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Iekšlietu ministrijas iekšējās kontroles sistēma 2019.gadā 

finanšu vadības jomā  

Iekšlietu ministrijas Finanšu vadības departaments 
(saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 8.maija noteikumiem Nr.326 “Noteikumi par iekšējās kontroles sistēmu tiešās pārvaldes iestādēs”) 

 

Iekšējās kontroles pasākumi Ārējais regulējums (galvenie tiesību akti) Iekšējais regulējums (galvenie iekšējie tiesību akti) 

Iekšējie normatīvie akti, kas 

pieņemti no 01.01.2019. līdz 

25.07.2019. 

Atsauces un saites 

 I. Iekšējās kontroles elements: IESTĀDES DARBĪBAS PLĀNOŠANA 
1.1.noteikts iestādes mērķis 

un vērtības; 

1.2.apstiprināti institūcijas 

vadības dokumenti; 

1.3.noteikti sasniedzamie 

darbības rezultāti 

Attīstības plānošanas sistēmas likums 

Ministru kabineta 2014.gada 2.decembra 

noteikumi Nr.737 “Attīstības plānošanas 

dokumentu izstrādes un ietekmes 

izvērtēšanas noteikumi” 

Iekšlietu ministrijas 2019.gada 11.janvāra rīkojums Nr.1-

12/64 “Par Iekšlietu ministrijas budžeta izpildi 2019.gadā” 

 
Iekšlietu ministrijas 2014.gada 21.oktobra iekšējie 

noteikumi Nr.1-10/38 “Vadības dokumentu izstrādes, 

aktualizēšanas, ieviešanas un novērtēšanas kārtība 

Iekšlietu ministrijā un tās padotībā esošajās iestādēs”  

 

Iekšlietu ministrijas 2019.gada 18.februāra rīkojums Nr.1-

12/229 “Par Iekšlietu ministrijas maksimāli pieļaujamo 

valsts budžeta izdevumu apjomu 2019.-2021.gadam” 

Iekšlietu ministrijas 2019.gada 21.februāra rīkojums Nr.1-

12/254 “Par Iekšlietu ministrijas 2019.gada darba plānu” 

Iekšlietu ministrijas 2019.gada 8.aprīļa rīkojums Nr.1-

12/470 “Iekšlietu ministrijas maksimāli pieļaujamo valsts 

budžeta izdevumu apjomu 2019.gadam” 

 

Iekšlietu ministrijas 

2019.gada 11.janvāra 

rīkojums Nr.1-12/64 “Par 

Iekšlietu ministrijas budžeta 

izpildi 2019.gadā” 

Iekšlietu ministrijas 

2019.gada 18.februāra 

rīkojums Nr.1-12/229 “Par 

Iekšlietu ministrijas 

maksimāli pieļaujamo valsts 

budžeta izdevumu apjomu 

2019.-2021.gadam” 

Iekšlietu ministrijas 

2019.gada 21.februāra 

rīkojums Nr.1-12/254 “Par 

Iekšlietu ministrijas 

2019.gada darba plānu” 

Iekšlietu ministrijas 

2019.gada 8.aprīļa rīkojums 

Nr.1-12/470 “Iekšlietu 

ministrijas maksimāli 

pieļaujamo valsts budžeta 

izdevumu apjomu 

2019.gadam” 

Iekšlietu ministrijas 2019. 

gada 25.aprīļa rīkojums 

Nr.1-12/573 “Par grozījumu 

Iekšlietu ministrijas 2019. 

DocsVision sistēma, 

Iekšlietu ministrijas 

Finanšu vadības 

departamenta 

(turpmāk – FVD) 

lietvedība 

 

http://likumi.lv/doc.php?id=175748
http://likumi.lv/ta/id/270934-attistibas-planosanas-dokumentu-izstrades-un-ietekmes-izvertesanas-noteikumi
http://likumi.lv/ta/id/270934-attistibas-planosanas-dokumentu-izstrades-un-ietekmes-izvertesanas-noteikumi
http://likumi.lv/ta/id/270934-attistibas-planosanas-dokumentu-izstrades-un-ietekmes-izvertesanas-noteikumi
http://likumi.lv/ta/id/270934-attistibas-planosanas-dokumentu-izstrades-un-ietekmes-izvertesanas-noteikumi
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Iekšējās kontroles pasākumi Ārējais regulējums (galvenie tiesību akti) Iekšējais regulējums (galvenie iekšējie tiesību akti) 

Iekšējie normatīvie akti, kas 

pieņemti no 01.01.2019. līdz 

25.07.2019. 

Atsauces un saites 

gada 11. janvāra rīkojumā 

Nr.1-12/64 “Par Iekšlietu 

ministrijas budžeta izpildi 

2019. gadā”” 

Iekšlietu ministrijas 

2019.gada 16.jūlija rīkojums 

Nr.1-12/938 “Par grozījumu 

Iekšlietu ministrijas 

2019.gada 21.februāra 

rīkojumā Nr.1-12/254 “Par 

Iekšlietu ministrijas 

2019.gada darba plānu”” 

 II. Iekšējās kontroles elements: KONTROLES VIDE (kontroles vides izveidošana) 
2.2. apstiprināti 

struktūrvienību reglamenti 

un darbinieku amatu apraksti 

(dokumenti regulāri tiek 

pārskatīti un, ja 

nepieciešams, aktualizēti) 

Valsts civildienesta likums (20.pants) 

Ministru kabineta 2010.gada 

30.novembra noteikumi Nr.1075 “Valsts 

un pašvaldību institūciju amatu katalogs” 

 

 

 

 

 

 

 

  

Iekšlietu ministrijas 2009.gada 22.decembra reglaments 

Nr.83 „Finanšu vadības departamenta Finanšu politikas un 

metodoloģijas nodaļas reglaments” 

Iekšlietu ministrijas 2009.gada 22.decembra reglaments 

Nr.85 „Finanšu vadības departamenta Budžeta nodaļas 

reglaments” 

Iekšlietu ministrijas 2015.gada 1.jūnija reglaments Nr.1-

10/20 „Finanšu vadības departamenta Projektu kontroles 

nodaļas reglaments” 

Iekšlietu ministrijas 2015.gada 1.jūnija reglaments Nr.1-

10/21 „Finanšu vadības departamenta reglaments” 

Iekšlietu ministrijas 2015.gada 9.jūnija reglaments Nr.1-

10/24 „Finanšu vadības departamenta Galvenās 

grāmatvedības nodaļas reglaments” 

Visiem Finanšu vadības departamentā nodarbinātajiem ir 

apstiprināti amata apraksti. 

 

 DocsVision sistēma, 

FVD lietvedība 

 

 

2.3. iestādes iekšējos 

normatīvajos aktos noteikta 

loģiska, viegli pārskatāma 

un kontrolējama rīcības un 

 Iekšlietu ministrijas 2013.gada 12.novembra rīkojums 

Nr.1-12/2620 “Par pilnvarojumu” (pilnvarojums FVD 

direktoram) 

 DocsVision sistēma, 

FVD lietvedība 

 

 

http://likumi.lv/ta/id/10944-valsts-civildienesta-likums
http://likumi.lv/ta/id/222271-valsts-un-pasvaldibu-instituciju-amatu-katalogs
http://likumi.lv/ta/id/222271-valsts-un-pasvaldibu-instituciju-amatu-katalogs
http://likumi.lv/ta/id/222271-valsts-un-pasvaldibu-instituciju-amatu-katalogs
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Iekšējās kontroles pasākumi Ārējais regulējums (galvenie tiesību akti) Iekšējais regulējums (galvenie iekšējie tiesību akti) 

Iekšējie normatīvie akti, kas 

pieņemti no 01.01.2019. līdz 

25.07.2019. 

Atsauces un saites 

atbildības deleģēšana, 

nodrošinot lēmumu 

pieņemšanas efektivitāti 

Iekšlietu ministrijas 2013.gada 12.novembra rīkojums 

Nr.1-12/2619 “Par pilnvarojumu parakstīt maksājuma 

uzdevumus” (pilnvarojums par paraksta tiesībām norēķinu 

sistēmā “eKase”) 

Iekšlietu ministrijas 2012.gada 26.marta iekšējie noteikumi 

Nr.1-10/10 “Iekšlietu ministrijas dokumentu pārvaldības 

noteikumi” (7.punkts un 8.punkts: saziņas nodrošināšana 

nodarbinātā prombūtnes laikā) 

Iekšlietu ministrijas 2018.gada 3.aprīļa rīkojums Nr.1-

12/519 “Par Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietnieku 

kompetenci” 

Iekšlietu ministrijas 2018.gada 21.augusta rīkojums Nr.1-

12/1280 “Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību 

“Iekšlietu ministrijas poliklīnika” atbildīgo darbinieku” 

 

2.4. apstiprināti iekšējās 

kārtības noteikumi 

Darba likums (55.panta otrā daļa) Iekšlietu ministrijas 2013.gada 30.septembra iekšējie 

noteikumi Nr.1-10/34 „Nodarbināto atlīdzības kontu 

atvēršanas un maksājumu kartes lietošanas izmaksu 

segšanas kārtība” 

Iekšlietu ministrijas 2016.gada 8.marta iekšējie noteikumi 

Nr.1-10/5 “Kārtība, kādā Iekšlietu ministrijā organizē 

veselības pārbaudi, apmaksā ar to saistītos izdevumus, 

kompensē izdevumus par speciālo medicīnisko optisko 

redzes korekcijas līdzekļu iegādi un apdrošina veselību” 

 

 DocsVision sistēma, 

FVD lietvedība 

 

 

2.6. darbības procesu un 

procedūru apraksti 

Ministru kabineta 2009.gada 

15.decembra instrukcija Nr.19 “Tiesību 

akta projekta sākotnējās ietekmes 

izvērtēšanas kārtība” 

Administratīvo izmaksu monetārā novērtējuma piemērs 

(atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra 

instrukcijai Nr.19 “Tiesību akta projekta sākotnējās 

ietekmes izvērtēšanas kārtība”) ar Iekšlietu ministrijas 

2014.gada 15.maija vēstuli Nr.1-61/1317 nosūtīts Iekšlietu 

ministrijas padotības iestādēm 

 

Iekšlietu ministrijas 2017.gada 26.jūnija rīkojums Nr.1-

12/1532 “Par Iekšējās drošības fonda un Patvēruma, 

Iekšlietu ministrijas 

2019.gada 7. janvāra 

rīkojums Nr.1-12/34 “Par 

grozījumu Iekšlietu 

ministrijas 2017.gada 

26.jūnija rīkojumā Nr.1-

12/1532 “Par Iekšējās 

drošības fonda un 

Patvēruma, migrācijas un 

integrācijas fonda 2014.-

DocsVision sistēma, 

FVD lietvedība 

 

 

http://likumi.lv/doc.php?id=26019
http://likumi.lv/doc.php?id=203061
http://likumi.lv/doc.php?id=203061
http://likumi.lv/doc.php?id=203061
http://likumi.lv/doc.php?id=203061


4 

 

Iekšējās kontroles pasākumi Ārējais regulējums (galvenie tiesību akti) Iekšējais regulējums (galvenie iekšējie tiesību akti) 

Iekšējie normatīvie akti, kas 

pieņemti no 01.01.2019. līdz 

25.07.2019. 

Atsauces un saites 

migrācijas un integrācijas fonda 2014.-2020.gada 

plānošanas perioda projekta iesnieguma veidlapas un 

metodisko norādījumu veidlapas apstiprināšanu”  

 

Iekšlietu ministrijas 2018.gada 10.aprīļa rīkojums Nr.1-

12/555 “Par vadlīniju iepirkumu pirmspārbaužu veikšanai 

apstiprināšanu” 

 

2020.gada plānošanas 

perioda projekta iesnieguma 

veidlapas un metodisko 

norādījumu veidlapas 

apstiprināšanu”” 

2.7. informācijas sistēmas  
Ministru kabineta 2018.gada 

18.decembra noteikumi Nr.804 “Kārtība, 

kādā Valsts kase nodrošina elektronisko 

informācijas apmaiņu”  

Resursu vadības sistēma “Horizon”. 

- Iekšlietu ministrijas grāmatvedības uzskaites 

vadlīnijas un personāla moduļa vadlīnijas; 

- Iekšlietu ministrijas darba samaksas uzskaites 

moduļa vadlīnijas. 

Resursu vadības sistēma “Horizon” modulis “Budžeta 

plānošanas un izpildes kontroles risinājumu 

funkcionalitāte” 

Lietotāja rokasgrāmata darbam ar MicroStrategy 

Web.10.11 

 

 

Valsts kases informācijas sistēmas: 

 Finansēšanas plānu apstrādes informācijas 

sistēma “ePlāni” 

 Budžeta elektronisko norēķinu sistēma “eKase”  

 Ministriju, centrālo valsts iestāžu un pašvaldību 

budžeta pārskatu informācijas sistēmu “ePārskati” 

 Valsts kases e-pakalpojumu sistēmu “eTāmes”  

 

 FVD Galvenās 

grāmatvedības nodaļa 

 

 

Sistēmā pieejama 

lietotāja rokasgrāmata 

darbam ar 

MicroStrategy 

Web.10.11 

 

Sistēmās pieejami 

lietotāju ceļveži. 

 

 

 

 III. Iekšējās kontroles elements: RISKU NOTEIKŠANA, ANALĪZE UN NOVĒRTĒŠANA  

https://likumi.lv/ta/id/303862
https://likumi.lv/ta/id/303862
https://likumi.lv/ta/id/303862
https://likumi.lv/ta/id/303862
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Iekšējās kontroles pasākumi Ārējais regulējums (galvenie tiesību akti) Iekšējais regulējums (galvenie iekšējie tiesību akti) 

Iekšējie normatīvie akti, kas 

pieņemti no 01.01.2019. līdz 

25.07.2019. 

Atsauces un saites 

3.1.  apzināti iekšējie un 

ārējie riski, kas var traucēt 

iestādes mērķu sasniegšanu 

Ministru kabineta 2014.gada 29.aprīļa 

noteikumi Nr.229 “Noteikumi par fiskālo 

risku vispārējo vadību un fiskālās 

nodrošinājuma rezerves apjoma 

noteikšanas metodoloģiju” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija 

noteikumi Nr.344 “Gada pārskata 

sagatavošanas kārtība” 

Iekšlietu ministrijas 2015.gada 26.februāra noteikumi 

Nr.1-10/7 “Fiskālo risku vadības kārtība” 

Iekšlietu ministrijas 2015.gada 31.jūlija noteikumi Nr.1-

10/31 “Finansiālās darbības likumības un finanšu vadības 

uzraudzības kārtība”. Noteiktas finanšu uzraudzības jomas: 

- publiskais iepirkums; 

- iepirkumu līgumu noslēgšana, grozījumu veikšana, 

izpilde; 

- budžeta plānošana un izpilde; 

- mērķfinansējuma izlietojums paredzētiem mērķiem; 

- nodarbināto atlīdzība; 

- darījumu (preces, pakalpojumi un kapitālie ieguldījumi) 

likumība un lietderība; 

- grāmatvedības uzskaite, pārskatu sagatavošana. 

 

Risku vērtējums iekļauts: 

Gada pārskatā – Vadības ziņojumā (sadaļa “Informācija 

par būtiskiem riskiem un neskaidriem apstākļiem, ar 

kuriem iestāde saskaras” un sadaļa “Finanšu instrumenti 

un finanšu riska vadības mērķi un politika”) 

 

Iekšlietu ministrijas 2019.gada 5.jūnija rīkojums Nr.1-

12/754 “Par Iekšlietu ministrijas korupcijas risku 

novērtēšanu, korupcijas riskiem pakļauto amatu 

identificēšanu un korupcijas risku mazināšanas un 

novēršanas pasākumu noteikšanu” 

Iekšlietu ministrijas 

2019.gada 11.marta iekšējie 

noteikumi Nr. 1-10/4 

“Grozījumi Iekšlietu 

ministrijas 2015.gada 

26.februāra iekšējos 

noteikumos Nr.1-10/7 

“Fiskālo risku vadības 

kārtība”” 

Iekšlietu ministrijas 

2019.gada 5.jūnija rīkojums 

Nr.1-12/754 “Par Iekšlietu 

ministrijas korupcijas risku 

novērtēšanu, korupcijas 

riskiem pakļauto amatu 

identificēšanu un korupcijas 

risku mazināšanas un 

novēršanas pasākumu 

noteikšanu” 

DocsVision sistēma, 

FVD lietvedība 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pievienots gada 

pārskatam (katru gadu) 

 

3.2.novērtēta riska rašanās 

varbūtība (risku lielums) un 

ietekme uz mērķa 

sasniegšanu; 

3.3. apzināts iestādes 

pieņemamais risku līmenis, 

tos klasificējot no būtiskiem 

līdz maznozīmīgiem 

 Uzraudzības pasākumu plāns katram gadam (saskaņo 

Finanšu vadības departamenta direktors, apstiprina valsts 

sekretārs). 

