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1. Ievads
Iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2020.-2022. gadam (turpmāk – Stratēģija) ir
institūcijas vadības dokuments, kas nosaka iekšlietu nozares stratēģiskās prioritātes, rīcības
virzienus un sasniedzamos mērķus turpmākajiem trīs gadiem. Stratēģija ietver Iekšlietu ministrijas
(turpmāk – Ministrija) kompetencē esošās politikas jomas un izvirza tajās sasniedzamos rezultātus.
Darbs pie Stratēģijas koncepta izstrādes tika sākts 2019. gada sākumā, Ministrijas vadībai
izstrādājot Iekšlietu nozares Stratēģijas mērķu karti (turpmāk – Mērķu karte). Mērķu karte tapa
Ministrijas vadības semināros ar Valsts kancelejas un Valsts administrācijas skolas atbalstu.
Izstrādātā Mērķu karte definē iekšlietu nozares misiju, vīziju, vērtības, stratēģiskās prioritātes,
mērķus un svarīgākos snieguma rādītājus jeb KPI (angļu val. – key performance indicators;
turpmāk – snieguma rādītāji).
Stratēģijas prioritātes un mērķi ir balstīti uz Valsts pārvaldes reformu plānā 20201
iezīmētajām prioritātēm: veicināt ekonomiju, efektivitāti un lietderību2. Stratēģijā identificētie
sasniedzamie politikas rezultāti paredz uzlabojumu konkrētās politikas jomās, balstoties uz
nacionālajā vai nozares līmenī izstrādātajiem politikas plānošanas dokumentiem, kā arī
starptautisko organizāciju (ES, ANO, OECD) indeksu novērojumiem un rekomendācijām.
Ekonomijas, efektivitātes un lietderības principi ir arī pamatā stratēģisko prioritāšu sasniegšanai
paredzēto budžeta līdzekļu un Eiropas Savienības fondu efektīvai izmantošanai.
Stratēģija – tai skaitā vīzija, misija un vērtības - ir saistoša visai iekšlietu nozarei. Lai gan
Ministrijas padotības iestādes veido savas darbības stratēģijas patstāvīgi un pielāgo to saturu
atbilstoši savu atbildības jomu specifikai, tās nevar būt pretrunā ar visai nozarei noteiktajām
vērtībām un prioritātēm. Kapitālsabiedrība, kurā Ministrija ir kapitālā daļu turētāja, plāno savu
stratēģisko redzējumu saskaņā ar Stratēģiju.
Ministrijas padotībā esošās iestādes un valsts kapitālsabiedrība ir:
Padotības iestādes:










Iekšējās drošības birojs;
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs;
Iekšlietu ministrijas Veselības un sporta centrs;
Nodrošinājuma valsts aģentūra;
Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde;
Valsts drošības dienests;
Valsts policija;
Valsts robežsardze;
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests.

Kapitālsabiedrība:

Apstiprināts ar Ministru kabineta 2017. gada 24. novembra rīkojumu Nr. 701 “Par Valsts pārvaldes reformu plānu
2020”.
2
Saskaņā ar Valsts pārvaldes reformu plānu 2020, valsts pārvaldes izaicinājums ir par mazākiem līdzekļiem
(ekonomija) sniegt labākus pakalpojumus (efektivitāte), vērtējot arī tēriņu attiecību pret iegūto vērtību (lietderība).
Konsekvences nolūkos turpmāk stratēģijā šie termini tiek lietoti, izmantojot Valsts pārvaldes reformu plānā 2020
lietotās definīcijas.
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VSIA “Iekšlietu ministrijas poliklīnika.”

Papildus minētajām iestādēm Ministrija ciešā sadarbībā ar Finanšu izlūkošanas dienestu
īsteno pasākumus noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanā.
Finanšu izlūkošanas dienests ir Ministru kabineta pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde.
Ministrijas pārraudzība neattiecas uz dienestam noteikto uzdevumu un tiesību īstenošanu un
dienesta iekšējās organizācijas jautājumiem. Neskatoties uz to, Finanšu izlūkošanas dienesta
efektīva darbība ir cieši saistīta ar ministriju un tās padotībā esošajām iestādēm. Pie tam,
finansējums Finanšu izlūkošanas dienesta funkciju izpildei tiek plānots 14.resora “Iekšlietu
ministrija” valsts budžeta programmā 43.00.00. “Finanšu izlūkošanas dienesta darbība” un
attiecīgie darbības rezultāti un to rādītāji ir ietverti 14. resora “Iekšlietu ministrija” budžeta
paskaidrojumā.
1.1. Stratēģijas struktūra
Stratēģija sastāv no divām savstarpēji saistītām daļām. Vispārīgās daļas saturs ir balstīts uz
Mērķu karti. Šī daļa izklāsta Ministrijai un iekšlietu nozarei izvirzītās stratēģiskās prioritātes un
konkrētus mērķus to izpildei. Svarīgākie snieguma rādītāji ir tieši saistīti ar definētajām prioritātēm
un izvirzītajiem mērķiem, un tie norāda uz progresu izvirzīto prioritāšu īstenošanā.
Otrajā daļā tiek definēti pieci rīcības virzieni, kuros Ministrija izstrādā, organizē un
koordinē politiku. Stratēģijā tiek izvirzīti konkrēti sasniedzamie politikas rezultāti kopā ar
saistītajiem rezultatīvajiem rādītājiem un to skaitliskajām vērtībām. Svarīgāko snieguma rādītāju
izpilde ietekmē iekšlietu nozares normatīvajos aktos un plānošanas dokumentos noteikto
uzdevumu, kā arī Stratēģijā izvirzīto sasniedzamo politikas rezultātu izpildi. Stratēģijā iekļautie
Ministrijas rīcības virzieni ir:
1.
2.
3.
4.
5.

Sabiedriskā kārtība un drošība;
Valsts robežas drošība;
Noziedzības novēršana un apkarošana;
Civilā aizsardzība, ugunsdrošība, ugunsdzēsība un glābšana;
Pilsonība, migrācija, iedzīvotāju uzskaite un personu apliecinoši dokumenti.

Stratēģijas noslēgumā tiek uzskaitīti galvenie riski, kas var ietekmēt stratēģisko prioritāšu
sasniegšanu, definēto mērķu un politikas rezultātu izpildi.

