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Satura rādītājs 

I. Iekšlietu nozares stratēģisko prioritāšu īstenošana 

1. Efektīva resursu izmantošana funkciju izpildē, kā arī augsta pakalpojuma sniegšanas kvalitāte. 

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

3. Inovācijas - progresīvi risinājumi un labās prakses radīšana. 

II. Citi uzdevumi un pasākumi. 

 

Pielikums Nr.1.: Plānošanas dokumenti, pamatnostādnes, konceptuālie ziņojumi un citi rīcības dokumenti 

Pielikums Nr.2.: Starptautiskie projekti1 

  

                                           
1 Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie un finansētie projekti un pasākumi 
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Ministrijas struktūrvienību un padotības iestāžu saīsinājumi 

ELSSD Iekšlietu ministrijas Eiropas lietu un starptautiskās sadarbības departaments 

FVD Iekšlietu ministrijas Finanšu vadības departaments 

IDB Iekšējās drošības birojs 

IeM Iekšlietu ministrija 

IeM IC Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs 

IeM VSC Iekšlietu ministrijas Veselības un sporta centrs 

ISN Iekšlietu ministrijas Informātikas un sakaru nodaļa 

JD Iekšlietu ministrijas Juridiskais departaments 

KN Iekšlietu ministrijas Komunikācijas nodaļa 

NPD Iekšlietu ministrijas Nozares politikas departaments 

NVA Nodrošinājuma valsts aģentūra 

PMLP Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde 

PVAD Iekšlietu ministrijas Personāla vadības un administratīvais departaments 

VDD Valsts drošības dienests 

VP Valsts policija 

VRS Valsts robežsardze 

VUGD Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests 
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Preambula 

Iekšlietu ministrijas darba plāns 2020. gadam (turpmāk – Darba plāns) ir institūcijas vadības dokuments, kas nodrošina Iekšlietu ministrijas darbības 

stratēģijas 2020.-2022. gadam (turpmāk – Stratēģija)2 izpildi. Iekšlietu ministrijas (turpmāk – Ministrija) vadības un politikas plānošanas dokumentu 

pamatā ir Iekšlietu nozares stratēģijas mērķu karte3 (turpmāk – Mērķu karte), kurā ir definēta Ministrijas misija, vīzija, vērtības, stratēģiskās prioritātes, 

mērķi un svarīgākie snieguma rādītāji. 

Darba plāna struktūra ir veidota, vadoties pēc Mērķu kartē noteiktajām stratēģiskajām prioritātēm: 

 Efektīva resursu izmantošana funkciju izpildē, kā arī augsta pakalpojuma sniegšanas kvalitāte; 

 Profesionāli, motivēti, uz attīstību orientēti, novērtēti darbinieki un komanda; 

 Inovācijas - progresīvi risinājumi un labās prakses radīšana. 

Šīs stratēģiskās prioritātes ir iekļautas arī Stratēģijā un paredz Ministrijas un tās padotības iestāžu procesu efektivizāciju un resursu optimizāciju, lai 

veiksmīgi īstenotu Valsts pārvaldes reformu plānā 20204 iezīmētās prioritātes: veicināt ekonomiju, efektivitāti un lietderību.  

Strādājot pie Darba plāna un nosakot veicamos uzdevumus, ir ņemtas vērā arī iekšlietu ministra noteiktās prioritātes 2020. gadam: 

 Saglabāt izdienas pensiju un sociālo garantiju apjomu; 

 Attīstīt iekšlietu nozares infrastruktūru; 

 Attīstīt iekšlietu nozares dienestu materiāltehnisko nodrošinājumu attiecībā uz funkciju izpildei nepieciešamo ekipējumu un transportlīdzekļiem. 

Šo ministra noteikto prioritāšu kontekstā tiks turpināts darbs, lai piesaistītu un noturētu kvalificētus speciālistus iekšlietu nozarē, nodrošinot 

konkurētspējīgu atalgojumu un motivējošu darba vidi visiem darbiniekiem.  

Ministrija un tās padotībā esošās iestādes, lai īstenotu noteiktās stratēģiskās prioritātes un sasniegtu definētos politiskos rezultātus, savas kompetences 

ietvaros iesaistās politikas plānošanas un citu rīcības dokumentu (pielikums Nr.1) izpildē, kā arī uzrauga un īsteno projektus (pielikums Nr.2) dažādu 

Eiropas Savienības un divpusējo finanšu instrumentu ietvaros. Kā īpaši nozīmīgi minami: 

 Pasākumu plāna noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas un sankciju neizpildes novēršanai laikposmam 

no 2020. līdz 2022. gadam īstenošana; 

 Nacionālā kriminālizlūkošanas modeļa (NKIM) ieviešana; 

 Valsts robežsardzes informācijas sistēmas (REIS) modernizācija, t.sk. Ieceļošanas/izceļošanas sistēmas izveidošana; 

 Eiropas Komisijas Strukturālo reformu atbalsta programmu (SRAP) īstenošana; 

                                           
2 Apstiprināta ar Ministrijas 2020. gada 19. februāra rīkojumu nr. 1-12/235 “Par Iekšlietu ministrijas darbības stratēģiju 2020.-2022. gadam”. 
3 Apstiprināta ar Ministrijas 2020. gada 19. februāra rīkojumu nr. 1-12/234 “Par iekšlietu nozares stratēģijas mērķu kartes apstiprināšanu”. 
4 Apstiprināts ar Ministru kabineta 2017. gada 24. novembra rīkojumu Nr. 701 “Par Valsts pārvaldes reformu plānu 2020”. 
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 Eiropas robežu uzraudzības sistēmas (EUROSUR) ieviešana. Nacionālā kopējā situācijas attēla izveidošana (2.posms). 

Ministrija un tās padotībā esošās iestādes īpašu uzmanību pievērsīs nacionālo pasākumu īstenošanai, lai līdz 2023.gadam nodrošinātu Eiropas Savienības 

robežu un drošības sistēmu jaunās arhitektūras ieviešanu5,  līdz 2022.gadam – Eiropas ceļošanas informācijas un atļauju sistēmas (ETIAS)6 ieviešanu, 

līdz 2021.gadam – Ieceļošanas/izceļošanas sistēmas (IIS) ieviešanu7, līdz 2022.gadam – Eiropas sodāmības reģistra informācijas sistēmu (ECRIS – 

TCN)8 ieviešanu un līdz 2021.gadam – Šengenas informācijas sistēmas (SIS)9 pilnveidošanu. 

Lai mazinātu administratīvo slogu un nedublētu atskaitīšanās procesu, Darba plānā netiek uzskaitīti citos plānošanas dokumentos definētie Ministrijas 

un tās padotības iestāžu veicamie uzdevumi, kā arī starptautiskie projekti, kurus Ministrija un tās padotības iestādes vada vai kuros tās ir iesaistītas. 

Ministrija un tās padotībā esošās iestādes arī turpina darbu pie uzdevumiem, kurus bija paredzēts pabeigt 2019. gadā, bet kuru izpilde dažādu iemeslu 

dēļ ir ieilgusi. Šie uzdevumi nav iekļauti Darba plānā, bet to izpilde turpinās arī 2020. gadā. 

Ministrija arī ņem vērā Valsts kontroles 2019. gada 18. decembra revīzijas ziņojuma “Vai valsts budžeta līdzekļi Latvijas Republikas robežas joslas 

infrastruktūras būvniecībai un uzturēšanai ir izlietoti likumīgi, sasniedzot izvirzītos mērķus un rezultātus?” secinājumus un ieteikumus. Tā kā valsts 

robežas drošība ir ne tikai iekšlietu nozares, bet nacionālās un Šengenas zonas drošības jautājums, revidentu secinājumi un ieteikumi tiks izmantoti, lai 

veiktu turpmākus uzlabojumus procesu un resursu vadības jomā ministrijā, Valsts robežsardzē, Nodrošinājuma valsts aģentūrā, kā arī citās Ministrijas 

padotības iestādēs. 