 FVD lietvedība 

 IV. Iekšējās kontroles elements: KONTROLES PASĀKUMU ĪSTENOŠANA 

 Budžeta plānošanas un finanšu politikas jomā 

http://likumi.lv/ta/id/266132-noteikumi-par-fiskalo-risku-visparejo-vadibu-un-par-fiskalas-nodrosinajuma-rezerves-apjoma-noteiksanas-metodologiju
http://likumi.lv/ta/id/266132-noteikumi-par-fiskalo-risku-visparejo-vadibu-un-par-fiskalas-nodrosinajuma-rezerves-apjoma-noteiksanas-metodologiju
http://likumi.lv/ta/id/266132-noteikumi-par-fiskalo-risku-visparejo-vadibu-un-par-fiskalas-nodrosinajuma-rezerves-apjoma-noteiksanas-metodologiju
http://likumi.lv/ta/id/266132-noteikumi-par-fiskalo-risku-visparejo-vadibu-un-par-fiskalas-nodrosinajuma-rezerves-apjoma-noteiksanas-metodologiju
http://likumi.lv/ta/id/266132-noteikumi-par-fiskalo-risku-visparejo-vadibu-un-par-fiskalas-nodrosinajuma-rezerves-apjoma-noteiksanas-metodologiju
https://likumi.lv/ta/id/300000
https://likumi.lv/ta/id/300000
https://likumi.lv/ta/id/300000
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Iekšējās kontroles pasākumi Ārējais regulējums (galvenie tiesību akti) Iekšējais regulējums (galvenie iekšējie tiesību akti) 

Iekšējie normatīvie akti, kas 

pieņemti no 01.01.2019. līdz 

25.07.2019. 

Atsauces un saites 

4.2. izstrādātās un ieviestās 

procedūras nodrošina, ka 

grāmatvedības uzskaite un 

cita informācija ir patiesa, 

salīdzināma, savlaicīga, 

nozīmīga, saprotama un 

pilnīga: 

 

 

Likums par budžetu un finanšu vadību 

Fiskālās disciplīnas likums  

Valsts un pašvaldību institūciju 

amatpersonu un darbinieku atlīdzības 

likums 

Ministru kabineta 2005.gada 

22.novembra noteikumi Nr.875 

“Noteikumi par budžetu finansēšanas 

klasifikāciju”  

Ministru kabineta 2005.gada 

13.decembra noteikumi Nr.934 

“Noteikumi par budžetu izdevumu 

klasifikāciju atbilstoši funkcionālajām 

kategorijām”  

Ministru kabineta 2005.gada 

27.decembra noteikumi Nr.1032 

“Noteikumi par budžetu ieņēmumu 

klasifikāciju”  

Ministru kabineta 2005.gada 

27.decembra noteikumi Nr.1031 

“Noteikumi par budžetu izdevumu 

klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām 

kategorijām”  

Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra 

noteikumi Nr.979 “Rezultātu un 

rezultatīvo rādītāju sistēmas darbības 

kārtība”  

 Ministru kabineta 2010.gada 5.maija  

noteikumi Nr. 413 “Noteikumi par gada 

publiskajiem pārskatiem”  

Iekšlietu ministrijas 2007.gada 21.februāra iekšējie 

noteikumi Nr.5 “Mēnešalgas un kvalifikācijas pakāpes 

noteikšanas kārtība Iekšlietu ministrijas ierēdnim, 

darbiniekam un amatpersonai”  

Iekšlietu ministrijas 2010.gada 11.februāra iekšējie 

noteikumi Nr.6 „Iekšlietu ministrijas budžeta izdevumu 

plānošanas, uzskaites, izpildes, uzraudzības un kontroles 

kārtība” 

Iekšlietu ministrijas 2010.gada 14.jūnija iekšējie noteikumi 

Nr.27 „Noteikumi par finanšu līdzekļu pieprasīšanas 

kārtību no valsts budžeta programmas „Līdzekļi 

neparedzētiem gadījumiem” un piešķirto finanšu līdzekļu 

izlietojuma kontroli” 

Iekšlietu ministrijas 2010.gada 28.decembra iekšējie 

noteikumi Nr.67„Valsts finansēto studiju (izglītojamo) 

vietu skaita noteikšanas kārtība akreditētajās 

profesionālajās izglītības programmās, ko īsteno Iekšlietu 

ministrijas sistēmas iestāžu padotībā” 

Iekšlietu ministrijas 2010.gada 30.decembra iekšējie 

noteikumi Nr.74 „Izglītības iestāžu, kurās amatpersonas ar 

speciālajām dienesta pakāpēm iegūst dienesta pienākumu 

izpildei nepieciešamo profesionālo izglītību, finansēšanas 

kārtība un finanšu līdzekļu izlietojuma kontroles 

pamatprincipi” 

Iekšlietu ministrijas 2011.gada 21.februāra iekšējie 

noteikumi Nr.1-10/4 „Kārtība, kādā sagatavo un iesniedz 

pieprasījumu apropriācijas izmaiņām kārtējā gada laikā” 

Iekšlietu ministrijas 2011.gada 20.jūnija iekšējie noteikumi 

Nr.1-10/23 „Kārtība, kādā Iekšlietu ministrijā piešķir 

pabalstus un kompensācijas” 

Iekšlietu ministrijas 2011.gada 30.decembra iekšējie 

noteikumi Nr.55 „Pedagogu darba slodzes un pedagogu 

skaita plānošanas kārtība” 

Vadlīnijas gada pārskatā 

ietvertā vadības ziņojuma 

sagatavošanai (Iekšlietu 

ministrijas 2019.gada 

3.janvāra vēstule Nr.1-

42/28). 

Iekšlietu ministrijas 

2019.gada 22.janvāra 

rīkojums Nr.1-12/118 “Par 

Iekšlietu ministrijas 

centralizēto iepirkuma plānu 

2019.gadam apstiprināšanu” 

(grozījumi: 27.02.2019. 

Nr.1-12/278; 18.03.2019. 

Nr.1-12/369; 12.04.2019. 

Nr.493; 24.05.2019.Nr.1-

12/685; 08.07.2019. Nr.898) 

Iekšlietu ministrijas 

2019.gada 11.marta iekšējie 

noteikumi Nr.1-10/3 

“Grozījumi Iekšlietu 

ministrijas 2012.gada 

14.decembra iekšējos 

noteikumos Nr.1-10/39 

„Noteikumi par ieņēmumu 

no valsts pamatbudžetā 

iemaksājamo valsts nodevu 

un citu maksājumu no 

Iekšlietu ministrijas padotībā 

esošo iestāžu sniegtajiem 

pakalpojumiem un veiktās 

darbības plānošanu un 

uzskaiti, kā arī valsts nodevu 

un citu maksājumu 

pārskatīšanu”” 

DocsVision sistēma, 

FVD lietvedība 

 

http://likumi.lv/doc.php?id=58057
http://likumi.lv/ta/id/254896-fiskalas-disciplinas-likums
http://likumi.lv/doc.php?id=202273
http://likumi.lv/doc.php?id=202273
http://likumi.lv/doc.php?id=202273
http://likumi.lv/ta/id/122159-noteikumi-par-budzetu-finansesanas-klasifikaciju
http://likumi.lv/ta/id/122159-noteikumi-par-budzetu-finansesanas-klasifikaciju
http://likumi.lv/ta/id/122159-noteikumi-par-budzetu-finansesanas-klasifikaciju
http://likumi.lv/ta/id/122159-noteikumi-par-budzetu-finansesanas-klasifikaciju
http://likumi.lv/ta/id/123806-noteikumi-par-budzetu-izdevumu-klasifikaciju-atbilstosi-funkcionalajam-kategorijam
http://likumi.lv/ta/id/123806-noteikumi-par-budzetu-izdevumu-klasifikaciju-atbilstosi-funkcionalajam-kategorijam
http://likumi.lv/ta/id/123806-noteikumi-par-budzetu-izdevumu-klasifikaciju-atbilstosi-funkcionalajam-kategorijam
http://likumi.lv/ta/id/123806-noteikumi-par-budzetu-izdevumu-klasifikaciju-atbilstosi-funkcionalajam-kategorijam
http://likumi.lv/ta/id/123806-noteikumi-par-budzetu-izdevumu-klasifikaciju-atbilstosi-funkcionalajam-kategorijam
http://likumi.lv/ta/id/123806-noteikumi-par-budzetu-izdevumu-klasifikaciju-atbilstosi-funkcionalajam-kategorijam
http://likumi.lv/ta/id/124831-noteikumi-par-budzetu-ienemumu-klasifikaciju
http://likumi.lv/ta/id/124831-noteikumi-par-budzetu-ienemumu-klasifikaciju
http://likumi.lv/ta/id/124831-noteikumi-par-budzetu-ienemumu-klasifikaciju
http://likumi.lv/ta/id/124831-noteikumi-par-budzetu-ienemumu-klasifikaciju
http://likumi.lv/ta/id/124833-noteikumi-par-budzetu-izdevumu-klasifikaciju-atbilstosi-ekonomiskajam-kategorijam
http://likumi.lv/ta/id/124833-noteikumi-par-budzetu-izdevumu-klasifikaciju-atbilstosi-ekonomiskajam-kategorijam
http://likumi.lv/ta/id/124833-noteikumi-par-budzetu-izdevumu-klasifikaciju-atbilstosi-ekonomiskajam-kategorijam
http://likumi.lv/ta/id/124833-noteikumi-par-budzetu-izdevumu-klasifikaciju-atbilstosi-ekonomiskajam-kategorijam
http://likumi.lv/ta/id/124833-noteikumi-par-budzetu-izdevumu-klasifikaciju-atbilstosi-ekonomiskajam-kategorijam
http://likumi.lv/ta/id/197035-rezultatu-un-rezultativo-raditaju-sistemas-darbibas-kartiba
http://likumi.lv/ta/id/197035-rezultatu-un-rezultativo-raditaju-sistemas-darbibas-kartiba
http://likumi.lv/ta/id/197035-rezultatu-un-rezultativo-raditaju-sistemas-darbibas-kartiba
http://likumi.lv/ta/id/197035-rezultatu-un-rezultativo-raditaju-sistemas-darbibas-kartiba
http://likumi.lv/ta/id/209827-noteikumi-par-gada-publiskajiem-parskatiem
http://likumi.lv/ta/id/209827-noteikumi-par-gada-publiskajiem-parskatiem
http://likumi.lv/ta/id/209827-noteikumi-par-gada-publiskajiem-parskatiem
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Iekšējās kontroles pasākumi Ārējais regulējums (galvenie tiesību akti) Iekšējais regulējums (galvenie iekšējie tiesību akti) 

Iekšējie normatīvie akti, kas 

pieņemti no 01.01.2019. līdz 

25.07.2019. 

Atsauces un saites 

 Ministru kabineta 2010.gada 17.augusta 

noteikumi Nr. 776 “Mēneša pārskatu 

sagatavošanas un iesniegšanas kārtība”  

Ministru kabineta 2010.gada 12.oktobra 

noteikumi Nr. 972 “Noteikumi par 

kārtību, kā veicami maksājumi valsts 

budžetā un tie atzīstami par saņemtiem, 

un prasībām tiešsaistes maksājumu 

pakalpojumu izmantošanai norēķinos ar 

valsts budžetu”   

Ministru kabineta 2010.gada 

28.decembra noteikumi Nr.1220 

“Asignējumu piešķiršanas un izpildes 

kārtība”  

Ministru kabineta 2011.gada 3.maija  

noteikumi Nr. 333 “Kārtība, kādā 

plānojami un uzskaitāmi ieņēmumi no 

maksas pakalpojumiem un ar šo 

pakalpojumu sniegšanu saistītie 

izdevumi, kā arī maksas pakalpojumu 

izcenojumu noteikšanas metodika un 

izcenojumu apstiprināšanas kārtība”  

Ministru kabineta 2012.gada 5.jūnija  

noteikumi Nr. 387 “Kārtība, kādā Valsts 

kase nodrošina maksājumu pakalpojumu 

sniegšanu”  

Ministru kabineta 2012.gada 29.maija 

noteikumi Nr. 375 “Saimnieciskā gada 

pārskata sagatavošanas kārtība”  

Ministru kabineta 2012.gada 31.jūlija 

noteikumi Nr. 523 “Noteikumi par 

budžeta pieprasījumu izstrādāšanas un 

iesniegšanas pamatprincipiem”  

Iekšlietu ministrijas 2012.gada 16.februāra iekšējie 

noteikumi Nr.1-10/6 „Ceļu satiksmes negadījumu 

novēršanas pasākumu veikšanai nepieciešamo finanšu 

līdzekļu pieprasīšanas un piešķirto finanšu līdzekļu 

plānošanas, izlietošanas un uzskaites kārtība” 

Iekšlietu ministrijas 2012.gada 14.decembra iekšējie 

noteikumi Nr.1-10/39 „Noteikumi par ieņēmumu no valsts 

pamatbudžetā iemaksājamo valsts nodevu un citu 

maksājumu no Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu 

sniegtajiem pakalpojumiem un veiktās darbības plānošanu 

un uzskaiti, kā arī valsts nodevu un citu maksājumu 

pārskatīšanu” 

Iekšlietu ministrijas 2013.gada 18.februāra iekšējie 

noteikumi Nr.1-10/6 „Noteikumi par pasākumiem, kas 

saistīti ar papildu atlīdzību Iekšlietu ministrijas 

amatpersonām un darbiniekiem un kārtība, kādā piešķir 

prēmiju par ikgadējo darbības un tās rezultātu 

novērtējumu” 

Iekšlietu ministrijas 2013.gada 1.marta iekšējie noteikumi 

Nr.1-10/9 „Noteikumi par ieņēmumu no maksas 

pakalpojumiem un citu pašu ieņēmumu, ar to saistīto 

izdevumu plānošanu un uzskaiti, kā arī maksas 

pakalpojuma izcenojuma apmēra aprēķināšanu” 

Iekšlietu ministrijas 2014.gada 19.maija iekšējie noteikumi 

Nr.1-10/21 “Ieņēmumu un izdevumu tāmju sagatavošanas 

kārtība”  

Iekšlietu ministrijas 2014.gada 26.maija iekšējie noteikumi 

Nr.1-10/23 “Finansēšanas plānu sagatavošanas kārtība” 

Iekšlietu ministrijas 2015.gada 26.februāra iekšējie 

noteikumi Nr.1-10/7 “Fiskālo risku vadības kārtība” 

Iekšlietu ministrijas 2015.gada 26.februāra iekšējie 

noteikumi Nr.1-10/8 “Politikas plānošanas dokumentu 

ietekmes uz valsts un pašvaldību budžetiem novērtēšanas 

kārtība” 

Iekšlietu ministrijas 

2019.gada 11.marta iekšējie 

noteikumi Nr.1-10/5 

“Kārtība, kādā pieprasa un 

plāno finanšu līdzekļus no 

Tieslietu ministrijas 

pamatbudžeta programmas 

“Noziedzīgi iegūtu līdzekļu 

konfiskācijas fonds”, un 

atskaitās par to izlietojumu”  

Iekšlietu ministrijas 

2019.gada 16.jūlija iekšējie 

noteikumi Nr.1-10/13 

“Budžeta pieprasījuma 

sagatavošanas un 

iesniegšanas kārtība” 

[Atzīti par spēku 

zaudējušiem Iekšlietu 

ministrijas 2007.gada 

22.maija iekšējie noteikumi 

Nr.21 “Kārtība, kādā 

Iekšlietu ministrija un tās 

padotībā esošās iestādes 

sagatavo valsts budžeta 

pieprasījumu vidējam 

termiņam” ] 

Iekšlietu ministrijas 

2019.gada 17.maija rīkojums 

Nr.1-12/650 “Par Projektu 

koordinācijas komitejas 

izveidošanu” 