2. Vispārīgā daļa
2.1. Ministrijas darbības pilnvarojums
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.
2.2. Ministrijas misija
Mēs esam, lai nodrošinātu sabiedrības un valsts drošību.
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2.3. Ministrijas vīzija
Latvija ir starp piecām drošākajām valstīm Eiropā. 3
2.4. Iekšlietu nozares vērtības
 Taisnīgums – esam objektīvi un taisnīgi savu pienākumu izpildē.
 Sadarbība - strādājam līdzvērtīgā un atvērtā vidē, lai kopīgi nonāktu pie labākajiem
risinājumiem. Uzklausām sabiedrību un skaidrojam savus lēmumus.
 Profesionalitāte – esam uz rezultātu orientēti nozares profesionāļi. Esam spējīgi pastāvīgi
pielāgoties mainīgiem apstākļiem un pilnveidot savas prasmes un darba vidi.
 Godprātība – pildām darba pienākumus godīgi, atklāti un patstāvīgi. Saglabājam
objektivitāti un neitralitāti sadarbībā ar kolēģiem un sabiedrību.
 Uzticamība – mēs strādājam Latvijas valsts un tās iedzīvotāju labā. Uz mums var paļauties.
2.5. Stratēģiskās prioritātes, mērķi un svarīgākie snieguma rādītāji
Stratēģijā ir noteiktas trīs stratēģiskās prioritātes un ar tām saistītie apakšmērķi. Katrai
stratēģiskajai prioritātei tiek noteikti arī svarīgākie snieguma rādītāji, kas rāda progresu mērķu
izpildē un stratēģisko prioritāšu īstenošanā.
1. Efektīva resursu izmantošana funkciju izpildē, kā arī augsta pakalpojuma sniegšanas
kvalitāte;
I. Efektīva procesu vadība ministrijā un tās padotības iestādēs.
II. Resursu vadības sistēmu attīstība un pakalpojumu pieejamība ikvienam.
III. Vienota resursu sadalījuma standartu ieviešana.
IV. Plānveidīga un savlaicīga resursu atjaunošana.
V. Apmācības process ar mērķi celt darba efektivitāti.
VI. Produktivitātes celšana, nosakot iestādes procesu kārtību.
VII. Efektīvs, inovatīvs, progresīvs pakalpojumu sniegšanas process.
VIII. Darba vides pilnveidošana, uzlabojot materiāltehnisko nodrošinājumu un darba
apstākļus.

KPI
Individuālo mērķu sasniegtie
rezultāti Iekšlietu ministrijā
Plānotajā termiņā īstenotie
Iekšlietu ministrijas ikgadējo
darba plānu pasākumi (%)
Īstenotie videi draudzīgie un
klimatam neitrālie risinājumi
energoefektivitātes
paaugstināšanai, viedai
energovadībai un atjaunojamo
energoresursu izmantošanai

2019
(izpilde)
99%

2020
(prognoze/
izpilde)
≥99%/99%

2021
(prognoze)

2022
(prognoze)

99%

99%

65%4

80% /
36,9%

65%

80%

4

10 / 10

12

14

Vērtēts pēc Pasaules ekonomikas foruma Konkurētspējas indeksa Institūciju pīlāra Drošības sadaļas reitinga (pašlaik
23. vieta); pēc Latvijas reitinga Globālā miera indeksa Sabiedriskās drošības indikatora (pašlaik 27. vieta).
4
Dati bāzes vērtībai ir no 2018. gada, jo 2019. gadi nebija pieejami stratēģijas izstrādes procesā.
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KPI

2019
(izpilde)

2020
(prognoze/
izpilde)

2021
(prognoze)

2022
(prognoze)

Iekšlietu ministrijas valdījumā
esošajās ēkās (ēku skaits)
Izveidot nekustamo īpašumu portfeli, t. sk. pārskatot funkciju izpildei nepieciešamo
nekustamo īpašumu platības, kā kritēriju nosakot biroju ēkas kopējo platību uz vienu
darbinieku līdz 20 m2, tādējādi veicinot efektīvas darba vides izveidi un mazinot
ministrijas valdījumā esošo īpašumu platību.
Gadā atsavināto nekustamo
2%
3% / 6,5%
3%
3%
īpašumu īpatsvars pret kopējo
īpašumu skaitu (nekustamo
īpašumu skaits pēc kadastra
numura %)5
Izstrādātie standartizētie VUGD
1/ 4
2
depo un VP ēku projekti (skaits)
Uzsāktā standartizēto VUGD un
2
4
VP projektu realizācija (skaits)
Izstrādāts
Izveidots nekustamo īpašumu
Izstrādāts
standartizēts
portfelis un izstrādāts
nekustamo
efektīvas
standartizēts efektīvas darba
īpašumu
darba vides
vides modelis
portfelis /
modelis
Izstrādāts
nekustamo
īpašumu
portfelis6
2. Profesionāli, motivēti, uz attīstību orientēti, novērtēti darbinieki un komanda;
I. Efektīva komunikācija ar sabiedrību un darbiniekiem, skaidrojot iestādes politikas
prioritātes un to mērķus.
II. Atlīdzības sistēma, kas ir mērķorientēta, saprotama un skaidra.
III. Iekļaujoša, attīstoša darba vide un psiholoģiskais atbalsts.
IV. Veicināta izaugsme un attīstība.
Svarīgākie snieguma rādītāji:
KPI
Ar darbu apmierināto Iekšlietu
ministrijas nodarbināto īpatsvars
Izdegšanas sindroma riskam
pakļauto Iekšlietu ministrijas
darbinieku skaits
Iekšlietu ministrijas darbinieku
apmierinātība ar apmācības
sistēmu iestādē un īstenotajiem
5
6

-

2020
(prognoze/
izpilde)
/92%

-

/32%

30%

25%

-

/76%

77%

78%

2019
(izpilde)

2021
(prognoze)

2022
(prognoze)

93%

94%

Rādītāja izpildi ietekmē arī tirgus tendences un pieprasījums.
Nekustāmo īpašumu portfelis izstrādāts pa līmeņiem – pamata, aktīvu un atsavināmais portfelis.

