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Godātais lasītāj!  

 

Iekšlietu sistēmā strādājošie darbinieki un viņu ģimenes 

locekļi ir iekšlietu ministrijas un ministra galvenā vērtība un 

prioritāte - izglītoti, sociāli nodrošināti un motivēti darbinieki ir 

drošas valsts stūrakmens. Man rūp ikviena darbinieka viedoklis, 

tāpēc ir būtiski, ka tiek nodrošināta nepastarpināta savstarpējā 

komunikācija. Pa šo gadu kopīgiem spēkiem ir izdevies budžetā 

panākt algu palielinājumu viszemāk atalgotajiem darbiniekiem, 

taču turpināsim strādāt, lai pakāpeniski celtu algas visiem dienestā 

strādājošajiem, stiprinot mūsu dienestus. Izdevās pilnveidot arī 

izglītības iespējas jaunajiem censoņiem, radot valsts finansētu 

maģistra programmu tiesību zinātnēs sadarbībā ar Rīgas Stradiņa 

universitāti. 

Man ir liels prieks, ka pēdējā gada laikā esam spēruši lielus soļus arī iekšlietu nozares 

modernizēšanā, lai Latvijas iedzīvotāji varētu saņemt ātrākus un kvalitatīvākus drošības 

pakalpojumus. Nupat līdz ar Administratīvās atbildības likuma spēkā stāšanos tika ieviesta sistēma, 

kas ļauj digitāli reģistrēt administratīvos pārkāpumus, kā arī šogad izdevās izcīnīt budžeta 

finansējumu tieši digitalizācijas attīstībai sadarbībā ar vietējiem Latvijas uzņēmējiem. Paralēli 

rodam veidus, kā pielietot mākslīgo intelektu, lai efektivizētu katra nozarē strādājošā ikdienas 

darbu, kā arī ar mašīnmācības palīdzību prognozētu un preventīvi cīnītos ar noziedzīgiem 

nodarījumiem. Mūsdienīga iekšlietu nozare sniegs iespēju samazināt izdevumus, ļaujot vairāk 

ieguldīt mūsu cilvēku labklājībā. 

Mēs visi kopā esam atbildīgi arī par Eiropas un Latvijas iekšējās drošības turpmāko virzību. 

Latvija kā maza valsts iegulda ievērojamu darbu un resursus ES robežu stiprināšanai, aktīvi 

piedaloties Frontex operācijās, apsargājot ārējo robežu, cīnoties ar kontrabandas ieplūšanu un 

ekonomiskajiem noziegumiem, kā arī novēršot nelegālo migrāciju no ES austrumu robežas. 

Jānostāda augsti mērķi - Latvijai līdz 2027.gadam jākļūst par drošāko Eiropas Savienības 

dalībvalsti. Tikai drošai valstij ar zemu korupcijas slieksni ir pamats un iespēja attīstīties, kas tiešā 

veidā ietekmē arī mūsu visu kopējo labklājību. 
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Lai to sasniegtu, jānodrošina attīstība šādos rīcības virzienos:  

 

- tehnoloģiskā attīstība un inovācijas;  

- visaptveroša pieeja ES iekšējai un ārējai drošībai; 

- korupcijas risku samazināšana līdz minimumam; 

- spēkā esošo nacionālā līmeņa un ES tiesību aktu un instrumentu efektīva īstenošana;  

- informācijas sistēmu sadarbspēja;  

- informācijas apkopošana, apmaiņa un analīze;  

- finanšu noziegumu apkarošana;  

- tiesībaizsardzības iestāžu stiprināšana, ieskaitot ekspertu apmācības;  

- pārrobežu operatīvā sadarbība starp tiesībaizsardzības iestādēm;  

- korupcijas risku samazināšana līdz minimumam. 

 

 

 

 

Cieņā, 

Iekšlietu ministrs 

Sandis Ģirģens 
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IZMANTOTIE SAĪSINĀJUMI 

 CBRNE - Chemical, Biological, Radiological, Nuclear and Explosive materials 

 ECRIS - European Criminal Records Information System 

 IDF – Iekšējās drošības fonds 

 PMIF – Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds 
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 PAMATINFORMĀCIJA 

1.1. Iekšlietu ministrijas juridiskais statuss, politikas jomas, par kurām ministrija ir atbildīga 

Iekšlietu ministrija (turpmāk – ministrija) ir vadošā valsts pārvaldes iestāde iekšlietu 

nozarē, kas ietver noziedzības apkarošanas, sabiedriskās kārtības un drošības aizsardzības, 

personas tiesību un likumīgo interešu aizsardzības, valsts robežas drošības, ugunsdrošības, 

ugunsdzēsības, glābšanas, civilās aizsardzības, iedzīvotāju uzskaites un dokumentēšanas, kā arī 

migrācijas un pilsonības jautājumu apakšnozares.  

Ministrijas statusu un darbību nosaka Valsts pārvaldes iekārtas likums un Ministru kabineta 

2003. gada 29. aprīļa noteikumi Nr. 240 „Iekšlietu ministrijas nolikums”.  

Ministrija ir augstākā iestāde tās padotībā esošajām valsts pārvaldes iestādēm. Ministrija 

veido un realizē valsts politiku minētajās jomās, nodrošina materiālo rezervju uzturēšanu un 

atjaunošanu, kā arī attīsta ministrijas funkciju izpildei nepieciešamās informācijas un sakaru 

sistēmas. 

Ministrijas politisko vadību īsteno iekšlietu ministrs, savukārt ministrijas administratīvais 

vadītājs ir valsts sekretārs. Saikni starp iekšlietu ministru un Saeimu nodrošina parlamentārais 

sekretārs. 

1.2. Ministrijas darbības virzieni un mērķi 

Ministrijas īstenotie darbības virzieni: 

 Nozaru vadība un politikas plānošana. Darbības virziena mērķis – plānot un izstrādāt 

iekšlietu politiku, kā arī nodrošināt nozares vadības procesus, organizēt, koordinēt un 

kontrolēt iekšlietu politikas īstenošanu. 

 Valsts policijas darbība. Darbības virziena mērķis – aizsargāt personu dzīvību, veselību, 

tiesības un brīvības, īpašumu, sabiedrības un valsts intereses no noziedzīgiem un citiem 

prettiesiskiem apdraudējumiem. 

 Valsts robežsardzes darbība. Darbības virziena mērķis – nodrošināt valsts robežas 

neaizskaramību, kā arī novērst nelegālo migrāciju. 

 Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbība. Darbības virziena mērķis – 

nodrošināt savlaicīgu un kvalitatīvu ugunsgrēku dzēšanu un glābšanas darbu veikšanu, valsts 
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ugunsdrošības uzraudzības veikšanu, kā arī vadīt, koordinēt un kontrolēt civilās aizsardzības 

sistēmas darbību. 

 Iekšējās drošības biroja darbība. Darbības virziena mērķis – nodrošināt tiesiskumu un 

objektivitāti tiesībaizsardzības iestāžu amatpersonu un darbinieku izdarīto noziegumu 

atklāšanā, izmeklēšanā, veicinot sabiedrības uzticību valsts pārvaldei. 

 Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes darbība. Darbības virziena mērķis – īstenot 

efektīvu migrācijas un patvēruma politiku, efektīvu personu tiesiskā statusa noteikšanas un 

iedzīvotāju uzskaites procedūru, nodrošināt PMLP pārziņā esošo informācijas sistēmu 

funkcionalitāti, ES prasībām un standartiem atbilstošu personu apliecinošu un ceļošanas 

dokumentu izdošanu. 

 Vienotās sakaru un informācijas sistēmas darbība. Darbības virziena mērķis – veicināt 

noziedzības novēršanu un apkarošanu, sabiedriskās kārtības un drošības aizsardzību, 

izmantojot informācijas apstrādes un analīzes līdzekļus, kā arī nodrošināt Iekšlietu ministriju 

un tās padotībā esošās iestādes ar Eiropas Savienības prasībām atbilstošām operatīvo 

radiosakaru un privāto elektronisko sakaru tīklu sistēmām. 

 Personāla fiziskā sagatavotība, veselība un sociālā aprūpe. Darbības virziena mērķis – 

veicināt darbinieku spējas īstenot valsts drošības un iekšlietu politikas pasākumus, nodrošināt 

darbinieku veselības stāvokļa un fiziskās sagatavotības atbilstību dienesta pienākumu izpildei, 

kā arī nodrošināt darbiniekiem veselības aprūpes pakalpojumus un sociālās garantijas, kas 

noteiktas attiecīgos normatīvos aktos. 

 Nodrošinājums iestāžu funkciju īstenošanai, atbalsts lietisko pierādījumu, arestētās un 

izņemtās mantas glabāšanā. Darbības virziena mērķis – uzlabot nodrošinājumu (apgādi) 

Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu darbības efektivitātes paaugstināšanai, sniegt 

profesionālu atbalstu atbildīgajām institūcijām un procesa virzītājiem lēmumu izpildē par 

rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu un administratīvo pārkāpumu lietās 

izņemto mantu un dokumentiem. 

 Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršana. Darbības 

virziena mērķis – nodrošināt pasākumu veikšanu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un 

terorisma finansēšanas novēršanai un mazināt iespēju izmantot Latvijas Republikas finanšu 

sistēmu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijai. 
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 Valsts drošības dienesta darbība ar mērķi īstenot pretizlūkošanas un operatīvās darbības 

pasākumus, izmeklēšanas darbības saistībā ar noziedzīgiem nodarījumiem valsts drošības 

jomā, valsts noslēpuma aizsardzības pasākumus, valsts amatpersonu aizsardzības pasākumus, 

valsts konstitucionālās iekārtas un ekonomiskās drošības interešu aizsardzības pasākumus,  kā 

arī pretterorisma pasākumus un to koordinēšanu. 