                                           
5
Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) 2019/817 (2019.gada 20.maijs), ar ko izveido satvaru ES informācijas sistēmu sadarbspējai robežu un vīzu jomā un groza Eiropas 

Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 767/2008, (ES) 2016/399, (ES) 2017/2226, (ES) 2018/1240, (ES) 2018/1726 un (ES) 2018/1861 un Padomes Lēmumus 2004/512/EK un 

2008/633/TI;   Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) 2019/818 (2019.gada 20.maijs), ar ko izveido satvaru ES informācijas sistēmu sadarbspējai policijas un tiesu iestāžu 

sadarbības, patvēruma un migrācijas jomā un groza Regulas (ES) 2018/1726, (ES) 2018/1862 un (ES) 2019/816 
6 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/1240 (2018. gada 12. septembris), ar ko izveido Eiropas ceļošanas informācijas un atļauju sistēmu (ETIAS) un groza Regulas 

(ES) Nr. 1077/2011, (ES) Nr. 515/2014, (ES) 2016/399, (ES) 2016/1624 un (ES) 2017/2226 
7 Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) 2017/2226 (2017.gada 30.novembris), ar ko izveido Ieceļošanas/izceļošanas sistēmu (IIS), lai reģistrētu to trešo valstu valstspiederīgo 

ieceļošanas un izceļošanas datus un ieceļošanas atteikumu datus, kur šķērso dalībvalstu ārējās robežas, un ar ko paredz nosacījumus piekļuvei IIS tiesībaizsardzības nolūkos, un ar ko 

groza Konvenciju, ar ko īsteno Šengenas nolīgumu, un Regulas (EK) Nr. 767/2008 un (ES) Nr. 1077/2011 
8 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2019/816 (2019. gada 17. aprīlis), ar ko Eiropas Sodāmības reģistru informācijas sistēmas papildināšanai izveido centralizētu sistēmu 

(ECRIS-TCN) tādu dalībvalstu identificēšanai, kurām ir informācija par notiesājošiem spriedumiem par trešo valstu valstspiederīgajiem un bezvalstniekiem, un ar ko groza Regulu 

(ES) 2018/1726;  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2019/884 (2019. gada 17. aprīlis), ar ko groza Padomes Pamatlēmumu 2009/315/TI attiecībā uz informācijas 

apmaiņu par trešo valstu valstspiederīgajiem un attiecībā uz Eiropas Sodāmības reģistru informācijas sistēmu (ECRIS) un ar ko aizstāj Padomes Lēmumu 2009/316/TI 
9 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/1862 (2018. gada 28. novembris) par Šengenas Informācijas sistēmas (SIS) izveidi, darbību un izmantošanu policijas sadarbībā 

un tiesu iestāžu sadarbībā krimināllietās un ar ko groza un atceļ Padomes Lēmumu 2007/533/TI un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1986/2006 un Komisijas 

Lēmumu 2010/261/ES;    Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/1861 (2018. gada 28. novembris) par Šengenas Informācijas sistēmas (SIS) izveidi, darbību un 

izmantošanu robežpārbaužu jomā un ar kuru groza Konvenciju, ar ko īsteno Šengenas nolīgumu, un groza un atceļ Regulu (EK) Nr. 1987/2006;     Eiropas Parlamenta un Padomes 

Regula (ES) 2018/1860 (2018. gada 28. novembris) par Šengenas informācijas sistēmas izmantošanu to trešo valstu valstspiederīgo atgriešanai, kuri dalībvalstīs uzturas nelikumīgi 
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Darba plāna sadaļā “Atbildīgā iestāde vai struktūrvienība” noteikta tikai viena iestāde vai ministrijas struktūrvienība, kas ir atbildīga par pasākuma 

koordinēšanu un uzraudzību, kā arī ziņos par pasākuma izpildi. Pārējām pasākuma īstenošanā iesaistītajām iestādēm un ministrijas struktūrvienībām ir 

pienākums sniegt atbildīgajai iestādei vai ministrijas struktūrvienībai nepieciešamo informāciju par attiecīgā pasākuma izpildi uz pieprasījuma pamata. 
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Ministrijas 2020. gada darba plāns  

Nr. 

p.k. 

Veicamie uzdevumi (pasākumi) 

 

Atbildīgā iestāde/  

struktūrvienība 

 

Iesaistītās iestādes/  

struktūrvienības 

Pasākuma 

īstenošanas 

termiņš 

(dd.mm.) 

Sasniedzamais rezultāts 

I. Iekšlietu nozares stratēģisko prioritāšu īstenošana. 

1. Efektīva resursu izmantošana funkciju izpildē, kā arī augsta pakalpojuma sniegšanas kvalitāte. 

1. 

Īstenot pasākumu kopumu Iekšlietu 

ministrijas resursu vadības sistēmas 

“HORIZON” papildu funkcionalitātes 

ieviešanai (tai skaitā papīra dokumentu 

aprites mazināšanai).  

 

 

PVAD 

FVD, VP, VRS, 

VUGD, IDB, 

PMLP, IeM IC, 

NVA, IeM VSC 

30.12. 

VP, VUGD, VRS, IDB, IC, 

NVA tiks uzsākta atvaļinājumu 

pieteikšana un apstiprināšana 

“HORIZON” sistēmā, netiks 

gatavoti rīkojumi par 

atvaļinājuma piešķiršanu, kā arī 

tiks veikti pasākumi, lai 

automātiski tiktu ģenerētas 

“tehniskās” aizvietošanas 

piemaksas, negatavojot 

atsevišķus rīkojuma 

dokumentus. 

Ministrijā un tās padotības 

iestādēs tiks uzsākta 

komandējumu pieteikšana un 

apstiprināšana “HORIZON” 

sistēmā, kā arī ar 

komandējumiem saistīto 

uzdevumu apstrāde, negatavojot 

par šiem procesiem atsevišķus 

rīkojuma dokumentus. 

2. 

Palielināt elektronisko dokumentu 

īpatsvaru. PVAD  30.12. 

Elektroniskie dokumenti veido 

50% no kopējā dokumentu 

skaita. 
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Nr. 

p.k. 

Veicamie uzdevumi (pasākumi) 

 

Atbildīgā iestāde/  

struktūrvienība 

 

Iesaistītās iestādes/  

struktūrvienības 

Pasākuma 

īstenošanas 

termiņš 

(dd.mm.) 

Sasniedzamais rezultāts 

3. 

Nodrošināt Valsts Civilās aizsardzības 

operacionālā vadības centra izspēli, 

Valdības mācības “Kristaps”. 

NPD VP, VRS, VUGD 01.09. 

Nodrošināta Valsts Civilās 

aizsardzības operacionālā 

vadības centra izspēle.  

4. 

Izstrādāt biznesa tehnisko specifikāciju 

analītiski ģeotelpiskajam rīkam, lai spētu 

nodrošināt plānotā Valsts civilās 

aizsardzības operacionālā centra darbību un 

Iekšlietu ministrijas iestāžu darbības 

pakalpojumu efektivitātes noteikšanu. 

VUGD IeM IC 30.12. 
Izstrādāta tehniskā 

specifikācija. 

5. 

Sagatavot ministrijas un padotības iestāžu 

trauksmes gatavības plānus, lai spētu  

nodrošināt ātru un koordinētu pāreju no 

ikdienas darba režīma uz pastiprinātu darba 

režīmu apdraudējuma gadījumos. 

NPD, VP, VDD, VRS, 

VUGD, IDB, PMLP, 

NVA, IeM IC, IeM 

VSC10 

 01.06. 
Iestāžu vadītāju apstiprināti 

trauksmes plāni. 

Izspēlēt ministrijas krīzes vadības mācības 

saskaņā ar izstrādāto trauksmes gatavības 

plānu. 

NPD VUGD, VP 01.11. 
Izspēlētas Iekšlietu ministrijas 

krīzes vadības mācības. 

6. 

Sagatavot priekšlikumus iekšlietu ministram 

par Krīzes vadības padomes sekretariāta 

struktūru, iesniegšanai Krīzes vadības 

padomei (Saskaņā ar Ministru kabineta 2011. 

gada 18. janvāra noteikumiem Nr. 42 “Krīzes 

vadības padomes nolikums”). 

VUGD  31.03. 
Priekšlikumi iesniegti Krīzes 

vadības padomē. 

7. 
Aktualizēt un apstiprināt Iekšlietu 

ministrijas kompleksa ilgtermiņa fiziskās 
NPD  01.10. 

Apstiprināts Iekšlietu 

ministrijas kompleksa 

ilgtermiņa fiziskās drošības 

                                           
10 NPD izstrādā Ministrijas trauksmes gatavības plānu. Pārējās norādītās iestādes atbilstoši savai kompetencei sagatavo katra savu trauksmes gatavības plānu. 
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Nr. 

p.k. 

Veicamie uzdevumi (pasākumi) 

 

Atbildīgā iestāde/  

struktūrvienība 

 

Iesaistītās iestādes/  

struktūrvienības 

Pasākuma 

īstenošanas 

termiņš 

(dd.mm.) 

Sasniedzamais rezultāts 

drošības režīma neatbilstību novēršanas 

plānu (28.03.2019. Nr.1-9-23-k). 

režīma neatbilstību novēršanas 

plāns (28.03.2019. Nr.1-9-23-

k). 

8. 

Izstrādāt un apstiprināt Iekšlietu ministrijas 

iekšējo noteikumu “Drošības pamatprasības 

Iekšlietu ministrijas administratīvo ēku 

kompleksā un tā slēgtajā teritorijā” 

grozījumus. 

NPD  30.12. 

Izstrādāti un apstiprināti  

grozījumi Iekšlietu ministrijas 

iekšējos noteikumos “Drošības 

pamatprasības Iekšlietu 

ministrijas administratīvo ēku 

kompleksā un tā slēgtajā 

teritorijā”. 

9. 
Izstrādāt un apstiprināt pasākumu plānu 

pretizlūkošanas risku mazināšanai. 
NPD  01.03. 