5

KPI
apmācību pasākumiem pēc
aptaujas rezultātiem
Personāla mainības indikators
Iekšlietu ministrijā
Iekšlietu ministrijas nodarbināto,
kas paaugstinājuši izglītības
līmeni vai profesionālo
kvalifikāciju, īpatsvars

2019
(izpilde)

2020
(prognoze/
izpilde)

9.59

≤9.59/ 6.9

43,7%

>43,7%/
27,7%

2021
(prognoze)

2022
(prognoze)

Nemainīgs/ Nemainīgs/
samazinās samazinās
30%
32%

3. Inovācijas - progresīvi risinājumi un labās prakses radīšana.
I. Radīt priekšnosacījumus tehnoloģisko inovāciju videi.
II. Ieviest inovatīvus risinājumus iestādes darbības procesu pilnveidošanā.
Svarīgākie snieguma rādītāji:

KPI
Inovatīvu metožu ieviešana
Iekšlietu ministrijā personāla
vadības un dokumentu aprites
jomās ar mērķi veicināt iestādes
attīstību
Inovatīvu metožu ieviešana
Iekšlietu
ministrijā
grāmatvedības un finanšu jomās
ar mērķi veicināt iestādes
attīstību
Iekšlietu ministrijas e-indekss7

1

2020
(prognoze/
izpilde)
>1 / 1

2

18,868

2019
(izpilde)

2021
2022
(prognoze) (prognoze)
1

1

2/2

2

2

-9

Palielinās

Palielinās

Mērķu kartē norādītais snieguma rādītājs “automatizētie/digitalizētie procesi” ir viens no elementiem, kas veido Eindeksu. Līdz ar to minētais rādītājs stratēģijā atsevišķi netiek aplūkots.
8
Rādītājs atspoguļo 2018. gada vērtību, jo stratēģijas izstrādes brīdī E-Indeksa rezultāts par 2019. gadu nebija
pieejams.
9
Pētījums netika veikts 2020. gadā.
7

6

3. Iekšlietu ministrijas rīcības virzieni
Stratēģijā ir noteikti 5 rīcības virzieni, balstoties uz Ministrijas kompetencē esošajām
politikas jomām. Ņemot vērā, ka Ministrija ir iesaistīta visu turpmāk aplūkoto rīcības virzienu
īstenošanā, izstrādājot un koordinējot nozares politiku, kā iesaistītās iestādes turpmāk tiks
norādītas padotības iestādes10, kas ir atbildīgas par politikas ieviešanu.
Izvirzītie politikas rezultāti ir saistīti ar izvirzītajām stratēģiskajām prioritātēm,
starptautisko organizāciju un indeksu rādītājiem, kā arī citos plānošanas dokumentos izvirzītajiem
mērķiem. Stratēģisko prioritāšu ilgtspējībai un iekšlietu nozares darbības konsekvences
saglabāšanai, politikas rezultātu pēctecība nākošajā plānošanas periodā ir vēlama.
Definētie politikas rezultāti atspoguļo galvenās Ministrijas prioritātes nākamajiem trīs
gadiem piecās jomās, kurās Ministrija izstrādā, organizē un koordinē politiku.
Šo politikas rezultātu veiksmīga sasniegšana ir pakārtota Mērķu kartē nosaukto prioritāšu
un mērķu ieviešanai efektīvas pārvaldības, personālvadības un inovāciju jomās.
Visos rīcības virzienos uzsvars liekams uz likumpārkāpumu vai negadījumu novēršanu jeb
prevenciju, tajā skaitā mērķtiecīgi vēršoties pie ievainojamākajām sabiedrības grupām.
3.1. Rīcības virziens: Sabiedriskā kārtība un drošība
Politikas
rezultāti

Uzlabojas
sabiedriskā
kārtība

Rezultatīvie rādītāji
Sabiedrības
vērtējums par
drošību savā
dzīvesvietā un tās
apkārtnē (%)11
Vidējais ceļu
satiksmes
negadījumos
bojāgājušo cilvēku

Rezultatīvo rādītāju skaitliskās vērtības
2020
2018
2021
2022
(prognoze/
(izpilde)
(prognoze) (prognoze)
izpilde)

79%12

80% /
75,7%

81%

82%

7,715

7,315 /
7,44

6,93

6,545

Papildus ministrijas padotībā esošajām valsts pārvaldes iestādēm pie atsevišķiem rezultatīvajiem rādītājiem tiek
norādīts arī Finanšu izlūkošanas dienests, Valsts policijas koledža vai Ugunsdzēsības un civilās aizsardzības koledža.
11
Kā liecina Gallup World Poll apkopotie dati vairāku gadu garumā par virkni pasaules valstu, izmaiņas sabiedrības
vērtējumā par drošību savā dzīvesvietā un tās apkārtnē ir lēnas un pakāpeniskas. Vidējais izmaiņu ātrums cilvēku
īpatsvarā, kas jūtas droši konkrētos apstākļos (it īpaši diennakts tumšajā laikā), ir no 1% līdz 2% gadā. Turklāt, jo
augstāka ir drošības sajūtas bāzes vērtība, jo straujāk krīt pieauguma temps. Šīs tendences ir skaidri redzamas OECD
pētījumā “How's Life? 2020: Measuring Well-being”, kurā aplūkota arī iedzīvotāju drošības sajūtas dimensija.
Vērtējot Latvijas situāciju starptautiski – OECD vidējais iedzīvotāju īpatsvars, kuri jūtās droši, pastaigājoties
pa savu apkaimi diennakts tumšajā laikā 2018. gadā bija 71%. Pēdējie sabiedriskās domas aptaujas dati
liecina, ka Latvijā šādu cilvēku īpatsvars ir 75% (2021. gada sākumā). Lai gan konkrētajā pētījumā nav jaunākie
dati, iedzīvotāju īpatsvars, kuri 2018. gadā jutās droši diennakts tumšajā laikā, bija - Francijā (71,5%), Igaunijā
(71,6%), Vācijā (72,4%), Zviedrijā (75,7%) un Īrijā (76,1%).
12
SKDS aptaujas dati. Personu īpatsvars, kas uz apgalvojumu “Savā dzīvesvietā un tās apkārtnē es jūtos droši” atbild
ar piekrītu vai drīzāk piekrītu.
15
Dati no Ceļu satiksmes drošības direkcijas.
10
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Politikas
rezultāti