1.3. Īstenotās budžeta programmas un apakšprogrammas 

Ministrija savu darbību pārskata gadā veica šādu budžeta programmu un apakšprogrammu 

ietvaros:  

 Iekšlietu ministrijas vienotā sakaru un informācijas sistēma: 

- Vienotās sakaru un informācijas sistēmas uzturēšana un vadība; 

 Valsts policijas darbība: 

- Valsts policija; 

 Ugunsdrošība, glābšana un civilā aizsardzība; 

 Valsts drošības dienesta darbība; 

 Valsts robežsardzes darbība; 

 Pilsonības un migrācijas lietas: 

- Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde;  

 Fiziskā sagatavotība, veselības un sociālā aprūpe: 

- Veselības aprūpe un fiziskā sagatavotība; 

 Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu darbības nodrošinājums: 

-  Administrēšana; 

-  Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums;  

-  Lietiskie pierādījumi un izņemtā manta;  

-  Valsts materiālās rezerves;  

 Iekšējās drošības biroja darbība; 

 Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta darbība; 

 Nozaru vadība un politikas plānošana; 

 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu un pasākumu īstenošana: 

- Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu un pasākumu īstenošana (2014-

2020); 
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 Eiropas Kopienas iniciatīvas projektu un pasākumu īstenošana: 

- Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Kopienas iniciatīvu fondu finansējumu; 

- Eiropas Savienības robežu pārvaldības programmas Centrālāzijā projektu un pasākumu 

īstenošana; 

- FRONTEX Aģentūras starptautisko operāciju nodrošināšana; 

 Mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" pārrobežu sadarbības programmu, projektu un pasākumu 

īstenošana: 

- Pārrobežu sadarbības programmu projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020); 

- Atmaksas valsts pamatbudžetā par Pārrobežu sadarbības programmu finansējumu 

(2014-2020); 

 Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana: 

- Eiropas migrācijas tīkla projektu un pasākumu īstenošana; 

- Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības 

Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm; 

- Eiropas Savienības programmas Erasmus+ projektu īstenošanas nodrošināšana; 

- Iekšējās drošības un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu projektu un pasākumu 

īstenošana (2014-2020); 

- Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas programmas ”Apvārsnis 2020” projektu 

un pasākumu īstenošana; 

- Atmaksas valsts pamatbudžetā par Iekšējās drošības un Patvēruma, migrācijas un 

integrācijas fondu finansējumu (2014-2020); 

- Izdevumi citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu 

īstenošanai; 

 Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu finansēto programmu, projektu 

un pasākumu īstenošana: 

- Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu finansētie projekti; 

 Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti: 

- Atmaksas valsts pamatbudžetā par pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem 

projektiem; 

- Dalība Ziemeļu Ministru padomes Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes 

programmā; 

- Baltijas jūras valstu padomes Projektu atbalsta fonda īstenošana; 
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- Amerikas Savienoto Valstu Valdības finansētie projekti; 

 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums. 

1.4. Pārskata gada galvenās prioritātes 

 Paaugstināt Iekšlietu ministrijas padotības iestāžu personāla motivāciju un darba pienākumu 

izpildes kvalitāti, pilnveidot kvalifikācijas paaugstināšanas un izglītības sistēmu, paplašināt 

informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pielietošanu, pilnveidot metodisko vadību un 

mazināt birokrātiskās prasības, lai uzlabotu darba rezultātus un sabiedrībai sniedzamos 

pakalpojumus. 

 Uzlabot pirmstiesas izmeklēšanas darba kvalitāti un metodisku atbalstu, vienkāršot un 

standartizēt kriminālprocesa lietvedību un attīstīt fizisko un informācijas tehnoloģiju 

infrastruktūru, lai veicinātu efektīvāku kriminālprocesa norisi, it īpaši organizētās 

noziedzības, noziegumu pret bērniem, ekonomisko noziegumu, noziedzīgi iegūtu līdzekļu, 

narkotisko vielu izplatības, cilvēktirdzniecības un kibernoziegumu apkarošanu. 



IEKŠLIETU MINISTRIJAS 

2019. GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS 

 

11 

 

1.5. Iekšlietu ministrijas struktūra un padotībā esošās iestādes 

Iekšlietu ministrijā uz 2019. gada 1. janvāri ir pieci departamenti – Personāla vadības un 

administratīvais departaments, Eiropas lietu un starptautiskās sadarbības departaments, Finanšu 

vadības departaments, Juridiskais departaments, Nozares politikas departaments, kā arī patstāvīgās 

struktūrvienības - Ministra birojs, Iekšējā audita nodaļa, Slepenā režīma nodaļa, Informātikas un 

sakaru nodaļa, Komunikācijas nodaļa un vecākie referenti Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas 

un terorisma finansēšanas novēršanas (NILLTFN) koordinācijas jautājumos. 
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Ministrijas padotībā 2019. gadā ir šādas iestādes: 

 Valsts policija (pakļautībā – Valsts policijas koledža); 

 Valsts robežsardze (pakļautībā – Valsts robežsardzes koledža); 

 Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (pakļautībā – Ugunsdrošības un civilās 

aizsardzības koledža); 

 Valsts drošības dienests (No 2019. gada 1. janvāra Drošības policijai tiek mainīts 

nosaukums uz Valsts drošības dienestu); 

 Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde; 

 Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs; 

 Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centrs; 

 Nodrošinājuma valsts aģentūra;  

 Iekšējās drošības birojs; 

 Finanšu izlūkošanas dienests. 

Ministrija ir valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Iekšlietu ministrijas poliklīnika” 

kapitāla daļu turētāja. 

No 2019. gada 1. janvāra ar iekšlietu ministra starpniecību Ministru kabinets īsteno 

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta,  kam 2019. gadā tika mainīts 

nosaukums uz Finanšu izlūkošanas dienestu (turpmāk – FID), institucionālo pārraudzību. 

Pārraudzība neattiecas uz FID noteikto uzdevumu un tiesību īstenošanu, kā arī FID iekšējās 

organizācijas jautājumiem, tostarp iekšējo normatīvo aktu izdošanu, uzziņas sagatavošanu un 

lēmumiem, kuri attiecas uz nodarbinātajiem. 
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 FINANŠU RESURSI UN IESTĀDES DARBĪBAS 

REZULTĀTI 

Iekšlietu ministrijas resora kopējo izdevumu izmaiņas no 2017. līdz 2021. gadam, euro 

  1.grafiks 

 

 Avots: paskaidrojums Iekšlietu ministrijas 2019. gada budžetam; 2019. gads - saskaņā ar likumu “Par valsts budžetu 2019. gadam” 

  

320 000 000

340 000 000

360 000 000

380 000 000

400 000 000

420 000 000

440 000 000

460 000 000

2017.gads

izpilde

408 824 465

2018.gada

izpilde

409 541 333

2019.gada

plāns

438 573 094

2019.gada

precizētais

plāns

442 435 636

2019.gada

izpilde

432 531 638

2020.gada

prognoze

415 013 002

2021.gada

prognoze

398 103 126

381 166 028
373 669 512

402 701 273
408 303 114

402 265 226

379 627 391
373 450 804

27 658 437
35 871 821

35 871 821
34 132 522

30 266 412

35 385 611

24 652 322

ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošana

Valsts pamatfunkciju īstenošana
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2.1. Valsts budžeta finansējums un tā izlietojums: 

Iekšlietu ministrijai 2019. gadam piešķirto un izlietoto valsts budžeta finansējuma kopējo 

apjomu raksturo šādi rādītāji: 

1.tabula 

Pārskats par Iekšlietu minsitrijas resora valsts pamatbudžeta ieņēmumu un 

izdevumu plānu un izpildi 2019. gadā, euro  

Ieņēmumu/izdevumu veids Apstiprināts 

likumā  

Apstiprinātais 

plāns (tāme) 

Izmaiņas Budžeta 

izpilde 

 

Resursi izdevumu segšanai-kopā 437 279 803 441 649 201 4 369 398 432 735 987 

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem 

un citi pašu ieņēmumi 
4 808 872 5 401 884 593 012 4 482 026 

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 413 785 729 415 080 351 1 294 622 408 899 117 

Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes 

ieņēmumos 
16 505 858 18 371 958 1 866 100 17 513 320 

Transferti 2 179 344 2 795 008 615 664 1 841 524 

Izdevumi-kopā  438 573 094 442 435 636 3 862 542 432 531 638 

Atlīdzība 273 020 843 272 482 228 -538 615 271 318 930 

Preces un pakalpojumi 106 586 757 115 069 799 8 483 042 112 164 853 

Subsīdijas un dotācijas 6 472 661 6 491 551 18 890 4 945 384 

Pamatkapitāla veidošana 38 662 768 36 816 961 -1 845 807 33 454 627 

Sociālie pabalsti 290 740 573 653 282 913 542 088 

Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu 

resursu maksājumi, starptautiskā 

sadarbība, kapitālo izdevumu 

transferti 

13 539 325 11 001 444 -2 537 881 10 105 756 

Apstiprinātais plāns-atbilstoši 2019.gada laikā veiktajām izmaiņām 
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2. tabula 

Iekšlietu ministrijas administrētais valsts budžeta finansējums un tā izlietojums 2019. gadā, 

euro 

Nr.p.k. Finansiālie rādītāji 
Iepriekšējā gadā 

(faktiskā izpilde) 

Pārskata gadā 

apstiprināts 

likumā ar 

izmaiņām 

faktiskā 

izpilde 

Iekšlietu ministrija (centrālais aparāts) - kopā 

1. 

Finanšu resursi izdevumu segšanai 

(kopā) 
14 364 656 12 137 642 12 135 398 

1.1. Dotācijas 5 670 342 6 019 370 6 019 370 

1.2. 

Maksas pakalpojumi un citi pašu 

ieņēmumi 
7 356 10 193 7 952 

1.3. Ārvalstu finanšu palīdzība 8 542 034 6 045 351 6 045 348 

1.5. Transferti 144 924 62 728 62 728 

2. Izdevumi (kopā) 14 174 356 12 105 271 11 780 357 

2.1. Uzturēšanas izdevumi (kopā) 8 410 594 11 990 769 11 715 596 

2.1.1. Kārtējie izdevumi 5 403 578 5 760 550 5 485 590 

2.1.3. 

Subsīdijas, dotācijas un sociālie 

pabalsti 
68 690 251 701 251 684 

2.1.4. 

Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas 

budžetā un starptautiskā sadarbība 
10 922 11 115 10 922 

2.1.5. Uzturēšanas izdevumu transferti 2 927 404 5 967 403 5 967 400 

2.2. Izdevumi kapitālieguldījumiem 5 763 762 114 502 64 761 
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Ministrija ir valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Iekšlietu ministrijas poliklīnika” 

kapitāla daļu turētāja. 

3.tabula 

Kapitālsabiedrības VSIA “Iekšlietu ministrijas poliklīnika” darbības rādītāji par 2019. 

gadu, euro 

Nr. Rādītāji 

1. Kapitālsabiedrības pamatkapitāls 571 695 

2. Valsts kapitāla daļas 571 695 

3. Valsts kapitāla daļas (%) 100 

4. Finanšu resursu avoti un ieņēmumu apmērs 2 283 625 

4.1. Ieņēmumi no veselības aprūpes pakalpojumiem 2 263 789 

4.2. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi 19 836 

4.3. Saņemtie procenti 0 

5. Ieņēmumu izlietojums (izdevumi) 2 282 595 

5.1. Materiālu iegāde 208 441 

5.2. Pakalpojumu izmaksas 230 698 

5.3. Darbinieku atalgojums 1 410 000 

5.4. Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 343 427 

5.5. Pārējie izdevumi 90 029 

6. Statistiskā informācija x 

6.1. 