Izstrādāts un apstiprināts 

pasākumu plāns pretizlūkošanas 

risku mazināšanai.  

10. 

Izstrādāt priekšlikumus nepieciešamo 

nozares darba kvalitātes novērtēšanas datu 

iegūšanai un apstrādei.  

NPD  01.11. 

Iesniegts ziņojums valsts 

sekretāram ar situācijas 

aprakstu un priekšlikumiem 

turpmākai darbībai. 

11. 

Uzsākt aptaujas un veikt to rezultātu analīzi 

Iekšlietu ministrijas darbības stratēģijas 

2020.-2022. gadam nepieciešamo datu 

apkopošanai personāla vadības, efektīvas 

pārvaldības un inovāciju jomā. 

PVAD  15.05. 

Sagatavotas un īstenotas 

aptaujas ministrijā un tās 

padotībā esošajās iestādēs. 

12. 

Īstenot pasākumus, lai panāktu Iekšlietu 

ministrijas sociālo tīklu (Facebook, Twitter) 

sekotāju skaita pieaugumu un savlaicīgas 

komunikācijas īstenošanu ar iedzīvotājiem 

šajos tīklos. 

KN  30.12. 

Palielināts ministrijas Facebook 

lapas sekotāju skaits par 25% 

no 01.01.2020. 

Ministrija atbild uz iedzīvotāju 

jautājumiem sociālajos tīklos 

(Facebook, Twitter) vienas 

darba dienas laikā. 
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Nr. 

p.k. 

Veicamie uzdevumi (pasākumi) 

 

Atbildīgā iestāde/  

struktūrvienība 

 

Iesaistītās iestādes/  

struktūrvienības 

Pasākuma 

īstenošanas 

termiņš 

(dd.mm.) 

Sasniedzamais rezultāts 

13. 

Veikt pasākumus, lai mazinātu 

administratīvo slogu informācijas apritē par 

ministrijas padotības iestāžu bruņojumu, 

vienlaikus nodrošinot precīzu un pilnīgu 

Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu 

īpašumā vai valdījumā esošo ieroču 

uzskaiti, tai skaitā, izvērtējot 

nepieciešamību turpmāk uzturēt Ieroču 

reģistra klasificēto daļu. 

IeM IC 
VP, VRS, IDB, 

NVA 
31.05. 

Sagatavots ziņojums par Ieroču 

reģistra funkcionalitāti, tajā 

esošo datu apjomu un 

informācijas aprites procesu par 

ministrijas padotības iestāžu 

bruņojumu. 

14. 

Aktualizēt ar Iekšlietu ministrijas 2011. gada 

11.marta rīkojumu Nr. 395 apstiprinātās  

„Vadlīnijas īslaicīgās aizturēšanas vietu 

būvniecībai un iekārtošanai Iekšlietu 

ministrijas padotībā esošajās iestādēs” 

atbilstoši spēkā esošiem normatīviem aktiem 

būvniecības jomā. 

NPD VP, NVA 01.07. 
Aktualizētās vadlīnijas 

iesniegtas iekšlietu ministram. 

15. 

Aktualizēt  Iekšlietu ministrijas 2018. gada 

30. janvāra iekšējos noteikumus Nr. 1-10/3 

„Kārtība, kādā notiek informācijas un 

dokumentu aprite starp Valsts policiju un 

Nodrošinājuma valsts aģentūru” atbilstoši 

spēkā esošiem normatīviem aktiem. 

NVA NPD, VP 30.06. 
Apstiprināti aktualizētie iekšējie 

noteikumi. 

16. 

Atbilstoši Iekšlietu ministrijas Bruņojuma 

apgādes komisijas pieņemtajam lēmumam 

sagatavot bruņojuma iegādes plānu 

nākamajam gadam11. 

NVA  01.05. 

Sagatavots bruņojuma iegādes 

plāns 2021. gadam (plānu 

apstiprina aģentūras direktors, 

un tam piešķir statusu 

“informācija dienesta 

vajadzībām”) 

                                           
11

 Iekšlietu ministrijas 19.07.2018. iekšējie noteikumu Nr. 1-10/17 “Bruņojuma aprites kārtība” 10. p 
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Nr. 

p.k. 

Veicamie uzdevumi (pasākumi) 

 

Atbildīgā iestāde/  

struktūrvienība 

 

Iesaistītās iestādes/  

struktūrvienības 

Pasākuma 

īstenošanas 

termiņš 

(dd.mm.) 

Sasniedzamais rezultāts 

17. Infrastruktūras un materiāltehniskā nodrošinājuma attīstība 

17.1. 

Izstrādāt un iesniegt iekšlietu ministram 

Iekšlietu ministrijas valdījumā esošo 

nekustamo īpašumu attīstības plānu pieciem 

gadiem.12  

NVA 
NPD, VP, VRS, 

VUGD 
01.07. 

Izstrādāts un iesniegts attīstības 

plāns.  

17.2. 

Izstrādāt un iesniegt Ministru kabinetā 

informatīvo ziņojumu par iekšlietu nozarē 

vidējā termiņā īstenojamajiem prioritārajiem 

infrastruktūras uzlabošanas darbiem 

(būvniecību, rekonstrukciju/renovāciju) un 

šim mērķim nepieciešamo finansējumu.  

 

NVA FVD, NPD 01.05 

Izstrādāts informatīvais 

ziņojums un iesniegts Ministru 

kabinetā. 

Ja vidējā termiņa (2021.-2023.) budžeta 

likumprojekta sagatavošanas procesā tiks 

atbalstīta finansējuma piešķiršana šim 

mērķim, izstrādāt un iesniegt Ministru 

kabineta rīkojuma projektu par Iekšlietu 

ministrijas ilgtermiņa saistībām nozares 

nekustamo īpašumu attīstībai. 

NVA FVD, NPD 01.09. 
Rīkojuma projekts izstrādāts un 

iesniegts Ministru kabinetā. 

17.3. 

Izstrādāt un iesniegt Ministru kabinetā 

informatīvo ziņojumu par Iekšlietu 

ministrijai nepieciešamo finansējumu 

speciālo ugunsdzēsības un glābšanas 

transportlīdzekļu iegādei.  

VUGD FVD, NPD 01.05. 

Informatīvais ziņojums 

izstrādāts un iesniegts Ministru 

kabinetā. 

                                           
12

 Iekšlietu ministrijas 2018. gada 19. jūnija rīkojums Nr.1-12/981 “Par darba grupas izveidi”. 
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Nr. 

p.k. 

Veicamie uzdevumi (pasākumi) 

 

Atbildīgā iestāde/  

struktūrvienība 

 

Iesaistītās iestādes/  

struktūrvienības 

Pasākuma 

īstenošanas 

termiņš 

(dd.mm.) 

Sasniedzamais rezultāts 

Ja vidējā termiņa (2021.-2023.) budžeta 

likumprojekta sagatavošanas procesā tiks 

atbalstīta finansējuma piešķiršana šim 

mērķim, izstrādāt un iesniegt Ministru 

kabineta rīkojuma projektu par Iekšlietu 

ministrijas ilgtermiņa saistībām speciālo 

ugunsdzēsības un glābšanas 

transportlīdzekļu iegādei. 

VUGD FVD, NPD 01.09. 
Rīkojuma projekts izstrādāts un 

iesniegts Ministru kabinetā. 

17.4. 

Izstrādāt un iesniegt Ministru kabineta 

rīkojuma projektu par Iekšlietu ministrijas 

ilgtermiņa saistībām transportlīdzekļu nomai 

Valsts policijas funkciju izpildei. 

VP FVD, NPD 01.05. 
Projekti izstrādāti un iesniegti 

Ministru kabinetā. 

17.5. 

Izstrādāt un iesniegt Ministru kabinetā 

konceptuālo ziņojumu(-s) par finanšu 

ekonomiskā pamatojuma rezultātiem un 

paredzētajām darbībām būvniecības projektu 

īstenošanai nozarē, izmantojot privātās un 

publiskās partnerības modeli. 

NPD FVD 30.12. 

Konceptuālais ziņojums 

izstrādāts un iesniegts Ministru 

kabinetā. 

18. 

Izstrādāt veselības aprūpes un sociālo 

garantiju administrēšanas un fiziskās 

sagatavotības pārbaužu uzskaites un 

kontroles  sistēmas un  pašapkalpošanās 

portāla funkcionālās prasības ar mērķi 

izveidot un ieviest jaunu informācijas 

sistēmu, lai vienkāršotu, elektronizētu un 

mazinātu administratīvo slogu 

amatpersonām un padotības iestādēm. 

IeM VSC 

 

PVAD, VP, VRS, 

VUGD, IDB, IeM 

IC 

 

01.09. 

Izstrādāta tehniskā specifikācija 

un uzsākta iepirkuma 

procedūra. 
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Nr. 

p.k. 

Veicamie uzdevumi (pasākumi) 

 

Atbildīgā iestāde/  

struktūrvienība 

 

Iesaistītās iestādes/  

struktūrvienības 

Pasākuma 

īstenošanas 

termiņš 

(dd.mm.) 

