IEKŠLIETU MINISTRIJAS 2022. GADA DARBA PLĀNS
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Satura rādītājs:
Iekšlietu nozares stratēģisko prioritāšu īstenošana
1. Efektīva resursu izmantošana funkciju izpildē, kā arī augsta pakalpojuma sniegšanas kvalitāte.
2. Profesionāli, motivēti uz attīstību orientēti, novērtēti darbinieki un komanda.
3. Inovācijas - progresīvi risinājumi un labās prakses radīšana.
Citi svarīgi uzdevumi un pasākumi
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Pielikums Nr.1.: Plānošanas dokumenti, pamatnostādnes, konceptuālie ziņojumi un citi rīcības dokumenti
Pielikums Nr.2.: Starptautiskie projekti1

20
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I.

II.

1

Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie un finansētie projekti un pasākumi.
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Iekšlietu ministrijas struktūrvienību un padotības iestāžu saīsinājumi
ELSSD
FID
FVD
IAN
IDB
IeM
IeM IC
IeM VSC
JD
KN
NPD
NVA
PMLP
PVAD
VDD
VP
VPK
VRS
VUGD

Iekšlietu ministrijas Eiropas lietu un starptautiskās sadarbības departaments
Finanšu izlūkošanas dienests
Iekšlietu ministrijas Finanšu vadības departaments
Iekšlietu ministrijas Iekšējā audita nodaļa
Iekšējās drošības birojs
Iekšlietu ministrija
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Iekšlietu ministrijas Veselības un sporta centrs
Iekšlietu ministrijas Juridiskais departaments
Iekšlietu ministrijas Komunikācijas nodaļa
Iekšlietu ministrijas Nozares politikas departaments
Nodrošinājuma valsts aģentūra
Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
Iekšlietu ministrijas Personāla vadības un administratīvais departaments
Valsts drošības dienests
Valsts policija
Valsts policijas koledža
Valsts robežsardze
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

2. pielikumā izmantoto saīsinājumu saraksts
ERAF
IDF
PMIF

Eiropas reģionālās attīstības fonds
Iekšējās drošības fonds
Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds
Preambula
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Iekšlietu ministrijas 2022. gada darba plāns (turpmāk – Darba plāns) ir institūcijas vadības dokuments, kas nodrošina Iekšlietu ministrijas darbības
stratēģijas 2020.-2022. gadam (turpmāk – Stratēģija)2 izpildi. Iekšlietu ministrijas (turpmāk – Ministrija) vadības un politikas plānošanas dokumentu
pamatā ir Iekšlietu nozares stratēģijas mērķu karte3 (turpmāk – Mērķu karte), kurā ir definēta Ministrijas misija, vīzija, vērtības, stratēģiskās prioritātes,
mērķi un svarīgākie snieguma rādītāji.
Darba plāna struktūra ir veidota, vadoties pēc Mērķu kartē noteiktajām stratēģiskajām prioritātēm:
● Efektīva resursu izmantošana funkciju izpildē, kā arī augsta pakalpojuma sniegšanas kvalitāte;
● Profesionāli, motivēti, uz attīstību orientēti, novērtēti darbinieki un komanda;
● Inovācijas - progresīvi risinājumi un labās prakses radīšana.
Ministrija un tās padotībā esošās iestādes, lai īstenotu noteiktās stratēģiskās prioritātes un sasniegtu definētos politiskos rezultātus, savas
kompetences ietvaros iesaistās politikas plānošanas un citu rīcības dokumentu (pielikums Nr. 1) izpildē, kā arī uzrauga un īsteno projektus (pielikums
Nr. 2) dažādu Eiropas Savienības un divpusējo finanšu instrumentu ietvaros. Kā īpaši nozīmīgi pasākumi 2022. gadā minami:
● Pasākumu plāna noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai laikposmam no 2020. līdz 2022.
gadam īstenošana;
● Nacionālā kriminālizlūkošanas modeļa (NKIM) ieviešana;
● Valsts robežsardzes informācijas sistēmas (REIS) modernizācija, t.sk. Ieceļošanas/izceļošanas (Entry/Exit) sistēmas izveidošana;
● Eiropas Komisijas Strukturālo reformu atbalsta programmas projektu (SRAP) īstenošana un saņemto rekomendāciju ieviešana;
● Eiropas robežu uzraudzības sistēmas (EUROSUR) ieviešana. Nacionālā kopējā situācijas attēla izveidošana (2. posms).
Ministrija un tās padotībā esošās iestādes īpašu uzmanību pievērsīs nacionālo pasākumu īstenošanai, lai līdz 2023. gada beigām nodrošinātu
infrastruktūras izbūvi uz Latvijas Republikas ārējās sauszemes robežas, kā arī nodrošinātu Eiropas Savienības robežu un drošības sistēmu jaunās
arhitektūras ieviešanu4. Līdz 2022. gada beigām jānodrošina Eiropas ceļošanas informācijas un atļauju sistēmas (ETIAS)5 un Eiropas sodāmības reģistra
informācijas sistēmu (ECRIS – TCN)6 ieviešana. 2022. gadā un turpmākajos gados arī turpināsies darbs pie Atveseļošanas un noturības mehānisma
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Apstiprināta ar Ministrijas 2020. gada 19. februāra rīkojumu nr. 1-12/235 “Par Iekšlietu ministrijas darbības stratēģiju 2020.-2022. gadam”.
Apstiprināta ar Ministrijas 2021. gada 27. septembra rīkojumu nr. 1-12/949 “Par Iekšlietu ministrijas darbības stratēģijas 2020.-2022. gadam aktualizāciju”.

Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) 2019/817 (2019.gada 20.maijs), ar ko izveido satvaru ES informācijas sistēmu sadarbspējai robežu un vīzu jomā un groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 767/2008,
(ES) 2016/399, (ES) 2017/2226, (ES) 2018/1240, (ES) 2018/1726 un (ES) 2018/1861 un Padomes Lēmumus 2004/512/EK un 2008/633/TI; Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) 2019/818 (2019.gada 20.maijs), ar ko
izveido satvaru ES informācijas sistēmu sadarbspējai policijas un tiesu iestāžu sadarbības, patvēruma un migrācijas jomā un groza Regulas (ES) 2018/1726, (ES) 2018/1862 un (ES) 2019/816
5
Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/1240 (2018. gada 12. septembris), ar ko izveido Eiropas ceļošanas informācijas un atļauju sistēmu (ETIAS) un groza Regulas (ES) Nr. 1077/2011, (ES) Nr. 515/2014, (ES)
2016/399, (ES) 2016/1624 un (ES) 2017/2226
6
Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2019/816 (2019. gada 17. aprīlis), ar ko Eiropas Sodāmības reģistru informācijas sistēmas papildināšanai izveido centralizētu sistēmu (ECRIS-TCN) tādu dalībvalstu identificēšanai,
kurām ir informācija par notiesājošiem spriedumiem par trešo valstu valstspiederīgajiem un bezvalstniekiem, un ar ko groza Regulu (ES) 2018/1726; Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2019/884 (2019. gada 17.
aprīlis), ar ko groza Padomes Pamatlēmumu 2009/315/TI attiecībā uz informācijas apmaiņu par trešo valstu valstspiederīgajiem un attiecībā uz Eiropas Sodāmības reģistru informācijas sistēmu (ECRIS) un ar ko aizstāj Padomes
Lēmumu 2009/316/TI
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ietvaros saņemto līdzekļu apguves Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta infrastruktūras un materiāltehniskās bāzes uzlabošanai, kā arī iekšlietu
nozares digitālās transformācijas jomā.
Jāvērš uzmanība, ka 2022. gadā Ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu darbu turpinās ietekmēt Covid-19 pandēmija un tās iespējamie
uzplaiksnījumi. Lai gan Darba plānā netiek paredzēti konkrēti pasākumi vīrusa izplatības ierobežošanai, jāņem vērā, ka atbilstoši pandēmijas izplatības
tendencēm un saistošajiem Ministru kabineta un Saeimas lēmumiem un uzdevumiem Ministrijai un tās padotības iestādēm var tikt noteikti papildus
uzdevumi. Darba plāna iekļauto uzdevumu termiņi tika noteikti, ņemot vērā potenciālo Covid-19 pandēmijas ietekmi uz Ministrijas struktūrvienību un
padotībā esošo iestāžu spējām un cilvēkresursiem. Vienlaikus jārēķinās, ka jaunu vīrusa paveidu parādīšanās un tā strauja un nekontrolēta izplatība valstī
vai kādā no Ministrijas struktūrvienībām vai padotībā esošajām iestādēm var negatīvi ietekmēt atsevišķu Darba plāna uzdevumu savlaicīgu izpildi.
Ministrija un tās padotībā esošās iestādes arī turpina darbu pie uzdevumiem, kurus bija paredzēts pabeigt 2021. gadā, bet kuru izpilde dažādu
iemeslu dēļ ir ieilgusi. Atsevišķi uzdevumi, par kuru termiņu pagarinājumu bija skaidrība Darba plāna izstrādes laikā, ir pārlikti Darba plānā, konkrētajiem
uzdevumiem norādot gan jauno izpildes termiņu, gan sākotnēji plānoto termiņu.
Lai mazinātu administratīvo slogu un nedublētu atskaitīšanās procesu, Darba plāna galvenajā sadaļā netiek uzskaitīti tiesību aktos vai plānošanas
dokumentos definētie Ministrijas un tās padotības iestāžu veicamie uzdevumi7, kā arī starptautiskie projekti, kurus Ministrija un tās padotības iestādes
vada vai kuros tās ir iesaistītas.
Darba plāna sadaļā “Atbildīgā iestāde vai struktūrvienība” noteikta tikai viena iestāde vai ministrijas struktūrvienība, kas ir atbildīga par pasākuma
koordinēšanu un uzraudzību. Šī iestāde vai struktūrvienība arī ziņos par pasākuma izpildi. Pārējām pasākuma īstenošanā iesaistītajām iestādēm un
ministrijas struktūrvienībām ir pienākums sniegt atbildīgajai iestādei vai ministrijas struktūrvienībai nepieciešamo informāciju par attiecīgā pasākuma
izpildi uz pieprasījuma pamata.

7

Darba plānā ir iekļauti atsevišķi uzdevumi, kam ir valstiska nozīme, bet kuri izriet no tiesību aktiem vai plānošanas dokumentiem.
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Iekšlietu ministrijas 2022. gada darba plāns
Nr.
p.k.

Veicamie uzdevumi

Atbildīgā iestāde/
struktūrvienība

Iesaistītās
iestādes/
struktūrvienības

Pasākuma
īstenošanas
termiņš
(dd.mm.)

Sasniedzamais rezultāts

I. Iekšlietu nozares stratēģisko prioritāšu īstenošana
1. Efektīva resursu izmantošana funkciju izpildē, kā arī augsta pakalpojuma sniegšanas kvalitāte
1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

8

Turpināt attīstīt IeM un tās padotībā esošo iestāžu resursu vadības sistēmu “Horizon” (turpmāk – RVS “Horizon”), lai samazinātu
papīra dokumentu plūsmu un administratīvo slogu, veicot šādus pasākumus:
Ieviest komandējumu pieteikšanas un
apstiprināšanas,
tajā
skaitā
ar
Attiecīgā RVS “Horizon”
Sistēmas
VP, VRS, IDB,
komandējumiem saistīto izdevumu,
30.12.
funkcionalitāte ieviesta
pārvaldnieks8
IeM IC, NVA
elektronisko apstrādi iekšlietu resora
iekšlietu resora iestādēs.
iestādēs.
Ieviest elektronisko rēķinu aprites
VP, VRS,
Attiecīgā RVS “Horizon”
funkcionalitāti iekšlietu resora iestādēs,
Sistēmas
VUGD, IDB,
30.12.
funkcionalitāte ieviesta
kurās tā netika ieviesta iepriekšējā
pārvaldnieks
PMLP, FID
iekšlietu resora iestādēs.
periodā.
Veikt RVS "Horizon" auditācijas
Sistēmas
Izvērtējums
iesniegts
pierakstu izvērtējumu kontekstā ar
31.03.
pārvaldnieks
IeM valsts sekretāram.
sistēmas atbilstību drošības prasībām.
Veikt izvērtējumu par autotransporta
Sistēmas
Izvērtējums
iesniegts
funkcionalitātes ieviešanu iekšlietu
31.03.
pārvaldnieks
IeM valsts sekretāram.
resora iestādēs.
Veikt
izvērtējumu
par
HoP
Sistēmas
Izvērtējums
iesniegts
fukcionalitātes
<Materiālo
vērtību
30.12.
pārvaldnieks
IeM valsts sekretāram.
kustība> ieviešanu.
VP, VRS,
Veikt
izvērtējumu
par
HoP
Sistēmas
Izvērtējums
iesniegts
VUGD, IDB,
30.06.
fukcionalitātes <Es iepazinos> ieviešanu
pārvaldnieks
IeM valsts sekretāram.
PMLP, IeM IC,

Atbilstoši IeM 2020. gada 10. marta rīkojumam Nr.1-12/328 "Par Iekšlietu ministrijas informācijas sistēmu informācijas resursu pārvaldnieku noteikšanu".
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Nr.
p.k.

Veicamie uzdevumi

Pasākuma
īstenošanas
termiņš
(dd.mm.)

Sasniedzamais rezultāts

30.06.

Izvērtējums
iesniegts
IeM valsts sekretāram.

Sistēmas
pārvaldnieks

31.08.

Izvērtējums
iesniegts
IeM valsts sekretāram.

JD

30.12.

Likumprojekts iesniegts
Ministru kabinetā.

JD

01.10.

Apstiprināts
iekšējais
normatīvais akts.