Centrālās medicīniskās ekspertīzes komisijas veiktās amatpersonu ar 

speciālajām dienesta pakāpēm un to amatu kandidātu veselības stāvokļa 

pārbaudes 

15 937 

6.2. Ambulatorie apmeklējumi pie speciālistiem un ģimenes ārstiem 38 670 

6.3. Laboratoriskie izmeklējumi 171 091 
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2.2. Darbības stratēģijās plānotās budžeta programmu un apakšprogrammu ietvaros 

finansētās galvenās aktivitātes un to mērķi, plānotie darbības rezultāti, kā arī rezultātu 

izpildes analīze un valsts budžeta līdzekļu izlietojuma efektivitātes izvērtējums 

Ministrijas darbība 2019. gadā tika plānota tā, lai sasniegtu Iekšlietu ministrijas darbības 

stratēģijā 2017.-2019. gadam izvirzītos mērķus. Izvērtējot gan ārējos, gan iekšējos drošības riskus, 

iekšlietu nozarē īpaša uzmanība 2019. gadā un turpmākajos gados tiek veltīta tādiem jautājumiem 

kā noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršana, 

organizētā noziedzība, kibernoziedzība, cīņa ar ēnu ekonomiku, nelegālā migrācija, cilvēku 

tirdzniecība, vardarbība, dabas un cilvēku izraisītas katastrofas.  

 Iekšlietu ministrijas uzdevumi un pasākumi 2019. gadā: 

1. Sagatavots konceptuālais ziņojums ”Par valsts politiku ugunsdrošības jomā” (apstiprināts ar 

Ministru kabineta 2019. gada 9. janvāra rīkojumu Nr.7). 

2. Sagatavots konceptuālais ziņojums ”Par tiesībaizsardzības iestāžu amatpersonu izglītības 

sistēmas pilnveidi” (apstiprināts ar Ministru kabineta 2019. gada 7. maija rīkojumu Nr. 220). 

3. Sagatavots informatīvais ziņojums "Par valsts universitātes izvēli tiesībaizsardzības iestāžu 

speciālistu sagatavošanai un atbilstoša normatīvā regulējuma izstrādes nepieciešamību" 

(izskatīts Ministru kabinetā 2019. gada 17. septembrī, prot. Nr.42, 28.§). 

4. 2019. gada 10. aprīlī stājās spēkā jauns Ieroču aprites likums, kas pārņēma Eiropas 

Parlamenta un Padomes 2017. gada 17. maija Direktīvas (ES) 2017/853 prasības 

nacionālajos normatīvajos aktos. 

5. 2019. gada 1. septembrī spēkā stājās likums "Grozījumi Dzīvesvietas deklarēšanas likumā", 

kas paredz nosacījumus par papildu adreses reģistrēšanu ieslodzījuma vietā vai ārstniecības 

iestādē tiešsaistes pieslēguma veidā, lai nodrošinātu tajās ievietoto personu sasniedzamību 

tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldību. 

6. 2019. gada 1. jūlijā spēkā stājās grozījumi Imigrācijas likumā, kas pieļauj iespēju 

ārzemniekus nodarbināt uz ilgtermiņa vīzas pamata. 

7. Sagatavots informatīvais ziņojums ”Par Narkotisko un psihotropo vielu un to atkarības 

izplatības ierobežošanas un kontroles pamatnostādņu 2011.–2017. gadam izpildi” (izskatīts 

Ministru kabinetā 2019. gada 26. februārī, prot. Nr.10, 54.§). 
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8. Sagatavots Narkotiku lietošanas un izplatības ierobežošanas plāns 2019.-2020. gadam 

(apstiprināts ar Ministru kabineta 2019. gada 17. jūlija rīkojumu Nr.348), kurā lielāks 

uzsvars veltīts pieprasījuma samazināšanas pasākumiem. 

9. Sagatavots informatīvais ziņojums "Par konceptuālajā ziņojumā "Par valsts austrumu 

robežas kontroli un aizsardzību" rīcības plānā paredzēto pasākumu īstenošanu" (izskatīts 

Ministru kabinetā 2019. gada 22. oktobrī, prot. Nr.49, 50.§). 

10. Sagatavots Latvijas Republikas valsts robežas integrētās pārvaldības plāns 2019.-2020. 

gadam (apstiprināts ar Ministru kabineta 2019. gada 18. decembra rīkojums Nr.651). 

11. Sagatavots informatīvais ziņojums "Par tehnisko līdzekļu (fotoradaru) turpmākās darbības 

nodrošināšanu (atjaunošanu) un tās finansēšanas avotiem" (izskatīts Ministru kabinetā 2019. 

gada 16. jūlijā, prot. Nr.33, 77.§). 

12. Ar Ministru kabineta 2019. gada 2. jūlija rīkojumu Nr. 317 “Par informācijas sabiedrības 

attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā 

(mērķarhitektūras 45.0. versija)” apstiprināts un iekļauts informācijas un komunikācijas 

tehnoloģiju mērķarhitektūras 45.0. versijā projekta “Jaunās paaudzes Integrētā iekšlietu 

informācijas sistēma IIIS2” apraksts, kuru laika posmā no projekta apstiprināšanas brīža līdz 

2022. gadam īstenos Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs. Projekta "Jaunās paaudzes 

Integrētā iekšlietu informācijas sistēma (IIIS2)" virsmērķis ir izveidot vienotu un efektīvu 

pārbaužu un pirmstiesas izmeklēšanas procesu elektronisku pārvaldības sistēmu, nodrošinot 

pamatu e-lietas izveidei, samazinot izmeklēšanas termiņus un izdevumus, kā arī nodrošinot 

datu pieejamību sabiedrībai. 

13. Sagatavots Nacionālais pretterorisma plāns (izskatīts Ministru kabinetā 2019. gada 10. 

decembrī, prot. Nr.57, 104), kurā īpaša uzmanība pievērsta cilvēku masveida pulcēšanās 

vietu drošībai. 

14. 2019. gada 26. septembrī Saeima apstiprināja Nacionālās drošības koncepciju, kurā ir 

formulētas Latvijas prioritātes apdraudējuma novēršanai septiņās šobrīd aktuālākajās 

apdraudējuma jomās: militārais apdraudējums; ārvalstu izlūkošanas un drošības dienestu 

radītais apdraudējums; kiberapdraudējums; iekšējai drošībai un konstitucionālajai iekārtai 

radītais apdraudējums; Latvijas informatīvajai telpai radītais apdraudējums; Latvijas 

ekonomikai radītais apdraudējums; starptautiskā terorisma radītais apdraudējums. 
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15. No 2019. gada 29. augusta līdz 9. oktobrim tika nodrošināta Iekšlietu ministrijas un dienestu 

dalība valdības mācību “KRISTAPS 2019” plānošanas sanāksmēs (18 pasākumi), kā arī 

informatīvais atbalsts Ministru kabineta mācību sēdē 2019. gada 15. oktobrī. 

16. Nodrošināta Iekšlietu ministrijas un dienestu dalība NATO krīzes vadības mācību “CMX 

2019” plānošanas sanāksmēs un mācībās (2019. gada 2.-14. maijs). 

17. Nodrošināta Iekšlietu ministrijas un dienestu dalība AM, NATO sabiedroto bruņoto spēku, 

ASV Federālās krīzes vadības aģentūras (FEMA) organizētajās mācībās (2019. gada 2.-5. 

aprīlis). 

18. Sagatavots Ministru kabineta rīkojums “Par kritiskās infrastruktūras kopumu” (apstiprināts 

Ministru kabinetā 2019. gada 14. jūnijā, rīkojuma Nr.274-k). 

19. Sagatavots informatīvais ziņojums “Par drošības situāciju kritiskās infrastruktūras objektos 

2018. gadā” (apstiprināts ar Ministru kabineta 2019. gada 4. jūnija rīkojumu Nr.TA-3k). 

20. Lai nodrošinātu Valsts pārvaldes reformu plāna uzdevumu "Pilnveidot darba snieguma 

vadības un novērtēšanas sistēmu", Iekšlietu ministrija sadarbībā ar Valsts kanceleju un 

Valsts administrācijas skolu izstrādāja Iekšlietu nozares stratēģisko mērķu karti, īstenojot 

jaunu pieeju svarīgāko snieguma rādītāju definēšanā. 

21. Sagatavots Iekšlietu ministrijas darbības stratēģijas 2020.-2022. gadam projekts, kam par 

pamatu kalpo Iekšlietu nozares stratēģisko mērķu karte. 

22. Nodrošināta Pasākumu plāna noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma 

finansēšanas novēršanai laikposmam līdz 2019. gada 31. decembrim (apstiprināts ar 

Ministru kabineta 2018. gada 11. oktobra rīkojumu Nr. 512) īstenošanas koordinācija un tā 

ietvaros Iekšlietu ministrijas atbildībā esošo rīcības virzienu īstenošana. 

23. 2019. gada 1. oktobrī Finanšu sektora attīstības padome atbalstīja Iekšlietu ministrijas un 

Valsts drošības dienesta iesniegto “Terorisma finansēšanas novēršanas stratēģiju 2019.-

2021. gadam” (protokols Nr.2). 

24. 2019. gada 17.–18. decembrī, pamatojoties uz Ministru kabineta 2019. gada 17. jūlija 

rīkojumu Nr.360 “Par Latvijas delegāciju Eiropas Padomes Noziedzīgi iegūtu līdzekļu 

legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas pasākumu novērtēšanas ekspertu 

komitejā un Finanšu darījumu darba grupa”, Iekšlietu ministrijas pārstāvji piedalījās 

novērtēšanas sanāksmē, Parīzē (Francija),  lai pārstāvētu Latvijas intereses Eiropas Padomes 

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas pasākumu 
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novērtēšanas ekspertu komitejas (MONEYVAL) un Finanšu darījumu darba grupas (FATF) 

veiktajos novērtēšanas procesos, demonstrējot Latvijas panākto progresu. 

25. Sagatavots Pasākumu plāns noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un 

proliferācijas finansēšanas novēršanai laikposmam no 2020. līdz 2022. gadam (apstiprināts 

ar Ministru kabineta 2019. gada 23. decembra rīkojumu Nr.653), kurā paredzēts, ka 

Nacionālais NILLTPF risku novērtējums par 2017.-2019. gadu  ir izstrādājams līdz 2020. 

gada 30. decembrim. 

26. Ar Iekšlietu ministrijas 2019. gada 26. jūlija rīkojumu Nr.1-12/829 apstiprināts “Eiropas 

Robežu uzraudzības sistēmas (EUROSUR) ieviešanas plāns 2019.-2022. gadam”. 