Sasniedzamais rezultāts 

19. 

Izstrādāt Iekšlietu ministrijas Informācijas 

un komunikācijas tehnoloģiju darbības 

stratēģiju. 

ISN 

NPD, ELSSD, 

FVD, VP, VRS, 

VDD, VUGD, 

PMLP, IeM IC 

01.10. 
Izstrādāta un apstiprināta 

stratēģija. 

20. 

Pilnveidot Iekšlietu ministrijas sistēmas 

iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes 

dienesta gaitas likumā ietverto tiesisko 

regulējumu, lai precizētu amatu 

savienošanas pieļaujamās robežas, atļaujot 

savienot amatus saskaņā ar likumu “Par 

interešu konflikta novēršanu valsts 

amatpersonu darbībā”. 

JD  31.03. 
Likumprojekts iesniegts 

Ministru kabinetā. 

21. 

Izvērtēt tiesisko regulējumu attiecībā uz 

šaujamieroču iegādāšanās un glabāšanas 

ierobežojumiem, kas saistīti ar 

kriminālatbildību. 

JD  31.07. 

Informatīvais ziņojums (vai 

normatīvā akta projekts) 

iesniegts Ministru kabinetā.  

22. 

Izstrādāt, saskaņot un virzīt pieņemšanai 

Saeimā likumprojektu “Grozījums 

Noziedzīgi iegūtas mantas konfiskācijas 

izpildes likumā”, paredzot precizēt 

konfiscējamo līdzekļu apmēru, kas 

novirzāms finanšu un ekonomisko 

noziegumu apkarošanas kapacitātes 

stiprināšanai. 

JD FVD 31.03. 
Likumprojekts iesniegts 

Ministru kabinetā. 

23. 

Izstrādāt, saskaņot un virzīt parakstīšanai 

Latvijas Republikas valdības un Japānas 

valdības līguma par darba un brīvdienu 

vīzām projektu, lai vienkāršotu 

administratīvās procedūras abu valstu 

jaunajiem pilsoņiem, kuri vēlas iebraukt un 

uzturēties otras valsts teritorijā, lai 

JD  30.12. 
Likumprojekts iesniegts 

Ministru kabinetā. 

http://www.iem.gov.lv/lat/ministrija/struktura/valsts_sekretars/valsts_sekretara_vietnieks3/informatikas_un_sakaru_departaments/
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Nr. 

p.k. 

Veicamie uzdevumi (pasākumi) 

 

Atbildīgā iestāde/  

struktūrvienība 

 

Iesaistītās iestādes/  

struktūrvienības 

Pasākuma 

īstenošanas 

termiņš 

(dd.mm.) 

Sasniedzamais rezultāts 

papildinātu izglītību, gūtu darba pieredzi vai 

pilnveidotu zināšanas par otras valsts 

valodu, kultūru un sabiedrību. 

24. 

Izstrādāt, saskaņot un virzīt parakstīšanai 

Latvijas Republikas valdības un Korejas 

Republikas valdības līguma par darba un 

brīvdienu vīzām projektu, lai vienkāršotu 

administratīvās procedūras abu valstu 

jaunajiem pilsoņiem, kuri vēlas iebraukt un 

uzturēties otras valsts teritorijā, lai 

papildinātu izglītību, gūtu darba pieredzi vai 

pilnveidotu zināšanas par otras valsts 

valodu, kultūru un sabiedrību. 

JD 

 

30.12. 
Likumprojekts iesniegts 

Ministru kabinetā. 

25. 

Izstrādāt, saskaņot un virzīt parakstīšanai 

Latvijas Republikas valdības un Vjetnamas 

Sociālistiskās Republikas valdības līguma 

par tādu personu atpakaļuzņemšanu, kuras 

uzturas neatļauti, projektu, lai pilnveidotu 

atpakaļuzņemšanas tiesisko bāzi un 

nodrošinātu divu valstu sadarbību 

readmisijas procedūras īstenošanā. 

JD 

 

30.12. 
Likumprojekts iesniegts 

izskatīšanai Ministru kabinetā. 

26. Ārkārtas palīdzības izsaukumu pakalpojuma kvalitātes uzlabošana 

26.1. 

Nodrošināt vienotā ārkārtas palīdzības 

izsaukumu numura 112 darbības 

pilnveidošanu, tai skaitā atbilstoši mūsdienu 

tehnoloģisko iekārtu sniegtajām iespējām 

personas ģeogrāfiskās atrašanās vietas 

noteikšanai. 

IeM IC VP, VRS, VUGD 31.03. 
Informatīvā ziņojuma projekts 

iesniegts Ministru kabinetā. 
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Nr. 

p.k. 

Veicamie uzdevumi (pasākumi) 

 

Atbildīgā iestāde/  

struktūrvienība 

 

Iesaistītās iestādes/  

struktūrvienības 

Pasākuma 

īstenošanas 

termiņš 

(dd.mm.) 

Sasniedzamais rezultāts 

26.2. 

Nodrošināt ārkārtas palīdzības izsaukumu 

pakalpojuma kvalitātes attīstību un 

uzlabošanu atbilstoši 26.1. apakšpunktā 

minētajā informatīvajā ziņojumā 

paredzētajam. 

VUGD 

 

30.12. 

Uzlabota pakalpojuma ārkārtas 

palīdzības izsaukumu 

pakalpojuma kvalitāte. 

26.3. 

Izstrādāt, saskaņot un virzīt pieņemšanai 

grozījumus Elektronisko sakaru likumā 

atbilstoši 26.1. apakšpunktā minētajā 

informatīvajā ziņojumā paredzētajam, tai 

skaitā attiecībā uz datu apstrādes 

noteikumiem.  

JD 

 

30.12. 
Likumprojekts iesniegts 

Ministru kabinetā. 

27. 

Izstrādāt, saskaņot un virzīt Ministru 

kabineta noteikumu projektu “Iekšlietu 

ministrijas nolikums”, lai pilnveidotu 

Iekšlietu ministrijai noteikto funkciju saturu. 

JD 

 

30.12. 

Ministru kabineta noteikumu 

projekts iesniegts Ministru 

kabinetā. 

28. 

Izstrādāt, saskaņot un virzīt pieņemšanai 

Iekšlietu ministrijas reglamenta projektu, lai 

pilnveidotu Iekšlietu ministrijai noteikto 

funkciju saturu. 

JD 

 

30.12. Izdots reglaments. 

29. 

Saskaņot un virzīt apstiprināšanai Iekšlietu 

ministrijas iekšējo noteikumu projektu, lai 

pilnveidotu kārtību, kādā Iekšlietu 

ministrijas vadība saņem informāciju par 

projektā minētajiem noziedzīgajiem 

nodarījumiem un ārkārtējiem nodarījumiem 

no Iekšlietu ministrijas padotībā esošajām 

iestādēm, tādējādi nodrošinot efektīvāku 

informācijas apmaiņu.13 

JD 

 

01.05. Izdoti iekšējie noteikumi. 

                                           
13 Uzdevums izriet no Tiesību aktu projektu virzības komitejas 2019. gada 1. aprīļa sēdē noteiktā (TAPVK prot. Nr. 13, 8.§ 2. punkts). 
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Nr. 

p.k. 

Veicamie uzdevumi (pasākumi) 

 

Atbildīgā iestāde/  

struktūrvienība 

 

Iesaistītās iestādes/  

struktūrvienības 

Pasākuma 

īstenošanas 

termiņš 

(dd.mm.) 

Sasniedzamais rezultāts 

30. 

Izstrādāt, saskaņot un virzīt pieņemšanai 

grozījumus Ceļu satiksmes likumā, paredzot 

transportlīdzekļa vadītāja fizisko 

atstādināšanu, lai paaugstinātu ceļu 

satiksmes drošību. 

JD 

 

30.12. 
Likumprojekts iesniegts 

izskatīšanai Ministru kabinetā. 

31 

Izstrādāt, saskaņot un virzīt pieņemšanai 

tiesību aktus, kas paredz noteikt IDB 

kompetencē tiesības izmeklēt noziedzīgos 

nodarījumus, kurus izdarījušas Valsts 

ieņēmuma dienesta amatpersonas un 

darbinieki. 

JD 

 

30.12. 

Likumprojekts “Grozījumi 

Kriminālprocesa likumā” 

iesniegts izskatīšanai Ministru 

kabinetā. 

Likumprojekts “Grozījumi 

likumā “Par Valsts ieņēmumu 

dienestu”” iesniegts izskatīšanai 

Ministru kabinetā. 

Likumprojekts “Grozījumi 

Iekšējā drošības biroja likumā” 

iesniegts izskatīšanai Ministru 

kabinetā. 

32. Datu apmaiņas uzlabošana (paātrināšana) starp tiesībaizsardzības iestādēm un kredītiestādēm   

32.1. 

Izstrādāt, saskaņot un virzīt pieņemšanai 

Ministru kabinetā Ministru kabineta 

noteikumu projektu, paredzot daļēji 

automatizētu datu apstrādi starp procesa 

virzītājiem un kredītiestādēm. 

