie izdevumi 5 099 723 5 489 002 5 315 240 

2.1.3. Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 352 280 139 423 124 042 

2.1.4. 

Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā 

un starptautiskā sadarbība 
77 853 44 583 14 909 

2.1.5. Uzturēšanas izdevumu transferti 1 815 928 2 255 588 1 328 176 

2.2. Izdevumi kapitālieguldījumiem 3 623 808 2 050 590 1 629 760 

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

1. Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā) 5 683 360 5 893 634 5 849 802 

1.1. Dotācijas 5 443 215 5 677 863 5 677 863 

1.2. Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 619 1 000 650 

1.3. Ārvalstu finanšu palīdzība 184 225 67 469 23 995 

1.5. Transferti 55 301 147 302 147 294 

2. Izdevumi (kopā) 5 564 126 5 898 430 5 633 872 

2.1. Uzturēšanas izdevumi (kopā) 5 529 920 5 723 197 5 504 378 

2.1.1. Kārtējie izdevumi 5 099 723 5 489 002 5 315 240 
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2.1.3. Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 352 280 139 423 124 042 

2.1.4. 

Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā 

un starptautiskā sadarbība 
77 853 44 583 14 909 

2.1.5. Uzturēšanas izdevumu transferti 64 50 189 50 187 

2.2. Izdevumi kapitālieguldījumiem 34 206 175 233 129 494 

 97.00.00 "Nozaru vadība un politikas plānošana"     

1. Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā) 3 481 113 3 844 863 3 844 863 

1.1. Dotācijas 3 480 494 3 767 403 3 767 403 

1.2. Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 619 1 000 650 

1.5. Transferti  76 460 76 453 

2. Izdevumi (kopā) 3 436 285 3 844 863 3 783 414 

2.1. Uzturēšanas izdevumi (kopā) 3 436 285 3 839 863 3 778 415 

2.1.1. Kārtējie izdevumi 3 424 453 3 777 454 3 717 589 

2.1.3. Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 1 382 1 255 1 254 

2.1.4. 

Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā 

un starptautiskā sadarbība 
10 386 10 965 9 385 

2.1.5. Uzturēšanas izdevumu transferti 64 50 189 50 187 

2.2. Izdevumi kapitālieguldījumiem  5 000 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) 96 941 90 557 90 557 

1.1. Dotācijas 96 941 90 557 90 557 

2. Izdevumi (kopā) 96 941 90 557 90 557 

2.1. Uzturēšanas izdevumi (kopā) 96 941 90 557 90 557 

2.1.1. Kārtējie izdevumi 96 941 90 557 90 557 

06.01.00 "Valsts policija" 

ar transportlīdzekļu, ko lieto ministrija, vadītāju 

atlīdzību saistītie izdevumi un transportlīdzekļu 

nomas maksājumi 

1. Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā) 80 915 36 148 36 148 

1.1. Dotācijas 80 915 36 148 36 148 
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2. Izdevumi (kopā) 80 915 36 148 36 148 

2.1. Uzturēšanas izdevumi (kopā) 80 915 36 148 36 148 

2.1.1. Kārtējie izdevumi 80 915 36 148 36 148 

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) 1 042 199 1 116 184 1 116 184 

1.1. Dotācijas 1 042 199 1 116 184 1 116 184 

2. Izdevumi (kopā) 1 040 259 1 116 184 1 116 183 

2.1. Uzturēšanas izdevumi (kopā) 1 011 781 999 116 999 116 

2.1.1. Kārtējie izdevumi 1 011 781 999 116 999 116 

2.2. Izdevumi kapitālieguldījumiem 28 478 117 068 117 067 

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

2013)" 

1. Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā) 236 001 51 938 8 464 

1.1. Dotācijas 66 160   

1.3. Ārvalstu finanšu palīdzība 169 841 51 938 8 464 

2. Izdevumi (kopā) 224 977 51 938 8 464 

2.1. Uzturēšanas izdevumi (kopā) 219 249 51 938 8 464 

2.1.1. Kārtējie izdevumi 41 866   

2.1.3. Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 109 916 18 320 2 940 

2.1.4. 

Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā 

un starptautiskā sadarbība 
67 467 33 618 5 524 

2.2. Izdevumi kapitālieguldījumiem 5 728   

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

(2014-2020)" 

1. Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā) 615 729 631 066 631 066 

1.1. Dotācijas 615 729 631 066 631 066 

2. Izdevumi (kopā) 556 922 631 066 479 761 

2.1. Uzturēšanas izdevumi (kopā) 556 922 577 901 472 333 

2.1.1. Kārtējie izdevumi 315 940 458 053 352 485 
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2.1.3. Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 240 982 119 848 119 848 

2.2. Izdevumi kapitālieguldījumiem   53 165 7428  

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) 55 301 70 842 70 841 

1.5. Transferti 55 301 70 842 70 841 

2. Izdevumi (kopā) 67 273 70 842 62 764 

2.1. Uzturēšanas izdevumi (kopā) 67 273 70 842 62 764 

2.1.1. Kārtējie izdevumi 67 273 70 842 62 764 

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

1. Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā) 52 646 19 513 19 513 

1.1. Dotācijas 52 646 19 513 19 513 

2. Izdevumi (kopā) 44 046 19 513 19 263 

2.1. Uzturēšanas izdevumi (kopā) 44 046 19 513 19 263 

2.1.1. Kārtējie izdevumi 44 046 19 513 19 263 

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

1. Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā) 5 876   

1.1. Dotācijas 2 901   

1.3. Ārvalstu finanšu palīdzība 2 975   

2. Izdevumi (kopā) 5 619   

2.1. Uzturēšanas izdevumi (kopā) 5 619   

2.1.1. Kārtējie izdevumi 5 619   

73.08.00 "Baltijas jūras valstu padomes Projektu atbalsta fonda īstenošana" 

1. Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā) 16 639 32 523 32 523 

1.1. Dotācijas 5 230 16 992 16 992 

1.3. Ārvalstu finanšu palīdzība 11 409 15 531 15 531 

2. 
Izdevumi (kopā) 10 889 

 

37 319 

 

37 318 

2.1. Uzturēšanas izdevumi (kopā) 10 889 37 319 37 318 



IEKŠLIETU MINISTRIJAS 

2017. GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS 

 

50 

 

2.1.1. Kārtējie izdevumi 10 889 37 319 37 318 

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

1. Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā) 5 405 466 4 080 756 2 778 255 

1.2. Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 5 202 903 902 

1.3. Ārvalstu finanšu palīdzība 5 405 466 4 079 853 2 777 353 

2. Izdevumi (kopā) 5 405 466 4 080 756 2 778 255 

2.1. Uzturēšanas izdevumi (kopā) 1 815 864 2 205 399 1 277 989 

2.1.5. Uzturēšanas izdevumu transferti 1 815 864 2 205 399 1 277 989 

2.2. Izdevumi kapitālieguldījumiem 3 589 602 1 875 357 1 500 266 

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) 5 202 903 902 

1.2. Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 5 202 903 902 

2. Izdevumi (kopā) 5 202 903 902 

2.1. Uzturēšanas izdevumi (kopā) 5 202 903 902 

2.1.5. Uzturēšanas izdevumu transferti 5 202 903 902 

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

1. Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā) 319 63 035 62 481 

1.3. Ārvalstu finanšu palīdzība 319 63 035 62 481 

2. Izdevumi (kopā) 319 63 035 62 481 

2.1. Uzturēšanas izdevumi (kopā) 319 58 301 57 747 

2.1.5. Uzturēšanas izdevumu transferti 319 58 301 57 747 

2.2. Izdevumi kapitālieguldījumiem  4 734  4 734 

70.02.00 "Atmaksas valsts pamatbudžetā par Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas 

pamatprogrammas fondu finansējumu (2007-2013)" 

1. Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā) 5 395 388 1 950 445 1 950 442 

1.3. Ārvalstu finanšu palīdzība 5 395 388 1 950 445 1 950 442 

2. Izdevumi (kopā) 5 395 388 1 950 445 1 950 442 
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2.1. Uzturēšanas izdevumi (kopā) 1 805 786 459 905 459 903 

2.1.5. Uzturēšanas izdevumu transferti 1 805 786 459 905 459 903 

2.2. Izdevumi kapitālieguldījumiem 3 589 602 1 490 540 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)  2 065 848 764 430 

1.3. Ārvalstu finanšu palīdzība  2 065 848 764 430 

2. Izdevumi (kopā)  2 065 848 764 430 

2.1. Uzturēšanas izdevumi (kopā)  1 685 765 759 437 

2.1.5. Uzturēšanas izdevumu transferti  1 685 765 759 437 

2.2. Izdevumi kapitālieguldījumiem  380 083 4993 

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

1. Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā) 9 759 525 0 

1.3. Ārvalstu finanšu palīdzība 9 759 525 0 

2. Izdevumi (kopā) 9 759 525 0 

2.1. Uzturēšanas izdevumi (kopā) 9 759 525 0 

2.1.5. Uzturēšanas izdevumu transferti 9 759 525 0 

Iekšlietu ministrija 2017. gadā nav saņēmusi ziedojumu un dāvinājumu finansējumu.  

 