27. Ar Iekšlietu ministrijas 2019. gada 16. jūlija rīkojumu Nr.1-12/940 tika izveidota 

starpinstitūciju darba grupa “Par Ieceļošanas/izceļošanas sistēmas (IIS) ieviešanu un 

izveidošanu”, lai nodrošinātu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2017/2226 

(30.11.2017.), ar ko izveido ieceļošanas/izceļošanas sistēmu (IIS), lai reģistrētu to trešo 

valstu valstspiederīgo ieceļošanas un izceļošanas datus un ieceļošanas atteikumu datus, kuri 

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, prasību izpildi un savlaicīgu IIS 

ieviešanu Latvijas Republikā. 

28. Ar Iekšlietu ministrijas 2019. gada 27. augusta rīkojumu Nr.1-12/1095 apstiprināts Eiropas 

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

plāns. 

29. Sagatavots Ministru kabineta noteikumu projekts “Eiropas Ekonomikas zonas finanšu 

instrumenta 2014.–2021. gada perioda programmas “Starptautiskā policijas sadarbība un 

noziedzības apkarošana” īstenošanas noteikumi”. Programmas mērķis ir uzlabot 

noziedzības novēršanu un izmeklēšanu ekonomisko noziegumu apkarošanas jomā un bērnu 

aizsardzības jomā. 

30. 2019. gada 5. decembra Saeimas sēdē izskatīts un otrajā lasījumā pieņemts likumprojekts 

"Grozījumi Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likumā" (Nr.123/Lp13), kas 

paredz nodrošināt plaša mēroga publisko pasākumu apmeklētāju drošību, šo pasākumu 

organizatoriem būs jāizstrādā īpašs drošības plāns. 
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31. 2019. gada 5. decembra Saeimas sēdē izskatīts un otrajā lasījumā pieņemts likumprojekts 

“Grozījumi Dzīvesvietas deklarēšanās likumā” (Nr.337/Lp13). Likumprojekts paredz, ka 

turpmāk persona varēs papildus deklarētajai dzīvesvietas adresei norādīt vienu papildu 

adresi ne tikai Latvijā, bet arī ārvalstī, vai papildus ārvalsts adresei norādīt vienu papildu 

adresi Latvijā vai ārvalstī, kā arī nosaka kārtību, kādā persona var mainīt vai izbeigt norādīto 

papildu adresi. 

32. Ar Iekšlietu ministrijas 2019. gada 18. decembra rīkojumu Nr. 1-12/1712 apstiprināts vidēja 

termiņa būvniecības plāns 2019.-2021. gadam. 

33. 2019. gada 17. decembrī likumprojekts “Grozījumi Apsardzes darbības likumā” izskatīts 

Ministru kabineta sēdē (prot. Nr.59, 16.§) un iesniegts Saeimā (Nr.541/Lp13). 

34. 2019. gada 19. decembra Saeimas sēdē izskatīts un otrajā lasījumā pieņemts likumprojekts 

“Grozījumi Kredītiestāžu likumā” (Nr. 363/Lp13), kas dos iespēju ieviest jaunu kārtību 

ātrākai un ērtākai informācijas apritei starp tiesībsargājošām iestādēm un kredītiestādēm. 

Likumprojekta mērķis ir noteikt vienotas rīcības vadlīnijas informācijas apmaiņā starp 

procesa virzītājiem, operatīvās darbības subjektiem un kredītiestādēm. 

35. 2019. gada 23. oktobrī tika pabeigts darbs pie Eiropas Komisijas Strukturālo reformu 

atbalsta programmas (Structural Reform Support Programme 2017-2020 (SRAP)) ietvaros 

projekta "Iekšlietu sektora iestāžu efektivitātes paaugstināšana" 1. posma un saņemtas 

rekomendācijas efektivitātes rādītāju sistēmas ieviešanai Valsts ugunsdzēsības un glābšanas 

dienestā, Valsts policijā un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē. 

36. 2019. gada 2. aprīlī tieslietu ministrs Jānis Bordāns un iekšlietu ministrs Sandis Ģirģens 

parakstīja sadarbības memorandu, lai efektivizētu informācijas apmaiņu starp institūcijām, 

tādējādi stiprinot tiesiskumu, paaugstinot pirmstiesas izmeklēšanas kvalitāti un uzlabojot 

tiesvedības procesus. 
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2.3. Informācija par pārskata gadā īstenotajiem prioritārajiem pasākumiem 

Prioritāro pasākumu īstenošanai 2019. gadam ministrijai un tās padotībā esošajām iestādēm 

piešķirts papildu finansējums 4 232 978 euro apmērā, un attiecīgo prioritāro pasākumu 

pieteikumu virzītāja bija ministrija: 

2.tabula 

Prioritārā pasākuma nosaukums Piešķirts 

Pasākumu plāna noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas 

novēršanai laika periodam līdz 2019. gada 31. decembrim īstenošana 

3 787 154 

Diasporas atbalsta nodrošināšana 83 056 

1991. gada barikāžu dalībnieka statusa apliecinošu apliecību izsniegšana un reģistrācija 72 936 

Valsts drošības dienesta darbības prioritāro jomu stiprināšana (informācija klasificēta) 289 832 

2.4. Sadarbības partneru finansēto programmu un ārvalstu ieguldījumu programmu 

ietvaros īstenoto projektu rezultāti un līdzekļu izlietojums 

Iekšlietu ministrijas resoram 2019. gadā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās 

ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai plānots finansējums 

34 132 522 euro apmērā, izpilde sastāda 30 266 412 euro. 

Iekšējās drošības fonda un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014.-2020. gada 

plānošanas periodam vadība (2019. gads) 

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes dokumentiem tika izveidoti Patvēruma, 

migrācijas un integrācijas fonds (turpmāk – PMIF), Iekšējās drošības fonds – robežas/vīza 

(turpmāk – IDF-robežas/vīza), Iekšējās drošības fonds – policijas sadarbība (turpmāk – IDF-

policijas sadarbība) (turpmāk kopā – Fondi). 

Fondu īstenošana notiek saskaņā ar Iekšējās drošības fonda un Patvēruma, migrācijas un 

integrācijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda vadības likumu, uz tā pamata izdotajiem 

tiesību aktiem, tajā skaitā iekšējiem normatīvajiem aktiem. 

Pārskata periodā nodrošināta 6 IDF projektu īstenošanas pabeigšana, kuru kopējais (granta 

līgumos paredzētais) finansējums sastādīja 5 728 653 euro, no tā: fonda finansējums – 4 296 490 

euro): 

 Nacionālās vīzu informācijas sistēmas (NVIS) lietošana un attīstīšana (1. posms) 
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 Nacionālās otrās paaudzes Šengenas informācijas sistēmas un SIRENE datu plūsmas 

informācijas sistēmas funkcionalitātes paplašināšana (1. posms) 

 Valsts robežsardzes sakaru virsnieku punktu darbības turpināšana Gruzijā un Baltkrievijā (1. 

posms) 

 ATLAS network specializētā aprīkojuma iegāde 

 Valsts policijas kapacitātes pilnveidošana ar augsto tehnoloģiju palīdzību izdarīto noziedzīgo 

nodarījumu prevencijā un apkarošanā 

 Konsulāro amatpersonu reģionālo apmācību nodrošināšana par ES vienoto vīzu izsniegšanas 

politiku, atbilstoši Eiropas Vīzu kodeksa prasībām 

Pārskata periodā nodrošināta 14 IDF projektu īstenošanas uzsākšana vai turpināšana, kuru 

kopējais finansējums sastāda 20 089 511 euro, no tā: fonda finansējums - 15 411 004 euro: 

 Sodu reģistra pilnveidošana automātiskai datu apmaiņai ar ECRIS sistēmu atbilstoši ES 

Lēmuma 2009/316/TI vadlīnijām  

 Piekrastes patrulēšanas kuteru iegāde 

 Robežkontroles un robežuzraudzības procesu esošās funkcionalitātes un nepieciešamo 

pilnveidojumu izpēte 

 ABC vārtu uzstādīšana Starptautiskajā lidostā "Rīga" 

 Kriminālistikas pārvaldes ekspertīžu laboratorijas informācijas sistēmas (ELIS) izveide 

 Jūras videonovērošanas sistēmas pilnveidošana 

 Sagatavošanas pasākumu veikšana CBRNE un cilvēku izraisīto katastrofu glābšanas darbu 

mācību poligona izveidošanai 

 Nacionālās kriminālizlūkošanas infrastruktūras un sistēmas izveide 

 Nacionālā (kopējā) situācijas attēla izveidošana (2. posms) 

 Valsts robežsardzes mobilitātes uzlabošana 

 Nacionālās vīzu informācijas sistēmas (NVIS) lietošana un attīstīšana (2. posms) 

 Tiesu ekspertīzes tehnisko iespēju un kapacitātes celšana prioritārajās jomās (2. posms) 

 Sagatavošanas pasākumi speciālās intervences vienības mācību centra izveidei 

 Valsts robežsardzes sakaru virsnieku punktu darbības turpināšana Gruzijā un Baltkrievijā (2. 

posms) 
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Attiecīgo projektu finansējuma saņēmēji ir Iekšlietu ministrijas padotībā esošās iestādes – 

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs, Valsts 

robežsardze, Valsts policija un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, kā arī Ārlietu 

ministrija. 