 Iekšlietu ministrijas 

2019.gada 22.jūlija rīkojums 

Nr.1-12/958 “Par Projektu 

koordinācijas komitejas 

izveidošanu” 

http://likumi.lv/ta/id/215319-menesa-parskatu-sagatavosanas-un-iesniegsanas-kartiba
http://likumi.lv/ta/id/215319-menesa-parskatu-sagatavosanas-un-iesniegsanas-kartiba
http://likumi.lv/ta/id/215319-menesa-parskatu-sagatavosanas-un-iesniegsanas-kartiba
http://likumi.lv/ta/id/215319-menesa-parskatu-sagatavosanas-un-iesniegsanas-kartiba
http://likumi.lv/ta/id/220014-noteikumi-par-kartibu-ka-veicami-maksajumi-valsts-budzeta-un-tie-atzistami-par-sanemtiem-un-prasibam-tiessaistes-maksajumu-paka...
http://likumi.lv/ta/id/220014-noteikumi-par-kartibu-ka-veicami-maksajumi-valsts-budzeta-un-tie-atzistami-par-sanemtiem-un-prasibam-tiessaistes-maksajumu-paka...
http://likumi.lv/ta/id/220014-noteikumi-par-kartibu-ka-veicami-maksajumi-valsts-budzeta-un-tie-atzistami-par-sanemtiem-un-prasibam-tiessaistes-maksajumu-paka...
http://likumi.lv/ta/id/220014-noteikumi-par-kartibu-ka-veicami-maksajumi-valsts-budzeta-un-tie-atzistami-par-sanemtiem-un-prasibam-tiessaistes-maksajumu-paka...
http://likumi.lv/ta/id/220014-noteikumi-par-kartibu-ka-veicami-maksajumi-valsts-budzeta-un-tie-atzistami-par-sanemtiem-un-prasibam-tiessaistes-maksajumu-paka...
http://likumi.lv/ta/id/220014-noteikumi-par-kartibu-ka-veicami-maksajumi-valsts-budzeta-un-tie-atzistami-par-sanemtiem-un-prasibam-tiessaistes-maksajumu-paka...
http://likumi.lv/ta/id/220014-noteikumi-par-kartibu-ka-veicami-maksajumi-valsts-budzeta-un-tie-atzistami-par-sanemtiem-un-prasibam-tiessaistes-maksajumu-paka...
http://likumi.lv/ta/id/223614-asignejumu-pieskirsanas-un-izpildes-kartiba
http://likumi.lv/ta/id/223614-asignejumu-pieskirsanas-un-izpildes-kartiba
http://likumi.lv/ta/id/223614-asignejumu-pieskirsanas-un-izpildes-kartiba
http://likumi.lv/ta/id/223614-asignejumu-pieskirsanas-un-izpildes-kartiba
http://likumi.lv/ta/id/230308-kartiba-kada-planojami-un-uzskaitami-ienemumi-no-maksas-pakalpojumiem-un-ar-so-pakalpojumu-sniegsanu-saistitie-izdevumi-ka-ari-...
http://likumi.lv/ta/id/230308-kartiba-kada-planojami-un-uzskaitami-ienemumi-no-maksas-pakalpojumiem-un-ar-so-pakalpojumu-sniegsanu-saistitie-izdevumi-ka-ari-...
http://likumi.lv/ta/id/230308-kartiba-kada-planojami-un-uzskaitami-ienemumi-no-maksas-pakalpojumiem-un-ar-so-pakalpojumu-sniegsanu-saistitie-izdevumi-ka-ari-...
http://likumi.lv/ta/id/230308-kartiba-kada-planojami-un-uzskaitami-ienemumi-no-maksas-pakalpojumiem-un-ar-so-pakalpojumu-sniegsanu-saistitie-izdevumi-ka-ari-...
http://likumi.lv/ta/id/230308-kartiba-kada-planojami-un-uzskaitami-ienemumi-no-maksas-pakalpojumiem-un-ar-so-pakalpojumu-sniegsanu-saistitie-izdevumi-ka-ari-...
http://likumi.lv/ta/id/230308-kartiba-kada-planojami-un-uzskaitami-ienemumi-no-maksas-pakalpojumiem-un-ar-so-pakalpojumu-sniegsanu-saistitie-izdevumi-ka-ari-...
http://likumi.lv/ta/id/230308-kartiba-kada-planojami-un-uzskaitami-ienemumi-no-maksas-pakalpojumiem-un-ar-so-pakalpojumu-sniegsanu-saistitie-izdevumi-ka-ari-...
http://likumi.lv/ta/id/230308-kartiba-kada-planojami-un-uzskaitami-ienemumi-no-maksas-pakalpojumiem-un-ar-so-pakalpojumu-sniegsanu-saistitie-izdevumi-ka-ari-...
http://likumi.lv/ta/id/249568-kartiba-kada-valsts-kase-nodrosina-maksajumu-pakalpojumu-sniegsanu
http://likumi.lv/ta/id/249568-kartiba-kada-valsts-kase-nodrosina-maksajumu-pakalpojumu-sniegsanu
http://likumi.lv/ta/id/249568-kartiba-kada-valsts-kase-nodrosina-maksajumu-pakalpojumu-sniegsanu
http://likumi.lv/ta/id/249568-kartiba-kada-valsts-kase-nodrosina-maksajumu-pakalpojumu-sniegsanu
http://likumi.lv/ta/id/250363-saimnieciska-gada-parskata-sagatavosanas-kartiba
http://likumi.lv/ta/id/250363-saimnieciska-gada-parskata-sagatavosanas-kartiba
http://likumi.lv/ta/id/250363-saimnieciska-gada-parskata-sagatavosanas-kartiba
http://likumi.lv/ta/id/250363-saimnieciska-gada-parskata-sagatavosanas-kartiba
http://likumi.lv/ta/id/250610-noteikumi-par-budzeta-pieprasijumu-izstradasanas-un-iesniegsanas-pamatprincipiem
http://likumi.lv/ta/id/250610-noteikumi-par-budzeta-pieprasijumu-izstradasanas-un-iesniegsanas-pamatprincipiem
http://likumi.lv/ta/id/250610-noteikumi-par-budzeta-pieprasijumu-izstradasanas-un-iesniegsanas-pamatprincipiem
http://likumi.lv/ta/id/250610-noteikumi-par-budzeta-pieprasijumu-izstradasanas-un-iesniegsanas-pamatprincipiem
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Iekšējās kontroles pasākumi Ārējais regulējums (galvenie tiesību akti) Iekšējais regulējums (galvenie iekšējie tiesību akti) 

Iekšējie normatīvie akti, kas 

pieņemti no 01.01.2019. līdz 

25.07.2019. 

Atsauces un saites 

Ministru kabineta 2012.gada 

25.septembra noteikumi Nr. 643 

“Kārtība, kādā ministrijas un centrālās 

valsts iestādes, kā arī pašvaldības apkopo 

kapitālsabiedrību finanšu pārskatus un 

finanšu informāciju”  

Ministru kabineta 2012.gada 2.oktobra 

instrukcija Nr.12 “Dienesta vieglo 

automobiļu iegādes un nomas kārtība”  

Ministru kabineta 2012.gada 

11.decembra noteikumi Nr.867 “Kārtība, 

kādā nosakāms maksimāli pieļaujamais 

valsts budžeta izdevumu kopapjoms un 

maksimāli pieļaujamais valsts budžeta 

izdevumu kopējais apjoms katrai 

ministrijai un citām centrālajām valsts 

iestādēm vidējam termiņam”  

Ministru kabineta 2013.gada 6.augusta 

noteikumi Nr.486 “Iekšlietu ministrijas 

maksas pakalpojumu cenrādis”  

Ministru kabineta 2013.gada 13.augusta 

noteikumi Nr. 560 “Valsts robežsardzes 

maksas pakalpojumu cenrādis”  

Ministru kabineta 2013.gada 27.augusta 

noteikumi Nr.656 “Iekšlietu ministrijas 

Informācijas centra sniegto maksas 

pakalpojumu cenrādis”  

Ministru kabineta 2013.gada 

17.septembra noteikumi Nr.885 “Valsts 

ugunsdzēsības un glābšanas dienesta 

maksas pakalpojumu cenrādis”  

Ministru kabineta 2013.gada 

24.septembra noteikumi Nr. 902 

Iekšlietu ministrijas 2015.gada 19.novembra iekšējie 

noteikumi Nr.1-10/45 “Budžeta izpildes uzraudzības 

kārtība” 

Iekšlietu ministrijas 2016.gada 3.marta iekšējie noteikumi 

Nr.1-10/4 “Iekšlietu ministrijas specializēto atašeju 

uzturēšanas un to darbības finansēšanas kārtība” 

Iekšlietu ministrijas 2016.gada 16.septembra iekšējie 

noteikumi Nr.1-10/23 “Kārtība, kādā Iekšlietu ministrijā 

aizvieto nodarbināto, organizē virsstundu darbu, piešķir 

piemaksas un izmaksā slimības naudu”  

Iekšlietu ministrijas 2016.gada 15.novembra iekšējie 

noteikumi Nr.1-10/33 “Iekšlietu ministrijas un tās padotībā 

esošo iestāžu Eiropas Savienības fondu un Īpašo 

programmu, Attīstības sadarbības programmas un 

divpusējo finanšu instrumentu koordinācijas kārtība” 

Iekšlietu ministrijas 2016.gada 4.augusta rīkojums Nr.1-

12/1692 “Par Fotoradaru ieviešanas un darbības 

uzraudzības komiteju” 

Iekšlietu ministrijas 2017.gada 19.aprīļa iekšējie noteikumi 

Nr.1-10/13 “Valsts pozitīvā tēla veidošanas, sadarbības 

veicināšanas un sabiedrisko attiecību īstenošanas 

pasākumu finansēšanas kārtība” 

Vadlīnijas motivācijas instrumenta – piemaksas par 

personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti un 

speciālās piemaksas par valsts vai pašvaldības institūcijai 

būtisko funkciju nodrošināšanu vai stratēģiski svarīgu 

mērķu īstenošanu – piemērošanai Iekšlietu ministrijas 

padotības iestādēs (Iekšlietu ministrijas 2017.gada 

20.septembra vēstule Nr.1-42/2393). 

Vadlīnijas informācijas publiskošanai iestādes 

tīmekļvietnē par amatpersonu un darbinieku atlīdzību 

(Iekšlietu ministrijas 2018.gada 30.janvāra vēstule Nr.1-

42/257). 

[atzīst par spēku zaudējušu 

Iekšlietu ministrijas 

2019.gada 17.maija rīkojums 

Nr.1-12/650 “Par Projektu 

koordinācijas komitejas 

izveidošanu” 

 

http://likumi.lv/ta/id/251729-kartiba-kada-ministrijas-un-centralas-valsts-iestades-ka-ari-pasvaldibas-apkopo-kapitalsabiedribu-finansu-parskatus-un-finansu-...
http://likumi.lv/ta/id/251729-kartiba-kada-ministrijas-un-centralas-valsts-iestades-ka-ari-pasvaldibas-apkopo-kapitalsabiedribu-finansu-parskatus-un-finansu-...
http://likumi.lv/ta/id/251729-kartiba-kada-ministrijas-un-centralas-valsts-iestades-ka-ari-pasvaldibas-apkopo-kapitalsabiedribu-finansu-parskatus-un-finansu-...
http://likumi.lv/ta/id/251729-kartiba-kada-ministrijas-un-centralas-valsts-iestades-ka-ari-pasvaldibas-apkopo-kapitalsabiedribu-finansu-parskatus-un-finansu-...
http://likumi.lv/ta/id/251729-kartiba-kada-ministrijas-un-centralas-valsts-iestades-ka-ari-pasvaldibas-apkopo-kapitalsabiedribu-finansu-parskatus-un-finansu-...
http://likumi.lv/ta/id/251729-kartiba-kada-ministrijas-un-centralas-valsts-iestades-ka-ari-pasvaldibas-apkopo-kapitalsabiedribu-finansu-parskatus-un-finansu-...
http://likumi.lv/ta/id/251978-dienesta-vieglo-automobilu-iegades-un-nomas-kartiba
http://likumi.lv/ta/id/251978-dienesta-vieglo-automobilu-iegades-un-nomas-kartiba
http://likumi.lv/ta/id/251978-dienesta-vieglo-automobilu-iegades-un-nomas-kartiba
http://likumi.lv/ta/id/251978-dienesta-vieglo-automobilu-iegades-un-nomas-kartiba
http://likumi.lv/ta/id/253649-kartiba-kada-nosakams-maksimali-pielaujamais-valsts-budzeta-izdevumu-kopapjoms-un-maksimali-pielaujamais-valsts-budzeta-izdevum...
http://likumi.lv/ta/id/253649-kartiba-kada-nosakams-maksimali-pielaujamais-valsts-budzeta-izdevumu-kopapjoms-un-maksimali-pielaujamais-valsts-budzeta-izdevum...
http://likumi.lv/ta/id/253649-kartiba-kada-nosakams-maksimali-pielaujamais-valsts-budzeta-izdevumu-kopapjoms-un-maksimali-pielaujamais-valsts-budzeta-izdevum...
http://likumi.lv/ta/id/253649-kartiba-kada-nosakams-maksimali-pielaujamais-valsts-budzeta-izdevumu-kopapjoms-un-maksimali-pielaujamais-valsts-budzeta-izdevum...
http://likumi.lv/ta/id/253649-kartiba-kada-nosakams-maksimali-pielaujamais-valsts-budzeta-izdevumu-kopapjoms-un-maksimali-pielaujamais-valsts-budzeta-izdevum...
http://likumi.lv/ta/id/253649-kartiba-kada-nosakams-maksimali-pielaujamais-valsts-budzeta-izdevumu-kopapjoms-un-maksimali-pielaujamais-valsts-budzeta-izdevum...
http://likumi.lv/ta/id/253649-kartiba-kada-nosakams-maksimali-pielaujamais-valsts-budzeta-izdevumu-kopapjoms-un-maksimali-pielaujamais-valsts-budzeta-izdevum...
http://likumi.lv/ta/id/253649-kartiba-kada-nosakams-maksimali-pielaujamais-valsts-budzeta-izdevumu-kopapjoms-un-maksimali-pielaujamais-valsts-budzeta-izdevum...
http://likumi.lv/ta/id/258816-iekslietu-ministrijas-maksas-pakalpojumu-cenradis
http://likumi.lv/ta/id/258816-iekslietu-ministrijas-maksas-pakalpojumu-cenradis
http://likumi.lv/ta/id/258816-iekslietu-ministrijas-maksas-pakalpojumu-cenradis
http://likumi.lv/ta/id/259031-valsts-robezsardzes-maksas-pakalpojumu-cenradis
http://likumi.lv/ta/id/259031-valsts-robezsardzes-maksas-pakalpojumu-cenradis
http://likumi.lv/ta/id/259031-valsts-robezsardzes-maksas-pakalpojumu-cenradis
http://likumi.lv/ta/id/259396-iekslietu-ministrijas-informacijas-centra-sniegto-maksas-pakalpojumu-cenradis
http://likumi.lv/ta/id/259396-iekslietu-ministrijas-informacijas-centra-sniegto-maksas-pakalpojumu-cenradis
http://likumi.lv/ta/id/259396-iekslietu-ministrijas-informacijas-centra-sniegto-maksas-pakalpojumu-cenradis
http://likumi.lv/ta/id/259396-iekslietu-ministrijas-informacijas-centra-sniegto-maksas-pakalpojumu-cenradis
http://likumi.lv/ta/id/260054-valsts-ugunsdzesibas-un-glabsanas-dienesta-maksas-pakalpojumu-cenradis
http://likumi.lv/ta/id/260054-valsts-ugunsdzesibas-un-glabsanas-dienesta-maksas-pakalpojumu-cenradis
http://likumi.lv/ta/id/260054-valsts-ugunsdzesibas-un-glabsanas-dienesta-maksas-pakalpojumu-cenradis
http://likumi.lv/ta/id/260054-valsts-ugunsdzesibas-un-glabsanas-dienesta-maksas-pakalpojumu-cenradis
http://likumi.lv/ta/id/260209-ugunsdrosibas-un-civilas-aizsardzibas-koledzas-maksas-pakalpojumu-cenradis
http://likumi.lv/ta/id/260209-ugunsdrosibas-un-civilas-aizsardzibas-koledzas-maksas-pakalpojumu-cenradis
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Iekšējās kontroles pasākumi Ārējais regulējums (galvenie tiesību akti) Iekšējais regulējums (galvenie iekšējie tiesību akti) 

Iekšējie normatīvie akti, kas 

pieņemti no 01.01.2019. līdz 

25.07.2019. 