JD

31.05.

Apstiprināts
iekšējais
normatīvais akts.

30.09.

Apstiprināts
iekšējais
normatīvais akts.

30.06.

Izstrādāta metodika un
tās realizēšanas kārtība.

Atbildīgā iestāde/
struktūrvienība

iekšlietu resora iestādēs, tostarp par darba
aizsardzības instruktāžu digitalizāciju.

1.7.

1.8.

2.

3.
4.

Veikt izvērtējumu elektroniskās darba
laika
uzskaites
funkcionalitātes
ieviešanai iekšlietu resorā.
Sadarbībā ar izstrādātāju virzīt jautājumu
par piemaksu pieteikumu apstrādi HoP un
RVS “Horizon”.
Sagatavot un iesniegt Ministru kabinetā
likumprojektu, lai pilnveidotu publiskas
personas mantas atsavināšanas procesu
(attiecībā uz operatīvās darbības
nodrošināšanas pasākumu īstenošanai
izmantojamo valsts mantu).
Izstrādāt iekšējo normatīvo aktu par datu
apstrādi ministrijā.
Izstrādāt iekšējo normatīvo aktu par
dokumentu apriti IeM (NAMEJS, TAP,
ESVIS).

Sistēmas
pārvaldnieks

Iesaistītās
iestādes/
struktūrvienības
NVA, IeM VSC,
FID
VP, VRS,
VUGD, IDB,
PMLP, IeM IC,
NVA, IeM VSC,
FID

5.

Izstrādāt pētījumu organizēšanas un
uzskaites kārtību IeM sistēmas iestādēs
un ministrijā.

FVD

NPD, VP, VRS,
VDD, VUGD,
IDB, PMLP, IeM
IC, NVA, IeM
VSC

6.

Izstrādāt vienotu sadarbības partneru un
amata kandidātu reputācijas izvērtēšanas
metodiku. Mērķis ir mazināt nozares
iestāžu sadarbību ar neatbilstošiem

IDB

PVAD, VP, VRS,
VUGD, IDB,
PMLP, IeM IC,

8

Nr.
p.k.

7.

8.

9.

10.

Veicamie uzdevumi
uzņēmumiem un personām, kas ir
pakļauti augstas noziedzīgas rīcības
riskam.
Sagatavot un iesniegt Ministru kabinetā
noteikumu projektu, lai noteiktu kārtību
par Pilsonības iegūšanas un zaudēšanas
informācijas sistēmas darbību.
Izstrādāt tipveida skiču projektus dažādu
kategoriju VP iecirkņiem.
Pabeigt darbu pie astoņu jaunu
ugunsdzēsības
depo
būvniecības
(Kandavā, Saulkrastos, Dagdā, Iecavā,
Ilūkstē, Priekulē, Rūjienā un Aizputē).
Iepirkuma par astoņu jaunu katastrofu
pārvaldības centru būvniecību rezultātā
noslēgt
iepirkuma
līgumus
par
būvniecības ieceres dokumentācijas
izstrādi 3D BIM vidē un būvdarbiem.

Atbildīgā iestāde/
struktūrvienība

Iesaistītās
iestādes/
struktūrvienības

Pasākuma
īstenošanas
termiņš
(dd.mm.)

Sasniedzamais rezultāts

NVA, IeM VSC,
FID

PMLP

30.09.

Noteikumu
iesniegts
kabinetā.

projekts
Ministru
viens
1.
un viens 2.
tipveida VP
ēku
skiču

NVA

VP

30.12.

Izstrādāts
kategorijas
kategorijas
iecirkņu
projekts.

NVA

VUGD

30.12.

8 jauni ugunsdzēsības
depo
nodoti
ekspluatācijā.

NVA

VUGD

30.12.

Noslēgti līgumi.

30.11.

Izvērtējums
iesniegts
IeM valsts sekretāram.

2. Profesionāli, motivēti, uz attīstību orientēti, novērtēti darbinieki un komanda

11.

Veikt izvērtējumu par iespējamiem
grozījumiem
Ministru
kabineta
2013. gada 28. maija noteikumos Nr. 288
“Fiziskās sagatavotības prasības Iekšlietu
ministrijas
sistēmas
iestāžu
un
Ieslodzījuma
vietu
pārvaldes
amatpersonām ar speciālajām dienesta
pakāpēm””.

PVAD

IeM VSC, VP,
VRS, VUGD,
IDB

9

Nr.
p.k.

12.

13.

Veicamie uzdevumi
Izstrādāt normatīvo regulējumu personu
lietu
digitalizācijas
procesiem,
aktualizējot un pielāgojot IeM 2013.gada
6.marta iekšējos noteikumus “Iekšlietu
ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu
nodarbināto personu lietu veidošanas,
aprites un nodošanas glabāšanā kārtību”.
Sagatavot un iesniegt Ministru kabinetā
2016. gada 13. decembra noteikumu Nr.
810 “Noteikumi par Iekšlietu ministrijas
sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu
pārvaldes amatpersonu ar speciālajām
dienesta pakāpēm amatu klasifikāciju”
grozījumus, lai nodrošinātu ar šiem
noteikumiem izveidotā amatu kataloga
aktualizāciju un IeM padotības iestāžu un
Ieslodzījuma vietu pārvaldes funkciju
īstenošanai
nepieciešamo
jaunizveidojamo amatu saimju un līmeņu
iekļaušanu vai esošo amatu saimju un
līmeņu precizēšanu vai svītrošanu.

Iesaistītās
iestādes/
struktūrvienības

Pasākuma
īstenošanas
termiņš
(dd.mm.)

Sasniedzamais rezultāts

PVAD

FVD, JD, VP,
VRS, VUGD,
IDB, VDD, IeM
VSC

30.12.

Apstiprināts
iekšējais
normatīvais akts.

PVAD

FVD, VP, VRS,
VUGD, IDB

15.04.

Noteikumu
iesniegts
kabinetā.

Atbildīgā iestāde/
struktūrvienība

14.

Izstrādāt vienotu pedagogu darba
samaksas kārtību IeM sistēmas koledžās.

PVAD

FVD, VP, VRS,
VUGD

15.

Izstrādāt
IeM
sistēmas
iestāžu
amatpersonu ar speciālajām dienesta
pakāpēm
profesionālās
izglītības

PVAD

NPD, FVD, VP,
VRS, VUGD,
IDB, VDD

30.06.
(sākotnējais
termiņš
30.12.2021.)

30.06.
(sākotnējais

projekts
Ministru

Apstiprināts
iekšējais
normatīvais akts.
Sagatavots izvērtējums
par nepieciešamību veikt
grozījumus
ārējos
normatīvajos aktos.
Apstiprināts
Izglītības
attīstības rīcības plāns
2022.-2025. gadam.

10

Nr.
p.k.

16.

17.

18.

19.