JD 

 

31.08. 
Ministru kabineta noteikumu 

projekts iesniegts izskatīšanai 

Ministru kabinetā. 

32.2. 

Izstrādāt informācijas sistēmu (tehnisko 

nodrošinājumu) automatizētai datu 

apstrādes nodrošināšanai starp procesa 

virzītājiem un kredītiestādēm atbilstoši 32.1. 

IeM IC 

 

30.12. Izstrādāta informācijas sistēma. 
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Nr. 

p.k. 

Veicamie uzdevumi (pasākumi) 

 

Atbildīgā iestāde/  

struktūrvienība 

 

Iesaistītās iestādes/  

struktūrvienības 

Pasākuma 

īstenošanas 

termiņš 

(dd.mm.) 

Sasniedzamais rezultāts 

apakšpunktā minētajam normatīvajam 

aktam. 

33. 

Izstrādāt, saskaņot un virzīt parakstīšanai 

Latvijas Republikas valdības un Krievijas 

Federācijas valdības līguma par Latvijas – 

Krievijas valsts robežas režīmu projektu, 

reglamentējot divu valstu sadarbību robežas 

režīma jautājumā, kā arī atrunājot robežas 

pilnvaroto pārstāvju sadarbības aspektus. 

JD VRS 30.12. 
Likumprojekts iesniegts 

izskatīšanai Ministru kabinetā. 

34. 

Izstrādāt, saskaņot un virzīt pieņemšanai 

Ministru kabinetā noteikumu projektu 

“Grozījumi Ministru kabineta 2001. gada 

5.jūnija noteikumos Nr.230 “Noteikumi par 

valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām 

iemaksām no valsts pamatbudžeta un valsts 

sociālās apdrošināšanas speciālajiem 

budžetiem””, lai pilnveidotu kārtību kādā 

tiek veiktas sociālās apdrošināšanas 

iemaksas par iestāžu atašeju ģimenes 

locekļiem. 

JD 

 

31.03. 
Tiesību akts iesniegts Ministru 

kabinetā. 

35. 

Izveidot iekšlietu nozares attīstībai 

stratēģiski nozīmīgu projektu uzraudzības 

padomi. 

ELSSD 

NPD, FVD, ISN, 

VP, VRS, VUGD, 

PMLP, IeM IC, 

NVA 

01.03. 

Apstiprināts rīkojums par 

padomes izveidi un nodrošināta 

stratēģiski nozīmīgu projektu 

uzraudzība. 

36. 

Sagatavot Patvēruma meklētāju reģistra 

ieviešanas plānu, kas ir orientēts uz 

patvēruma piešķiršanas procesa darba 

organizācijas pārskatīšanu, kā arī datu 

apstrādes vides sakārtošanu un 

optimizēšanu Patvēruma meklētāju reģistrā 

ISN VRS, PMLP 01.05. Apstiprināts plāns. 
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Nr. 

p.k. 

Veicamie uzdevumi (pasākumi) 

 

Atbildīgā iestāde/  

struktūrvienība 

 

Iesaistītās iestādes/  

struktūrvienības 

Pasākuma 

īstenošanas 

termiņš 

(dd.mm.) 

Sasniedzamais rezultāts 

37. 

Precizēt un virzīt apstiprināšanai Ministru 

kabineta rīkojuma projektu par ceļu 

satiksmes uzraudzības tehnisko līdzekļu 

(fotoradaru) turpmākas darbības 

nodrošināšanu (ilgtermiņa saistības) 

FVD NPD, VP 01.05. 
Rīkojuma projekts izstrādāts un 

iesniegts Ministru kabinetā. 

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

38. 

Pilnveidot Iekšlietu ministrijas sistēmas 

iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes 

dienesta gaitas likumā ietverto tiesisko 

regulējumu, lai paaugstinātu iekšlietu 

sistēmas iestāžu amatpersonu darba 

kvalitāti, nosakot nepieciešamos 

kvalifikācijas paaugstināšanas kursus, kas ir 

jāapgūst pirms virzības uz augstāku amatu. 

JD 

 

01.09. 
Likumprojekts iesniegts 

Ministru kabinetā. 

39. 

Izstrādāt un virzīt grozījumus Ministru 

kabineta 2016. gada 13. decembra 

noteikumos Nr. 810 "Noteikumi par 

Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un 

Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar 

speciālajām dienesta pakāpēm amatu 

klasifikāciju", lai pilnveidotu speciālo 

dienesta pakāpju piešķiršanas sistēmu, 

nosakot, ka ģenerāļa speciālā dienesta 

pakāpe turpmāk tiktu piešķirta tikai iestādes 

vadītājam. 

JD 

 

30.12. 

Ministru kabineta noteikumu 

projekts iesniegts Ministru 

kabinetā. 

Amatu katalogs aktualizēts 

atbilstoši faktiskajai situācijai 

un reformām padotības iestādēs.  

40. 

Izstrādāt, saskaņot un virzīt apstiprināšanai 

noteikumu projektu “Grozījumi Ministru 

kabineta 2016. gada 20. decembra 

noteikumos Nr. 845 “Iekšlietu ministrijas 

sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu 

pārvaldes amatpersonu ar speciālajām 

PVAD  30.11. 
Tiesību akts iesniegts Ministru 

kabinetā. 
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Nr. 

p.k. 

Veicamie uzdevumi (pasākumi) 

 

Atbildīgā iestāde/  

struktūrvienība 

 

Iesaistītās iestādes/  

struktūrvienības 

Pasākuma 

īstenošanas 

termiņš 

(dd.mm.) 

Sasniedzamais rezultāts 

dienesta pakāpēm darbības un tās rezultātu 

novērtēšanas kārtība””, lai pilnveidotu 

amatpersonu ar speciālajām dienesta 

pakāpēm novērtēšanas procedūru un 

novērstu Iekšlietu ministrijas Iekšējā audita 

nodaļas konstatētās nepilnības14. 

41. 

Īstenot pasākumu kompleksu padotības 

iestāžu darba samaksas sistēmas reformas 

mērķa sasniegšanai, panākot, ka katras 

mēnešalgu grupas vidējā mēnešalga starp 

dienestiem ir līdzvērtīga, kā arī viena 

dienesta ietvaros noteiktās vidējās 

mēnešalgas katrā grupā ir tuvu Ministru 

kabineta noteiktā diapazona vidējām 

vērtībām, tajā skaitā izstrādājot un virzot 

nepieciešamos tiesību aktu projektus.  

FVD 

PVAD, VP, VRS, 

VDD, VUGD, 

PMLP, IeM IC, 

IDB, NVA, IeM 

VSC 

30.12. 
Tiesību akts iesniegts Ministru 

kabinetā. 

3. Inovācijas - progresīvi risinājumi un labās prakses radīšana. 

42. 

Izstrādāt tehnisko specifikāciju, lai uzsāktu 

iepirkuma procedūru jauna parauga (dizains, 

drošības elementi) pasu sagatavju 

izgatavošanai un piegādei. 

PMLP  30.11. 
Izstrādāta tehniskā 

specifikācija. 

                                           
14 Audits Nr.5-1/2-2018. "Personāla darba izpildes novērtēšana, motivēšana un attīstība". 
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Nr. 

p.k. 

Veicamie uzdevumi (pasākumi) 

 

Atbildīgā iestāde/  

struktūrvienība 

 

Iesaistītās iestādes/  

struktūrvienības 

Pasākuma 

īstenošanas 

termiņš 

(dd.mm.) 

Sasniedzamais rezultāts 

43. 

Ieviest jaunu Ministrijas darba plānošanas 

rīku un uzsākt tā izmantošanu ikgadējo 

darba plānu apkopošanai un atskaišu 

veikšanai. 

NPD IeM IC 01.06. 

Izstrādāts elektroniskais rīks 

darba plāna apkopošanai un 

atskaišu veikšanai interneta 

vidē. 

44. 

Ieviest jaunu dokumentu pārvaldības 

informācijas sistēmu mūsdienīgas, 

kvalitatīvas un efektīvas pārvaldības 

nodrošināšanai. 

PVAD FVD, IeM IC 30.12. 

Ieviesta jauna dokumentu 

pārvaldības informācijas 

sistēma. 

II. Citi uzdevumi un pasākumi 

45. 

Sagatavot un iesniegt Ceļu satiksmes 

drošības padomes sekretariātā ceļu 

satiksmes negadījumu novēršanas 

(profilakses) pasākumu pieteikumus.  

NPD  
FVD, VP, VRS, 

VUGD, IeM IC  
30.01. 

Sagatavoti un iesniegti Ceļu 

satiksmes drošības padomes 

sekretariātā ceļu satiksmes 

negadījumu novēršanas 

(profilakses) pasākumu 

pieteikumi. 

46. 