Pārskata periodā nodrošināta 3 PMIF projektu īstenošanas pabeigšana, kuru kopējais 

finansējums sastādīja 1 801 498 euro, no tā fonda finansējums – 1 520 671 euro: 

 Atbalsta pasākumi personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, uzņemšanai un 

izmitināšanai Latvijā (2. posms) 

 Atbalsts ārzemnieku atgriešanas pasākumu organizēšanā un pilnveidošanā (2. posms) 

 Masu mediju iesaiste trešo valstu pilsoņu integrēšanā Latvijā 

Pārskata periodā nodrošināta 17 PMIF projektu īstenošanas turpināšana, kuru kopējais 

finansējums sastāda 5 899 000 euro, no tā fonda finansējums – 4 424 250 euro: 

 Migrācijas un patvēruma atbalstošo informācijas sistēmu un saistīto procesu pilnveidošana un 

attīstīšana 

 Brīvprātīgās atgriešanās un reintegrācijas palīdzības sniegšana Latvijā, 2019.-2022. gads 

 Aizturēto ārzemnieku uzņemšanas kapacitātes stiprināšana (3. posms) 

 Efektīva novērošanas procesa realizēšana (1. posms) 

 Atgriešanas procesa pilnveidošana un atbalstošo informācijas sistēmu attīstība 

 Naturalizācijas atbalstošo informācijas sistēmu un saistīto procesu pilnveidošana un attīstība 

 Konvojnieku kapacitātes stiprināšana 

 Konvojnieku mācību materiāli tehniskās bāzes uzlabošana 

 VRS atgriešanas un patvēruma jomas mobilitātes uzlabošana 

 Atbalsts ārzemnieku atgriešanas pasākumu organizēšanā un pilnveidošanā (3. posms) 

 Atbalsta pasākumi personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, uzņemšanai un 

izmitināšanai Latvijā (3. posms) 

 Informācijas centrs iebraucējiem 

 Starpkultūru komunikācija un sadarbība profesionālai izaugsmei 

 Starpkultūru komunikācijas mācības speciālistiem: "Starpkultūru dialogs » 

 Dzīvoju Latvijā – mācos latviešu valodu 2. posms 

 Latviešu valoda - ar prieku! 
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 Latviešu valodas kursi trešo valstu valstspiederīgajiem „Valoda saziņai” 

 Integrācijas tilts 

 "Integrācijas ABC-3" 

Attiecīgo projektu finansējuma saņēmēji ir Iekšlietu ministrijas padotībā esošās iestādes – 

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, Valsts robežsardze un Iekšlietu ministrijas Informācijas 

centrs, kā arī citi resori – Tiesībsarga birojs un nevalstiskās organizācijas (piemēram, Latviešu 

valodas aģentūra, biedrība “Patvērums “Drošās mājas””, Daugavpils Universitāte, Rīgas Stradiņu 

universitāte, Vidzemes augstskola). 

Daļu no PMIF veido Pārvietošanas programma, kuras ietvaros tiek nodrošināta Rīcības 

plānā personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošanai un uzņemšanai 

Latvijā paredzēto pasākumu personu pārvietošanai (pārcelšanai), uzņemšanai un integrācijai 

Latvijā īstenošana.  

2019. gadā fondu ietvaros Eiropas Komisija Iekšlietu ministrijai ir ieskaitījusi 6 505 862,38 

euro (IDF-robežas/vīza – 1 886 052,34 euro, IDF-policijas sadarbība – 2 754 829,61 euro, PMIF 

– 1 864 980,43 euro). Budžetā atmaksāti 2019. gadā 5 966 621,60 euro (IDF-robežas/vīza – 980 

801,44 euro, IDF-policijas sadarbība – 2 754 829,61 euro, PMIF – 1 779 980,43 euro, t.sk. 

Pārvietošanas programma –   451 010,12 euro).  Turpmākajos gados atmaksas budžetā tiks veiktas 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņos. 

2019. gadā turpināta sadarbība arī šādu ES politiku instrumentu un pārējo ārvalstu 

finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā, piesaistot līdzekļus iestāžu 

attīstībai, materiāli tehniskās bāzes uzlabošanai, nodarbināto kvalifikācijas paaugstināšanai un 

darba vides uzlabošanai:  

– Eiropas Komisijas civilās aizsardzības finanšu instrumenta projektos;  

– “Apvārsnis 2020” projektos; 

– Iekšējās drošības fonda projektos;  

– Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas projektos;  

– Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības projektos;  

– ASV Bruņoto spēku Virspavēlniecības Eiropā Civilās sadarbības programmas 

projektos;  
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– Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas projektos. 

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā, sadarbojoties ar ASV vēstniecības Aizsardzības 

sadarbības biroju (turpmāk – ODC) un ASV Armijas Inženieru korpusu, ASV Bruņoto spēku 

Virspavēlniecības Eiropā Civilās sadarbības programmas ietvaros 2019. gadā: 

 Turpināti darbi, lai realizētu plānoto 3. kārtas sadarbību. 

 2019. gadā tika pabeigti iestādes Vidzemes reģiona brigādes Alūksnes daļas ēkas atjaunošanas 

darbi. Atklāšanas pasākums plānots 2020. gada martā.  

 Noslēgti līgumi par iestādes Latgales reģiona brigādes Daugavpils 2. daļas ēkas atjaunošanas 

darbu veikšanu, kur darbi tiks veikti 2020. gadā. 

 Iestādes un ODC 3. sadarbības kārtā vēl plānots veikt atjaunošanas darbus iestādes Rīgas 

reģiona pārvaldes 8. daļas, kā arī Latgales reģiona brigādes Krāslavas daļas ēkai. 

Tiek īstenoti projekti Eiropas Reģionālās attīstības fonda ietvaros, piemēram:  

 2.2.1.1./1/I/006 “Fizisko personu datu pakalpojumu modernizācija”. Izvērtēts saņemtais metu 

konkursa "Fizisko personu datu pakalpojumu modernizācija" piedāvājums un Sarunu 

procedūras rezultātā 2019. gada 5. martā noslēgts līgums ar "RIX Technologies" par Fizisko 

personu reģistra informācijas sistēmas (FPRIS) izstrādi. Noslēdzies FPRIS izstrādes 1. posms 

- saņemti izstrādātāja nodevumi, veikta piegādāto programmatūras nodevumu testēšana. 

Turpinās darbs pie nākamo FPRIS funkcionalitāšu prasību definēšanas un saskaņošanas ar 

izstrādātāju; 

 2.2.1.1/17/I/005 “E-identitātes un e-paraksta risinājumu attīstība”. Projektā, lai atjaunotu 

personas apliecību (eID karšu) izsniegšanas infrastruktūru, 2019. gadā tika veikti divi iepirkumi 

“eID karšu personalizēšanas un izsniegšanas infrastruktūras (t.sk. PIN/PUK pārvaldības) 

risinājuma izstrāde (programmatūra)” un “eID karšu personalizēšanas un PIN/PUK pārvaldības 

risinājumam nepieciešamo iekārtu iegāde”. 

Eiropas Savienības Europe-AID Twinning programmas ietvaros PMLP tika turpināta 1 

projekta īstenošana, kas noslēdzās 2019. gada 31. martā: 

 “Kosovas institūciju stiprināšana efektīvas migrācijas pārvaldē”. 2019. gadā notika Latvijas 

puses ekspertu dalība projekta aktivitātēs, kā arī dalība projekta noslēguma konferencē, kas 

notika Prištinā (Kosova) no 2019. gada 20. februāra līdz 2019. gada 22. februārim. Veikta 

projekta noslēguma ziņojuma sagatavošana. 
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Eiropas Migrācijas tīkla ietvaros (EMT) PMLP īstenoja dažādas aktivitātes saskaņā ar 

2019. gada darba programmu, uzturot un paplašinot EMT Latvijas kontaktpunkta sadarbības 

partneru tīklu, īstenojot dalību EMT kontaktpunktu, vadības padomes, atgriešanas ekspertu darba 

grupas sanāksmēs. Sagatavotas atbildes uz ad-hoc jautājumiem, izstrādāti ziņojumi un izpētes darbi 

un OECD Ziņojums par migrāciju 2018. gadā Latvijā. 2019. gadā organizēta konference par vīzu 

liberalizācijas ietekmi uz mērķa valstīm.  

2.5. Pārskats par iestādes vadības un darbības uzlabošanas sistēmām efektīvas darbības 

nodrošināšanai, kā arī informācija par veiktajām strukturālajām reformām un 

reorganizācijām 

Fiskālo risku vadība  

 Izveidota iekšējās kontroles sistēma, kas 2019. gadā pilnveidota; 

 2019. gadā fiskālā riska notikumi nav iestājušies. 

Finansiālās darbības likumības un finanšu vadības uzraudzība 

 2019. gadā  turpināta finansiālās darbības likumības un finanšu vadības uzraudzība šādās 

jomās: 

- publiskais iepirkums; 

- iepirkumu līgumu noslēgšana, grozījumu veikšana, izpilde;                                             

- budžeta plānošana un izpilde; 

- mērķfinansējuma izlietojums paredzētajam mērķim; 

- nodarbināto atlīdzība; 

- darījumu (preces, pakalpojumi un kapitālie ieguldījumi) likumība un lietderība; 

- grāmatvedības uzskaite. 

 Saskaņā ar Uzraudzības pasākumu plānu 2019. gadam  padotības iestādēs veikti 

šādi  uzraudzības pasākumi: 

- “Ieņēmumu no naudas sodu iekasēšanas plānošana, izpilde un prasību par nesamaksātiem 

naudas sodiem uzraudzības nodrošināšanas izvērtējums”; 

- “Virsstundu darba samaksas amatpersonām ar SDP nodrošināšanas un izdevumu izpildes 

pārbaude”; 

- “Pamatlīdzekļu ekspluatācijas un to izslēgšanas no grāmatvedības uzskaites atbilstības 

izvērtējums”. 
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Iekšējais audits 

2019. gadā kopā veikti 12 auditi. Pārskata periodā no tiem slēgti (pabeigti) šādi auditi: 

 “ES finansēto programmu, projektu un ārvalstu finanšu palīdzības projektu vadības īstenošana” 

(2 ieteikumi); 

 “Materiālo vērtību iegāde, saglabāšana un pārvietošana saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto 

kārtību, kā arī ugunsdrošības, darba drošības un fiziskās drošības prasību ievērošana noliktavās 

(noliktavu vadība)” (12 ieteikumi); 

 “Personu un sabiedriskās drošības politikas kvalitatīva plānošana un īstenošanas organizācija, 

rezultatīvie rādītāji” (ieteikumu nav); 

 “Par Eiropas Parlamenta 2019. gada vēlēšanu nodrošināšanu Pilsonības un migrācijas lietu 

pārvaldē” (11 ieteikumi); 

 “Iepirkuma procedūras analīze Valsts policijas iepirkumu sistēmas ietvaros, atsevišķu risku 

analīze Valsts policijā” (3 ieteikumi); 

 “Iekšlietu ministrijas (nozares) budžeta plānošana” (2 ieteikumi); 

 “Informācijas par noziedzīgiem nodarījumiem un citiem likumpārkāpumiem reģistrēšana, 

nepilngadīgo noziedzības un likumpārkāpumu novēršana un reģistrēšana (NPAIS darbības 

kontekstā)” (ieteikumu nav); 

 “Valsts robežas apsardzības politikas kvalitatīvas izstrādes un īstenošanas organizācija 

(funkcionālais izvērtējums)” (ieteikumu nav); 

 “Iekšējās kontroles sistēma iepirkumu jomā Valsts robežsardzē (pirmā daļa)” (2 ieteikumi); 

 “Iekšējās kontroles sistēma iepirkumu jomā Valsts robežsardzē (otrā daļa)” (2 ieteikumi). 