Samazinās
vardarbībā
cietušo skaits

Uz sabiedrību
vērsta policijas
darba
(Community
policing)
principa

Rezultatīvie rādītāji

Rezultatīvo rādītāju skaitliskās vērtības
2020
2018
2021
2022
(prognoze/
(izpilde)
(prognoze) (prognoze)
izpilde)

skaits13 uz 100 000
iedzīvotāju14
Iesaistītās iestādes: Valsts policija
Amatpersonu, kuras
paaugstinājušas
kvalifikāciju saistībā
260017 /
ar Administratīvā
~120
1000
1495
atbildības likuma
piemērošanu,
skaits16
Iesaistītās iestādes: Valsts policija, Valsts policijas koledža
Pilngadīgo personu,
kuras cietušas
vardarbīgos
noziedzīgos
85,8
-/77,5
76
nodarījumos, skaits
uz 100 000
iedzīvotāju
Nepilngadīgo
personu, kuras
cietušas vardarbīgos
noziedzīgos
93,7
-/88,1
86
nodarījumos, skaits
uz 100 000
iedzīvotāju
Iecirkņu, kuri nosaka
lokālās drošības
problēmas un ievieš
to novēršanas
pasākumus, īpatsvars
(%)

-

-

15,4%

800

74

84

100%

Izpilde atkarīga no visām ceļu satiksmes drošības nodrošināšanā iesaistītajām institūcijām, tai skaitā Iekšlietu
ministrijas un tās padotības iestādēm, Satiksmes ministrijas, Ceļu satiksmes drošības direkcijas, Finanšu ministrijas,
Izglītības un zinātnes ministrijas. Atbildība par ceļu satiksmes negadījumu novēršanu ir noteikta Ceļu satiksmes
drošības plānā 2017.-2020.gadam.
14
Samazināt ceļu satiksmes negadījumos bojāgājušo skaitu par 50% no 2010. gada līmeņa ir Eiropas Komisijas
2011.gada 28.marta Baltās grāmatas "Ceļvedis uz Eiropas vienoto transporta telpu - virzībā uz konkurētspējīgu un
resursefektīvu transporta sistēmu" uzstādītais mērķis. Šāds pats mērķis arī definēts Ceļu satiksmes drošības plānā
2017.-2020.gadam.
16
Dati no Valsts policijas.
17
Augstais apmācīto amatpersonu skaits 2020. gadā saistāms ar to, ka 2020. gadā stājās spēkā jaunais Administratīvās
atbildības likums.
13
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Politikas
rezultāti
ieviešana Valsts
policijā18

Rezultatīvie rādītāji

Rezultatīvo rādītāju skaitliskās vērtības
2020
2018
2021
2022
(prognoze/
(izpilde)
(prognoze) (prognoze)
izpilde)

No Valsts policijas
prevencijas
stratēģiskajos
uzdevumos noteikto
uz sabiedrību vērstas
policijas darbības
ieviesto uzdevumu
īpatsvars (%)
Iesaistītās iestādes: Valsts policija

-

0%

30%

Aktualizējot Stratēģiju, ir nomainīts šī politikas rezultāta sākotnējais rezultatīvais rādītājs “Valsts policijas
preventīvās kapacitātes indikators”, aizstājot to ar diviem jauniem rezultatīvajiem rādītājiem. Izmaiņas veiktas, jo
sākot no 2021. gada Valsts policijas iecirkņu prevencijas plāni vairs netiek izstrādāti. Faktiski iecirkņu prevencijas
plānu ieviešana tika pārtraukta jau 2020. gadā, ņemot vērā, ka Valsts policijas cilvēku resursi, kas nodarbojās ar
prevencijas pienākumiem, tika novirzīti, lai nodrošinātu Covid-19 pandēmijas laikā noteikto ierobežojumu kontroli.
18

9

3.2. Rīcības virziens: Valsts robežas drošība
Politikas
rezultāti

Stiprināta valsts
ārējās robežas
drošība

Rezultatīvie rādītāji

Rezultatīvo rādītāju skaitliskās vērtības
2020
2018
2021
2022
(prognoze/
(izpilde)
(prognoze) (prognoze)
izpilde)

Ārējā sauszemes
robeža aprīkota ar
savstarpēji integrētiem
robežuzraudzības
38%
41%/ 43%
43%
tehniskiem līdzekļiem
(% no ārējās robežas
garuma)19
Ierīkota valsts robežas
josla gar Latvijas100%21/
44%
100%22
Krievijas robežu (%
81%
no robežas garuma)20
Ierīkota valsts robežas
josla gar Latvijas15% /
Baltkrievijas robežu
2%
15%
10%
(% no robežas
garuma)23
Iesaistītās iestādes: Valsts robežsardze, Nodrošinājuma valsts
aģentūra
Valsts robežas josla
gar Baltkrievijas
Republiku atbrīvota
- / 025
-/0
0
no apauguma 12 m
platumā24 (km)
Valsts robežas joslas
-/0
-/0
36,94
apdraudētākie posmi

44%

81%

35%

120

0

Dati no Valsts robežsardzes. Tiek turpināts Iekšlietu ministrijas darbības stratēģijā 2017.-2019. gadam plānotais.
Dati no Valsts robežsardzes.
21
Izņemot Ministru kabineta 2016.gada 3.maija noteikumos Nr.268 "Latvijas Republikas valsts robežas joslas
iekārtošanas un uzturēšanās noteikumi" 5.3. apakšpunktā paredzēto žogu visos valsts robežas joslas posmus, kuros
pastāv augsts valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas risks.
22
Rezultatīvā rādītāja 2021. gada prognoze pārsniedz 2022. gada prognozi, ņemot vērā, ka konkrētais rezultatīvais
rādītājs ar prognozēto izpildes vērtību “100%” tika iekļauts Ministru kabineta apstiprinātajā paskaidrojumā par
Iekšlietu ministrijas valsts pamatbudžeta līdzekļu pieprasījumu 2021. gadam. Lai nodrošinātu saskaņu starp politikas
un budžeta plānošanas procesiem, kā arī, lai nenonāktu pretrunā ar Ministru kabineta līmenī apstiprināto sasniedzamo
rezultātu, 2021. gadā ir nepieciešams atstāt vērtību, kas netika sasniegta ne sākotnēji paredzētajā 2020. gadā, ne arī
tiks sasniegta 2021. gadā. Iemesls neizpildei ir saistāms ar apturētajiem būvdarbiem valsts robežas joslas izbūvei,
reaģējot uz Valsts kontroles 2019. gada 18. decembra revīzijas ziņojumu “Vai valsts budžeta līdzekļi Latvijas
Republikas robežas joslas infrastruktūras būvniecībai un uzturēšanai ir izlietoti likumīgi, sasniedzot izvirzītos mērķus
un rezultātus”.
23
Dati no Valsts robežsardzes.
24
Ministru kabineta 2012. gada 14. augusta noteikumu Nr. 550 “Noteikumi par Latvijas Republikas valsts robežas
joslu, pierobežas joslu un pierobežu, kā arī pierobežas, pierobežas joslas un valsts robežas joslas norādījuma zīmju un
informatīvo norāžu paraugiem un to uzstādīšanas kārtību” 2.1. apakšpunkts paredz, ka Latvijas Republikas valsts
robežas joslas platums ar Baltkrievijas Republiku ir 12 metri.
25
Valsts robežas joslā gar Baltkrievijas Republikas robežu posmos, kur robeža noteikta pa sauszemes līniju, platumā
līdz 5 metri apaugums noņemts demarkācijas procesā.
19
20
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Politikas
rezultāti