Atsauces un saites 

“Ugunsdrošības un civilās aizsardzības 

koledžas maksas pakalpojumu cenrādis”  

Ministru kabineta 2013.gada 

24.septembra noteikumi Nr. 903 “Valsts 

policijas maksas pakalpojumu cenrādis”  

Ministru kabineta 2014.gada 22.jūlija 

noteikumi Nr.423 “Nodrošinājuma valsts 

aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis”  

Ministru kabineta 2015.gada 

22.decembra noteikumi Nr.806 “Kārtība, 

kādā valsts kapitālsabiedrības un publiski 

privātās kapitālsabiedrības, kurās valsts 

ir dalībnieks (akcionārs), prognozē un 

nosaka dividendēs izmaksājamo peļņas 

daļu un veic maksājumus valsts budžetā 

par valsts kapitāla izmantošanu”  

Ministru kabineta 2015.gada 9.jūnija 

noteikumi Nr.284 “Valsts pamatbudžeta 

programmas “Ekonomikas attīstības 

programma” finanšu līdzekļu 

izmantošanas kārtība”  

Ministru kabineta 2010.gada 16.marta 

noteikumi Nr.257 “Noteikumi par 

kārtību, kādā Iekšlietu ministrijas 

sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu 

pārvaldes amatpersonas ar speciālajām 

dienesta pakāpēm tiek nosūtītas izglītības 

iegūšanai, kā arī mācību izdevumu 

segšanas un atmaksāšanas kārtību” 

Ministru kabineta 2010.gada 29.jūnija 

noteikumi Nr.602 “Noteikumi par 

pabalstu un kompensāciju apmēriem 

diplomātiskā un konsulārā dienesta 

amatpersonām (darbiniekiem), valsts 

tiešās pārvaldes amatpersonām 

Iekšlietu ministrijas 2018.gada 23.janvāra iekšējie 

noteikumi Nr.1-10/2 „Iekšlietu ministrijas turējumā esošo 

valsts kapitāla daļu valsts sabiedrībā ar ierobežotu 

atbildību „Iekšlietu ministrijas poliklīnika” pārvaldes 

kārtība” 

Iekšlietu ministrijas 2018.gada 8.februāra iekšējie 

noteikumi Nr.1-10/6 “Valsts pamatbudžeta bāzes 

izdevumu un attīstības izdevumu plānošanas kārtība”  

Vadlīnijas gada pārskatā ietvertā vadības ziņojuma 

sagatavošanai (Iekšlietu ministrijas 2019.gada 3.janvāra 

vēstule Nr.1-42/28). 

Iekšlietu ministrijas 2019.gada 11.marta iekšējie noteikumi 

Nr.1-10/5 “Kārtība, kādā pieprasa un plāno finanšu 

līdzekļus no Tieslietu ministrijas pamatbudžeta 

programmas “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu konfiskācijas 

fonds”, un atskaitās par to izlietojumu”   

Iekšlietu ministrijas 2019.gada 16.jūlija iekšējie noteikumi 

Nr.1-10/13 “Budžeta pieprasījuma sagatavošanas un 

iesniegšanas kārtība” 

 

Iekšlietu ministrijas 2019.gada 22.janvāra rīkojums Nr.1-

12/118 “Par Iekšlietu ministrijas centralizēto iepirkuma 

plānu 2019.gadam apstiprināšanu” (grozījumi: 27.02.2019. 

Nr.1-12/278; 18.03.2019. Nr.1-12/369; 12.04.2019. 

Nr.493; 24.05.2019.Nr.1-12/685; 08.07.2019. Nr.898) 

Iekšlietu ministrijas 2019.gada 22.jūlija rīkojums Nr.1-

12/958 “Par Projektu koordinācijas komitejas izveidošanu” 

 

http://likumi.lv/ta/id/260209-ugunsdrosibas-un-civilas-aizsardzibas-koledzas-maksas-pakalpojumu-cenradis
http://likumi.lv/ta/id/260209-ugunsdrosibas-un-civilas-aizsardzibas-koledzas-maksas-pakalpojumu-cenradis
http://likumi.lv/ta/id/260210-valsts-policijas-maksas-pakalpojumu-cenradis
http://likumi.lv/ta/id/260210-valsts-policijas-maksas-pakalpojumu-cenradis
http://likumi.lv/ta/id/260210-valsts-policijas-maksas-pakalpojumu-cenradis
http://likumi.lv/ta/id/260210-valsts-policijas-maksas-pakalpojumu-cenradis
http://likumi.lv/ta/id/267978-nodrosinajuma-valsts-agenturas-maksas-pakalpojumu-cenradis
http://likumi.lv/ta/id/267978-nodrosinajuma-valsts-agenturas-maksas-pakalpojumu-cenradis
http://likumi.lv/ta/id/267978-nodrosinajuma-valsts-agenturas-maksas-pakalpojumu-cenradis
http://likumi.lv/ta/id/278921-kartiba-kada-valsts-kapitalsabiedribas-un-publiski-privatas-kapitalsabiedribas-kuras-valsts-ir-dalibnieks-akcionars-prognoze-un...
http://likumi.lv/ta/id/278921-kartiba-kada-valsts-kapitalsabiedribas-un-publiski-privatas-kapitalsabiedribas-kuras-valsts-ir-dalibnieks-akcionars-prognoze-un...
http://likumi.lv/ta/id/278921-kartiba-kada-valsts-kapitalsabiedribas-un-publiski-privatas-kapitalsabiedribas-kuras-valsts-ir-dalibnieks-akcionars-prognoze-un...
http://likumi.lv/ta/id/278921-kartiba-kada-valsts-kapitalsabiedribas-un-publiski-privatas-kapitalsabiedribas-kuras-valsts-ir-dalibnieks-akcionars-prognoze-un...
http://likumi.lv/ta/id/278921-kartiba-kada-valsts-kapitalsabiedribas-un-publiski-privatas-kapitalsabiedribas-kuras-valsts-ir-dalibnieks-akcionars-prognoze-un...
http://likumi.lv/ta/id/278921-kartiba-kada-valsts-kapitalsabiedribas-un-publiski-privatas-kapitalsabiedribas-kuras-valsts-ir-dalibnieks-akcionars-prognoze-un...
http://likumi.lv/ta/id/278921-kartiba-kada-valsts-kapitalsabiedribas-un-publiski-privatas-kapitalsabiedribas-kuras-valsts-ir-dalibnieks-akcionars-prognoze-un...
http://likumi.lv/ta/id/278921-kartiba-kada-valsts-kapitalsabiedribas-un-publiski-privatas-kapitalsabiedribas-kuras-valsts-ir-dalibnieks-akcionars-prognoze-un...
http://likumi.lv/ta/id/274675-valsts-pamatbudzeta-programmas-ekonomikas-attistibas-programma-finansu-lidzeklu-izmantosanas-kartiba
http://likumi.lv/ta/id/274675-valsts-pamatbudzeta-programmas-ekonomikas-attistibas-programma-finansu-lidzeklu-izmantosanas-kartiba
http://likumi.lv/ta/id/274675-valsts-pamatbudzeta-programmas-ekonomikas-attistibas-programma-finansu-lidzeklu-izmantosanas-kartiba
http://likumi.lv/ta/id/274675-valsts-pamatbudzeta-programmas-ekonomikas-attistibas-programma-finansu-lidzeklu-izmantosanas-kartiba
http://likumi.lv/ta/id/274675-valsts-pamatbudzeta-programmas-ekonomikas-attistibas-programma-finansu-lidzeklu-izmantosanas-kartiba
http://likumi.lv/ta/id/207675-noteikumi-par-kartibu-kada-iekslietu-ministrijas-sistemas-iestazu-un-ieslodzijuma-vietu-parvaldes-amatpersonas-ar-specialajam-d...
http://likumi.lv/ta/id/207675-noteikumi-par-kartibu-kada-iekslietu-ministrijas-sistemas-iestazu-un-ieslodzijuma-vietu-parvaldes-amatpersonas-ar-specialajam-d...
http://likumi.lv/ta/id/207675-noteikumi-par-kartibu-kada-iekslietu-ministrijas-sistemas-iestazu-un-ieslodzijuma-vietu-parvaldes-amatpersonas-ar-specialajam-d...
http://likumi.lv/ta/id/207675-noteikumi-par-kartibu-kada-iekslietu-ministrijas-sistemas-iestazu-un-ieslodzijuma-vietu-parvaldes-amatpersonas-ar-specialajam-d...
http://likumi.lv/ta/id/207675-noteikumi-par-kartibu-kada-iekslietu-ministrijas-sistemas-iestazu-un-ieslodzijuma-vietu-parvaldes-amatpersonas-ar-specialajam-d...
http://likumi.lv/ta/id/207675-noteikumi-par-kartibu-kada-iekslietu-ministrijas-sistemas-iestazu-un-ieslodzijuma-vietu-parvaldes-amatpersonas-ar-specialajam-d...
http://likumi.lv/ta/id/207675-noteikumi-par-kartibu-kada-iekslietu-ministrijas-sistemas-iestazu-un-ieslodzijuma-vietu-parvaldes-amatpersonas-ar-specialajam-d...
http://likumi.lv/ta/id/207675-noteikumi-par-kartibu-kada-iekslietu-ministrijas-sistemas-iestazu-un-ieslodzijuma-vietu-parvaldes-amatpersonas-ar-specialajam-d...
http://likumi.lv/ta/id/212624-noteikumi-par-pabalstu-un-kompensaciju-apmeriem-diplomatiska-un-konsulara-dienesta-amatpersonam-darbiniekiem-valsts-tiesas-parv...
http://likumi.lv/ta/id/212624-noteikumi-par-pabalstu-un-kompensaciju-apmeriem-diplomatiska-un-konsulara-dienesta-amatpersonam-darbiniekiem-valsts-tiesas-parv...
http://likumi.lv/ta/id/212624-noteikumi-par-pabalstu-un-kompensaciju-apmeriem-diplomatiska-un-konsulara-dienesta-amatpersonam-darbiniekiem-valsts-tiesas-parv...
http://likumi.lv/ta/id/212624-noteikumi-par-pabalstu-un-kompensaciju-apmeriem-diplomatiska-un-konsulara-dienesta-amatpersonam-darbiniekiem-valsts-tiesas-parv...
http://likumi.lv/ta/id/212624-noteikumi-par-pabalstu-un-kompensaciju-apmeriem-diplomatiska-un-konsulara-dienesta-amatpersonam-darbiniekiem-valsts-tiesas-parv...
http://likumi.lv/ta/id/212624-noteikumi-par-pabalstu-un-kompensaciju-apmeriem-diplomatiska-un-konsulara-dienesta-amatpersonam-darbiniekiem-valsts-tiesas-parv...
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Iekšējās kontroles pasākumi Ārējais regulējums (galvenie tiesību akti) Iekšējais regulējums (galvenie iekšējie tiesību akti) 

Iekšējie normatīvie akti, kas 

pieņemti no 01.01.2019. līdz 

25.07.2019. 

Atsauces un saites 

(darbiniekiem), karavīriem, prokuroriem 

un sakaru virsniekiem par dienestu 

ārvalstīs un to izmaksas kārtību” 

Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija 

noteikumi Nr.545 “Noteikumi par algas 

pabalsta, kompensācijas ceļa 

izdevumiem un ar uzturēšanos ārvalstī 

saistīto izdevumu apmēru un šo 

izdevumu segšanas kārtību Iekšlietu 

ministrijas sistēmas iestādes 

amatpersonai ar speciālo dienesta pakāpi, 

kura apsargā Latvijas Republikas 

diplomātisko vai konsulāro 

pārstāvniecību” 

Ministru kabineta 2016.gada 

13.decembra noteikumi Nr.806 

“Noteikumi par Iekšlietu ministrijas 

sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu 

pārvaldes amatpersonu ar speciālajām 

dienesta pakāpēm mēnešalgu un speciālo 

piemaksu noteikšanas kārtību un to 

apmēru 

Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija 

noteikumi Nr.569 

“Kārtība, kādā Iekšlietu ministrijas 

sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu 

pārvaldes amatpersona ar speciālo 

dienesta pakāpi saņem apmaksātus 

veselības aprūpes pakalpojumus”  

Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija 

noteikumi Nr.565  

“Noteikumi par valsts un pašvaldību 

institūciju amatpersonu un darbinieku 

sociālajām garantijām” 

http://likumi.lv/ta/id/212624-noteikumi-par-pabalstu-un-kompensaciju-apmeriem-diplomatiska-un-konsulara-dienesta-amatpersonam-darbiniekiem-valsts-tiesas-parv...
http://likumi.lv/ta/id/212624-noteikumi-par-pabalstu-un-kompensaciju-apmeriem-diplomatiska-un-konsulara-dienesta-amatpersonam-darbiniekiem-valsts-tiesas-parv...
http://likumi.lv/ta/id/212624-noteikumi-par-pabalstu-un-kompensaciju-apmeriem-diplomatiska-un-konsulara-dienesta-amatpersonam-darbiniekiem-valsts-tiesas-parv...
http://likumi.lv/ta/id/212355-noteikumi-par-algas-pabalsta-kompensacijas-cela-izdevumiem-un-ar-uzturesanos-arvalsti-saistito-izdevumu-apmeru-un-so-izdevumu-s...
http://likumi.lv/ta/id/212355-noteikumi-par-algas-pabalsta-kompensacijas-cela-izdevumiem-un-ar-uzturesanos-arvalsti-saistito-izdevumu-apmeru-un-so-izdevumu-s...
http://likumi.lv/ta/id/212355-noteikumi-par-algas-pabalsta-kompensacijas-cela-izdevumiem-un-ar-uzturesanos-arvalsti-saistito-izdevumu-apmeru-un-so-izdevumu-s...
http://likumi.lv/ta/id/212355-noteikumi-par-algas-pabalsta-kompensacijas-cela-izdevumiem-un-ar-uzturesanos-arvalsti-saistito-izdevumu-apmeru-un-so-izdevumu-s...
http://likumi.lv/ta/id/212355-noteikumi-par-algas-pabalsta-kompensacijas-cela-izdevumiem-un-ar-uzturesanos-arvalsti-saistito-izdevumu-apmeru-un-so-izdevumu-s...
http://likumi.lv/ta/id/212355-noteikumi-par-algas-pabalsta-kompensacijas-cela-izdevumiem-un-ar-uzturesanos-arvalsti-saistito-izdevumu-apmeru-un-so-izdevumu-s...
http://likumi.lv/ta/id/212355-noteikumi-par-algas-pabalsta-kompensacijas-cela-izdevumiem-un-ar-uzturesanos-arvalsti-saistito-izdevumu-apmeru-un-so-izdevumu-s...
http://likumi.lv/ta/id/212355-noteikumi-par-algas-pabalsta-kompensacijas-cela-izdevumiem-un-ar-uzturesanos-arvalsti-saistito-izdevumu-apmeru-un-so-izdevumu-s...
http://likumi.lv/ta/id/212355-noteikumi-par-algas-pabalsta-kompensacijas-cela-izdevumiem-un-ar-uzturesanos-arvalsti-saistito-izdevumu-apmeru-un-so-izdevumu-s...
http://likumi.lv/ta/id/212355-noteikumi-par-algas-pabalsta-kompensacijas-cela-izdevumiem-un-ar-uzturesanos-arvalsti-saistito-izdevumu-apmeru-un-so-izdevumu-s...
http://likumi.lv/ta/id/212355-noteikumi-par-algas-pabalsta-kompensacijas-cela-izdevumiem-un-ar-uzturesanos-arvalsti-saistito-izdevumu-apmeru-un-so-izdevumu-s...
http://likumi.lv/ta/id/212355-noteikumi-par-algas-pabalsta-kompensacijas-cela-izdevumiem-un-ar-uzturesanos-arvalsti-saistito-izdevumu-apmeru-un-so-izdevumu-s...
http://likumi.lv/ta/id/287422-noteikumi-par-iekslietu-ministrijas-sistemas-iestazu-un-ieslodzijuma-vietu-parvaldes-amatpersonu-ar-specialajam-dienesta-pakape...
http://likumi.lv/ta/id/287422-noteikumi-par-iekslietu-ministrijas-sistemas-iestazu-un-ieslodzijuma-vietu-parvaldes-amatpersonu-ar-specialajam-dienesta-pakape...
http://likumi.lv/ta/id/287422-noteikumi-par-iekslietu-ministrijas-sistemas-iestazu-un-ieslodzijuma-vietu-parvaldes-amatpersonu-ar-specialajam-dienesta-pakape...
http://likumi.lv/ta/id/287422-noteikumi-par-iekslietu-ministrijas-sistemas-iestazu-un-ieslodzijuma-vietu-parvaldes-amatpersonu-ar-specialajam-dienesta-pakape...
http://likumi.lv/ta/id/287422-noteikumi-par-iekslietu-ministrijas-sistemas-iestazu-un-ieslodzijuma-vietu-parvaldes-amatpersonu-ar-specialajam-dienesta-pakape...
http://likumi.lv/ta/id/287422-noteikumi-par-iekslietu-ministrijas-sistemas-iestazu-un-ieslodzijuma-vietu-parvaldes-amatpersonu-ar-specialajam-dienesta-pakape...
http://likumi.lv/ta/id/287422-noteikumi-par-iekslietu-ministrijas-sistemas-iestazu-un-ieslodzijuma-vietu-parvaldes-amatpersonu-ar-specialajam-dienesta-pakape...
http://likumi.lv/ta/id/287422-noteikumi-par-iekslietu-ministrijas-sistemas-iestazu-un-ieslodzijuma-vietu-parvaldes-amatpersonu-ar-specialajam-dienesta-pakape...
http://likumi.lv/ta/id/212445-kartiba-kada-iekslietu-ministrijas-sistemas-iestazu-un-ieslodzijuma-vietu-parvaldes-amatpersona-ar-specialo-dienesta-pakapi-san...
http://likumi.lv/ta/id/212445-kartiba-kada-iekslietu-ministrijas-sistemas-iestazu-un-ieslodzijuma-vietu-parvaldes-amatpersona-ar-specialo-dienesta-pakapi-san...
http://likumi.lv/ta/id/212445-kartiba-kada-iekslietu-ministrijas-sistemas-iestazu-un-ieslodzijuma-vietu-parvaldes-amatpersona-ar-specialo-dienesta-pakapi-san...
http://likumi.lv/ta/id/212445-kartiba-kada-iekslietu-ministrijas-sistemas-iestazu-un-ieslodzijuma-vietu-parvaldes-amatpersona-ar-specialo-dienesta-pakapi-san...
http://likumi.lv/ta/id/212445-kartiba-kada-iekslietu-ministrijas-sistemas-iestazu-un-ieslodzijuma-vietu-parvaldes-amatpersona-ar-specialo-dienesta-pakapi-san...
http://likumi.lv/ta/id/212445-kartiba-kada-iekslietu-ministrijas-sistemas-iestazu-un-ieslodzijuma-vietu-parvaldes-amatpersona-ar-specialo-dienesta-pakapi-san...
http://likumi.lv/ta/id/212445-kartiba-kada-iekslietu-ministrijas-sistemas-iestazu-un-ieslodzijuma-vietu-parvaldes-amatpersona-ar-specialo-dienesta-pakapi-san...
http://likumi.lv/ta/id/212445-kartiba-kada-iekslietu-ministrijas-sistemas-iestazu-un-ieslodzijuma-vietu-parvaldes-amatpersona-ar-specialo-dienesta-pakapi-san...
http://likumi.lv/ta/id/212442-noteikumi-par-valsts-un-pasvaldibu-instituciju-amatpersonu-un-darbinieku-socialajam-garantijam
http://likumi.lv/ta/id/212442-noteikumi-par-valsts-un-pasvaldibu-instituciju-amatpersonu-un-darbinieku-socialajam-garantijam
http://likumi.lv/ta/id/212442-noteikumi-par-valsts-un-pasvaldibu-instituciju-amatpersonu-un-darbinieku-socialajam-garantijam
http://likumi.lv/ta/id/212442-noteikumi-par-valsts-un-pasvaldibu-instituciju-amatpersonu-un-darbinieku-socialajam-garantijam
http://likumi.lv/ta/id/212442-noteikumi-par-valsts-un-pasvaldibu-instituciju-amatpersonu-un-darbinieku-socialajam-garantijam
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Iekšējās kontroles pasākumi Ārējais regulējums (galvenie tiesību akti) Iekšējais regulējums (galvenie iekšējie tiesību akti) 

Iekšējie normatīvie akti, kas 

pieņemti no 01.01.2019. līdz 

25.07.2019. 