Fondu projektu uzraudzība 

Nodrošināta 31 IDF un PMIF ietvaros apstiprināto projektu: 

 Finanšu un ieviešanas kontrole izdevumiem 4 782 844 euro apmērā, no kuriem 6 084 euro 

atzīti par neatbilstošiem;  

 15 iepirkumu dokumentācijas un norises pārbaudes, no kurām 13 iepirkumiem tika sniegts 

atzinums ar iebildumu, 1 negatīvs atzinums;  

 3 iepirkumu norises pārbaudes, no kurām 2 iepirkumiem tika sniegts pozitīvs atzinums; 

 4 pārbaudes projektu īstenošanas vietās, kuru ietvaros izteikti 17 ieteikumi; 



IEKŠLIETU MINISTRIJAS 

2019. GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS 

 

29 

 

 Veikta viena pārbaude pie deleģētās iestādes - deleģēto uzdevumu izpildes pārbaude, kuras 

ietvaros izteikti 4 ieteikumi. 

Budžeta izpildes uzraudzība 

 Izveidota iekšējās kontroles sistēma; 

 Valsts budžeta līdzekļu izlietojuma riski tiek identificēti, un pieņemts lēmums par to novēršanu 

saskaņā ar vispārējo normatīvo aktu prasībām, kā arī ministrijas izdoto iekšējo normatīvo aktu 

prasībām; 

 Veikta budžeta izpildes uzraudzība gan attiecībā uz ministrijas izdevumiem (valsts sekretāram 

iesniegts ziņojums ar detalizētu informāciju), gan padotības iestāžu izdevumiem, 

nepieciešamības gadījumā sniedzot informāciju lēmumu pieņemšanai par apropriācijas pārdali 

prioritāru pasākumu īstenošanai; 

 Īpaša uzraudzība nodrošināta prioritāriem pasākumiem un ilgtermiņa saistību pasākumiem. 

Kapitālsabiedrības finansiālās darbības uzraudzība un analīze 

 Izvērtēti kapitālsabiedrības iesniegtie ceturkšņa pārskati par finansiālo stāvokli un darbības 

rezultatīvajiem rādītājiem, sagatavojot regulārus pārskatus atbildīgajam darbiniekam un valsts 

kapitāla daļu turētāja pārstāvim; 

 Izvērtēts kapitālsabiedrības gada pārskats, t.sk., sagatavota anketa par kapitālsabiedrības 

darbības turpināšanas principa piemērošanu un kopsavilkuma ziņojums par kapitālsabiedrības 

finansiālās darbības ietekmi uz valsts un pašvaldības budžeta izdevumiem;  

 Atbilstoši Finanšu ministrijas pieprasījuma par vispārējās valdības budžeta prognozēm Latvijas 

Stabilitātes programmai 2020.-2022. gadam sagatavota informācija par kapitālsabiedrības 

ieņēmumu un izdevumu prognozēm (veidlapa “Vispārējās valdības sektora komersanta 

plānotās saimnieciskās darbības ietekme uz vispārējās valdības budžetu un parādu”); 

 Sagatavots un iesniegts Pārresoru koordinācijas centrā izvērtējums par kapitālsabiedrības 

darbības rezultātiem 2018. gadā. Pārresoru koordinācijas centrs novērtējis kapitālsabiedrības 

finanšu mērķu izpildi 2018. gadā kā labu; 

 Sagatavota un iesniegta Pārresoru koordinācijas centrā informācija par kapitālsabiedrību 

(ikgadējais publiskais pārskats par valstij piederošajām kapitālsabiedrībām un kapitāla daļām 

par 2018. gadu). 
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Izveidotie koordinācijas instrumenti 

 Lai nodrošinātu stacionāro fotoradaru uzstādīšanu un to darbības pārkāpumu fiksēšanai, 

neapturot transportlīdzekli, uzraudzību, kā arī ar to saistītās darbības koordināciju, pārskata 

gadā darbību turpināja Fotoradaru ieviešanas un darbības uzraudzības komiteja, kurā iekļauti 

ministrijas un Satiksmes ministrijas attiecīgo jomu speciālisti;  

 Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvaldības jomā ministrijā izveidota un darbojas: 

– Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju projektu pārvaldības grupa, kuras uzdevums 

ir organizēt ministrijas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) pielietojuma 

projektu īstenošanu ministrijā un tās padotībā esošajās iestādēs, kā arī veikt īstenoto 

projektu pārraudzību; 

– Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju padome, kuras uzdevums ir pieņemt 

stratēģiskus lēmumus informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pielietošanā ministrijā 

un tās padotības iestādēs; 

 Ministrijā izveidota un darbojas Projektu Koordinācijas komiteja ar mērķi nodrošināt 

koordinētu pieeju iekšlietu nozares projektu izstrādē un racionālu finanšu līdzekļu izmantošanu 

nozares mērķu un rezultātu sasniegšanai, izvērtējot projekta nepieciešamību, atbilstību un 

lietderību, nodrošinot nepieciešamo finanšu un cilvēkresursu plānošanu, un projektu 

īstenošanas un pēcieviešanas uzraudzību; 

 Grāmatvedības pārvaldības jomā ministrijā izveidota koordinējoša un konsultatīva institūcija – 

Grāmatvedības padome; 

 Ministrijā izveidota un darbojas Būvniecības padome; 

 2019. gadā ministrijā izveidota Iekšlietu nozares attīstības padome, kuras mērķis ir veicināt 

iekšlietu nozares attīstību un stratēģisko mērķu noteikšanu. 

Resursu vadības sistēma 

 Ministrija un tās padotības iestādes pielieto resursu vadības sistēmu „Horizon” (turpmāk – 

RVS), kas nodrošina vienotu personāla un grāmatvedības uzskaites pamatprincipu ieviešanu 

un pielietošanu un konsolidētā finanšu pārskata sagatavošanu atbilstoši normatīvo aktu 

grāmatvedības jomā prasībām; 

 2019. gadā iekšlietu resora padotības iestāžu personālnodaļu darbiniekiem organizētas 

prezentācijas/apmācības darbam ar pašapkalpošanās sistēmu HoP; 
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 2019. gadā Budžeta plānošanā un izpildes uzraudzībā pielietotais RVS modulis “Budžeta 

plānošanas un izpildes kontroles risinājumu funkcionalitāte” papildināts ar ikmēneša pārskatu 

par atlīdzību, ceturkšņa pārskatu un gada finanšu pārskatu (daļēji).   

Iekšējās kontroles sistēma 

– Lai nodrošinātu ārējā un iekšējā normatīvā regulējuma finanšu vadības jomā pieejamību 

vienkopus un uzlabotu uzdevumu izpildes kvalitāti, ministrijas tīmekļa vietnē sadaļā “Tiesību 

akti finanšu vadības jomā” publicēts un uzturēts aktuāls ārējo un iekšējo tiesību aktu 

apkopojumu finanšu vadības jomā; 

– Lai nodrošinātu iekšējā normatīvā regulējuma IKT jomā pieejamību vienkopus un uzlabotu 

uzdevumu izpildes kvalitāti, izveidota publiska elektroniskā piekļuve “IeM IKT iekšējie 

normatīvie akti”; 

– Pilnveidošana:  

– Pilnveidota ES politikas instrumentu joma (Iekšējās drošības fonda un Patvēruma, 

migrācijas un integrācijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas periodam: apstiprināta 

projekta iesnieguma veidlapa un metodisko norādījumu veidlapa; apstiprināta atbildīgās 

iestādes un deleģētās iestādes projekta iesnieguma veidlapa un metodiskie norādījumi 

projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanai; apstiprināta granta līguma veidlapa, izmaksu 

attiecināmības nosacījumu un projektu vizuālās identitātes prasību vadlīnijas; apstiprināts 

uzraudzības komitejas sastāvs; apstiprināts pārvaldības un kontroles sistēmas apraksts; 

izveidota vērtēšanas komisija projektu iesniegumu atlasei; apstiprināts tehniskās palīdzības 

finanšu līdzekļu sadalījums un ministrijas tehniskās palīdzības budžets; apstiprināta 

projekta “Nelikumīgu līdzekļu plūsma un upuru atklāšanas sarežģījumi darba 

ekspluatācijas gadījumos” vadības grupa; apstiprināts Pārvaldības un kontroles sistēmas 

apraksts); 

– Apstiprinātas Vadlīnijas informācijas publiskošanai iestādes tīmekļvietnē par amatpersonu 

un darbinieku atlīdzību; 

– Noteikta jauna bruņojuma aprites kārtība; 

– Pilnveidota grāmatvedības joma (ceturkšņa pārskata sagatavošanas kārtība Iekšlietu 

ministrijā un tās padotībā esošajās iestādēs); 

– Pilnveidota publisko iepirkumu veikšanas kārtība; 

http://www.iem.gov.lv/files/text/Fin_vadiba%281%29.pdf
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– Pilnveidota budžeta un finanšu vadības joma (ieņēmumu no valsts pamatbudžetā 

iemaksājamo valsts nodevu un citu maksājumu no ministrijas padotībā esošo iestāžu 

sniegtajiem pakalpojumiem un veiktās darbības plānošana un uzskaite, kā arī valsts nodevu 

un citu maksājumu pārskatīšana; budžeta izpildes uzraudzības kārtība); 

– Sagatavotas Vadlīnijas gada pārskatā ietvertā vadības ziņojuma sagatavošanai; 

– Noteikta jauna valsts pamatbudžeta bāzes izdevumu un attīstības izdevumu plānošanas 

kārtība; 

– Sagatavotas Vadlīnijas prēmijas, naudas balvas un atvaļinājuma pabalsta piešķiršanai 

amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm; 

– Pilnveidota ministrijas korupcijas risku novērtēšanas, korupcijas riskiem pakļauto amatu 

identificēšanas un korupcijas risku mazināšanas un novēršanas pasākumu noteikšanas 

joma; 

– Pilnveidota kārtība, kādā ministrija veic uzraudzību par tās valdījumā esošo valsts 

nekustamo īpašumu iznomāšanu; kārtība, kādā veic ministrijas valdījumā esošo 

Nodrošinājuma valsts aģentūras pārvaldīšanā un nomā nodoto nekustamo īpašumu un 

lietošanu; 

– Izstrādāts jauns iekšējais regulējums, ievērojot ārējo normatīvo aktu prasības: 

– Par kārtību, kādā pieprasa un plāno finanšu līdzekļus no Tieslietu ministrijas pamatbudžeta 

programmas “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu konfiskācijas fonds” un atskaitās par to 

izlietojumu; 

– Budžeta pieprasījumu sagatavošanu un iesniegšanu; 

– Par kārtību, kādā sagatavo un iesniedz pieprasījumu gadskārtējā valsts budžeta likumā 

noteiktās apropriācijas izmaiņām; 

– Par Ceļu satiksmes negadījumu novēršanas pasākumu veikšanai nepieciešamo finanšu 

līdzekļu pieprasīšanas un piešķirto finanšu līdzekļu plānošanas, izlietošanas un uzskaites 

kārtību; 

– Par grāmatvedības uzskaites kārtību; 

– Par gada pārskata sagatavošanas kārtību; 

– Par dzīvojamo telpu izmantošanas kārtību; 

– Par valsts materiālo rezervju veidošanu un pārvaldīšanu; 
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– Par ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju 

resursu drošības pārvaldības pamatprincipiem. 