Veicamie uzdevumi
attīstības rīcības plānu 2022.-2025.
gadam.
Izstrādāt Ministru kabineta 2016. gada
20.decembra noteikumu Nr. 845
“Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un
Ieslodzījuma
vietu
pārvaldes
amatpersonu ar speciālajām dienesta
pakāpēm darbības un tās rezultātu
novērtēšanas kārtība” grozījumus, lai
pilnveidotu iekšlietu resora amatpersonu
ar speciālajām dienesta pakāpēm
darbības un tās rezultātu novērtēšanas
sistēmu.
Veikt nozares darbinieku aptauju par
nodarbināto apmierinātību ar darba vidi,
kvalifikācijas paaugstināšanas sistēmu,
motivāciju u.c. jautājumiem.
Organizēt
iekšlietu
nozares
komunikācijas speciālistu apmācību
semināru, lai veicinātu vienotu izpratni
par šā brīža stratēģiskās komunikācijas
virzieniem, iekšlietu jomas aktualitātēm,
kā arī veicinātu darba efektivitāti
komunikācijas jomā.
Organizēt IeM darbiniekiem praktiskus
mediju treniņus ar mērķi uzlabot
darbinieku prasmes efektīvi komunicēt ar
žurnālistiem.

Atbildīgā iestāde/
struktūrvienība

Iesaistītās
iestādes/
struktūrvienības

Pasākuma
īstenošanas
termiņš
(dd.mm.)
termiņš
30.12.2021.)

Sasniedzamais rezultāts

Noteikumu
iesniegts
kabinetā.
iesniegts
sekretāram.

projekts
Ministru
Ziņojums
valsts

PVAD

FVD, NPD, VP,
VRS, VUGD,
IDB, IeM IC

30.12.
(sākotnējais
termiņš
30.12.2021.)

PVAD

NPD, FVD, VP,
VRS, VUGD,
IDB, PMLP, IeM
IC, NVA, IeM
VSC

01.12.

Īstenota
aptauja
un
apkopoti tās rezultāti.

KN

VP, VRS,
VUGD, IDB,
PMLP, IeM IC,
NVA, IeM VSC,
FID

30.11.

Novadīts
seminārs.

mācību

KN

NPD, PVAD,
FVD, JD, ELSSD

30.12.

Novadīts
seminārs.

mācību

11

Veicamie uzdevumi

Atbildīgā iestāde/
struktūrvienība

20.

Nodrošināt Izmeklētāju mācību centra
izveidi VPK.

VP (VPK)

21.

Īstenota iepirkuma procedūra un uzsākta
VRS amatpersonu nodrošināšana ar
kvalitatīviem un mūsdienu prasībām
atbilstošiem formas tērpiem.

22.

Īstenota iepirkuma procedūra un uzsākta
VUGD amatpersonu nodrošināšana ar
kvalitatīviem un mūsdienu prasībām
atbilstošiem formas tērpiem.

Nr.
p.k.

23.

24.

25.

Aktualizēt informatīvo ziņojumu par
atlīdzības reformu IeM sistēmas iestāžu
un Ieslodzījumu vietu pārvaldes
amatpersonām ar speciālajām dienesta
pakāpēm. Sagatavot prioritāro pasākumu
pieteikumu (turpmāk - PPP) atlīdzības
paaugstināšanai
2023.-2025.gada
budžeta likumprojekta sagatavošanas
procesā.
Sagatavot un sniegt priekšlikumus
Pārresoru koordinācijas centra vadītajai
darba grupai jauna izdienas pensiju
modeļa izstrādei.
Veikt izvērtējumu par nepieciešamo
papildus finansējumu saistībā ar
atlīdzības sistēmas izmaiņām valsts un
pašvaldību institūciju amatpersonām un
darbiniekiem.

Iesaistītās
iestādes/
struktūrvienības

Pasākuma
īstenošanas
termiņš
(dd.mm.)

PVAD, FVD,
NVA, IeM IC

30.12.

VRS

30.12.
(sākotnējais
termiņš
30.12.2021.)

VUGD

30.12.
(sākotnējais
termiņš
30.12.2021.)

Sasniedzamais rezultāts
Izveidots
Izmeklētāju
mācību centrs.
Pabeigta
iepirkuma
procedūra.
VRS
amatpersonas
nodrošinātas ar jauniem
formas tērpiem.
Pabeigta
iepirkuma
procedūra.
VUGD
amatpersonas
nodrošinātas ar jauniem
formas tērpiem.

FVD

PVAD, NPD, JD,
VP, VRS,
VUGD, IDB

01.07.

Aktualizēts informatīvais
ziņojums.
Sagatavots
PPP.

FVD

JD, VP, VRS,
VUGD, IDB

30.12.

Iesniegti priekšlikumi.

FVD

PVAD, VP, VRS,
VDD, VUGD,
IDB, PMLP,
NVA, IeM IC,
IeM VSC

30.12.

Izvērtējums
iesniegts
IeM valsts sekretāram.
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Nr.
p.k.

Veicamie uzdevumi

Atbildīgā iestāde/
struktūrvienība

Iesaistītās
iestādes/
struktūrvienības

Pasākuma
īstenošanas
termiņš
(dd.mm.)

Sasniedzamais rezultāts

VP, VRS,
VUGD, IDB

30.12.

Izvērtējums
iesniegts
IeM valsts sekretāram.

28.02.

Informatīvais
iesniegts
kabinetā.

29.07.

Noslēgts līgums.

3. Inovācijas - progresīvi risinājumi un labās prakses radīšana

26.

27.

28.

29.

Veikt izvērtējumu par amatpersonu ar
speciālajām dienesta pakāpēm darba
izpildes
novērtēšanas
procesa
digitalizāciju.
Darba izpildes novērtēšanas procesa
digitalizācijas mērķis ir izveidot un
ieviest jaunu sistēmu, lai vienkāršotu,
elektronizētu un mazinātu administratīvo
slogu amatpersonām un dienestiem.
Sagatavot un iesniegt Ministru kabinetā
informatīvo ziņojumu par jauna parauga
pasu izsniegšanu, lai nodrošinātu
finansējumu pasu sagatavju un pasu
personalizācijas tehniskā aprīkojuma
iegādei.
Noslēgt līgumu ar iepirkuma par jauna
parauga (dizains, drošības elementi)
personas apliecinošu dokumentu (pasu)
sagatavju izgatavošanu un piegādi
konkursa uzvarētāju un uzsākt pasu
sagatavju izstrādi.
Izsludināt iepirkumu par veselības un
sociālo garantiju administrēšanas un
fiziskās sagatavotības pārbaužu uzskaites
un
kontroles
sistēmas
un
pašapkalpošanās portāla izstrādi, ar mērķi
izveidot un ieviest jaunu informācijas
sistēmu, lai vienkāršotu, elektronizētu un

PVAD

PMLP

FVD

PMLP

IeM IC

IeM VSC,
PVAD,VP,
VUGD, VRS,
IDB

30.06.
(sākotnējais
termiņš
30.12.2021.)

ziņojums
Ministru

Izsludināts iepirkums par
jaunas
informācijas
sistēmas izstrādi.