Atsauces un saites 

Ministru kabineta 2010.gada 

30.novembra noteikumi Nr.1075 “Valsts 

un pašvaldību institūciju amatu katalogs”  

Ministru kabineta 2011.gada 22.marta 

noteikumi Nr.219 “Kārtība, kādā 

diplomāti, diplomātiskā un konsulārā 

dienesta amatpersonas (darbinieki), 

specializētie atašeji, sakaru virsnieki, 

karavīri, tiešās pārvaldes iestādes 

amatpersonas (darbinieki) un valsts 

drošības iestādes amatpersonas 

(darbinieki) tiek norīkoti dienestā (darbā) 

starptautiskajās organizācijās ārvalstīs, 

un atlīdzības piešķiršanas kārtība”  

Ministru kabineta 2013.gada 29.janvāra 

noteikumi Nr. 66 “Noteikumi par valsts 

un pašvaldību institūciju amatpersonu un 

darbinieku darba samaksu un tās 

noteikšanas kārtību” 

 Ministru kabineta 2014.gada 11.februāra 

noteikumi Nr. 93 “Kārtība, kādā Iekšlietu 

ministrijas sistēmas iestāžu un 

Ieslodzījuma vietu pārvaldes 

amatpersona ar speciālo dienesta pakāpi, 

kura atvaļināta no dienesta sakarā ar 

noteiktajām prasībām neatbilstošu 

veselības stāvokli, saņem apmaksātus 

veselības aprūpes pakalpojumus”  

  

Ministru kabineta 2017.gada 

19.septembra noteikumi Nr.562 

“Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes 

maksas pakalpojumu cenrādis” 

Ministru kabineta 2017.gada 3.oktobra 

noteikumi Nr.600 “Iekšlietu ministrijas 

http://likumi.lv/ta/id/222271-valsts-un-pasvaldibu-instituciju-amatu-katalogs
http://likumi.lv/ta/id/222271-valsts-un-pasvaldibu-instituciju-amatu-katalogs
http://likumi.lv/ta/id/222271-valsts-un-pasvaldibu-instituciju-amatu-katalogs
http://likumi.lv/ta/id/227897-kartiba-kada-diplomati-diplomatiska-un-konsulara-dienesta-amatpersonas-darbinieki-specializetie-ataseji-sakaru-virsnieki-karavi...
http://likumi.lv/ta/id/227897-kartiba-kada-diplomati-diplomatiska-un-konsulara-dienesta-amatpersonas-darbinieki-specializetie-ataseji-sakaru-virsnieki-karavi...
http://likumi.lv/ta/id/227897-kartiba-kada-diplomati-diplomatiska-un-konsulara-dienesta-amatpersonas-darbinieki-specializetie-ataseji-sakaru-virsnieki-karavi...
http://likumi.lv/ta/id/227897-kartiba-kada-diplomati-diplomatiska-un-konsulara-dienesta-amatpersonas-darbinieki-specializetie-ataseji-sakaru-virsnieki-karavi...
http://likumi.lv/ta/id/227897-kartiba-kada-diplomati-diplomatiska-un-konsulara-dienesta-amatpersonas-darbinieki-specializetie-ataseji-sakaru-virsnieki-karavi...
http://likumi.lv/ta/id/227897-kartiba-kada-diplomati-diplomatiska-un-konsulara-dienesta-amatpersonas-darbinieki-specializetie-ataseji-sakaru-virsnieki-karavi...
http://likumi.lv/ta/id/227897-kartiba-kada-diplomati-diplomatiska-un-konsulara-dienesta-amatpersonas-darbinieki-specializetie-ataseji-sakaru-virsnieki-karavi...
http://likumi.lv/ta/id/227897-kartiba-kada-diplomati-diplomatiska-un-konsulara-dienesta-amatpersonas-darbinieki-specializetie-ataseji-sakaru-virsnieki-karavi...
http://likumi.lv/ta/id/227897-kartiba-kada-diplomati-diplomatiska-un-konsulara-dienesta-amatpersonas-darbinieki-specializetie-ataseji-sakaru-virsnieki-karavi...
http://likumi.lv/ta/id/227897-kartiba-kada-diplomati-diplomatiska-un-konsulara-dienesta-amatpersonas-darbinieki-specializetie-ataseji-sakaru-virsnieki-karavi...
http://likumi.lv/ta/id/227897-kartiba-kada-diplomati-diplomatiska-un-konsulara-dienesta-amatpersonas-darbinieki-specializetie-ataseji-sakaru-virsnieki-karavi...
http://likumi.lv/ta/id/254560-noteikumi-par-valsts-un-pasvaldibu-instituciju-amatpersonu-un-darbinieku-darba-samaksu-un-tas-noteiksanas-kartibu
http://likumi.lv/ta/id/254560-noteikumi-par-valsts-un-pasvaldibu-instituciju-amatpersonu-un-darbinieku-darba-samaksu-un-tas-noteiksanas-kartibu
http://likumi.lv/ta/id/254560-noteikumi-par-valsts-un-pasvaldibu-instituciju-amatpersonu-un-darbinieku-darba-samaksu-un-tas-noteiksanas-kartibu
http://likumi.lv/ta/id/254560-noteikumi-par-valsts-un-pasvaldibu-instituciju-amatpersonu-un-darbinieku-darba-samaksu-un-tas-noteiksanas-kartibu
http://likumi.lv/ta/id/254560-noteikumi-par-valsts-un-pasvaldibu-instituciju-amatpersonu-un-darbinieku-darba-samaksu-un-tas-noteiksanas-kartibu
http://likumi.lv/ta/id/254560-noteikumi-par-valsts-un-pasvaldibu-instituciju-amatpersonu-un-darbinieku-darba-samaksu-un-tas-noteiksanas-kartibu
http://likumi.lv/ta/id/264500-kartiba-kada-iekslietu-ministrijas-sistemas-iestazu-un-ieslodzijuma-vietu-parvaldes-amatpersona-ar-specialo-dienesta-pakapi-kur...
http://likumi.lv/ta/id/264500-kartiba-kada-iekslietu-ministrijas-sistemas-iestazu-un-ieslodzijuma-vietu-parvaldes-amatpersona-ar-specialo-dienesta-pakapi-kur...
http://likumi.lv/ta/id/264500-kartiba-kada-iekslietu-ministrijas-sistemas-iestazu-un-ieslodzijuma-vietu-parvaldes-amatpersona-ar-specialo-dienesta-pakapi-kur...
http://likumi.lv/ta/id/264500-kartiba-kada-iekslietu-ministrijas-sistemas-iestazu-un-ieslodzijuma-vietu-parvaldes-amatpersona-ar-specialo-dienesta-pakapi-kur...
http://likumi.lv/ta/id/264500-kartiba-kada-iekslietu-ministrijas-sistemas-iestazu-un-ieslodzijuma-vietu-parvaldes-amatpersona-ar-specialo-dienesta-pakapi-kur...
http://likumi.lv/ta/id/264500-kartiba-kada-iekslietu-ministrijas-sistemas-iestazu-un-ieslodzijuma-vietu-parvaldes-amatpersona-ar-specialo-dienesta-pakapi-kur...
http://likumi.lv/ta/id/264500-kartiba-kada-iekslietu-ministrijas-sistemas-iestazu-un-ieslodzijuma-vietu-parvaldes-amatpersona-ar-specialo-dienesta-pakapi-kur...
http://likumi.lv/ta/id/264500-kartiba-kada-iekslietu-ministrijas-sistemas-iestazu-un-ieslodzijuma-vietu-parvaldes-amatpersona-ar-specialo-dienesta-pakapi-kur...
http://likumi.lv/ta/id/264500-kartiba-kada-iekslietu-ministrijas-sistemas-iestazu-un-ieslodzijuma-vietu-parvaldes-amatpersona-ar-specialo-dienesta-pakapi-kur...
http://likumi.lv/ta/id/264500-kartiba-kada-iekslietu-ministrijas-sistemas-iestazu-un-ieslodzijuma-vietu-parvaldes-amatpersona-ar-specialo-dienesta-pakapi-kur...
https://likumi.lv/ta/id/293656-pilsonibas-un-migracijas-lietu-parvaldes-maksas-pakalpojumu-cenradis
https://likumi.lv/ta/id/293656-pilsonibas-un-migracijas-lietu-parvaldes-maksas-pakalpojumu-cenradis
https://likumi.lv/ta/id/293656-pilsonibas-un-migracijas-lietu-parvaldes-maksas-pakalpojumu-cenradis
https://likumi.lv/ta/id/293656-pilsonibas-un-migracijas-lietu-parvaldes-maksas-pakalpojumu-cenradis
https://likumi.lv/ta/id/294003-iekslietu-ministrijas-veselibas-un-sporta-centra-maksas-pakalpojumu-cenradis
https://likumi.lv/ta/id/294003-iekslietu-ministrijas-veselibas-un-sporta-centra-maksas-pakalpojumu-cenradis
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Iekšējās kontroles pasākumi Ārējais regulējums (galvenie tiesību akti) Iekšējais regulējums (galvenie iekšējie tiesību akti) 

Iekšējie normatīvie akti, kas 

pieņemti no 01.01.2019. līdz 

25.07.2019. 

Atsauces un saites 

veselības un sporta centra maksas 

pakalpojumu cenrādis”  

Ministru kabineta 2017.gada 7.novembra 

noteikumi Nr.662 “Noteikumi par valsts 

tiešās pārvaldes iestāžu un citu valsts un 

pašvaldību institūciju amatpersonu 

(darbinieku) atlīdzības un personu 

uzskaites sistēmu"  

Ministru kabineta 2017.gada 

19.decembra noteikumi Nr.769 

“Tieslietu ministrijas pamatbudžeta 

programmas “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu 

konfiskācijas fonds” finanšu līdzekļu 

izmantošanas kārtība”  

Ministru kabineta 2019.gada 29.janvāra 

noteikumi Nr.51 “Ceturkšņa pārskatu 

sagatavošanas un iesniegšanas kārtība” 

Ministru kabineta 2018.gada 13.februāra 

noteikumi Nr.87 “Grāmatvedības 

uzskaites kārtība budžeta iestādēs”  

Ministru kabineta 2018.gada 10.aprīļa 

instrukcija Nr.2 “Instrukcija par valsts 

budžeta izpildes analīzi” 

Ministru kabineta 2018.gada 3.maija 

noteikumi Nr.256 “Valsts policijas 

koledžas maksas pakalpojumu cenrādis” 

Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija 

noteikumi Nr.344 “Gada pārskata 

sagatavošanas kārtība” 

Ministru kabineta 2018.gada 17.jūlija 

noteikumi Nr.421 “Kārtība, kādā veic 

gadskārtējā valsts budžeta likumā 

noteiktās apropriācijas izmaiņas” 

https://likumi.lv/ta/id/294003-iekslietu-ministrijas-veselibas-un-sporta-centra-maksas-pakalpojumu-cenradis
https://likumi.lv/ta/id/294003-iekslietu-ministrijas-veselibas-un-sporta-centra-maksas-pakalpojumu-cenradis
https://likumi.lv/ta/id/295098-noteikumi-par-valsts-tiesas-parvaldes-iestazu-un-citu-valsts-un-pasvaldibu-instituciju-amatpersonu-darbinieku-atlidzibas
https://likumi.lv/ta/id/295098-noteikumi-par-valsts-tiesas-parvaldes-iestazu-un-citu-valsts-un-pasvaldibu-instituciju-amatpersonu-darbinieku-atlidzibas
https://likumi.lv/ta/id/295098-noteikumi-par-valsts-tiesas-parvaldes-iestazu-un-citu-valsts-un-pasvaldibu-instituciju-amatpersonu-darbinieku-atlidzibas
https://likumi.lv/ta/id/295098-noteikumi-par-valsts-tiesas-parvaldes-iestazu-un-citu-valsts-un-pasvaldibu-instituciju-amatpersonu-darbinieku-atlidzibas
https://likumi.lv/ta/id/295098-noteikumi-par-valsts-tiesas-parvaldes-iestazu-un-citu-valsts-un-pasvaldibu-instituciju-amatpersonu-darbinieku-atlidzibas
https://likumi.lv/ta/id/295098-noteikumi-par-valsts-tiesas-parvaldes-iestazu-un-citu-valsts-un-pasvaldibu-instituciju-amatpersonu-darbinieku-atlidzibas
https://likumi.lv/ta/id/296013-tieslietu-ministrijas-pamatbudzeta-programmas-noziedzigi-iegutu-lidzeklu-konfiskacijas-fonds-finansu-lidzeklu-izmantosanas
https://likumi.lv/ta/id/296013-tieslietu-ministrijas-pamatbudzeta-programmas-noziedzigi-iegutu-lidzeklu-konfiskacijas-fonds-finansu-lidzeklu-izmantosanas
https://likumi.lv/ta/id/296013-tieslietu-ministrijas-pamatbudzeta-programmas-noziedzigi-iegutu-lidzeklu-konfiskacijas-fonds-finansu-lidzeklu-izmantosanas
https://likumi.lv/ta/id/296013-tieslietu-ministrijas-pamatbudzeta-programmas-noziedzigi-iegutu-lidzeklu-konfiskacijas-fonds-finansu-lidzeklu-izmantosanas
https://likumi.lv/ta/id/296013-tieslietu-ministrijas-pamatbudzeta-programmas-noziedzigi-iegutu-lidzeklu-konfiskacijas-fonds-finansu-lidzeklu-izmantosanas
https://likumi.lv/ta/id/296013-tieslietu-ministrijas-pamatbudzeta-programmas-noziedzigi-iegutu-lidzeklu-konfiskacijas-fonds-finansu-lidzeklu-izmantosanas
https://likumi.lv/ta/id/304555
https://likumi.lv/ta/id/304555
https://likumi.lv/ta/id/304555
https://likumi.lv/ta/id/297134
https://likumi.lv/ta/id/297134
https://likumi.lv/ta/id/297134
https://likumi.lv/ta/id/298289-instrukcija-par-valsts-budzeta-izpildes-analizi
https://likumi.lv/ta/id/298289-instrukcija-par-valsts-budzeta-izpildes-analizi
https://likumi.lv/ta/id/298289-instrukcija-par-valsts-budzeta-izpildes-analizi
https://likumi.lv/ta/id/298798
https://likumi.lv/ta/id/298798
https://likumi.lv/ta/id/298798
https://likumi.lv/ta/id/300000
https://likumi.lv/ta/id/300000
https://likumi.lv/ta/id/300000
https://likumi.lv/ta/id/300437-kartiba-kada-veic-gadskarteja-valsts-budzeta-likuma-noteiktas-apropriacijas-izmainas
https://likumi.lv/ta/id/300437-kartiba-kada-veic-gadskarteja-valsts-budzeta-likuma-noteiktas-apropriacijas-izmainas
https://likumi.lv/ta/id/300437-kartiba-kada-veic-gadskarteja-valsts-budzeta-likuma-noteiktas-apropriacijas-izmainas
https://likumi.lv/ta/id/300437-kartiba-kada-veic-gadskarteja-valsts-budzeta-likuma-noteiktas-apropriacijas-izmainas


13 

 

Iekšējās kontroles pasākumi Ārējais regulējums (galvenie tiesību akti) Iekšējais regulējums (galvenie iekšējie tiesību akti) 

Iekšējie normatīvie akti, kas 

pieņemti no 01.01.2019. līdz 

25.07.2019. 