Strukturālās reformas, optimizācijas vai reorganizācijas pasākumi 

– No 2019. gada 1. janvāra ar iekšlietu ministra starpniecību tiek īstenota Ministru kabineta 

institucionālā pārraudzība pār Finanšu izlūkošanas dienestu, kas ir Ministru kabineta 

pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, un savā darbībā tā ir neatkarīga. 

Sakarā ar Finanšu izlūkošanas dienesta institucionālās pārraudzības maiņu notikušas šādas 

galvenās izmaiņas ministrijas uzdevumos un darbībā: 

– Atbildība par Pasākumu plānā noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma 

finansēšanas novēršanai laikposmam līdz 2019. gada 31. decembrim paredzēto rīcības virzienu 

īstenošanu: "Riski, politika un koordinācija", "Terorisma finansēšanas izmeklēšana un 

kriminālvajāšana", "Terorisma finansēšanas preventīvie pasākumi un finanšu sankcijas", kā arī 

uzdevums koordinēt un uzraudzīt attiecīgajos rīcības virzienos iekļauto pasākumu izpildi un ne 

retāk kā reizi ceturksnī ziņot par to Finanšu sektora attīstības padomei. 

– Ar 2019. gadu izveidota jauna budžeta programma 43.00.00 “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu 

legalizācijas novēršanas dienesta darbība”. 

– Ministrija sniegs atbalstu Finanšu izlūkošanas dienestam finanšu pārvaldības un grāmatvedības 

uzskaites jomā. 

– No 2019. gada 1. janvāra ieviestas 2 vecāko referentu amata vietas (pārdale no Finanšu 

ministrijas) valsts sekretāra vietnieka tiešā pakļautībā. 
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 PERSONĀLS 

Ministrijas personāla vadības politika balstīta uz darba (valsts civildienesta attiecību), 

atlīdzības, darba izpildes un kompetenču vērtēšanas, izaugsmes un karjeras vadības, apmācību un 

darba vides savstarpējo mijiedarbību un tās pamatā ir motivēts nodarbinātais.  

Ministrijas personāla vadības politikas pamatvērtības: stabilitāte, profesionalitāte, 

kvalitāte, attīstība. 

 

Uz 2019. gada 31. decembri Iekšlietu ministrijā bija 146 amata vietas: 113 valsts 

civildienesta ierēdņu un 33 darbinieku, ar kuriem noslēgts darba līgums (tostarp 1 amatpersonas 

amats – parlamentārais sekretārs). Pārskata gadā vidējais faktiski nodarbināto skaits bija 134; 

15 vakantas amatu vietas (salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu - +3), tajā skaitā 7 ilgstoši 

vakantas amatu vietas (salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu - +2). 

74,63 % no kopējā nodarbināto skaita bija sievietes (90 % ar augstāko izglītību); 25,37 % 

- vīrieši (100 % ar augstāko izglītību). 

2019. gadā pieņemti 13 nodarbinātie (6 – ierēdņi/7 – darbinieki); atbrīvoti – 14 nodarbinātie 

(no tiem 9 darbinieki, ar kuriem bija noslēgts darba līgums (3 – “darbinieka un darba dēvēja 
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vienošanās”, 1 – “darbinieku skaita samazināšana”, 1 – “darbinieka uzteikums”, 4 – “uz noteiktu 

laiku noslēgta darba līguma izbeigšanās”) un 5 valsts civildienesta ierēdņi (1 – “sasniedzot valsts 

noteikto pensijas vecumu”, 1 – “savstarpēja vienošanās”, 1 – amatpersona ar speciālo dienesta 

pakāpi – “sasniedzot Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes 

amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likuma 46. pantā noteikto vecumu”, 

1 – “ierēdņa nāve”, 1 – “pēc paša vēlēšanās”). Personāla mainība pārskata gadā, salīdzinot ar 

iepriekšējo pārskata gadu – 8,9 % (+4,73). 

2019. gadā īstenoti ministrijas kolektīva saliedēšanas pasākumi, kas vērsti uz radošumu un 

savstarpēju komunikāciju. Ministrijas nodarbinātie aktīvi izmantoja iespēju paaugstināt 

kvalifikāciju Valsts administrācijas skolas organizētajos mācību kursos, tai skaitā Eiropas Sociālā 

fonda projekta Nr.3.4.2.0/15/I/001 “Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide labāka 

regulējuma izstrādē mazo un vidējo komersantu atbalsta jomā” ietvaros, kā arī citu institūciju 

organizētos kvalifikācijas paaugstināšanas kursus specifiskās jomās.  

Vidējā atlīdzība (pirms nodokļu nomaksas) 2019. gadā bija (izmaiņas, salīdzinot ar 2018. 

gadu): 

– valsts civildienesta ierēdņiem – 2143 euro (+52 euro); 

– darbiniekiem – 677 euro (+183 euro); 

– amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm, kas ieņem valsts civildienesta ierēdņu 

amatus – 2192 euro (+458 euro) (tai skaitā pabalsts par 5 nepārtrauktas izdienas 

gadiem). 
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 KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU 

4.1. Pasākumi, kas veikti sabiedrības informēšanai un izglītošanai  

Nodrošināta sadarbība ar masu medijiem – sagatavotas, izsūtītas un Iekšlietu ministrijas 

mājaslapā publicētas 146 preses relīzes par ministrijas darba aktualitātēm un sabiedrībai 

nozīmīgiem jautājumiem. Iekšlietu ministrijas Twitter kontā publicētas 190 ziņas un Facebook lapā 

publicēti 340 ieraksti. Iekšlietu ministrijas mājaslapā regulāri ievietota nozares aktuālākā 

informācija un foto galerijas. Nodrošināta ministrijas vadības un nozares ekspertu piedalīšanās 

Ministru kabineta organizētajās informācijas sniegšanas aktivitātēs medijiem par sabiedrībai 

nozīmīgiem jautājumiem. 

Aicinot skolēnus atjaunot savas zināšanas drošības jautājumos, Iekšlietu ministrija 

organizēja konkursu „Esi drošs – neesi pārdrošs” Latvijas skolu 7.-8. klašu skolēniem. Skolēni 

sacentās par titulu „Visdrošākā klase – 2019”, parādot savas zināšanas ugunsdrošībā, pirmās 

palīdzības sniegšanā, drošībā uz ūdens, kā arī uz ielas un mājās. 
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Iekšlietu ministrijā Ēnu dienā jaunieši iepazinās ar iekšlietu ministra, Finanšu departamenta 

direktores un Komunikācijas nodaļas vadītājas darbu.  

   

28. un 29. jūnijā Cēsīs notika sarunu festivāls ”LAMPA”, kura ietvaros par drošības 

jautājumiem diskutēja pārstāvji no Iekšlietu ministrijas, Valsts policijas un Valsts ugunsdzēsības 

un glābšanas dienesta. 

Atzīmējot Eiropas Savienības dienu pret cilvēku tirdzniecību 18. oktobrī, tika uzsākts 

reģionālo diskusiju par cilvēku tirdzniecību un tās novēršanu cikls, kas notika četrās Latvijas 

pilsētās – Valmierā, Daugavpilī, Liepājā un Rīgā. Informatīvās aktivitātes tika organizētas 

sadarbojoties filmas “Oļegs” veidotājiem un Iekšlietu ministrijai, atbalstu nodrošināja Eiropas 

Komisijas pārstāvniecība Latvijā, Eiropas Parlaments Latvijā, advokātu birojs “Spīgulis & 

Kukainis” un Amerikas Savienoto Valstu vēstniecība Rīgā. Diskusijās tika apspriesti tādi jautājumi 

kā – sabiedrības kā patērētāja loma cilvēku tirdzniecības veicināšanā; pieprasījums pēc lētām 

precēm un pakalpojumiem, lēta darbaspēka, pieejamiem seksuāliem pakalpojumiem - mūsdienu 

verdzības dzinulis, un ko varam darīt, lai mazinātu pieprasījumu un novērstu cilvēku 

paverdzināšanu. 

4.2. Sadarbība ar nevalstisko sektoru 

 Nodrošinot valsts politikas cilvēku tirdzniecības novēršanai īstenošanu, Iekšlietu ministrija 

sadarbojās ar nevalstiskajām organizācijām, kuras ikdienā strādā ar cilvēku tirdzniecības 

novēršanas jautājumiem: ar biedrību “Patvērums “Drošā māja”” un biedrību “Centrs MARTA” 

– jautājumos par cilvēku tirdzniecības upuru identificēšanu, sadarbību ar kompetentajām 

iestādēm, palīdzības un atbalsta sniegšanu upuriem, sabiedrības informēšanas un speciālistu 

izglītošanas aktivitātēm; ar biedrību “Par brīvu Vidzemi no cilvēku tirdzniecības” – jautājumos 

par cilvēku tirdzniecības upuru atpazīšanu un novirzīšanu palīdzības saņemšanai, sadarbību ar 

kompetentajām iestādēm un sabiedrības informēšanas un speciālistu izglītošanas aktivitātēm. 
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 Īstenojot projekta “Nelikumīgu līdzekļu plūsmu un upuru atklāšanas sarežģījumi darba 

ekspluatācijas gadījumos” (FLOW) aktivitātes, Iekšlietu ministrija sadarbojās ar biedrību 

“KSA Latvija” (Korporatīvās sociālās atbildības platforma Latvijā), nodrošinot pētījuma 

veikšanu Latvijā par darbaspēka ekspluatāciju un nelikumīgi iegūtu līdzekļu plūsmām, kura 

atziņas integrētas publikācijā “Netīrais bizness. Atklājot darbaspēka ekspluatācijas biznesa 

modeli” (2019), kas ataino cilvēku tirdzniecības un darbaspēka ekspluatācijas biznesa modeli, 

aprakstot, kā dažādas likumīgas uzņēmējdarbības struktūras var izmantot, lai slēptu un veiktu 

darbaspēka ekspluatāciju, un aktualizē saikni starp darbaspēka ekspluatāciju, cilvēku 

tirdzniecību un ekonomiskajiem noziegumiem. Projekta aktivitātes, kuras mērķis ir izstrādāt 

tiesiskā ietvara rokasgrāmatu un risku vadības rīku uzņēmumiem, lai novērstu un atklātu 

cilvēku tirdzniecību piegādes ķēdēs, ietvaros sadarbībā ar KSA Latvija tika organizētas 

diskusijas ar uzņēmumu pārstāvjiem (VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga””, AS Puzzle Finance, 

AS “RĪGAS SILTUMS”, SCHWENK Latvia SIA, Latvijas restorānu biedrība u.c.) par tēmu 

“Bizness un cilvēktiesības – risku novērtēšanas metodes un labā prakse”. 