Nodrošināta
Latvijas
Republikai
saistošo ES
saistību izpilde
robežu drošību
jomā

Rezultatīvie rādītāji

Rezultatīvo rādītāju skaitliskās vērtības
2020
2018
2021
2022
(prognoze/
(izpilde)
(prognoze) (prognoze)
izpilde)

aprīkoti ar pagaidu
dzeloņstiepļu žogu
(uzstādītie km gada
laikā)
Nostiprinātas valsts
īpašuma tiesības uz
zemi LatvijasKrievijas robežas un
265
286 / 289
325
pierobežas joslā
(kopējais atsavināto
zemes vienību
skaits)26
Nostiprinātas valsts
īpašuma tiesības uz
zemi LatvijasBaltkrievijas robežas
30
93/ 97
150
un pierobežas joslā
(kopējais atsavināto
zemes vienību
skaits) 27
Nostiprinātas valsts
īpašuma tiesības uz
zemi zem pierobežas
11
55 / 98
189
ceļiem (kopējais
atsavināto zemes
vienību skaits)28
Iesaistītās iestādes: Nodrošinājuma valsts aģentūra
Nodrošināta personāla
dalība FRONTEX kā
nacionālajiem un
īstermiņa ekspertiem
488
480 / 337
8630
(dalības reizes) 2018.2020.g.; (amatpersonu
skaits) 2021. 2022.g.29
Nodrošināta
FRONTEX
vajadzībām paredzētās
30
30 / 30
30
ātrās reaģēšanas
vienības gatavība un

328

158

199

85

30

Dati no Nodrošinājuma valsts aģentūras.
Dati no Nodrošinājuma valsts aģentūras.
28
Dati no Nodrošinājuma valsts aģentūras.
29
Dati no Valsts robežsardzes.
30
Sākot ar 2021.gada 1.janvāri tiek mainīta novērtēšanas metodoloģija, ņemot vērā jaunas Eiropas Robežu un krasta
apsardzes regulas Nr.2019/1896 prasības.
26
27
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Politikas
rezultāti

Rezultatīvie rādītāji

Rezultatīvo rādītāju skaitliskās vērtības
2020
2018
2021
2022
(prognoze/
(izpilde)
(prognoze) (prognoze)
izpilde)

dalība pēc FRONTEX
pieprasījuma
(amatpersonu skaits)31
Iesaistītās iestādes: Valsts robežsardze, Valsts policija
Realizētie Latvijas
Nodrošināta
Republikas valsts
integrēta
robežas integrētās
15%
100% /
15%
30%
Latvijas
pārvaldības plāna
66%
Republikas
pasākumi no kopējā
valsts robežas
pasākuma skaita
pārvaldība
(%)32
Iesaistītās iestādes: Iekšlietu ministrija, Valsts robežsardze, Valsts policija, Pilsonības
un migrācijas lietu pārvalde, Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs, Valsts drošības
dienests, Nodrošinājuma valsts aģentūra

31
32

Dati no Valsts robežsardzes.
Latvijas Republikas valsts robežas integrētas pārvaldības plāna 2019.- 2020.gadam projekts.
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3.3. Rīcības virziens: Noziedzības novēršana un apkarošana
Politikas
rezultāti

Rezultatīvie rādītāji
Atklāto noziedzīgo
nodarījumu skaits33

Pieaug
pirmstiesas
izmeklēšanas
efektivitāte,
kvalitāte un
procesu
ekonomija

Atklāto smago un sevišķi
smago noziegumu skaits34
Kriminālprocesu,
kuros
atskaites periodā izmantoti
kriminālprocesa
vienkāršošanas
un
paātrināšanas
instrumenti35,
īpatsvars
pret
kopējo
uzsākto
kriminālprocesu skaitu (%)
Atklāto kibernoziegumu38
skaits
Atklāto ar narkotiku
neatļautu realizēšanu39
saistīto noziedzīgo
nodarījumu skaits

Rezultatīvo rādītāju skaitliskās vērtības
2020
2018
2021
2022
(prognoze/
(izpilde)
(prognoze) (prognoze)
izpilde)
18 966

19 200 /
20 125

19 400

19 600

4274

4300 /
6074

4310

4320

10,1%36

+1% /
14,1%

15,1%37

+1%

261

350 / 223

250

250

390

400 / 352

410

420

1000 /
1413

1050

1100

Iesaistītās iestādes: Valsts policija
Amatpersonu, kuras
paaugstinājušas
kvalifikāciju noziedzīgu
133341
nodarījumu izmeklēšanā,
skaits40