Atsauces un saites 

Ministru kabineta 2018.gada 

11.decembra instrukcija Nr.8 “Instrukcija 

par valsts budžeta tāmēm” 

Ministru kabineta 2018.gada 

18.decembra noteikumi Nr.804 “Kārtība, 

kādā Valsts kase nodrošina elektronisko 

informācijas apmaiņu” 

Ministru kabineta 2019.gada 2.jūlija 

noteikumi Nr.287 “Valsts robežsardzes 

koledžas maksas pakalpojumu cenrādis” 

 Grāmatvedības jomā 

4.2. izstrādātās un ieviestās 

procedūras nodrošina, ka 

grāmatvedības uzskaite un 

cita informācija ir patiesa, 

salīdzināma, savlaicīga, 

nozīmīga, saprotama un 

pilnīga: 

Likums “Par grāmatvedību” 

Likums par budžetu un finanšu vadību 

Ministru kabineta 2005.gada 

22.novembra noteikumi Nr.875 

“Noteikumi par budžetu finansēšanas 

klasifikāciju”  

Ministru kabineta 2005.gada 

13.decembra noteikumi Nr.934 

“Noteikumi par budžetu izdevumu 

klasifikāciju atbilstoši funkcionālajām 

kategorijām”  

 Ministru kabineta 2005.gada 

27.decembra noteikumi Nr.1031 

“Noteikumi par budžetu izdevumu 

klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām 

kategorijām”  

Ministru kabineta 2005.gada 

27.decembra noteikumi Nr.1032 

“Noteikumi par budžetu ieņēmumu 

klasifikāciju” 

Iekšlietu ministrijas 2012.gada 25.septembra iekšējie 

noteikumi Nr.1-10/33 „Inventarizācijas veikšanas kārtība” 

Iekšlietu ministrijas 2013.gada 15.novembra iekšējie 

noteikumi Nr.1-10/37 “Inventarizācijas veikšanas kārtība 

Iekšlietu ministrijā” 

Iekšlietu ministrijas 2014.gada 16.janvāra iekšējie 

noteikumi Nr.1-10/5 “Grāmatvedības dokumentu aprites 

kārtība” 

Iekšlietu ministrijas 2014.gada 25.februāra iekšējie 

noteikumi Nr.1-10/14 “Komandējumu organizēšanas 

kārtība Iekšlietu ministrijā” 

Iekšlietu ministrijas 2014.gada 11.novembra iekšējie 

noteikumi Nr.1-10/41 „Grāmatvedības uzskaites kārtība 

Iekšlietu ministrijā un tās padotībā esošajās iestādēs” 

Iekšlietu ministrijas 2014.gada 23.decembra iekšējie 

noteikumi Nr.1-10/47 “Gada pārskata sagatavošanas 

kārtība Iekšlietu ministrijā un tās padotībā esošajās 

iestādēs” 

Iekšlietu ministrijas 2016.gada 17.jūnija iekšējie noteikumi 

Nr.1-10/14 “Kārtība, kādā saņem, uzskaita un noraksta 

materiālās vērtības Iekšlietu ministrijā” 

Iekšlietu ministrijas 

2019.gada 7.maija iekšējie 

noteikumi Nr.1-10/11 

“Grozījumi  Iekšlietu 

ministrijas 2016.gada 

17.oktobra iekšējie 

noteikumi Nr.1-10/27 

“Ceturkšņa pārskata 

sagatavošanas kārtība 

Iekšlietu ministrijā un tās 

padotībā esošajās iestādēs””  

 

 

DocsVision sistēma, 

FVD lietvedība 

 

https://likumi.lv/ta/id/303639-instrukcija-par-valsts-budzeta-tamem
https://likumi.lv/ta/id/303639-instrukcija-par-valsts-budzeta-tamem
https://likumi.lv/ta/id/303639-instrukcija-par-valsts-budzeta-tamem
https://likumi.lv/ta/id/303862
https://likumi.lv/ta/id/303862
https://likumi.lv/ta/id/303862
https://likumi.lv/ta/id/303862
https://likumi.lv/ta/id/307919
https://likumi.lv/ta/id/307919
https://likumi.lv/ta/id/307919
http://likumi.lv/doc.php?id=66460
http://likumi.lv/doc.php?id=58057
http://likumi.lv/ta/id/122159-noteikumi-par-budzetu-finansesanas-klasifikaciju
http://likumi.lv/ta/id/122159-noteikumi-par-budzetu-finansesanas-klasifikaciju
http://likumi.lv/ta/id/122159-noteikumi-par-budzetu-finansesanas-klasifikaciju
http://likumi.lv/ta/id/122159-noteikumi-par-budzetu-finansesanas-klasifikaciju
http://likumi.lv/ta/id/123806-noteikumi-par-budzetu-izdevumu-klasifikaciju-atbilstosi-funkcionalajam-kategorijam
http://likumi.lv/ta/id/123806-noteikumi-par-budzetu-izdevumu-klasifikaciju-atbilstosi-funkcionalajam-kategorijam
http://likumi.lv/ta/id/123806-noteikumi-par-budzetu-izdevumu-klasifikaciju-atbilstosi-funkcionalajam-kategorijam
http://likumi.lv/ta/id/123806-noteikumi-par-budzetu-izdevumu-klasifikaciju-atbilstosi-funkcionalajam-kategorijam
http://likumi.lv/ta/id/123806-noteikumi-par-budzetu-izdevumu-klasifikaciju-atbilstosi-funkcionalajam-kategorijam
http://likumi.lv/ta/id/123806-noteikumi-par-budzetu-izdevumu-klasifikaciju-atbilstosi-funkcionalajam-kategorijam
http://likumi.lv/ta/id/124833-noteikumi-par-budzetu-izdevumu-klasifikaciju-atbilstosi-ekonomiskajam-kategorijam
http://likumi.lv/ta/id/124833-noteikumi-par-budzetu-izdevumu-klasifikaciju-atbilstosi-ekonomiskajam-kategorijam
http://likumi.lv/ta/id/124833-noteikumi-par-budzetu-izdevumu-klasifikaciju-atbilstosi-ekonomiskajam-kategorijam
http://likumi.lv/ta/id/124833-noteikumi-par-budzetu-izdevumu-klasifikaciju-atbilstosi-ekonomiskajam-kategorijam
http://likumi.lv/ta/id/124833-noteikumi-par-budzetu-izdevumu-klasifikaciju-atbilstosi-ekonomiskajam-kategorijam
http://likumi.lv/ta/id/124831-noteikumi-par-budzetu-ienemumu-klasifikaciju
http://likumi.lv/ta/id/124831-noteikumi-par-budzetu-ienemumu-klasifikaciju
http://likumi.lv/ta/id/124831-noteikumi-par-budzetu-ienemumu-klasifikaciju
http://likumi.lv/ta/id/124831-noteikumi-par-budzetu-ienemumu-klasifikaciju
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Iekšējās kontroles pasākumi Ārējais regulējums (galvenie tiesību akti) Iekšējais regulējums (galvenie iekšējie tiesību akti) 

Iekšējie normatīvie akti, kas 

pieņemti no 01.01.2019. līdz 

25.07.2019. 

Atsauces un saites 

Ministru kabineta 2018.gada 13.februāra 

noteikumi Nr.87 “Grāmatvedības 

uzskaites kārtība budžeta iestādēs”  

Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija 

noteikumi Nr.344 “Gada pārskata 

sagatavošanas kārtība” 

 

 

 

Iekšlietu ministrijas 2016.gada 17.jūnija iekšējie noteikumi 

Nr.1-10/17 “Iekšlietu ministrijas Grāmatvedības padomes 

nolikums” 

Iekšlietu ministrijas 2016.gada 17.oktobra iekšējie 

noteikumi Nr.1-10/27 “Ceturkšņa pārskata sagatavošanas 

kārtība Iekšlietu ministrijā un tās padotībā esošajās 

iestādēs”  

Iekšlietu ministrijas 2017.gada 7.jūnija iekšējie noteikumi 

Nr.1-10/17 “Maksājumu uzraudzības un pieteikumu Valsts 

kasei saskaņošanas kārtība”  

Iekšlietu ministrijas 2018.gada 4.decembra iekšējie 

noteikumi Nr.1-10/27 “Kārtība, kādā Iekšlietu ministrijā 

nodarbinātos nodrošina ar saimniecības inventāru un 

kancelejas piederumiem” 

 

 

 

 Projektu kontroles jomā 

4.2. izstrādātās un ieviestās 

procedūras nodrošina, ka 

grāmatvedības uzskaite un 

cita informācija ir patiesa, 

salīdzināma, savlaicīga, 

nozīmīga, saprotama un 

pilnīga: 

Vispārīgās programmas “Solidaritāte un 

migrācijas plūsmu pārvaldība” ietvaros 

izveidoto fondu vadības likums 

 

 

Ministru kabineta 2010.gada 13.aprīļa 

noteikumi Nr.384 “Vispārīgās 

programmas “Solidaritāte un migrācijas 

plūsmu pārvaldība” ietvaros izveidotā 

Eiropas Ārējo robežu fonda, Eiropas 

Atgriešanās fonda un Eiropas Bēgļu 

fonda projektu atlases un tehniskās 

palīdzības aktivitātes īstenošanas 

kārtība” 

 Ministru kabineta 2010.gada 27.jūlija 

noteikumi Nr.676  

“Vispārīgās programmas “Solidaritāte un 

Iekšlietu ministrijas 2015.gada 12.augusta  rīkojums Nr. 1-

12/1860 “Par Iekšējās drošības fonda un Patvēruma, 

migrācijas un integrācijas fonda atbildīgās iestādes 

atbilstības apstiprināšanu” 

Iekšlietu ministrijas 2015.gada 21.augusta  rīkojums Nr. 1-

12/1925 “Par Iekšējās drošības fonda un Patvēruma, 

migrācijas un integrācijas fonda tehniskās palīdzības 

finanšu līdzekļu sadalījuma apstiprināšanu” 

Iekšlietu ministrijas 2015.gada 28.augusta rīkojums Nr.1-

12/2001 “Par Iekšējās drošības fonda un Patvēruma, 

migrācijas un integrācijas fonda tehniskās palīdzības 

budžeta apstiprināšanu” 

Iekšlietu ministrijas 2015.gada 26.oktobra rīkojums Nr.1-

12/2441 “Par vērtēšanas komisijas izveidošanu Iekšējās 

drošības fonda un Patvēruma, migrācijas un integrācijas 

 DocsVision sistēma, 

FVD lietvedība 

 

https://likumi.lv/ta/id/297134
https://likumi.lv/ta/id/297134
https://likumi.lv/ta/id/297134
https://likumi.lv/ta/id/300000
https://likumi.lv/ta/id/300000
https://likumi.lv/ta/id/300000
http://likumi.lv/doc.php?id=190507
http://likumi.lv/doc.php?id=190507
http://likumi.lv/doc.php?id=190507
http://likumi.lv/ta/id/208153-visparigas-programmas-solidaritate-un-migracijas-plusmu-parvaldiba-ietvaros-izveidota-eiropas-arejo-robezu-fonda-eiropas-atgrie...
http://likumi.lv/ta/id/208153-visparigas-programmas-solidaritate-un-migracijas-plusmu-parvaldiba-ietvaros-izveidota-eiropas-arejo-robezu-fonda-eiropas-atgrie...
http://likumi.lv/ta/id/208153-visparigas-programmas-solidaritate-un-migracijas-plusmu-parvaldiba-ietvaros-izveidota-eiropas-arejo-robezu-fonda-eiropas-atgrie...
http://likumi.lv/ta/id/208153-visparigas-programmas-solidaritate-un-migracijas-plusmu-parvaldiba-ietvaros-izveidota-eiropas-arejo-robezu-fonda-eiropas-atgrie...
http://likumi.lv/ta/id/208153-visparigas-programmas-solidaritate-un-migracijas-plusmu-parvaldiba-ietvaros-izveidota-eiropas-arejo-robezu-fonda-eiropas-atgrie...
http://likumi.lv/ta/id/208153-visparigas-programmas-solidaritate-un-migracijas-plusmu-parvaldiba-ietvaros-izveidota-eiropas-arejo-robezu-fonda-eiropas-atgrie...
http://likumi.lv/ta/id/208153-visparigas-programmas-solidaritate-un-migracijas-plusmu-parvaldiba-ietvaros-izveidota-eiropas-arejo-robezu-fonda-eiropas-atgrie...
http://likumi.lv/ta/id/208153-visparigas-programmas-solidaritate-un-migracijas-plusmu-parvaldiba-ietvaros-izveidota-eiropas-arejo-robezu-fonda-eiropas-atgrie...
http://likumi.lv/ta/id/208153-visparigas-programmas-solidaritate-un-migracijas-plusmu-parvaldiba-ietvaros-izveidota-eiropas-arejo-robezu-fonda-eiropas-atgrie...
http://likumi.lv/ta/id/214196-visparigas-programmas-solidaritate-un-migracijas-plusmu-parvaldiba-ietvaros-izveidoto-fondu-vadibas-un-kontroles-kartiba
http://likumi.lv/ta/id/214196-visparigas-programmas-solidaritate-un-migracijas-plusmu-parvaldiba-ietvaros-izveidoto-fondu-vadibas-un-kontroles-kartiba
http://likumi.lv/ta/id/214196-visparigas-programmas-solidaritate-un-migracijas-plusmu-parvaldiba-ietvaros-izveidoto-fondu-vadibas-un-kontroles-kartiba
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Iekšējās kontroles pasākumi Ārējais regulējums (galvenie tiesību akti) Iekšējais regulējums (galvenie iekšējie tiesību akti) 

Iekšējie normatīvie akti, kas 

pieņemti no 01.01.2019. līdz 

25.07.2019. 