13

Nr.
p.k.

mazinātu
administratīvo
amatpersonām un dienestiem.

Iesaistītās
iestādes/
struktūrvienības

Pasākuma
īstenošanas
termiņš
(dd.mm.)

Sasniedzamais rezultāts

NPD

JD, FVD,
VUGD, VP,
VDD

30.12.

Likumprojekts iesniegts
Ministru kabinetā.

NPD

VUGD, VP,
VDD

31.07.

Novadītas IeM krīzes
vadības mācības.

NPD

VUGD, VP,
VRS, VDD

30.09.

Novadīta
Civilās
aizsardzības operacionālā
vadības centra izspēle.

PVAD, FVD, JD,
ELSSD, KN, VP,
VRS, IDB,
VUGD, PMLP,
NVA, IeM IC,
IeM VSC, FID

01.03.

Stratēģija iesniegta IeM
vadībai.

01.05.

Novadīts seminārs.

Atbildīgā iestāde/
struktūrvienība

Veicamie uzdevumi
slogu

II. Citi svarīgi uzdevumi un pasākumi

30.

31.

32.

Sagatavot un iesniegt Ministru kabinetā
likumprojektu
“Grozījumi
Valsts
materiālo rezervju likumā”. Projekts
paredz nodrošināt efektīvāku valsts
materiālo rezervju iesaisti Valsts
materiālo rezervju likumā noteikto
pasākumu īstenošanā, pilnveidot valsts
materiālo
rezervju
plānošanas,
veidošanas un pārvaldīšanas procesu.
Organizēt IeM krīzes vadības mācības
saskaņā ar izstrādāto IeM trauksmes
gatavības plānu.
Nodrošināt
Civilās
aizsardzības
operacionālā vadības centra izspēli.

33.

Sagatavot un iesniegt IeM vadībai
izskatīšanai Iekšlietu nozares stratēģiju
2023.-2027. gadam.

NPD

34.

Organizēt vizionāru semināru par globāla
un nacionāla mēroga procesiem un to
ietekmi uz valsts iekšējo drošību.

NPD

14

Nr.
p.k.

Iesaistītās
iestādes/
struktūrvienības

Pasākuma
īstenošanas
termiņš
(dd.mm.)
31.05.
(sākotnējais
termiņš
20.12.2021.)
30.12.
(sākotnējais
termiņš
30.12.2021.)

Sasniedzamais rezultāts

35.

NPD

VRS, VP, VDD,
PMLP, IeM IC,
FVD, JD, ELSSD

36.

Sagatavot likumprojektu par nacionālo
sadarbības un koordinācijas mehānismu
cilvēku tirdzniecības novēršanai.

NPD

VP, VRS, PMLP,
IeM IC

NPD

FVD, NVA, VRS

10.08.

Informatīvais
iesniegts
kabinetā.

NPD

FVD, NVA, VRS

01.12.

Informatīvais ziņojums
iesniegts Saeimā.

JD

30.12.

Likumprojekti iesniegti
Ministru kabinetā.

JD

30.06.

Noteikumu
iesniegts
kabinetā.

38.

39.

40.

10

Atbildīgā iestāde/
struktūrvienība

Sagatavot un iesniegt Ministru kabinetā
Latvijas Republikas valsts robežas
integrētās pārvaldības plānu 2022.-2024.
gadam.

37.

9

Veicamie uzdevumi

Sagatavot un iesniegt Ministru kabinetā
informatīvo ziņojumu par valsts ārējās
robežas
apsardzībai
nepieciešamās
9
infrastruktūras izbūvi.
Sagatavot un iesniegt Saeimā informatīvo
ziņojumu par valsts robežas iekārtošanas
gaitu, izlietotajiem finanšu līdzekļiem un
atsavinātajiem koksnes resursiem.10
Pilnveidot tiesisko regulējumu, lai
nodrošinātu Latvijas Republikas valsts
robežas likumā ietvertās patrulēšanas
joslas un robežzīmju uzraudzības joslas
noteikšanu.
Sagatavot un iesniegt Ministru kabinetā
noteikumu projektu, kas noteiks noteikta
platuma valsts robežas joslu gar ārējo un
iekšējo robežu, kā arī pierobežas,
pierobežas joslas, valsts robežas joslas un
patrulēšanas joslas norādījuma zīmju un

Ministru kabineta 10.08.2021. sēdes protokols Nr. 55 2.§ (TA-1904-IP).
Latvijas Republikas valsts robežas likuma pārejas noteikumu 10. punkts.

Plāna projekts iesniegts
Ministru kabinetā.

Likumprojekts iesniegts
Ministru kabinetā.
ziņojums
Ministru

projekts
Ministru

15

Nr.
p.k.

41.

42.

43.

44.

Veicamie uzdevumi
informatīvo norāžu paraugus un
uzstādīšanas kārtību.
Saskaņot un iesniegt Ministru kabineta
noteikumu projektu “Latvijas Republikas
valsts robežas joslas, patrulēšanas joslas
un robežzīmju uzraudzības joslas
iekārtošanas un uzturēšanas noteikumi”,
lai izpildītu Latvijas Republikas Valsts
kontroles 2020. gada 8. janvāra revīzijas
ziņojumā Nr. 2.4.1-11/2019 “Vai valsts
budžeta līdzekļi Latvijas Republikas
robežas joslas infrastruktūras būvniecībai
un uzturēšanai ir izlietoti likumīgi,
sasniedzot
izvirzītos
mērķus
un
rezultātus?” ietverto ieteikumu saistībā ar
valsts robežas joslas ierīkošanu un
uzturēšanu gar iekšējo robežu.
Izstrādāt, saskaņot un virzīt pieņemšanai
tiesību aktus saistībā ar ārējās robežas
risku pārvaldību.
Izvērtēt
tiesiskā
regulējuma
nepieciešamību saistībā ar aizsargjoslas
noteikšanu,
lai
aizsargātu
ārējās
sauszemes robežas apsardzībai izbūvēto
infrastruktūru.
Sagatavot un iesniegt Ministru kabinetā
informatīvos ziņojumus par apropriācijas
pārdali valsts robežas infrastruktūras
izbūvei, kā arī nepieciešamā finansējuma
apmēru turpmākajos gados.

Pasākuma
īstenošanas
termiņš
(dd.mm.)

Sasniedzamais rezultāts

JD

30.06.
(sākotnējais
termiņš
30.12.2021.)

Noteikumu
iesniegts
kabinetā.

JD

30.12.

Tiesību akti iesniegti
Ministru kabinetā.

JD

01.10.

Izvērtējums
iesniegts
IeM valsts sekretāram.

31.10.

Informatīvie
iesniegti
kabinetā.

Atbildīgā iestāde/
struktūrvienība

NVA

Iesaistītās
iestādes/
struktūrvienības

FVD

projekts
Ministru

ziņojumi
Ministru

16

Nr.
p.k.

