5. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 12. aprīļa
noteikumiem Nr. 225
Informācija par izmaksāto speciālo piemaksu par valsts vai pašvaldības institūcijai būtisko funkciju vai stratēģiski svarīgu
mērķu īstenošanu 2020.gadā

Nr.p.
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Būtiskā funkcija vai stratēģiski svarīgais mērķis

1

2
politikas izstrādes un īstenošanas vadīšana personu un sabiedrības drošības, noziedzības
apkarošanas, izlūkošanas un pretizlūkošanas organizētās un ekonomiskās noziedzības
apkarošanas, Latvijas Republikas valsts robežas apsardzības, civilās aizsardzības,
ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas, iedzīvotāju uzskaites un dokumentēšanas, kā arī
migrācijas, materiālo rezervju uzturēšanas un atjaunošanas kā arī pilsonības jomās. Vada
ministrijas funkciju izpildei nepieciešamās informācijas un sakaru sistēmas attīstību.
iekšlietu nozares tiesību aktu, tai skaitā starptautisko tiesību aktu vērtēšana atbilstoši tiesību
principiem, kā arī Iekšlietu ministrijas kā augstākās iestādes funkciju izpildes un interešu
pārstāvību tiesās nodrošināšana. ministrijas funkciju izpildei nepieciešamās informācijas un
sakaru sistēmas attīstīšana.
ministrijas sistēmas iestāžu profesionālās izglītības sistēmas politikas plānošanu un stratēģijas
izstrādes vadīšana un ieviešanas koordinēšana.
politikas izstrādes un īstenošanas vadīšana personu un sabiedrības drošības, noziedzības
apkarošanas, izlūkošanas un pretizlūkošanas organizētās un ekonomiskās noziedzības
apkarošanas, Latvijas Republikas valsts robežas apsardzības, civilās aizsardzības,
ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas, iedzīvotāju uzskaites un dokumentēšanas, kā arī
migrācijas un pilsonības jomās.
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Speciālās piemaksas apmērs gadā
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5.

pienākumu, kas prasa padziļinātu ekspertīzi un saistīti ar paaugstinātu atbildību un intensitāti
veikšana šādās jomās:
a) iepirkumu jomā (dalība Konsultatīvajā iepirkumu padomē, ārvalstu finanšu palīdzības
(Iekšējās drošības fonda un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda) projektu iepirkumu
dokumentācijas un norises pirmpārbaužu koordinācija, u.c.);
b) ārvalstu finanšu palīdzības jomā (Finanšu vadības departamenta pārstāvēšana Projektu
koordinācijas komitejā, tajā skaitā ministrijas un padotības iestāžu projektu finansēšanas
shēmu pārraudzība (saistību uzņemšanas kontekstā), projekta idejas pieteikumu vērtēšana,
ministrijas interešu pārstāvēšana sadarbībā ar fondu vadībā iesaistītajām iestādēm, tajā skaitā
ministrijas interešu pārstāvēšana ES fondu Uzraudzības komitejā un AFCOS, pasākumu
īstenošana, lai pārņemtu no Centrālās finanšu un līgumu aģentūras ES fondu vadības
informācijas sistēmas klonu un adaptētu to Iekšlietu ministrijas pārziņā esošo fondu
pārvaldības un kontroles sistēmai, u.c.);
c) finanšu vadības un grāmatvedības jomā (departamenta eksperta veicamo ministrijas
padotības iestāžu finansiālās darbības likumības pārbaužu īstenošanas koordinācija un
pārraudzība, darbība Pamatlīdzekļu norakstīšanas komisijā (padotības iestāžu pamatlīdzekļu
norakstīšanas pieteikumu izvērtēšana pamatlīdzekļiem, kuru atlikusī vērtība pārsniedz 1500
euro), Valsts kontroles un iekšējā audita ieteikumu ieviešana un ieviešanas pārraudzība
finanšu vadības jomā, ministrijas interešu pārstāvēšana sadarbībā ar resursu vadības sistēmas
“Horizon” uzturētāju grāmatvedības uzskaites bloka attīstības plānošanas pasākumos, finanšu
piedāvājumu izvērtēšanā un pasākumu plānošanas un īstenošanas koordinācijā un uzraudzībā,
dalība starpinstitūciju darba grupā saistībā ar atbalsta funkciju izvērtēšanu, u.c.).
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ministrijas personāla politikas un stratēģijas izstrādes vadīšana, ministrijas pārraudzībā esošo
iestāžu izglītības politikas un stratēģijas izstrādes nodrošināšana un īstenošanas koordinēšana
Iekšlietu ministrijas darbspējas saglabāšanas ārkārtas apstākļos nodrošināšana, attiecīgu
drošu tehnoloģisko resursu apzināšana un piesaiste
Kopā
Nodarbināto skaits, kam piešķirta speciālā piemaksa, % no kopējā iestādē nodarbināto skaita
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