Nosūtīti kriminālvajāšanas uzsākšanai, izbeigti pamatojoties uz noziedzīgu nodarījumu izdarījušu noskaidrotu
personu nereabilitējošiem apstākļiem (Kriminālprocesa likuma 377. p. 5., 7. un 9. punkts; 379. p. pirmās daļas 1., 2.
un 3. punkts; 379. p. otrā daļa; 392.1. p. septītā daļa). Dati no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra.
34
Nosūtīti kriminālvajāšanas uzsākšanai, izbeigti pamatojoties uz noziedzīgu nodarījumu izdarījušu noskaidrotu
personu nereabilitējošiem apstākļiem (Kriminālprocesa likuma 377. p. 5., 7. un 9. punkts; 379. p. pirmās daļas 1., 2.
un 3. punkts; 379. p. otrā daļa; 392.1. p. septītā daļa). Dati no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra.
35
Kriminālprocesa izbeigšana, ja to nav iespējams pabeigt saprātīgā termiņā; kriminālprocesa izbeigšana uz izlīguma
pamata; paātrinātais process; kriminālprocesa izbeigšana, ja ir izdarīts noziedzīgs nodarījums, kuram ir noziedzīga
nodarījuma pazīmes, bet ar kuru nav radīts tāds kaitējums, lai piespriestu kriminālsodu.
36
Dati no Valsts policijas.
37
Prognoze 2021. gadam “+1%” aktualizēta atbilstoši 2020. gada izpildei.
38
Krimināllikuma panti 144.p., 145.p., 148.p., 166.p., 177.¹, 182.p., 193.¹, 241.p., 243.p., 244.p., 244.¹, 245.p. Dati no
Iekšlietu ministrijas Informācijas centra.
39
Krimināllikuma 253.1 pants. Dati no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra.
40
Dati no Valsts policijas.
41
2018. gadā apmācības īstenotas arī dažādu projektu ietvaros. Ņemot vērā, ka nākamajos periodos tik liela apmācību
intensitāte projektu ietvaros nav paredzēta, tad attiecīgi nākamo periodu prognozēto rādītāju skaitliskās vērtības ir
mazākas.
33
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Politikas
rezultāti

Rezultatīvie rādītāji

Rezultatīvo rādītāju skaitliskās vērtības
2020
2018
2021
2022
(prognoze/
(izpilde)
(prognoze) (prognoze)
izpilde)

Iesaistītās iestādes: Valsts policija, Valsts policijas koledža
Iekšējās drošības biroja
atklāto42 noziedzīgo
nodarījumu skaits

18343

90 / 137

90

90

Iekšējās drošības biroja
reģistrēto noziedzīgo
nodarījumu skaits

17744

145 / 77

145

70

Iesaistītās iestādes: Iekšējās drošības birojs

Samazinās
noziedzības
līmenis

Reģistrēto noziedzīgo
nodarījumu skaits uz 100
000 iedzīvotājiem

225345

2220 /
2047

2200

2180

Noziedzīgu
nodarījumu
skaits, kurus izdarījuši
nepilngadīgie

87046

860 / 812

850

840

11,3%47

10,8% /
11,9%

10,9%

11%48

4,1150

4,03 / 4,12

4,03

4,00

Reģistrēto noziedzīgo
nodarījumu
tautsaimniecībā īpatsvars
pret kopējo reģistrēto
noziedzīgo nodarījumu
skaitu (%)
Slepkavību skaits49 uz
100 000 iedzīvotāju

Iesaistītās iestādes: Valsts policija

Nosūtīti kriminālvajāšanas uzsākšanai, izbeigti pamatojoties uz noziedzīgu nodarījumu izdarījušu noskaidrotu
personu nereabilitējošiem apstākļiem (Kriminālprocesa likuma 377. p. 5., 7. un 9. punkts; 379. p. pirmās daļas 1., 2.
un 3. punkts; 379. p. otrā daļa; 392.1. p. septītā daļa). Dati no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra.
43
Dati no Iekšējās drošības biroja. Rezultatīvā rādītāja skaitliskā vērtība samazinās, jo plānots, ka atšķirībā no
iepriekšējiem gadiem samazināsies mazāk smagu noziedzīgu nodarījumu īpatsvars, vienlaikus pieaugot Iekšējās
drošības biroja izmeklēto lietu sarežģītībai, kas, iespējams, arī palielinās krimināllietu izmeklēšanas termiņu.
Nākošajos gados arī sagaidāma stabila rezultātu saglabāšanās vienādā līmenī, IDB nostiprinot savu kapacitāti un
sabiedrībai izveidojoties pilnīgākai izpratnei par biroja darbu.
44
Skatīt 46. atsauci.
45
Kopējais valstī reģistrētais noziedzīgo nodarījumu skaits. Dati no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra.
46
Dati no Valsts policijas pārskata par nepilngadīgo noziedzības stāvokli, noziedzīgos nodarījumos cietušajiem
bērniem un noziedzības novēršanas problēmām 2018. gada 12 mēnešos.
47
Dati no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra.
48
Pieaugošs reģistrēto noziedzīgo nodarījumu skaits norāda uz latentās noziedzības daļas samazināšanos.
49
Krimināllikuma panti 116.p., 117.p., 118.p.
50
Dati no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra.
42
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Politikas
rezultāti

Rezultatīvie rādītāji
Finanšu izlūkošanas
dienesta iesaldēto naudas
līdzekļu apmēra attiecība
pret tiesību aizsardzības
iestādēm nodoto materiālu
skaita pieaugums (%)

Rezultatīvo rādītāju skaitliskās vērtības
2020
2018
2021
2022
(prognoze/
(izpilde)
(prognoze) (prognoze)
izpilde)

+5%51

+5% /
+5%

+4%

+3%

Iesaistītās iestādes: Finanšu izlūkošanas dienests
Agrīni identificēto un
palīdzības saņemšanai
novirzīto cilvēku
153
5/0
10
15
tirdzniecībā cietušo
personu skaits52
Iesaistītās iestādes: Valsts policija, Pilsonības un migrācijas lietu
pārvalde, Valsts robežsardze
Personu, kuras atzītas par
cietušajiem
kriminālprocesā par
cilvēku tirdzniecību,
35% /
31,25%55
42%
50%
īpatsvars no kopējā Latvijā
31,25%56
identificēto cilvēku
tirdzniecības upuru skaita
(%)54
Iesaistītās iestādes: Valsts policija