45.

46.

47.

48.

49.

11

Veicamie uzdevumi
Apzināt
ārējās
robežas
izbūvei
nepieciešamos atsavināmos nekustamos
īpašumus un to īpašniekus informēt par
atsavināšanas procedūras uzsākšanu.
Saskaņot un iesniegt Ministru kabinetā
Latvijas Republikas valdības un Krievijas
Federācijas valdības līguma par Latvijas
Republikas – Krievijas Federācijas valsts
robežas režīmu projektu.
Sagatavot, saskaņot un iesniegt Ministru
kabinetā Latvijas Republikas valdības un
Japānas valdības līguma par darba un
brīvdienu vīzām projektu, lai vienkāršotu
administratīvās procedūras abu valstu
jaunajiem pilsoņiem, kuri vēlas iebraukt
un uzturēties otras valsts teritorijā, lai
papildinātu izglītību, gūtu darba pieredzi
vai pilnveidotu zināšanas par otras valsts
valodu, kultūru un sabiedrību.
Sagatavot un iesniegt Ministru kabinetā
likumprojektu “Administratīvo sodu
likums par pārkāpumiem sprāgstvielu
prekursoru aprites jomā”.
Sagatavot un iesniegt Ministru kabinetā
grozījumus Ceļu satiksmes likumā,
paredzot
transportlīdzekļa
vadītāja
fizisko atstādināšanu, lai paaugstinātu
ceļu satiksmes drošību.

Pasākuma
īstenošanas
termiņš
(dd.mm.)

Sasniedzamais rezultāts

FVD, VRS

30.12.

Nosūtīti
paziņojumu
nekustamo
īpašumu
īpašniekiem.11

VRS

30.12.
(sākotnējais
termiņš
30.12.2021.)

Likumprojekts iesniegts
Ministru kabinetā.

JD

30.12.
(sākotnējais
termiņš
30.12.2021.)

Likumprojekts iesniegts
Ministru kabinetā.

JD

30.12.

Likumprojekts iesniegts
Ministru kabinetā.

JD

30.12.
(sākotnējais
termiņš
30.12.2021.)

Likumprojekts iesniegts
Ministru kabinetā.

Atbildīgā iestāde/
struktūrvienība

NVA

Par servitūta noteikšanu un nekustamā īpašuma atsavināšanas procesa uzsākšanu.

JD

Iesaistītās
iestādes/
struktūrvienības
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Nr.
p.k.

50.

51.

52.

53.

Veicamie uzdevumi
Saskaņot
un
virzīt
pieņemšanai
likumprojektu “Grozījums likumā “Par
nekustamā īpašuma nodokli””, ņemot
vērā to, ka ar likumprojektu “Grozījumi
Latvijas Republikas valsts robežas
likumā” ir paredzēts noteikt gadījumus,
kad gar ārējo robežu robežapsardzības
sistēmas nodrošināšanai var ierīkot
patrulēšanas joslu un robežzīmju
uzraudzības joslu.
Sagatavot un iesniegt Ministru kabinetā
likumprojektu “Grozījumi Informācijas
sabiedrības pakalpojumu likumā”.
Sagatavot un iesniegt Ministru kabinetā
tiesību aktu kopumu, lai pilnveidotu
tiesisko regulējumu un efektivizētu
pierādījumu nostiprināšanu saistībā ar
pārbaužu
alkohola
koncentrācijas
noteikšanai personas izelpas gaisā
veikšanu, proti:
1. likumprojektu
“Grozījumi
Krimināllikumā”;
2. likumprojektu “Grozījumi Ceļu
satiksmes likumā”;
3. likumprojektu
“Grozījumi
Administratīvās atbildības likumā”.
Sagatavot un iesniegt Ministru kabinetā
konceptuālo ziņojumu par finanšu un
ekonomisko
aprēķinu
rezultātiem

Pasākuma
īstenošanas
termiņš
(dd.mm.)

Sasniedzamais rezultāts

JD

30.12.
(sākotnējais
termiņš
30.12.2021.)

Likumprojekts iesniegts
Ministru kabinetā.

JD

07.06.

Likumprojekts iesniegts
Ministru kabinetā.

JD

30.12.

Likumprojekti iesniegti
Ministru kabinetā.

01.12.

Konceptuālais ziņojums
iesniegts
Ministru
kabinetā.

Atbildīgā iestāde/
struktūrvienība

Investīciju projektu
attīstības vadītāja

Iesaistītās
iestādes/
struktūrvienības

FVD, NPD,
NVA, VUGD,
VP

18

Nr.
p.k.

54.

55.

56.

57.

58.

Veicamie uzdevumi
publiskās un privātās partnerības projektu
īstenošanai.
Nodrošināt Eiropas Ekonomikas zonas
finanšu instrumenta 2014.-2021. gadam
programmas “Starptautiskā policijas
sadarbība un noziedzības apkarošana”
rezerves finansējuma apguvi, apstiprinot
iepriekš noteikto projektu “Tiesu
ekspertīžu sistēmas un notikumu vietas
apskates kapacitātes stiprināšana”.
Izveidot vadības un kontroles sistēmu
Eiropas Savienības Atveseļošanās un
noturības
plāna
īstenošanas
nodrošināšanai.
Nodrošināt valsts līmeņa civilās
aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas
mācību norisi.
Veikt Vēlētāju reģistra informācijas
sistēmas
pilnveidošanu
2022.gada
Saeimas vēlēšanu norisei, nodrošinot tās
funkcionalitāti atbilstoši aktuālajām
vēlēšanu procedūras reglamentējošo
normatīvo aktu prasībām.
Sagatavot un iesniegt Ministru kabinetā
jaunu Ministru kabineta rīkojuma
projektu, lai noteiktu ieņēmumus un
izdevumus
personu
apliecinošu
dokumentu
izsniegšanā
2023.
2027.gadam .

Atbildīgā iestāde/
struktūrvienība

Iesaistītās
iestādes/
struktūrvienības

Pasākuma
īstenošanas
termiņš
(dd.mm.)

Sasniedzamais rezultāts

ELSSD

VP

31.01.

Parakstīts projekta “Tiesu
ekspertīžu sistēmas un
notikumu vietas apskates
kapacitātes stiprināšana”
līgums
ar
Tieslietu
ministriju.

ELSSD

Investīciju
projektu attīstības
vadītāja, FVD

31.03.

Apstiprināts
iekšējais
normatīvais akts.

VUGD

NPD, VP, VRS,
VDD, PMLP,
IeM IC

01.05.

Novadītas mācības un
sagatavots
mācību
pārskats.

01.10.

Pilnveidota
Vēlētāju
reģistra
informācijas
sistēmas funkcionalitāte

01.03.

Rīkojuma
iesniegts
kabinetā.

PMLP

PMLP

FVD

projekts
Ministru

19

Nr.
p.k.

59.