Sagatavoties valsts vai reģionāla līmeņa 

kompleksajām civilās aizsardzības un 

katastrofas pārvaldīšanas mācībām 

2021.gadā. Lai nodrošinātu pasākumu 

izpildi, finanšu pieprasījumu prioritāro 

pasākumu īstenošanai nepieciešams 

sagatavot 2020.gadā. 

FVD VUGD 15.05. 

Prioritārā pasākuma pieteikuma 

iesniegšana Iekšlietu ministrijā 

finansējuma pieprasījumam. 

VUGD  15.05. 

Sagatavots ministru prezidenta 

rīkojuma projekts par mācību 

vadītāju. 

VUGD  01.10. 
Izstrādāts mācību sagatavošanas 

un norises plāns. 
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Nr. 

p.k. 

Veicamie uzdevumi (pasākumi) 

 

Atbildīgā iestāde/  

struktūrvienība 

 

Iesaistītās iestādes/  

struktūrvienības 

Pasākuma 

īstenošanas 

termiņš 

(dd.mm.) 

Sasniedzamais rezultāts 

47. 

Saskaņot rakstiski piekļuves kārtību valsts 

agrīnās brīdināšanas sistēmas trauksmes 

sirēnu rezerves centrālās vadības pultij. 

VUGD IeM IC 01.04. 
Izstrādāts un savstarpēji 

saskaņots rīcības modelis. 

48. 

Turpināt veikt Sodu reģistra programmatūras 

pilnveidošanas pasākumus, lai nodrošinātu 

funkcionalitāti, kas saistīta ar konceptuāli 

jauna administratīvo pārkāpumu lietvedības 

regulējuma ieviešanu Latvijā15. 

IeM IC  01.04. 
Pabeigta sistēmas kļūdu 

labošana. 

49. 

Sagatavot piekto16 informatīvo ziņojumu 

“Par konceptuālajā ziņojumā “Par valsts 

austrumu robežas kontroli un aizsardzību” 

rīcības plānā paredzēto pasākumu 

īstenošanu”. 

NPD VRS, IeM IC, NVA 01.10. 
Informatīvais ziņojums 

iesniegts Ministru kabinetā. 

50. 

Nodrošināt jauna politikas plānošanas 

dokumenta (no 2021. gada) izstrādi valsts 

robežas integrētās pārvaldības jomā, 

pamatojoties uz Eiropas Komisijas 

apstiprināto Eiropas integrētās robežu 

pārvaldības daudzgadu stratēģisko politikas 

ciklu un FRONTEX izstrādāto Eiropas 

integrētās robežu pārvaldības tehnisko un 

operacionālo stratēģiju. 

NPD 

 

FVD, VP, VRS, 

VDD, PMLP, IeM 

IC, NVA 

 

30.12. 
Politikas plānošanas dokuments 

iesniegts Ministru kabinetā. 

51. 

Sagatavot un iesniegt Ministru kabinetā 

Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par 

kritiskās infrastruktūras kopumu”.  

NPD VP, VDD 

01.04. 

 

 

Rīkojuma projekts iesniegts 

izskatīšanai Ministru kabinetā.  

52. 
Sagatavot un iesniegt Ministru kabinetā 

informatīvā ziņojuma projektu “Par drošības 
NPD VP, VDD 

01.04. 

 

Informatīvais ziņojums 

iesniegts Ministru kabinetā. 

                                           
15

 Ministru kabineta 2013.gada 22.janvāra sēdē (prot.Nr.5 30.§) atbalstītā Administratīvo sodu sistēmas attīstības koncepcija un Administratīvās atbildības likums. 
16

 Ministru kabineta 2016. gada 20. janvāra rīkojums Nr. 35 “Konceptuālais ziņojums “Par valsts austrumu robežas kontroli un aizsardzību”” 6. punkts 
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Nr. 

p.k. 

Veicamie uzdevumi (pasākumi) 

 

Atbildīgā iestāde/  

struktūrvienība 

 

Iesaistītās iestādes/  

struktūrvienības 

Pasākuma 

īstenošanas 

termiņš 

(dd.mm.) 

Sasniedzamais rezultāts 

situāciju kritiskās infrastruktūras objektos 

2019. gadā”. 

53. 

Sagatavot Ministru kabineta noteikumu 

projektu “Grozījumi Ministru kabineta 

2018.gada 11.septembra noteikumos Nr.568 

“Paaugstinātas bīstamības objektu saraksts”, 

kas paredz aktualizēt paaugstinātas 

bīstamības objektu sarakstu. 

VUGD  01.12. 
Tiesību akts iesniegts Ministru 

kabinetā. 

54. 

Izstrādāt Fizisko personu reģistra likumam 

pakārtotos Ministru kabineta noteikumu 

projektus, lai izpildītu Fizisko personu 

reģistra likuma pārejas noteikumu 

2.punktu.17 

PMLP  30.12. 
Noteikumu projekti iesniegti  

Ministru kabinetā. 

55. 

Sagatavot un virzīt apstiprināšanai Ministru 

kabineta rīkojuma projektu “Par valsts 

materiālo rezervju nomenklatūru” (Valsts 

materiālo rezervju likuma pārejas 

noteikumu 3. p.). Projekts paredz aktualizēt 

esošo valsts materiālo rezervju sarakstu, lai 

nodrošinātu nozares ministriju vajadzībām 

nepieciešamo valsts materiālo rezervju 

veidošanu. 

NVA 

NPD, FVD, VP, 

VUGD 

 

01.04. 
Rīkojuma projekts iesniegts  

Ministru kabinetā. 

56. 

Sagatavot bērnu noziedzības novēršanas un 

bērnu aizsardzības pret noziedzīgu 

nodarījumu pamatnostādņu 2013.–

2019.gadam īstenošanas gala novērtējumu. 

NPD 

 

VP, VRS, VUGD, 

IeM IC 
30.06. 

Informatīvais ziņojums 

iesniegts  Ministru kabinetā. 

                                           
17

 Šobrīd Likumprojekts "Grozījumi Fizisko personu reģistra likumā" paredz grozīt Pārejas noteikumu 2.punktu, paredzot, ka par Ministru kabineta noteikumu projektu izdošanas 

termiņu tiek noteikts 2021.gada 1.februāris. 
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Nr. 

p.k. 

Veicamie uzdevumi (pasākumi) 

 

Atbildīgā iestāde/  

struktūrvienība 

 

Iesaistītās iestādes/  

struktūrvienības 

Pasākuma 

īstenošanas 

termiņš 

(dd.mm.) 

Sasniedzamais rezultāts 

57. 

Sagatavot informatīvo ziņojumu par cilvēku 

tirdzniecības novēršanas centieniem Latvijā 

no 2019.gada 1. janvāra līdz 2020.gada 

31.martam ASV Valsts departamenta 

cilvēku tirdzniecības apkarošanas 2020.gada 

ziņojuma sagatavošanai. 

NPD 
VP, VRS, PMLP, 

IeM IC 
15.04. 

Sagatavots un iesniegts 

informatīvais ziņojums ASV 

vēstniecībai Rīga.  

58. 

Sagatavot informatīvo ziņojumu un 

saplānot, un noorganizēt novērtēšanas vizīti 

par Eiropas Padomes Konvencijas par cīņu 

pret cilvēku tirdzniecību īstenošanu Latvijā 

trešās kārtas novērtēšanas ietvaros. 

NPD VP, VRS, PMLP 30.12. 

Sagatavots un iesniegts 

informatīvais ziņojums Eiropas 

Padomes Demokrātijas 

ģenerāldirektorātam. 

Organizēta un īstenota 

novērtēšanas vizīte līdz 2020. 

gada jūlijam. 

59. 

Sagatavot informatīvo ziņojumu par cilvēku 

tirdzniecības novēršanu un apkarošanu 

2018. - 2019.gadā Eiropas Komisijas trešā 

progresa ziņojuma par Eiropas Parlamenta 

un Padomes Direktīvas 2011/36/ES par 

cilvēku tirdzniecības novēršanu un 

apkarošanu un cietušo aizsardzību, un ar 

kuru aizstāj Padomes Pamatlēmumu 

2002/629/TI, īstenošanu sagatavošanai. 

NPD VP, VRS, PMLP 16.03. 

Sagatavots un iesniegts 

informatīvais ziņojums Eiropas 

Savienības koordinatores cīņai 

pret cilvēku tirdzniecību 

birojam (Eiropas Komisija).  

60. 

Sagatavot "Cilvēku tirdzniecības novēršanas 

pamatnostādņu 2014. - 2020.gadam" 

izvērtēšanas gala informatīvā ziņojuma 

projektu. 

NPD VP, VRS 30.12. 

Sagatavots informatīvā 

ziņojuma projekts iesniegšanai 

Ministru kabinetā. 

61. 

Sagatavots "Rīcības plāna cilvēku 

tirdzniecības novēršanai 2021. - 

2023.gadam" projekts. 

NPD 
FVD, VP, VRS, 

PMLP, IeM IC 
30.12. 

Sagatavots projekts un iesniegts 

Ministru kabinetā. 