Dati par 2018. gadu nav pieejami. Norādītā vērtība ir Finanšu izlūkošanas dienesta prognoze 2019. g.
Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/36/ES (2011.gada 5.aprīlis) par cilvēku tirdzniecības
novēršanu un apkarošanu un cietušo aizsardzību, un ar kuru aizstāj Padomes Pamatlēmumu 2002/629/TI 11.panta
2.punktu dalībvalstij ir jānodrošina cietušajām personām palīdzība un atbalsts tiklīdz kompetentajām iestādēm ir
norāde uz pamatotu iemeslu, lai uzskatītu, ka pret attiecīgo personu varētu būt izdarīti noziedzīgie nodarījumi, kas
saistīti ar cilvēku tirdzniecību.
53
Valsts robežsardzes sniegtā informācija Iekšlietu ministrijai iesniegšanai ASV Valsts departamenta 2019. gada
ziņojumam par cilvēku tirdzniecības apkarošanu sagatavošanai.
54
Valsts policijas sniegtā informācija ASV Valsts departamenta 2019. gada ziņojuma par cilvēku tirdzniecības
apkarošanu sagatavošanai.
55
2018. gadā kopējais cilvēku tirdzniecības upuru skaits bija 16 personas - 5 personas, kas atzītas par cietušajiem
kriminālprocesā, un 11 NVO identificēti upuri (Biedrība Centrs Marta, Biedrība “Patvērums “Droša māja”).
56
2020. gadā kopējais cilvēku tirdzniecības upuru skaits bija 48 personas - 15 personas, kas atzītas par cietušajiem
kriminālprocesā, un 33 NVO identificēti upuri (Biedrība Centrs Marta, Biedrība “Patvērums “Droša māja”).
51
52
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3.4. Rīcības virziens: Civilā aizsardzība, ugunsdrošība, ugunsdzēsība un glābšana

Politikas
rezultāti

Rezultatīvie rādītāji

Rezultatīvo rādītāju skaitliskās vērtības
2020
2018
2021
2022
(prognoze/
(izpilde)57
(prognoze) (prognoze)
izpilde)
440 /
472
430
420
365,4

Ugunsgrēku skaits uz
100 000 iedzīvotāju
Reģistrēto ugunsgrēku
2500 /
skaits dzīvojamās
208758
2000
1960
1957
mājās
Ugunsgrēkos
bojāgājušo cilvēku
Samazinās
4,2
4 / 4,4
3,9
3,8
ugunsgrēkos skaits uz 100 000
iedzīvotāju
bojāgājušo
un cietušo
Ugunsgrēkos cietušo
skaits
cilvēku skaits uz 100
15,6
15 / 14,4
14
13
000 iedzīvotāju
Vidējais VUGD
ierašanās laiks
9
9 / 8,4
9
9
notikuma vietā (min)
Palielinās
Notikumā vidējais
50,7
49,3 / 49,2
48,9
48,6
ugunsgrēku
pavadītais laiks (min)
dzēšanas un
VUGD nodrošināts ar
glābšanas
speciālajiem
darbu
ugunsdzēsības un
77% /
efektivitāte
glābšanas
77%
78%
80%
69%
59
transportlīdzekļiem
(% no nepieciešamā
daudzuma60)
Iedzīvotāji, kas
Paaugstinās
VUGD organizēto
iedzīvotāju
pasākumu ietvaros
sagatavotība
9% /
informēti par rīcību
8,1%
8%
9%
un rīcībspēja
3,63%
ārkārtas gadījumos (%
ārkārtas
no visu iedzīvotāju
gadījumos
skaita)61
Iesaistītās iestādes: Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, Ugunsdrošības un
civilās aizsardzības koledža
Samazinās
ugunsgrēku
skaits

Dati no Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta.
2017.gadā reģistrēto ugunsgrēku skaits dzīvojamās mājās bija 2587, 2016.gadā – 2465, 2015.gadā – 2552,
2018.gadā vērojams krass samazinājums (salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu par 19,33%, līdz ar to prognoze 2020.2022.gadam tiek noteikta, vērtējot tendenci vairāku iepriekšējo gadu griezumā.
59
Ugunsdzēsības autocisternas, glābšanas darbu automobīļi, autopacēlāji vai autokāpnes.
60
Vērtības aprēķinātas, balstoties uz nostādnēm Ministru kabineta 2011. gada 21. jūnija noteikumos Nr. 458
“Noteikumi par Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam ugunsgrēku dzēšanai un glābšanas darbiem
nepieciešamajām iekārtām, speciālo un tehnisko aprīkojumu, kā arī tā normām”
61
Īpatsvaru aprēķina Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, balstoties sevis uzkrātajos datos.
57
58
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3.5. Rīcības virziens: Pilsonība, migrācija, iedzīvotāju uzskaite un personu apliecinoši
dokumenti
Politikas
rezultāti

Rezultatīvie rādītāji
(2 rādītāji)
E-vidē nodrošinātie
pakalpojumi (% no
visiem sniegtajiem
pakalpojumiem)

Nodrošināta
procesu
optimizācija
pilsonības un
migrācijas,
iedzīvotāju
uzskaites un
personu
apliecinošu
dokumentu
politikas
realizēšanā

Rezultatīvo rādītāju skaitliskās vērtības
2018
2020
2021
2022
(izpilde) (prognoze/
(prognoze)
(prognoze)
62
izpilde)

46%

46% /
46%

50%

51%

Jaunas informācijas
sistēmu
funkcionalitātes un
6
8/8
20
6
elektroniskie
risinājumi (skaits) 63
Iesaistītās iestādes: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, Iekšlietu
ministrijas Informācijas centrs
Ātra un efektīva
klientu apkalpošana
80%64 /
85%
80%
80%
(apmierināto klientu
86,7%
% no aptaujātajiem)
Vidējais gaidīšanas
laiks līdz pieteikuma
iesniegšanai par
personu apliecinoša
1566
1367
dokumenta
saņemšanu (darba
dienu skaits)65