Atsauces un saites 

migrācijas plūsmu pārvaldība” ietvaros 

izveidoto fondu vadības un kontroles 

kārtība” 

 

fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda projektu 

iesniegumu atlasei” 

Iekšlietu ministrijas 2017.gada rīkojums Nr.1-12/1532 

“Par Iekšējās drošības fonda un Patvēruma, migrācijas un 

integrācijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda 

projekta iesnieguma veidlapas un metodisko norādījumu 

veidlapas apstiprināšanu”  

Iekšlietu ministrijas 2018.gada 14.februāra rīkojums Nr.1-

12/196 “Par Iekšējās drošības fonda un Patvēruma, 

migrācijas un integrācijas fonda tehniskās palīdzības 

finanšu līdzekļu sadalījuma un Iekšlietu ministrijas 

tehniskās palīdzības budžeta apstiprināšanu” 

 

Iekšlietu ministrijas 2018.gada 12.aprīļa rīkojums Nr.1-

12/587 “Par Iekšlietu ministrijas atbildīgajām 

amatpersonām un struktūrvienībām Iekšējās drošības 

fonda un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 

2014.-2020.gada plānošanas perioda ietvaros” 

Iekšlietu ministrijas 2018.gada 17.aprīļa rīkojums Nr.1-

12/618 “Par vērtēšanas komisijas izveidošanu Iekšējās 

drošības fonda un Patvēruma, migrācijas un integrācijas 

fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda projektu 

iesniegumu atlasei” 

Iekšlietu ministrijas 2018.gada 14.decembra rīkojums 

Nr.1-12/1909 “Par Iekšlietu ministrijas tehniskās 

palīdzības budžeta 2019.-2022.gadam apstiprināšanu 

Iekšējās drošības fonda un Patvēruma, migrācijas un 

integrācijas fonda ietvaros” 

 

 Eiropas Ekonomikas zonas finanšu 

instrumenta un Norvēģijas finanšu 

instrumenta 2009.—2014.gada perioda 

vadības likums 

Ministru kabineta 2012.gada  9.oktobra 

noteikumi Nr. 694 “Eiropas Ekonomikas 

Iekšlietu ministrijas 2014.gada 19.maija iekšējie noteikumi 

Nr.1-10/20 „Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-

2014.gada programmas LV08 “Latvijas korekcijas 

dienestu un Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu 

reforma” ietvaros apstiprinātā projekta īstenošanas un 

finanšu kontroles kārtība” 

 DocsVision sistēma, 

FVD lietvedība 

 

http://likumi.lv/ta/id/214196-visparigas-programmas-solidaritate-un-migracijas-plusmu-parvaldiba-ietvaros-izveidoto-fondu-vadibas-un-kontroles-kartiba
http://likumi.lv/ta/id/214196-visparigas-programmas-solidaritate-un-migracijas-plusmu-parvaldiba-ietvaros-izveidoto-fondu-vadibas-un-kontroles-kartiba
http://likumi.lv/ta/id/214196-visparigas-programmas-solidaritate-un-migracijas-plusmu-parvaldiba-ietvaros-izveidoto-fondu-vadibas-un-kontroles-kartiba
http://likumi.lv/ta/id/214196-visparigas-programmas-solidaritate-un-migracijas-plusmu-parvaldiba-ietvaros-izveidoto-fondu-vadibas-un-kontroles-kartiba
http://likumi.lv/ta/id/243910-eiropas-ekonomikas-zonas-finansu-instrumenta-un-norvegijas-finansu-instrumenta-2009-2014-gada-perioda-vadibas-likums
http://likumi.lv/ta/id/243910-eiropas-ekonomikas-zonas-finansu-instrumenta-un-norvegijas-finansu-instrumenta-2009-2014-gada-perioda-vadibas-likums
http://likumi.lv/ta/id/243910-eiropas-ekonomikas-zonas-finansu-instrumenta-un-norvegijas-finansu-instrumenta-2009-2014-gada-perioda-vadibas-likums
http://likumi.lv/ta/id/243910-eiropas-ekonomikas-zonas-finansu-instrumenta-un-norvegijas-finansu-instrumenta-2009-2014-gada-perioda-vadibas-likums
http://likumi.lv/ta/id/252222-eiropas-ekonomikas-zonas-finansu-instrumenta-un-norvegijas-finansu-instrumenta-2009-2014-gada-perioda-vadibas-noteikumi
http://likumi.lv/ta/id/252222-eiropas-ekonomikas-zonas-finansu-instrumenta-un-norvegijas-finansu-instrumenta-2009-2014-gada-perioda-vadibas-noteikumi
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Iekšējās kontroles pasākumi Ārējais regulējums (galvenie tiesību akti) Iekšējais regulējums (galvenie iekšējie tiesību akti) 

Iekšējie normatīvie akti, kas 

pieņemti no 01.01.2019. līdz 

25.07.2019. 

Atsauces un saites 

zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas 

finanšu instrumenta 2009.–2014.gada 

perioda vadības noteikumi”  

Ministru kabineta 2014.gada 8.aprīļa 

noteikumi Nr.191 “Norvēģijas finanšu 

instrumenta 2009.–2014.gada perioda 

programmas "Latvijas korekcijas 

dienestu un Valsts policijas īslaicīgās 

aizturēšanas vietu reforma" īstenošanas 

kārtība”  

Iekšlietu ministrijas 2016.gada 5.decembra iekšējie 

noteikumi Nr.1-10/35 „Norvēģijas finanšu instrumenta 

2009.-2014.gada perioda programmas “Latvijas korekcijas 

dienestu un Valsts policijas īslaicīgās aizstūrēšanas vietu 

reforma” iepriekš noteiktā Valsts policijas projekta 

noslēguma nosacījumu izpildes un izpildes uzraudzības 

kārtība”   

 Iekšējās drošības fonda un Patvēruma, 

migrācijas un integrācijas fonda 2014.—

2020.gada plānošanas perioda vadības 

likums 

Ministru kabineta 2015.gada 28.jūlija 

noteikumi Nr.432 “Iekšējās drošības 

fonda un Patvēruma, migrācijas un 

integrācijas fonda 2014.–2020. gada 

plānošanas dokumentu izstrādes un 

projektu iesniegumu atlases kārtība” 

Ministru kabineta 2015.gada 28.jūlija 

noteikumi Nr.433 “Iekšējās drošības 

fonda un Patvēruma, migrācijas un 

integrācijas fonda 2014.–2020. gada 

plānošanas perioda pārvaldības un 

kontroles sistēmas izveides un finanšu 

vadības un kontroles kārtība” 

 

 

Iekšlietu ministrijas 2015.gada 7.augusta iekšējie 

noteikumi Nr.1-10/33 “Iekšējās drošības fonda un 

Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014.-

2020.gada plānošanas perioda projekta iepirkumu plāna 

pārbaudes, iepirkuma dokumentācijas un norises 

pirmspārbaudes kārtība” 

Iekšlietu ministrijas 2015.gada 7.augusta iekšējie 

noteikumi Nr.1-10/34 “Iekšējās drošības fonda un 

Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014.-

2020.gada plānošanas perioda projektu finansējuma 

plānošanas, finansēšanas un administratīvo pārbaužu 

veikšanas kārtība” 

Iekšlietu ministrijas 2015.gada 7.augusta iekšējie 

noteikumi Nr.1-10/35 “Pārbaudes projektu īstenošanas 

vietās plānošanas, veikšanas, dokumentēšanas un ziņojuma 

sagatavošanas kārtība Iekšējās drošības fonda un 

Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014.-

2020.gada plānošanas perioda ietvaros” 

Iekšlietu ministrijas 2015.gada 24.augusta iekšējie 

noteikumi Nr.1-10/36 “Iekšējās drošības fonda un 

Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014.-

2020.gada plānošanas perioda ziņojumu sagatavošanas, 

apstiprināšanas un iesniegšanas Eiropas Komisijā kārtība” 

Iekšlietu ministrijas 2015.gada 27.augusta iekšējie 

noteikumi Nr.1-10/37 “Iekšējās drošības fonda un 

Iekšlietu ministrijas 

2019.gada 7.janvāra iekšējie 

noteikumi Nr.1-12/34 “Par 

grozījumu Iekšējās drošības 

fonda un Patvēruma, 

migrācijas un integrācijas 

fonda 2014.-2020.gada 

plānošanas perioda projekta 

iesnieguma veidlapas un 

metodisko norādījumu 

veidlapas apstiprināšanu” 

 

Iekšlietu ministrijas 

2019.gada 14.februāra 

rīkojums Nr.1-12/221 “Par 

Patvēruma, migrācijas un 

integrācijas fonda 2014.-

2020.gada plānošanas 

perioda Pārvaldības un 

kontroles sistēmas apraksta 

apstiprināšanu”  

[atzīts par spēku zaudējušu 

Iekšlietu ministrijas 

2016.gada 17.jūnija 

rīkojums Nr.1-12/1277 

“Patvēruma, migrācijas un 

DocsVision sistēma, 

FVD lietvedība 

 

http://likumi.lv/ta/id/252222-eiropas-ekonomikas-zonas-finansu-instrumenta-un-norvegijas-finansu-instrumenta-2009-2014-gada-perioda-vadibas-noteikumi
http://likumi.lv/ta/id/252222-eiropas-ekonomikas-zonas-finansu-instrumenta-un-norvegijas-finansu-instrumenta-2009-2014-gada-perioda-vadibas-noteikumi
http://likumi.lv/ta/id/252222-eiropas-ekonomikas-zonas-finansu-instrumenta-un-norvegijas-finansu-instrumenta-2009-2014-gada-perioda-vadibas-noteikumi
http://likumi.lv/ta/id/252222-eiropas-ekonomikas-zonas-finansu-instrumenta-un-norvegijas-finansu-instrumenta-2009-2014-gada-perioda-vadibas-noteikumi
http://likumi.lv/ta/id/265704-norvegijas-finansu-instrumenta-2009-2014-gada-perioda-programmas-latvijas-korekcijas-dienestu-un-valsts-policijas-islaicigas-ai...
http://likumi.lv/ta/id/265704-norvegijas-finansu-instrumenta-2009-2014-gada-perioda-programmas-latvijas-korekcijas-dienestu-un-valsts-policijas-islaicigas-ai...
http://likumi.lv/ta/id/265704-norvegijas-finansu-instrumenta-2009-2014-gada-perioda-programmas-latvijas-korekcijas-dienestu-un-valsts-policijas-islaicigas-ai...
http://likumi.lv/ta/id/265704-norvegijas-finansu-instrumenta-2009-2014-gada-perioda-programmas-latvijas-korekcijas-dienestu-un-valsts-policijas-islaicigas-ai...
http://likumi.lv/ta/id/265704-norvegijas-finansu-instrumenta-2009-2014-gada-perioda-programmas-latvijas-korekcijas-dienestu-un-valsts-policijas-islaicigas-ai...
http://likumi.lv/ta/id/265704-norvegijas-finansu-instrumenta-2009-2014-gada-perioda-programmas-latvijas-korekcijas-dienestu-un-valsts-policijas-islaicigas-ai...
http://likumi.lv/ta/id/265704-norvegijas-finansu-instrumenta-2009-2014-gada-perioda-programmas-latvijas-korekcijas-dienestu-un-valsts-policijas-islaicigas-ai...
http://likumi.lv/ta/id/274963-ieksejas-drosibas-fonda-un-patveruma-migracijas-un-integracijas-fonda-2014-2020-gada-planosanas-perioda-vadibas-likums
http://likumi.lv/ta/id/274963-ieksejas-drosibas-fonda-un-patveruma-migracijas-un-integracijas-fonda-2014-2020-gada-planosanas-perioda-vadibas-likums
http://likumi.lv/ta/id/274963-ieksejas-drosibas-fonda-un-patveruma-migracijas-un-integracijas-fonda-2014-2020-gada-planosanas-perioda-vadibas-likums
http://likumi.lv/ta/id/274963-ieksejas-drosibas-fonda-un-patveruma-migracijas-un-integracijas-fonda-2014-2020-gada-planosanas-perioda-vadibas-likums
http://likumi.lv/ta/id/275750-ieksejas-drosibas-fonda-un-patveruma-migracijas-un-integracijas-fonda-2014-2020-gada-planosanas-dokumentu-izstrades-un-projektu...
http://likumi.lv/ta/id/275750-ieksejas-drosibas-fonda-un-patveruma-migracijas-un-integracijas-fonda-2014-2020-gada-planosanas-dokumentu-izstrades-un-projektu...
http://likumi.lv/ta/id/275750-ieksejas-drosibas-fonda-un-patveruma-migracijas-un-integracijas-fonda-2014-2020-gada-planosanas-dokumentu-izstrades-un-projektu...
http://likumi.lv/ta/id/275750-ieksejas-drosibas-fonda-un-patveruma-migracijas-un-integracijas-fonda-2014-2020-gada-planosanas-dokumentu-izstrades-un-projektu...
http://likumi.lv/ta/id/275750-ieksejas-drosibas-fonda-un-patveruma-migracijas-un-integracijas-fonda-2014-2020-gada-planosanas-dokumentu-izstrades-un-projektu...
http://likumi.lv/ta/id/275750-ieksejas-drosibas-fonda-un-patveruma-migracijas-un-integracijas-fonda-2014-2020-gada-planosanas-dokumentu-izstrades-un-projektu...
http://likumi.lv/ta/id/275751-ieksejas-drosibas-fonda-un-patveruma-migracijas-un-integracijas-fonda-2014-2020-gada-planosanas-perioda-parvaldibas-un-kontrole...
http://likumi.lv/ta/id/275751-ieksejas-drosibas-fonda-un-patveruma-migracijas-un-integracijas-fonda-2014-2020-gada-planosanas-perioda-parvaldibas-un-kontrole...
http://likumi.lv/ta/id/275751-ieksejas-drosibas-fonda-un-patveruma-migracijas-un-integracijas-fonda-2014-2020-gada-planosanas-perioda-parvaldibas-un-kontrole...
http://likumi.lv/ta/id/275751-ieksejas-drosibas-fonda-un-patveruma-migracijas-un-integracijas-fonda-2014-2020-gada-planosanas-perioda-parvaldibas-un-kontrole...
http://likumi.lv/ta/id/275751-ieksejas-drosibas-fonda-un-patveruma-migracijas-un-integracijas-fonda-2014-2020-gada-planosanas-perioda-parvaldibas-un-kontrole...
http://likumi.lv/ta/id/275751-ieksejas-drosibas-fonda-un-patveruma-migracijas-un-integracijas-fonda-2014-2020-gada-planosanas-perioda-parvaldibas-un-kontrole...
http://likumi.lv/ta/id/275751-ieksejas-drosibas-fonda-un-patveruma-migracijas-un-integracijas-fonda-2014-2020-gada-planosanas-perioda-parvaldibas-un-kontrole...
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Iekšējās kontroles pasākumi Ārējais regulējums (galvenie tiesību akti) Iekšējais regulējums (galvenie iekšējie tiesību akti) 

Iekšējie normatīvie akti, kas 

pieņemti no 01.01.2019. līdz 

25.07.2019. 

Atsauces un saites 

Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014.-

2020.gada plānošanas perioda ierobežotas projektu 

iesniegumu atlases projektu iesniegumu vērtēšanas 

komisijas nolikums” 

Iekšlietu ministrijas 2015.gada 27.augusta iekšējie 

noteikumi Nr.1-10/38 “Iekšējās drošības fonda un 

Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014.-

2020.gada plānošanas perioda projektu iesniegumu atlases 

organizēšanas kārtība” 

Iekšlietu ministrijas 2015.gada 27.augusta iekšējie 

noteikumi Nr.1-10/39  “Patvēruma, migrācijas un 

integrācijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda 

atklātas projektu iesniegamu atlases projektu iesniegumu 

vērtēšanas komisijas nolikums” 

Iekšlietu ministrijas 2015.gada 23.novembra iekšējie 

noteikumi Nr.1-10/46 “Iekšējās drošības fonda un 

Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014.-

2020.gada plānošanas perioda granta līguma slēgšanas, 

granta līguma precizējumu un grozījumu apstiprināšanas 

kārtība” 

Iekšlietu ministrijas 2015.gada 7.decembra iekšējie 

noteikumi Nr.1-10/50 “Iekšējās drošības fonda un 

Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014.-

2020.gada plānošanas perioda nacionālās programmas un 

īstenošanas plāna sagatavošanas, apstiprināšanas  un 

uzraudzības un publicitātes organizēšanas kārtība”  

Iekšlietu ministrijas 2016.gada 9.jūnija iekšējie noteikumi 

Nr.1-10/12 “Kultūras ministrijas kā Patvēruma, migrācijas 

un integrācijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda 

deleģētās iestādes funkciju izpildes uzraudzības kārtība” 

Iekšlietu ministrijas 2017.gada 14.decembra rīkojums 

Nr.1-12/2883 “Par patvēruma, migrācijas un integrācijas 

fonda (2014.-2020.gadam) uzraudzības komitejas sastāva 

izveidošanu” 

integrācijas fonda 2014.-

2020.gada plānošanas 

perioda Pārvaldības un 

kontroles sistēmas apraksta 

apstiprināšanu”] 

 

Iekšlietu ministrijas 

2019.gada 21.marta 

rīkojums Nr.1-12/397 “Par 

Iekšējās drošības fonda 

projekta “Nelikumīgu 

līdzekļu plūsma un upuru 

atklāšanas sarežģījumi darba 

ekspluatācijas gadījumos” 

vadības grupas 

apstiprināšanu” 

Iekšlietu ministrijas 

2019.gada 15.maija rīkojums 

Nr.1-12/644 “Par grozījumu 

Iekšlietu ministrijas 

2017.gada 14.decembra 

rīkojumā Nr.1-12/2883 “Par 

patvēruma, migrācijas un 

integrācijas fonda (2014.-

2020.gadam) uzraudzības 

komitejas sastāva 

izveidošanu”” 

Iekšlietu ministrijas 

2019.gada 15.maija rīkojums 

Nr.1-12/645 “Par grozījumu 

Iekšlietu ministrijas 

2017.gada 14.decembra 

rīkojumā Nr.1-12/2884 “Par 

Iekšējās drošības fonda 

(2014.-2020.gadam) 
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Iekšējās kontroles pasākumi Ārējais regulējums (galvenie tiesību akti) Iekšējais regulējums (galvenie iekšējie tiesību akti) 

Iekšējie normatīvie akti, kas 

pieņemti no 01.01.2019. līdz 

25.07.2019. 