62. 
Izstrādāt, saskaņot un virzīt pieņemšanai 

Saeimā likumprojektu “Prostitūcijas 
JD  31.03. 

Likumprojekts iesniegts 

Ministru kabinetā. 
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Nr. 

p.k. 

Veicamie uzdevumi (pasākumi) 

 

Atbildīgā iestāde/  

struktūrvienība 

 

Iesaistītās iestādes/  

struktūrvienības 

Pasākuma 

īstenošanas 

termiņš 

(dd.mm.) 

Sasniedzamais rezultāts 

ierobežošanas likums”, lai nodrošinātu 

sabiedrības interesēm un aizsardzībai 

atbilstošu prostitūcijas ierobežošanas 

tiesisko regulējumu. 

63. 

Izstrādāt un iesniegt izskatīšanai Ministru 

kabinetā noteikumu projektu "Grozījumi 

Ministru kabineta 2010.gada 26. janvāra 

noteikumos Nr. 75 "Ceļu satiksmes 

negadījumu, tajos cietušo un bojā gājušo 

personu reģistrācijas un uzskaites 

noteikumi"", lai nodrošinātu informatīvajā 

ziņojumā “Par vienotu ceļu satiksmes 

negadījumos smagi ievainoto personu 

statistikas datu uzskaiti atbilstoši MAIS3+ 

prasībām” minēto procesu attiecībā uz 

vienotas ceļu satiksmes negadījumos smagi 

ievainoto statistikas datu uzskaitīšanu 

ieviešanu, kā arī noteiktu valsts akciju 

sabiedrībai "Ceļu satiksmes drošības 

direkcija" pienākumu katru kalendāro gadu 

nodrošināt statistiku un tās analīzi par ceļu 

satiksmes negadījumos ievainoto personu 

traumām atbilstoši MAIS3+ klasifikatoram. 

NPD JD, VP, IeM IC 01.06. 
Tiesību akts iesniegts Ministru 

kabinetā. 

64. 

Izstrādāt detalizētu nacionālo rīcības plānu 

Šengenas informācijas sistēmas 

pilnveidošanai Latvijas Republikā. 

IeM IC 

ISN, ELSSD, FVD, 

VP, VDD, VRS, 

PMLP 

01.06. 

Izstrādāts detalizēts nacionālais 

rīcības plāns SIS pilnveidošanai 

Latvijas Republikā un uzsākta 

tā īstenošana. 

65. 

Izstrādāt detalizētu nacionālo rīcības plānu 

Eiropas sodāmības reģistra informācijas 

sistēmu ieviešanai Latvijas Republikā. 

IeM IC 
ISN, ELSSD, FVD, 

VP, PMLP 
01.11. 

Izstrādāts detalizēts nacionālais 

rīcības plāns ECRIS-TCN 

ieviešanai Latvijas Republikā 

un uzsākta tā īstenošana. 
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Nr. 

p.k. 

Veicamie uzdevumi (pasākumi) 

 

Atbildīgā iestāde/  

struktūrvienība 

 

Iesaistītās iestādes/  

struktūrvienības 

Pasākuma 

īstenošanas 

termiņš 

(dd.mm.) 

Sasniedzamais rezultāts 

66. 

Nodrošināt  Latvijas interesēm atbilstošas 

nacionālās pozīcijas par Eiropas Savienības 

Migrācijas un patvēruma paktu izstrādi. 

ELSSD 
NPD, VRS, VDD, 

PMLP, IeM IC  
01.07. 

Izstrādāta Latvijas interesēm 

atbilstoša nacionālā pozīcija.  

 

 

 

Valsts sekretārs D. Trofimovs  
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Pielikums Nr.1 

Iekšlietu ministrijas darba  

plānam 2020. gadam 

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

iestādēm paredzēti uzdevumi 

 Attīstības sadarbības politikas pamatnostādnes 2016.-2020.gadam. 

 Ceļu satiksmes drošības plāns 2017.-2020.gadam. 

 Cilvēku tirdzniecības novēršanas pamatnostādnēs 2014.-2020.gadam. 

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

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

 Iekšlietu ministrijas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju vidēja termiņa attīstības stratēģija 2016.-2020.gadam. 

 Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm profesionālās izglītības attīstības rīcības plāns 2018.-2021. 

gadam. 

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

 Intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzības un nodrošināšanas pamatnostādnes 2015.-2020. gadam. 

 Informatīvais ziņojums „Par valsts universitātes izvēli tiesībaizsardzības iestāžu speciālistu sagatavošanai un atbilstoša normatīvā regulējuma 

izstrādes nepieciešamību”. 

 Informatīvais ziņojums par tehnisko līdzekļu (fotoradaru) turpmākās darbības nodrošināšanu (atjaunošanu) un tās finansēšanas avotiem. 

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

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

 Konceptuāls ziņojums "Par valsts politiku ugunsdrošības jomā". 

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

 Konceptuāls ziņojums "Vienota kontaktu centra platforma operatīvo dienestu darba atbalstam un publisko pakalpojumu piegādei". 
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 Latvijas 2018.gada Šengenas novērtēšanā konstatēto trūkumu novēršanas rīcības plāns atgriešanas jomā. 

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

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

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

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

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

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

 Latvijas ceturtais nacionālais atvērtās pārvaldības rīcības plāns 2020.-2021. gadam. 

 Latvijas kiberdrošības stratēģija 2019. – 2022. gadam. 

 Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020.gadam. 

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

 Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas kompetento iestāžu 2019.gada 21.jūnijā noslēgtajam Rīcības plānam gatavojoties 2021.gada 

Pasaules hokeja čempionātam. 

 Latvijas Republikas valsts robežas integrētās pārvaldības plāns 2019. – 2020. gadam. 

 Nacionālā drošības koncepcija. 

 Nacionālās drošības plāns. 

 Narkotiku lietošanas un izplatības ierobežošanas plāns 2019.-2020.gadam. 

 Organizētās noziedzības novēršanas un apkarošanas plāns 2018.–2020.gadam. 

 Pakalpojumu vides pilnveides plāns 2020.-2023. gadam. 

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

gadam. 

 Plāns nepilngadīgo aizsardzībai no noziedzīgiem nodarījumiem pret tikumību un dzimumneaizskaramību 2019.-2020. gadam. 

 Plāns pieejamas vides veidošanai Latvijā 2019.-2021.gadam. 
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 Rīcības plāns personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošanai un uzņemšanai Latvijā. 

 Sabiedrības veselības pamatnostādnes 2014.–2020. gadam. 

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

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

 Valsts iestāžu darba plāns ēnu ekonomikas ierobežošanai 2016. - 2020. gadam. 

 Valsts ilgtermiņa tematiskais plānojums Baltijas jūras piekrastes publiskās infrastruktūras attīstībai. 

 Valsts pārvaldes politikas attīstības pamatnostādnes 2014.–2020.gadam. 

 Valsts rīcības plāns civilās aviācijas nelaimes gadījumu seku novēršanai. 

 Valsts Aizsardzības plāns. 

 Valsts policijas attīstības koncepcija. 

 Vidēja termiņa būvniecības plāns 2019.-2021. gadam. 

 Vides politikas pamatnostādnes 2014.–2020.gadam.  
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Pielikums Nr.2 

Iekšlietu ministrijas darba  

plānam 2020. gadam 

Starptautiskie projekti un projekta īstenotājs18 

 10.fāze (BOMCA 9)  Border Management in Central Asia – Phase 10 (BOMCA 10) (VRS). 

 CAPE projekts “Kompetenču veidošana, palīdzības sniegšana un kriminālvajāšana darba ekspluatācijas gadījumos Baltijas jūras reģionā” (IeM). 

 Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta līdzfinansētās programmas “Starptautiskā policijas sadarbība un noziedzības apkarošana” projekts 

“Atbalsts Valsts policijai ekonomisko noziegumu izmeklēšanas paātrināšanai un kvalitātes uzlabošanai Latvijā” (VP). 

 Eiropas Komisijas Civilās aizsardzības mehānisma projekts „Pētījums par agrīnās brīdināšanas sistēmām, kas balstītas uz telekomunikācijas 

tehnoloģijām” (VUGD). 

 Eiropas Komisijas Civilās aizsardzības mehānisma ietvaros projekts „Pētījums par dabas katastrofu izraisīto zaudējumu datubāzes izveidi Latvijā 

(VUGD)”. 

 Eiropas Komisijas Civilās aizsardzības mehānisma ietvaros projekts „Starptautiskā augstas veiktspējas sūknēšanas moduļa BaltFloodCombat 

(BFC) pielāgošanas izmaksas” (VUGD).   

 Eiropas komisijas IDF  2014-2020 Kopienas darbības projekts “Baltijas valstu kapacitātes palielināšana kriminālistikas jomā, lai stimulētu Prīmes 

datu apmaiņas procedūru” (VP, IeM IC). 

 Eiropas komisijas IDF  2014-2020 Kopienas darbības projekts  “Policijas pārrobežu sadarbības stiprināšana Baltijas jūras reģionā” (VP). 