Veicamie uzdevumi

Atbildīgā iestāde/
struktūrvienība

Pārskatīt un nepieciešamības gadījumā VP, VRS, VUGD,
aktualizēt maksas pakalpojumu cenrāžus, PMLP, IeM IC, IeM
lai tie atbilstu pakalpojumu faktiskajām VSC, NVA, VPK,
VRK, UCAK
izmaksām.

Iesaistītās
iestādes/
struktūrvienības

Pasākuma
īstenošanas
termiņš
(dd.mm.)

30.04.
FVD
30.12.

Sasniedzamais rezultāts
Izvērtējums par maksas
pakalpojumu
cenrāžu
aktualizācijas
nepieciešamību iesniegts
FVD.12
Noteikumu
projekti
iesniegti
Ministru
kabinetā.

Ja iestāde jau ir uzsākusi darbu pie maksas pakalpojumu cenrāžu aktualizācijas, šāds izvērtējums nav jāveic. Izvērtējums paredzēts iestādēm, kuras maksas pakalpojumu cenrāžus ir
aktualizējušas 2021. gadā, lai konstatētu, vai tas būtu darāms arī 2022. gadā.
12

20

Pielikums Nr. 1
Iekšlietu ministrijas 2022.
gada darba plānam

Plānošanas dokumenti, pamatnostādnes, konceptuālie ziņojumi un citi rīcības dokumenti, kuros Ministrijai un tās padotības
iestādēm paredzēti uzdevumi


Alkoholisko dzērienu patēriņa mazināšanas un alkoholisma ierobežošanas rīcības plāns 2020. – 2022. gadam.



Attīstības sadarbības politikas pamatnostādnes 2021.–2027. gadam.



Attīstības sadarbības politikas plāns 2021.–2023. gadam.



Ceļu satiksmes drošības plāns 2021. – 2027. gadam.



Cilvēku tirdzniecības novēršanas plāns 2021.–2023. gadam.



Digitālās transformācijas pamatnostādnes 2021.-2027. gadam.



Eiropas ceļošanas informācijas un atļauju sistēmas (ETIAS) ieviešanas Latvijas Republikā rīcības plāns.



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



Iekšlietu nozares apdraudējumu novēršanas, pārvarēšanas un iespējamo seku likvidēšanas plāns.



Konceptuālais ziņojums "Par tiesībaizsardzības iestāžu amatpersonu izglītības sistēmas pilnveidi".



Konceptuālais ziņojums "Par valsts politiku ugunsdrošības jomā".



Konceptuālais ziņojums ”Par valsts materiālo rezervju veidošanu un pārvaldīšanu”.



Konceptuālais ziņojums "Vienota kontaktu centra platforma operatīvo dienestu darba atbalstam un publisko pakalpojumu piegādei".



Konceptuālā ziņojumā “Par valsts austrumu robežas kontroli un aizsardzību” rīcības plāns.



Konceptuāls ziņojums "Konceptuāls ziņojums par imigrācijas politiku".



Konceptuālais ziņojums "Par eID karti kā derīgu personu apliecinošu dokumentu Saeimas vēlēšanās".



Latvijas 2018.gada Šengenas novērtēšanā konstatēto trūkumu novēršanas rīcības plāns atgriešanas jomā.



Latvijas 2018.gada Šengenas novērtēšanā konstatēto trūkumu novēršanas rīcības plāns ārējo robežu pārvaldības jomā.
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Latvijas 2018.gada Šengenas novērtēšanā konstatēto trūkumu novēršanas rīcības plāns datu aizsardzības jomā.



Latvijas 2018.gada Šengenas novērtēšanā konstatēto trūkumu novēršanas rīcības plāns policijas sadarbības jomā.



Latvijas 2018.gada Šengenas novērtēšanā konstatēto trūkumu novēršanas rīcības plāns Šengenas informācijas sistēmas jomā.



Latvijas 2019. gada Neaizsargātības novērtējuma ietvaros konstatēto trūkumu novēršanas rīcības plāns.



Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāns.



Latvijas kiberdrošības stratēģija 2019. – 2022. gadam.



Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021.-2027. gadam.



Latvijas pielāgošanās klimata pārmaiņām plāns laika posmam līdz 2030. gadam.



Nacionālās drošības koncepcija.



Nacionālais rīcības plāns Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes rezolūcijas Nr. 1325 "Par sievietēm, mieru un drošību" mērķu
īstenošanai Latvijā 2020.–2025. gadam.



Nacionālās drošības plāns.



Pakalpojumu vides pilnveides plāns 2020.-2023. gadam.



Plāns darbam ar diasporu 2021.-2023. gadam.



Pasākumu plāns noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai laikposmam no 2020. līdz 2022.
gadam.



Pasākumu plāns institūciju saskaņotai rīcībai saistībā ar patvēruma meklētāju iespējamo masveida ierašanos Latvijā no krīzes skartām valstīm.



Rīcības plāni Eiropas Komisijas Strukturālo reformu atbalsta programmas projekta “Iekšlietu nozares iestāžu darbības efektivitātes
paaugstināšana Latvijā” otrā posma rekomendāciju ieviešanai.13



Rīcības plāns Eiropas Komisijas Strukturālo reformu atbalsta programmas projektā izstrādāto rekomendāciju ieviešanai Valsts policijas, Valsts
ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes darba efektivitātes uzlabošanai14.



Rīcības plāns personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošanai un uzņemšanai Latvijā.

Apstiprināti ar Iekšlietu ministrijas 02.08.2021. rīkojumu Nr. 1-12/727 “Par Eiropas Komisijas Strukturālo reformu atbalsta programmas projekta 2. posmā izstrādāto rekomendāciju
ieviešanu”
14
Apstiprināts ar Iekšlietu ministrijas 24.05.2021. rīkojumu Nr. 1-12/460 “Par Eiropas Komisijas Strukturālo reformu atbalsta programmas projektā izstrādāto rekomendāciju ieviešanu”
13
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Sociālās aizsardzības un darba tirgus politikas pamatnostādnes 2021.-2027. gadam.



Uzņēmējdarbības vides pilnveidošanas pasākumu plāns 2019.–2022.gadam.



Valdības rīcības plāns Deklarācijas par Artura Krišjāņa Kariņa vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanai.



Valsts civilās aizsardzības plāns.



Valsts ilgtermiņa tematiskais plānojums Baltijas jūras piekrastes publiskās infrastruktūras attīstībai.



Valsts rīcības plāns civilās aviācijas nelaimes gadījumu seku novēršanai.



Valsts aizsardzības plāns.



Valsts policijas attīstības koncepcija.
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Pielikums Nr. 2
Iekšlietu ministrijas 2022.
gada darba plānam

Starptautiskie projekti un projekta īstenotājs15


Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.-2021. gada perioda programmas “Starptautiskā policijas sadarbība un noziedzības
apkarošana” projekts “Atbalsts Valsts policijai ekonomisko noziegumu izmeklēšanas paātrināšanai un kvalitātes uzlabošanai Latvijā”. (VP, NVA,
IeM IC).