Atsauces un saites 

Iekšlietu ministrijas 2017.gada 14.decembra rīkojums 

Nr.1-12/2884 “Par Iekšējās drošības fonda (2014.-

2020.gadam) uzraudzības komitejas sastāva izveidošanu”  

Iekšlietu ministrijas 2018.gada 31.maija rīkojums Nr.1-

12/889 “Par Iekšējās drošības fonda un Patvēruma, 

migrācijas un integrācijas fonda 2014.-2020.gada 

plānošanas perioda granta līguma veidlapas, izmaksu 

attiecināmības nosacījumu un projektu vizuālās identitātes 

prasību vadlīniju apstiprināšanu” 

Iekšlietu ministrijas 2018.gada 5.decembra iekšējie 

noteikumi Nr.1-10/28 “Iekšējās drošības fonda un 

Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda tehniskās 

palīdzības plānošana, īstenošanas un pārbaudes kārtība” 

Iekšlietu ministrijas 2018.gada 5.decembra iekšējie 

noteikumi Nr.1-10/29 “Par Iekšlietu ministrijas 2015.gada 

3.decembra iekšējo noteikumu Nr.1-10/49  “Iekšējās 

drošības fonda un Patvēruma, migrācijas un integrācijas 

fonda tehniskās palīdzības plānošanas, īstenošanas un 

pārbaudes kārtība”  atzīšanu par spēku zaudējušiem”” 

Iekšlietu ministrijas 2018.gada 14.decembra rīkojums 

Nr.1-12/1909 “Par Iekšlietu ministrijas tehniskās 

palīdzības budžeta 2019.-2022.gadam apstiprināšanu 

Iekšējās drošības fonda un Patvēruma, migrācijas un 

integrācijas fonda ietvaros” 

Iekšlietu ministrijas 2019.gada 14.februāra rīkojums Nr.1-

12/221 “Par Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 

2014.-2020.gada plānošanas perioda Pārvaldības un 

kontroles sistēmas apraksta apstiprināšanu”  

 

uzraudzības komitejas 

sastāva izveidošanu”” 

Iekšlietu ministrijas 

2019.gada 5.jūnija rīkojums 

Nr.1-12/749 “Par grozījumu 

Iekšlietu ministrijas 

2017.gada 14.decembra 

rīkojumā Nr.1-12/2883 “Par 

patvēruma, migrācijas un 

integrācijas fonda (2014.-

2020.gadam) uzraudzības 

komitejas sastāva 

izveidošanu”” 

Iekšlietu ministrijas 

2019.gada 5.jūnija rīkojums 

Nr.1-12/645 “Par grozījumu 

Iekšlietu ministrijas 

2017.gada 14.decembra 

rīkojumā Nr.1-12/2884 “Par 

Iekšējās drošības fonda 

(2014.-2020.gadam) 

uzraudzības komitejas 

sastāva izveidošanu”” 

Iekšlietu ministrijas 

2019.gada 18.jūlija rīkojums 

Nr.1-12/945 “Par grozījumu 

Iekšlietu ministrijas 

2018.gada 31.maija 

rīkojumā Nr.1-12/889 “Par 

Iekšējās drošības fonda un 

Patvēruma, migrācijas un 

integrācijas fonda 2014.-

2020.gada plānošanas 

perioda granta līguma 

veidlapas, izmaksu 

attiecināmības nosacījumu 
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Iekšējās kontroles pasākumi Ārējais regulējums (galvenie tiesību akti) Iekšējais regulējums (galvenie iekšējie tiesību akti) 

Iekšējie normatīvie akti, kas 

pieņemti no 01.01.2019. līdz 

25.07.2019. 

Atsauces un saites 

un projektu vizuālās 

identitātes prasību vadlīniju 

apstiprināšanu” 

Iekšlietu ministrijas 

2019.gada 22.jūlija rīkojums 

Nr.1-12/955 “Par grozījumu 

Iekšlietu ministrijas 

2017.gada 14.decembra 

rīkojumā Nr.1-12/2884 “Par 

Iekšējās drošības fonda 

(2014.-2020.gadam) 

uzraudzības komitejas 

sastāva izveidošanu”” 

Iekšlietu ministrijas 

2019.gada 22.jūlija rīkojums 

Nr.1-12/956 “Par grozījumu 

Iekšlietu ministrijas 

2017.gada 14.decembra 

rīkojumā Nr.1-12/2883 “Par 

patvēruma, migrācijas un 

integrācijas fonda (2014.-

2020.gadam) uzraudzības 

komitejas sastāva 

izveidošanu”” 

 Eiropas Ekonomikas zonas finanšu 

instrumenta un Norvēģijas finanšu 

instrumenta 2014.—2021. gada perioda 

vadības likums 

 

Ministru kabineta 2018.gada 

13.novembra noteikumi Nr. 683 “Eiropas 

Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 

un Norvēģijas finanšu instrumenta 

2014.–2021. gada perioda vadības 

noteikumi” 

   

https://likumi.lv/ta/id/298840-eiropas-ekonomikas-zonas-finansu-instrumenta-un-norvegijas-finansu-instrumenta-2014-2021-gada-perioda-vadibas-likums
https://likumi.lv/ta/id/298840-eiropas-ekonomikas-zonas-finansu-instrumenta-un-norvegijas-finansu-instrumenta-2014-2021-gada-perioda-vadibas-likums
https://likumi.lv/ta/id/298840-eiropas-ekonomikas-zonas-finansu-instrumenta-un-norvegijas-finansu-instrumenta-2014-2021-gada-perioda-vadibas-likums
https://likumi.lv/ta/id/298840-eiropas-ekonomikas-zonas-finansu-instrumenta-un-norvegijas-finansu-instrumenta-2014-2021-gada-perioda-vadibas-likums
https://likumi.lv/ta/id/303045-eiropas-ekonomikas-zonas-finansu-instrumenta-un-norvegijas-finansu-instrumenta-2014-2021-gada-perioda-vadibas-noteikumi
https://likumi.lv/ta/id/303045-eiropas-ekonomikas-zonas-finansu-instrumenta-un-norvegijas-finansu-instrumenta-2014-2021-gada-perioda-vadibas-noteikumi
https://likumi.lv/ta/id/303045-eiropas-ekonomikas-zonas-finansu-instrumenta-un-norvegijas-finansu-instrumenta-2014-2021-gada-perioda-vadibas-noteikumi
https://likumi.lv/ta/id/303045-eiropas-ekonomikas-zonas-finansu-instrumenta-un-norvegijas-finansu-instrumenta-2014-2021-gada-perioda-vadibas-noteikumi
https://likumi.lv/ta/id/303045-eiropas-ekonomikas-zonas-finansu-instrumenta-un-norvegijas-finansu-instrumenta-2014-2021-gada-perioda-vadibas-noteikumi
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Iekšējās kontroles pasākumi Ārējais regulējums (galvenie tiesību akti) Iekšējais regulējums (galvenie iekšējie tiesību akti) 

Iekšējie normatīvie akti, kas 

pieņemti no 01.01.2019. līdz 

25.07.2019. 

Atsauces un saites 

4.3. veikti citi kontroles 

pasākumi, lai nodrošinātu 

finanšu un citu resursu 

efektīvu un lietderīgu 

izmantošanu, ievērojot labas 

pārvaldības principus 

 Iekšlietu ministrijas 2008.gada 28.marta iekšējie noteikumi 

Nr.11 “Kārtība, kādā Iekšlietu ministrijā un tās padotībā 

esošajās iestādēs sagatavo, slēdz, reģistrē un uzskaita 

nekustamā īpašuma nomas, apakšnomas, īres un 

patapinājuma līgumus”  

Iekšlietu ministrijas 2008.gada 19.decembra iekšējie 

noteikumi Nr.54 “Iekšlietu ministrijas komisijas par 

pabalsta smagas nelaimes gadījumā un mācību maksas 

kompensācijas piešķiršanu”  

Iekšlietu ministrijas 2009.gada 12.maija iekšējie noteikumi 

Nr.33 “Kārtība, kādā Iekšlietu ministrijā slēdz līgumus par 

preču un pakalpojumu saņemšanu”  

Iekšlietu ministrijas 2009.gada 2.jūnija iekšējie noteikumi 

Nr.39 „Kārtība kādā Iekšlietu ministrijā izmanto 

ministrijas padotības iestādes valdījumā esošos dienesta 

transportlīdzekļus” 

Iekšlietu ministrijas 2012.gada 12.aprīļa iekšējie noteikumi 

Nr.1-10/14 „Kārtība, kādā Iekšlietu ministrija un tās 

padotībā esošās iestādes pārstāv Latvijas Republikas 

intereses Eiropas Savienības jautājumos un nodrošina ar to 

saistīto dokumentu izstrādi, saskaņošanu un 

apstiprināšanu” 

Iekšlietu ministrijas 2013.gada 3.aprīļa iekšējie noteikumi 

Nr.1-10/13 “Publisko iepirkumu veikšanas kārtība” 

Iekšlietu ministrijas 2014.gada 9.jūnija iekšējie noteikumi 

Nr.1-10/25 “Kārtība, kādā plāno, organizē un kontrolē 

valsts materiālo rezervju atjaunināšanu” 

Iekšlietu ministrijas 2014.gada 21.oktobra iekšējie 

noteikumi Nr.1-10/38 “Vadības dokumentu izstrādes, 

aktualizēšanas, ieviešanas un novērtēšanas kārtība Iekšlietu 

ministrijā un tās padotībā esošajās iestādēs” 

Iekšlietu ministrijas 

2019.gada 22.februāra 

noteikumi Nr.1-10/2 

“Grozījumi Iekšlietu 

ministrijas 2013.gada 

3.aprīļa iekšējos noteikumos 

Nr.1-10/13 “Publisko 

iepirkumu veikšanas 

kārtība”” 

 

Iekšlietu ministrijas 

2019.gada 3.marta iekšējie 

noteikumi Nr.1-10/6 

”Kārtība, kādā Iekšlietu 

ministrija veic uzraudzību 

par tās valdījumā esošo 

valsts nekustamo īpašumu 

iznomāšanu” 

[Atzīti par spēku 

zaudējušiem Iekšlietu 

ministrijas 2015.gada 

31.jūlija iekšējie noteikumi 

Nr.1-10/30 ”Kārtība, kādā 

Iekšlietu ministrija veic 

uzraudzību par tās valdījumā 

esošo valsts nekustamo 

īpašumu iznomāšanu” ]. 

Iekšlietu ministrijas 

2019.gada 14.marta iekšējie 

noteikumi Nr.1-10/7 

“Dzīvojamo telpu 

izmantošanas kārtība” 

Iekšlietu ministrijas 

2019.gada 21.marta 

rīkojums Nr.401 “Par valsts 

DocsVision sistēma, 

FVD lietvedība 
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Iekšējās kontroles pasākumi Ārējais regulējums (galvenie tiesību akti) Iekšējais regulējums (galvenie iekšējie tiesību akti) 

Iekšējie normatīvie akti, kas 

pieņemti no 01.01.2019. līdz 

25.07.2019. 

Atsauces un saites 

Iekšlietu ministrijas 2014.gada 28.novembra iekšējie 

noteikumi Nr.1-10/43 “Noteikumi par pakalpojumu līgumu 

un uzņēmuma līgumu slēgšanu” 

Iekšlietu ministrijas 2015.gada 16.marta iekšējie noteikumi 

Nr.1-10/12 “Kvalifikācijas paaugstināšanas organizēšanas 

un ar to saistīto izdevumu segšanas un mācību maksas 

atmaksas kārtība Iekšlietu ministrijā”   

Iekšlietu ministrijas 2017.gada 6.marta iekšējie noteikumi 

Nr.1-10/8 “Kārtība, kādā veic Iekšlietu ministrijas 

valdījumā esošo Nodrošinājuma valsts aģentūras 

pārvaldīšanā un nomā nodoto nekustamo īpašumu un 

lietošanu” 

Iekšlietu ministrijas 2017.gada 5.jūlija iekšējie noteikumi 

Nr.1-10/21 “Konsultatīvās iepirkumu padomes nolikums” 

Iekšlietu ministrijas 2018.gada 19.jūnija rīkojums Nr.1-

12/981 “Par darba grupas izveidi” 

Iekšlietu ministrijas 2018.gada 19.jūlija iekšējie noteikumi 

Nr.1-10/17 “Bruņojuma aprites kārtība” 

Iekšlietu ministrijas 2019.gada 3.marta iekšējie noteikumi 

Nr.1-10/6 ”Kārtība, kādā Iekšlietu ministrija veic 

uzraudzību par tās valdījumā esošo valsts nekustamo 

īpašumu iznomāšanu” 

Iekšlietu ministrijas 2019.gada 14.marta iekšējie noteikumi 

Nr.1-10/7 “Dzīvojamo telpu izmantošanas kārtība” 

Iekšlietu ministrijas 2019.gada 21.marta rīkojums Nr.401 

“Par valsts materiālo rezervju veidošanu un pārvaldīšanu” 

Iekšlietu ministrijas 2019.gada 22.marta rīkojums Nr.1-

12/411 “Par Iekšlietu ministrijas 2018.gada publiskā 

pārskata sagatavošanu” 

 

materiālo rezervju veidošanu 

un pārvaldīšanu” 

Iekšlietu ministrijas 

2019.gada 29.marta iekšējie 

noteikumi Nr.1-10/9 

“Grozījumi Iekšlietu 

ministrijas 2013.gada 

3.aprīļa iekšējos noteikumos 

Nr.1-10/13 “Publisko 

iepirkumu veikšanas 

kārtība”” 

Iekšlietu ministrijas 

2019.gada 22.marta 

rīkojums Nr.1-12/411 “Par 

Iekšlietu ministrijas 

2018.gada publiskā pārskata 

sagatavošanu” 

Iekšlietu ministrijas 

2019.gada 1.aprīļa iekšējie 

noteikumi Nr.1-10/10 

“Grozījumi Iekšlietu 

ministrijas 2017.gada 

6.marta iekšējos noteikumos 

Nr.1-10/8 “Kārtība, kādā 

veic Iekšlietu ministrijas 

valdījumā esošo 

Nodrošinājuma valsts 

aģentūras pārvaldīšanā un 

nomā nodoto nekustamo 

īpašumu un lietošanu”” 

Iekšlietu ministrijas 

2019.gada 15.aprīļa 

rīkojums Nr.1-12/500 “Par 

grozījumiem Iekšlietu 

ministrijas 2018.gada 

19.jūnija rīkojumā Nr.1-
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Iekšējās kontroles pasākumi Ārējais regulējums (galvenie tiesību akti) Iekšējais regulējums (galvenie iekšējie tiesību akti) 

Iekšējie normatīvie akti, kas 

pieņemti no 01.01.2019. līdz 

25.07.2019. 

Atsauces un saites 

12/981 “Par darba grupas 

izveidi”” 

 V. Iekšējās kontroles elements: INFORMĀCIJAS UN SAZIŅAS NODROŠINĀŠANA 

5.5. izstrādāta informācijas 

sistēmu drošības politika, un 

darbinieki ar to ir 

iepazīstināti 

 Iekšlietu ministrijas 2007.gada 5.septembra iekšējie 

noteikumi Nr. 49 “Informācijas sistēmu lietošanas 

noteikumi Iekšlietu ministrijā un tās padotībā esošajās 

iestādēs”  

Iekšlietu ministrijas 2008.gada 23.maija iekšējie noteikumi 

Nr.14 “Informācijas sistēmu izmantošanas uzraudzība 

Iekšlietu ministrijā”  

Iekšlietu ministrijas 2011.gada 22.jūnija  noteikumi Nr.24 

“Iekšlietu ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu 

informācijas un komunikācijas tehnoloģiju resursu 

drošības pārvaldības pamatprincipi” 

Iekšlietu ministrijas 2011.gada 28.oktobra noteikumi Nr.38 

“Iekšlietu ministrijas Informācijas centra sniegto 

informācijas un tehnoloģiju pakalpojumu pieteikšanas un 

saņemšanas organizēšanas kārtība” 

Iekšlietu ministrijas 2012.gada 6.augusta iekšējie 

noteikumi Nr.1-10/26 “Iekšlietu ministrijas un tās padotībā 

esošo iestāžu datu pārraides tīklu administrēšanas kārtība” 

Iekšlietu ministrijas 2012.gada 6.augusta iekšējie 

noteikumi Nr.1-10/27 „Kārtība, kādā nodrošina Iekšlietu 

ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu nodarbināto 

piekļuvi interneta resursiem” 

Iekšlietu ministrijas 2013.gada 2.aprīļa noteikumi Nr.1-

10/12 „Resursu vadības sistēmas „Horizon” drošības 

noteikumi” 

Iekšlietu ministrijas 2017.gada 2.janvāra iekšējie 

noteikumi Nr.1-10/1 “Iekšlietu ministrijas un tās padotībā 

esošo iestāžu nodarbināto nodrošināšanas kārtība ar 

informācijas un komunikācijas tehnoloģiju resursiem” 
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Iekšējās kontroles pasākumi Ārējais regulējums (galvenie tiesību akti) Iekšējais regulējums (galvenie iekšējie tiesību akti) 

Iekšējie normatīvie akti, kas 

pieņemti no 01.01.2019. līdz 

25.07.2019. 

Atsauces un saites 

Iekšlietu ministrijas 2017.gada 6.marta iekšējie noteikumi 

Nr.1-10/7 „Kārtība, kādā Iekšlietu ministrijā un tās 

padotībā esošajās iestādēs izmanto saziņas līdzekļus” 

 