Dati no Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes.
Tiek uzskaitītas tās informācijas sistēmu funkcionalitātes un elektroniskie risinājumi, kas mazina administratīvo un
birokrātisko slogu, kā arī optimizē pilsonības, migrācijas, iedzīvotāju uzskaites un personu apliecinošu dokumentu
izsniegšanas procesus.
64
Kopējā klientu apmierinātība tiek iegūta, aptaujājot vismaz 1000 PMLP klientus. Respondenti atbild uz uzdotajiem
jautājumiem 6 ballu skalā un, lai novērtētu kopējo klientu apmierinātību, tiek analizētas atbildes par trim faktoriem –
vispārīgo apmierinātību ar pakalpojumu kvalitāti, apmierinātību ar pakalpojuma nodrošinājumu, apmierinātību ar
klientu apkalpošanas speciālista darbu. Analizējot iegūtos rezultātus novērtējumam “1” tiek piešķirti 0%,
novērtējumam “2” – 20 %, novērtējumam “3” – 40%, novērtējumam “4” – 60%, novērtējumam “5” – 80%,
novērtējumam “6” – 100%. Sākot ar 2019.gadu PMLP maina aptaujas anketas saturu, tāpēc nākamajos gados tiek
prognozēti 80% kā sasniedzamā vērtība, kas ir relatīvi augsta klientu apmierinātība.
65
Dati par 2019. un 2020. gadā sasniegtajām vērtībām nav uzskaitīti.
66
Atbilstoši PMLP apkopotajiem datiem 2021. gada jūlijā vidējais gaidīšanas laiks līdz pieteikuma iesniegšanai par
personu apliecinoša dokumenta saņemšanu bija 19 darba dienas.
67
Atbilstoši Personu apliecinošu dokumentu likumam no 2023. gada 1. janvāra personu apliecība (eID karte) būs
obligāts personu apliecinošs dokuments Latvijas pilsoņiem un nepilsoņiem, kuri sasnieguši 15 gadu vecumu. Pēc
PMLP aplēsēm varētu sagaidīt, ka nepieciešamība pēc jaunas eID kartes varētu būt ap 800 000 personu, kas radīs
būtisku pieteikumu skaita pieaugumu. Tas savukārt varētu radīt izaicinājumus PMLP sasniegt 2022. gadā nosprausto
mērķi.
62
63
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Dienu skaits
patvēruma
iesnieguma
izskatīšanai attiecībā
pret saņemto
patvēruma meklētāju
iesniegumu skaitu
(dienu
skaits/iesniegumu
skaits)68

/
120/185

/
135/180

135/50069

135/500

Nodrošināta
optimāla
naturalizācijas
procesu
īstenošana
Latvijas
pilsonības
iegūšanai

Naturalizācijas
pārbaudes
nokārtojušo personu
skaita īpatsvars pret
kopējo pārbaužu
kārtošanas
mēģinājumu skaitu
(%)

71%

70% /
64%

71%

72%

Izveidota
līdzsvarota un
Latvijas
interesēm
atbilstoša
ārzemnieku
ieceļošanas,
uzturēšanās un
atgriešanas
sistēma

Pirmreizēji izsniegto
uzturēšanās atļauju
skaita izmaiņas
+10% / +21%
+10%
+10%
attiecībā pret
43%
iepriekšējo gadu70
(%)
Iesaistītās iestādes: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
Atgriešanas lēmumu
izpildes attiecība
pret pieņemtajiem
95%71
95%/ 89%
96%
96%
atgriešanas
lēmumiem (%)
Iesaistītās iestādes: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, Valsts
robežsardze

Norādīts dienu skaits iesnieguma izskatīšanai un patvēruma iesniegumu skaits. Norādītais periods sākas ar brīdi,
kad tiek pieņemts lēmums par iesnieguma pieņemšanu izskatīšanai, līdz brīdim, kad PMLP pieņem lēmumu par bēgļa
vai alternatīvā statusa piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt (tas ietver arī 1 mēnesi, kas paredzēts intervijas veikšanai).
Rādītājs neietver 10% no patvēruma iesniegumiem, kuriem ir nepieciešama papildu pārbaude.
69
2021. un 2022. gada prognozes atspoguļo PMLP spējas pieaugumu – pieaugot iesniegumu skaitam, dienu skaits to
izskatīšanai nepalielinās. Šādu rezultātu iespējams sasniegt, jo Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda nacionālās
programmas projekta “Atbalsta pasākumi personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, uzņemšanai un
izmitināšanai Latvijā (3.posms)” ietvaros tiek piesaistīts papildus personāls patvēruma procedūras jautājumos, kā arī
nodrošināti patvēruma meklētāju izcelsmes valstu valodas pārzinošu tulku pakalpojumi.
70
Liecina par Latvijas ekonomiskās izaugsmes tempa saglabāšanos, veiksmīgu augstākās izglītības eksportu un
vispārējā labklājības līmeņa paaugstināšanos.
71
Dati no Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes.
68
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4. Riski, kas var ietekmēt stratēģisko prioritāšu, definēto
apakšmērķu un politikas rezultātu sasniegšanu
Resursu nepietiekamības risks




Finansējuma trūkums nepieciešamo tehnoloģisko, materiāli tehnisko un infrastruktūras
uzlabojumu veikšanai, kā arī personāla piesaistei.
Personāla nepietiekamība dēļ iedzīvotāju skaita vispārīgas samazināšanās un kvalificēta
darbaspēka aizplūšanas no valsts sektora.
Darba apjoma palielināšanās nepietiekoša darba spēka apstākļos.

Iekšējie riski:





Negodprātīga iekšlietu nozares darbinieku rīcība.
Neatbilstoša izpratne par mērķiem.
Motivācijas trūkums.
Darbinieku bailes/nevēlēšanās uzņemties atbildību un pieņemt lēmumus.

Ārējie riski





Covid-19 pandēmijas ietekme uz ekonomisko, sociālo un politisko vidi Latvijā un
starptautiski.
Samazinās sabiedrības uzticēšanās iekšlietu nozares iestādēm.
Negatīva ārējā retorika.
Politikas virziena maiņa.

Globāla mēroga riski




Ģeopolitiskie un ārpolitiskie notikumi (īpaši Latvijas kaimiņvalstīs), kas aktualizē jaunas
problēmas migrācijas, robežu aizsardzības un noziedzības apkarošanas jomās.
Izmaiņas ES līmeņa politikā un likumdošanā var radīt apstākļus, kuros strauji jāveic
izmaiņas nacionālajā politikā.
Klimata pārmaiņu ietekme uz iekšlietu nozari – nepieciešamība reaģēt uz pieaugošu dabas
katastrofu skaitu valstiskā un reģionālā līmenī, kā arī pieaugošs klimata bēgļu skaits.

Tehnoloģiskie riski




Pieaugoši kibernoziedzības un kiberuzbrukumu draudi.
Augstas sākotnējās izmaksas jaunāko tehnoloģisko risinājumu ieviešanai ierobežota
finansējuma apstākļos.
Jaunu tehnoloģiju izmantošana infrastruktūrā, apbūvē un sadzīvē, kas pieprasa strauju
iekšlietu nozares iestāžu reakciju72.

Piemēram, augstceltņu izplatība akcentē aprīkojuma nepietiekamību VUGD darbā ar šāda veida ēkām, kā arī
bezpilota lidaparātu plašāka izmantošana noziedzīgos nodarījumos vai robežu šķērsošanā.
72
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