 Eiropas komisijas IDF  2014-2020 Kopienas darbības projekts  “Vienotā kontaktpunkta SPOC (Single Point Of Contact) kapacitātes stiprināšana 

un pārrobežu informācijas apmaiņas veicināšana 2” (VP). 

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

 Eiropas Komisijas Strukturālo reformu atbalsta programmas SRAP2 projekts (IeM). 

                                           
18 Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie un finansētie projekti un pasākumi 
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 Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas programmas „Apvārsnis 2020” projekts “Integrētās dronu flotes izmantošanas sistēmas izveide 

ārkārtas reaģēšanas uzlabošanai” (VUGD). 

 Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas programmas „Apvārsnis 2020” projekts  “Izlūkošanas tīkls un droša platforma pierādījumu 

korelācijai un pārnešanai” (VP). 

 Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas programmas „Apvārsnis 2020” projekts “Sagatavotība pret CBRNE (ķīmisku, bioloģisku, 

radioloģisku  un kodolavāriju) draudiem izmantojot vienotu pieeju starp drošības dienestiem un neaizsargāto sabiedrības daļu” (VP). 

 Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas programmas „Apvārsnis 2020” projekts  “Terorisma prevencija, novēršot radikalizēšanos” (VP). 

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

 Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas programmas „Apvārsnis 2020” projekts  “Tehnoloģija, apmācība un zināšanas agrīnās brīdināšanas 

un atbilstīgas reaģēšanas  vadītu darbību sistēmas izveidei cīņā ar organizēto noziedzību un terorismu” (VP). 

 EKI Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projekts “Pārrobežu sadarbības uzlabošana plūdu 

prevencijā, operatīvajā vadībā un vides piesārņojuma mazināšanā” (VUGD). 

 EKI Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projekts “Sagatavotības un reaģēšanas kapacitāšu 

stiprināšana, īstenojot klimata adaptācijas aktivitātes” (VUGD). 

 ERAF projekts “E-Identitātes un e-paraksta risinājumu attīstība” (PMLP). 

 ERAF projekts “Fizisko personu datu pakalpojumu modernizācija” (PMLP). 

 ERAF projekts “Jaunas paaudzes Iekšlietu integrētā informācijas sistēma (IIIS 2)” (IeM IC). 

 ERAF projekts “Loģiski vienotais datu centrs” (IeM IC). 

 ERAF projekts “Valsts un pašvaldību iestāžu tīmekļvietņu vienotā platforma”(IeM IC)19. 

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

 ERAF/Interreg projekts “Drošības stiprināšana Latvijas, Baltkrievijas un Lietuvas "zilās" un "zaļās" robežas krustpunktā” (VRS).  

                                           
19 Projektu vada Valsts kanceleja, bet IeM IC būs platformas tehnisko resursu turētājs, nodrošinot infrastruktūras tehnisko izmitināšanu loģiski vienotajā datu centrā.  
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 Erasmus+ 2.pamatdarbības (KA2) Stratēģiskās partnerības projekts “Eiropas robežu dienestu sadarbība šaušanas instruktoru kompetenču 

uzlabošanai šaušanas apmācībā” (VRS). 

 Erasmus+ 2.pamatdarbības (KA2) Stratēģiskās partnerības projekts profesionālās izglītības sektorā “Stratēģiskā partnerība robežsargu izglītības 

iestāžu e-mācību sistēmu uzlabošanai” (VRS). 

 Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA1) projekts "Personu mobilitāte starp programmas valstīm augstākās izglītības sektorā” (VRS). 

 FLOW projekts “Nelikumīgu līdzekļu plūsmu un upuru atklāšanas sarežģījumi darba ekspluatācijas gadījumos” (IeM). 

 ICMPD projekts  „Robežkontroles procedūru stiprināšana Baltkrievijas Republikas gaisa robežšķērsošanas vietās, izmantojot robežsargu 

apmācību, stiprinot starptautisko sadarbību un ieviešot IBM labāko praksi (LATBEL)” (VRS). 

 IDF projekts “ABC vārtu uzstādīšana Starptautiskajā lidostā "Rīga"” (VRS, IeM IC). 

 IDF projekts “Baltijas valstu informācijas apmaiņas mehānisma attīstība (BSIEG 2)” (VRS). 

 IDF projekts “Eiropas ceļošanas  un atļaujas informācijas sistēmas (ETIAS) ieviešana Latvijā” (VRS). 

 IDF projekts “Gaisa kuģu pasažieru datu reģistra attīstība un Pasažieru informācijas nodaļas darbības pilnveidošana” (VDD, IeM IC). 

 IDF projekts “Jūras videonovērošanas sistēmas tālās darbības dienas/nakts kameru sistēmu nomaiņa” (IeM IC, VRS). 

 IDF projekts "Kriminālistikas pārvaldes ekspertīžu laboratorijas informācijas sistēmas (ELIS) izveide" (VP). 

 IDF projekts “Nacionālā kriminālizlūkošanas modeļa infrastruktūras un analītiskās platformas izveide” (VP). 

 IDF projekt “Nacionālā (kopējā) situācijas attēla izveidošana (2.posms)” (VRS, IeM IC). 

 IDF projekts “Nacionālās vīzu informācijas sistēmas (NVIS) lietošana un attīstīšana (2. posms)” (PMLP). 

 IDF projekts “Piekrastes patrulēšanas kuteru iegāde” (VRS). 

 IDF projekts “Radioreleju tīkla modernizācija” (IeM IC, VRS, NVA). 

 IDF projekts “Robežšķērsošanas vietu un “zaļās” robežas uzraudzības tehnisko līdzekļu un informācijas sistēmu pilna atjaunošana un 

modernizēšana (2. posms)” (VRS). 

 IDF projekts “Sagatavošanas pasākumi speciālās intervences vienības mācību centra izveidei” (VP). 
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 IDF projekts “Sagatavošanas pasākumu veikšana CBRNE un cilvēku izraisīto katastrofu glābšanas darbu mācību poligona izveidošanai” 

(VUGD). 

 IDF projekts “Valsts robežsardzes elektroniskās informācijas sistēmas (REIS) modernizācija” (IeM IC). 

 IDF projekts “Valsts robežsardzes mobilitātes uzlabošana” (VRS, NVA, IeM IC). 

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

 Interreg V-A Latvijas-Lietuvas programmas 2014-2020 projekts  “Ar sabiedrības drošību saistīto pakalpojumu attīstība, stiprinot komunikāciju 

un  sadarbību starp pašvaldībām un policiju” (VP).  

 Interreg V-A Latvijas-Lietuvas programmas 2014-2020 projekts “Sinerģiskas drošības platformas izveide Austrumlatvijas un Lietuvas pierobežā” 

(VP). 

 Interreg V-A Latvijas-Lietuvas programmas 2014-2020 projekts “Latvijas un Lietuvas Valsts policiju K9 kapacitātes stiprināšana Latvijas un 

Lietuvas pierobežas teritorijās” (VP). 

 Interreg V-A Latvija – Lietuva programmas  projekts  “Jauno tehnoloģiju ieviešana pierobežas ārkārtas situāciju apkarošanā” (VUGD). 

 Interreg V-A Latvija – Lietuva programmas projekts “Tehniskās bāzes un operatīvo dienestu speciālistu fiziskās kapacitātes uzlabošana Latvijas 

un Lietuvas pierobežā” (VUGD). 

 Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda projekts “Aizturēto ārzemnieku uzņemšanas kapacitātes stiprināšana (3.posms)” (VRS). 

 Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda projekts “Atbalsta pasākumi personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, uzņemšanai un 

izmitināšanai Latvijā (3.posms)” (PMLP). 

 Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda projekts “Atgriešanas procesa pilnveidošana un atbalstošo informācijas sistēmu attīstība” (PMLP). 

 Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda projekts “Konvojnieku kapacitātes stiprināšana” (VRS). 

 Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda projekts “Konvojnieku mācību materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” (VRS). 

 Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda projekts “Kvalifikācijas un svešvalodu mācību organizēšana” (VRS). 

 Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda projekts “Migrācijas un patvēruma atbalstošo informācijas sistēmu un saistīto procesu pilnveidošana 

un attīstība” (PMLP). 
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 Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda projekts “Naturalizācijas atbalstošo informācijas sistēmu un saistīto procesu pilnveidošana un 

attīstība” (PMLP). 

 Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda projekts “Valsts robežsardzes kapacitātes stiprināšana atgriešanas un patvēruma lietu jomā” (VRS). 

 Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda projekts “VRS atgriešanas un patvēruma jomas mobilitātes uzlabošana” (VRS). 

 Starptautiskās Migrācijas politikas attīstības programmas projekts “Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas pārrobežu sadarbības 

stiprināšana gatavojoties un realizējot masu pasākumus (LATBEL)” (VRS). 

 TWINNING  projekts „Atbalsts Baltkrievijas Valsts robežas komitejai, īstenojot valsts integrētās robežu pārvaldības (IBM) stratēģiju un rīcības 

plānu (VRS). 