Eiropas Savienības Strukturālo reformu atbalsta programmas projekta “Iekšlietu nozares iestāžu efektivitātes paaugstināšana” 2. posms (VP,
VUGD).



Eiropas Savienības Strukturālo reformu atbalsta programmas projekta “Iekšlietu nozares iestāžu efektivitātes paaugstināšana” 3. posms (IeM).



ERAF projekts “Jaunās paaudzes Integrētā iekšlietu informācijas sistēma (IIIS 2)”. (IeM IC)



ERAF Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts
un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2. pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas
īstenošanas ietvaros:





15

projekts “Paaugstināt valsts ēku Ezermalas ielā 8A, Rīgā, energoefektivitāti”; (NVA)
projekts “Paaugstināt valsts ēku Zaļajā ielā 12, Bauskā, Bauskas novadā, energoefektivitāti”; (NVA)
projekts “Paaugstināt valsts ēkas Talsu ielā 2, Preiļos, Preiļu novadā, energoefektivitāti”; (NVA)
projekts “Paaugstināt valsts ēkas Liepājas ielā 2B, Ludzā, Ludzas novadā, energoefektivitāti”. (NVA)



ERAF projekts “Vienota kontaktu centra platforma operatīvo dienestu darba atbalstam un publisko pakalpojumu piegādei”. (IeM IC, VP)



ERASMUS+ programmas projekts “Psihosociālo risku mazināšana tiesībaizsardzībā: apmācība kā līdzeklis labklājības veicināšanai”. (VP,
VPK)



IDF 2014-2020 Kopienas darbības projekts “Darbības mehānisms nelikumīgas atkritumu tirdzniecības apkarošanai”. (VP)



IDF 2014-2020 Kopienas darbības projekts “Draudu novērtējuma problemātika Eiropas tiesībaizsardzības aģentūru tīklā”. (VP)



IDF 2014-2020 Kopienas darbības projekts “Inovatīvu proaktīvu instrumentu izstrāde un pielietošana, apkarojot narkotiku kontrabandas
organizācijas ES Dalībvalstīs”. (VP)

Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie un finansētie projekti un pasākumi
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IDF projekts “Eiropas ceļošanas informācijas un atļauju sistēmas (ETIAS) valsts vienības izveide Latvijā”. (VRS)



IDF projekts “Ieceļošanas / izceļošanas sistēmas un ETIAS ieviešana”. (IeM IC, VP)



IDF projekts “Nacionālā (kopējā) situācijas attēla izveidošana (2.posms)”. (VRS)



IDF projekts “Nacionālā kriminālizlūkošanas infrastruktūras un sistēmas izveide”. (VP)



IDF projekts “Radio releju tīkla modernizācija”. (IeM IC)



IDF projekts “Speciālās intervences vienības mācību centra izveidošana”. (VP, NVA)



IDF projekts “Tiesu ekspertīzes tehnisko iespēju un kapacitātes celšana prioritārajās jomās (2. posms)”. (VP, NVA)



IDF projekts “Šengenas informācijas sistēmas pilnveidošana”. (IeM IC, VP)



IDF projekts “Valsts robežsardzes sakaru virsnieku punktu darbības turpināšana Gruzijā un Baltkrievijā (2.posms)”. (VRS)



Interreg V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020.gadam projekts “Cilvēku drošības Baltijas jūrā paaugstināšana,
izmantojot pārrobežu sadarbību Rietumu Lietuvā un Kurzemē”. (VP)



Interreg V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020.gadam projekts “Drošības pakalpojumu attīstība, stiprinot vietējo
pašvaldību un policijas iestāžu sadarbības spējas”. (VP)



Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību instrumenta ietvaros 2014.-2020. gadam projekts
“Pārrobežu sadarbības uzlabošana plūdu prevencijā, vadībā un vides piesārņojuma mazināšanā”. (VUGD)



PMIF projekts “Aizturēto ārzemnieku uzņemšanas kapacitātes stiprināšana (3.posms)”. (VRS)



PMIF projekts “Atbalsta pasākumi personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, uzņemšanai un izmitināšanai Latvijā (3.posms)”.
(PMLP)



PMIF projekts “Atbalsts ārzemnieku atgriešanas pasākumu organizēšanā un pilnveidošanā (3.posms)”. (VRS)



PMIF projekts “Biometrijas datu apstrādes sistēmas tehnoloģiskās platformas modernizācija (1. posms)”. (IeM IC)



PMIF projekts “Migrācijas un patvēruma atbalstošo informācijas sistēmu un saistīto procesu pilnveidošana un attīstīšana”. (PMLP)



PMIF projekts “Naturalizācijas atbalstošo informācijas sistēmu un saistīto procesu pilnveidošana un attīstība” (PMLP).



PMIF projekts ““Patvēruma meklētāju centrs”, Mucenieki Energoefektivitātes uzlabošanas darbi (1.posms)”. (NVA)



Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju programmas “Apvārsnis 2020” projekts “Cīņa pret kibernoziedzību – tiesībaizsardzības iestāžu
kibernoziedzības apkarošanas speciālistu tīkls”. (VP)
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Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas programmas “Apvārsnis 2020” projekts „Integrētās dronu flotes izmantošanas sistēmas izveide
ārkārtas reaģēšanas uzlabošanai, RESPONDRONE”. (VUGD)



Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju programmas “Apvārsnis 2020” projekts “Izlūkošanas tīkls un droša platforma pierādījumu korelācijai
un pārnešanai”. (VP)



Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju programmas “Apvārsnis 2020” projekts “Jaunas stratēģijas bērnu seksuālas izmantošanas un cilvēku
tirdzniecības noziegumu apkarošanai un upuru aizsardzībai”. (VP)



Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju programmas “Apvārsnis 2020” projekts “Privātumu prioritējoša situācijas apzināšanās platforma
terorisma un noziedzības prognozēšanai tiesībsargājošajām iestādēm un valdībām pilsoņu aizsardzībai”. (VP)



Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju programmas “Apvārsnis 2020” projekts “Sagatavotība pret CBRNE (ķīmisku, bioloģisku,
radioloģisku un kodolavāriju) draudiem izmantojot vienotu pieeju starp drošības dienestiem un neaizsargāto sabiedrības daļu”. (VP)



Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju programmas “Apvārsnis 2020” projekts “Tiesībaizsardzības iestāžu tīklu darbības inovācija”. (VP)



Tehniskā atbalsta instrumenta projekts "Vispārējais tehniskais atbalsts Atveseļošanas un noturības mehānisma īstenošanai" (projekta Nr.
21DCLV01). (IeM)
Tiesības, vienlīdzība, pilsonība 2014.-2020.gada programmas projekts “Kapacitātes veidošana un izpratnes paaugstināšana neiecietības
novēršanai un apkarošanai Latvijā”. (VP)