 Latvijas prezidentūras Baltijas jūras valstu padomē ietvaros Iekšlietu ministrija sadarbībā ar: 

- Baltijas jūras valstu padomes sekretariātu 2019. gada 21.–22. februārī Rīgā organizēja 

starptautisku konferenci “Cilvēku tirdzniecība – noziegums ar pārāk maz notiesājošiem 

spriedumiem un pārāk daudz upuriem”. Konferences mērķis bija veicināt cīņu pret cilvēku 

tirdzniecību Baltijas jūras reģionā un stiprināt sadarbību un koordināciju starp attiecīgajiem 

dalībniekiem, kā arī apspriest veidus, kā uzlabot kriminālvajāšanas mehānismus cilvēku 

tirdzniecības apkarošanas jomā. Konferencē piedalījās 80 dalībnieki: politikas plānotāji, 

pētnieki un praktiķi – izmeklētāji, prokurori, tiesneši no Baltijas jūras valstu padomes 

dalībvalstīm, Amerikas Savienotajām Valstīm, Lielbritānijas, Beļģijas un Eiropas 

Komisijas. 

-  Ziemeļu Ministru padomi un Eiropas Drošības sadarbības organizāciju 2019. gada 6.–7. 

jūnijā Rīgā organizēja reģionālo forumu par uzņēmumu korporatīvo atbildību darbaspēka 

ekspluatācijas novēršanā, kura mērķis bija mudināt uzņēmumus integrēt cilvēktiesību 

standartu un korporatīvās atbildības principu ievērošanu, izstrādājot politiku un atbilstošus 

procesus uzņēmumos, lai izpildītu atbildību par labiem darba apstākļiem saskaņā ar valsts 

tiesību aktiem un starptautiskajām konvencijām, kā arī apspriest darbaspēka ekspluatācijas 

novēršanu kā korporatīvās sociālās atbildības rādītāju un to, kā var atbalstīt darba devējus 



IEKŠLIETU MINISTRIJAS 

2019. GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS 

 

39 

 

(nozares), arodbiedrības un iestādes, lai sadarbotos jau darbā pieņemšanas procesā, 

garantējot darba apstākļus saskaņā ar tiesību aktiem. Forumā piedalījās vairāk nekā 70 

dalībnieki: politikas plānotāji, dažādu kompetento iestāžu, kas strādā ar cilvēku 

tirdzniecības apkarošanu, novēršanu un atbalsta sniegšanu cilvēku tirdzniecības upuriem, 

starptautisko organizāciju un uzņēmumu pārstāvji. 

 2019. gada 28. martā Iekšlietu ministrijā notika Sabiedriskās drošības trīspusējās sadarbības 

apakšpadomes sēde, kurā tika apspriesti jautājumi par nepieciešamajiem grozījumiem 

Ugunsdrošības noteikumos, saistībā ar vasaras kafejnīcu izvietošanu pilsētas vēsturiskajos 

centros un izskatīti apsardzes nozares priekšlikumi nozares sakārtošanai. 

 2019. gada 12. aprīlī Iekšlietu ministrijā, notika preses konference par aktuālo problemātiku 

narkotiku lietošanas un izplatības jomā Latvijā un Eiropā, kā arī īstenotajām narkotiku 

ierobežošanas politikām ES dalībvalstīs.  

 2019. gada 21. novembrī Iekšlietu ministrijā notika Iekšlietu ministrijas Informācijas centra 

rīkotā informācijas un komunikācijas tehnoloģiju konference “Industrijas diena 2019” ar mērķi 

iepazīstināt Iekšlietu ministrijas un tās padotības iestāžu darbiniekus ar aktuāliem IKT nozares 

attīstības tendencēm (piemēram, vienotās tīmekļvietņu platformas ieviešanu, dokumentu 

pārvaldības sistēmām, mākslīgo intelektu, šaušanas treniņu sistēmām, 5G attīstību, konferenču 

aprīkojumu, robotu izmantošanu, bezpilota aparātiem, ģeolokāciju koplietošanu) un citām ar 

IKT nozari saistītām tēmām un tehniskajiem risinājumiem, kurā uzņēmēji prezentēja jaunākās 

tehnoloģijas un inovācijas.  

 Pārskata periodā nodrošināta sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām Latvijā – biedrību 

“Sabiedriskās politikas centrs “PROVIDUS””, biedrību “Latvijas Sarkanais Krusts” biedrību 

“Patvērums “Drošā māja””, par migrācijas, bēgļu, personas statusa jautājumiem un 

priekšlikumu izstrādē nepieciešamajiem grozījumiem normatīvajos aktos. 
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 NĀKAMAJĀ GADĀ PLĀNOTIE PASĀKUMI 

5.1. Iepriekšējā gadā uzsāktie pasākumi, kuri tiks turpināti 2020. gadā 

 Valdības rīcības plānā, Cilvēku tirdzniecības novēršanas pamatnostādnēs 2014.-2020. gadam, 

konceptuālajā ziņojumā ”Par valsts austrumu robežas kontroli un aizsardzību”, konceptuālajā 

ziņojumā ”Par valsts politiku ugunsdrošības jomā”, Iekšlietu ministrijas informācijas un 

komunikācijas tehnoloģiju vidēja termiņa attīstības stratēģijā 2016.-2020. gadam, Iekšlietu 

ministrijas sistēmas iestāžu amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm profesionālās 

izglītības attīstības rīcības plānā 2018.– 2021. gadam Iekšlietu ministrijas iestādēm paredzēto 

uzdevumu realizācijas koordinēšana un īstenošana. 

 Valsts policijas attīstības koncepcijā paredzēto pasākumu realizācijas turpināšana, tai skaitā 

risinot jautājumu par apcietināto un notiesāto personu konvojēšanas pienākuma nodošanu 

Tieslietu ministrijas Ieslodzījuma vietu pārvaldei un informācijas sistēmas “Kriminālpolicijas 

elektroniskā informācijas sistēma II” (KEIS II) un aizsargāta elektroniskās informācijas 

apmaiņas tīkla izveidi un analītiskās programmatūras iegādi Valsts policijas kriminālpolicijas 

struktūrvienību analītiķu apmācībai un darbam. 

 Turpināt likumprojekta “Prostitūcijas ierobežošanas likums” saskaņošanu un virzīt to 

apstiprināšanai. Projekta mērķis ir ierobežot un samazināt prostitūciju, lai mazinātu cilvēku 

tirdzniecības riskus, aizsargātu indivīda un sabiedrības veselību, labklājību, novērstu bērnu un 

jauniešu iesaistīšanu prostitūcijā, mazinātu vardarbības riskus, kas vērsti pret personām, kuras 

nodarbojas ar prostitūciju, veicinātu atteikšanos no nodarbošanās ar prostitūciju un prostitūcijas 

izmantošanas. 

 Valsts robežas joslas gar Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežu un Latvijas 

Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežu izbūves un aprīkošanas turpināšana, 

izveidojot un iekārtojot valsts robežas joslas infrastruktūru, lai stiprinātu robežu drošību un 

novērstu valsts drošības apdraudējumu. 

 Vienotā ārkārtas palīdzības izsaukumu numura “112” vienotās tehnoloģiskās platformas 

modernizēšanas un integrēšanas e-pakalpojumu vidē pasākumu turpināšana. 

 Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta mācību poligona izveidei nepieciešamo pasākumu 

turpināšana. 
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5.2. 2020. gada galvenie uzdevumi un pasākumi; 

 Sadarbībā ar iesaistītajām valsts pārvaldes institūcijām tiks izstrādāts un saskaņots 

likumprojekts “Imigrācijas likums” un likumprojekts “Savienības pilsoņu un viņu ģimenes 

locekļu ieceļošana un uzturēšanās Latvijas Republikā”. 

 Tiks īstenots Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekts “Fizisko personu datu pakalpojumu 

modernizācija” ar mērķi izveidot efektīvu, mūsdienīgu, uz modernām tehnoloģijām balstītu 

risinājumu – fizisko personu datu izplatīšanas platformu, kas samazinātu administratīvo slogu 

iedzīvotājiem, veicinātu valsts pārvaldes efektivitāti un uzlabotu pakalpojumu pieejamību. 

Projekta ietvaros tiks izstrādāta jaunā Fizisko personu reģistra informācijas sistēma. 

 Tiks ieviestas MONEYVAL rekomendācijas, kā arī īstenoti pasākumi noziedzīgi iegūtu 

līdzekļu legalizēšanas un terorisma finansēšanas novēršanai. 

 Tiks īstenoti pasākumi valsts apdraudējuma pārvarēšanas mācību “Kristaps 2020” 

nodrošināšanai un NATO krīzes vadības mācību plānošanas, koordinēšanas un dalības 

nodrošināšanai. 

 Tiks pilnveidota atalgojuma sistēma, materiāltehniskais nodrošinājums un darba vide iekšlietu 

sistēmas iestāžu amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm. 

 Tiks izstrādāts Iekšlietu ministrijas valdījumā esošo nekustamo īpašumu attīstības plāns 

pieciem gadiem. 

 Tiks sagatavots informatīvais ziņojums par Iekšlietu ministrijai nepieciešamo finansējumu 

speciālo ugunsdzēsības un glābšanas transportlīdzekļu iegādei. 

 Tiks sagatavots informatīvais ziņojums par iekšlietu nozarē vidējā termiņā īstenojamajiem 

prioritārajiem infrastruktūras uzlabošanas darbiem (būvniecību, rekonstrukciju/renovāciju) un 

šim mērķim nepieciešamo finansējumu. 

 Tiks sagatavots konceptuāls ziņojums par finanšu ekonomiskā pamatojuma rezultātiem un 

paredzētajām darbībām būvniecības projektu īstenošanai nozarē, izmantojot privātās un 

publiskās partnerības modeli. 

 Tiks izstrādāta Iekšlietu ministrijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju darbības 

stratēģija. 

 Tiks izvērtēts tiesiskais regulējums attiecībā uz šaujamieroču iegādāšanās un glabāšanas 

ierobežojumiem, kas saistīti ar kriminālatbildību. 
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 Tiks sagatavots Patvēruma meklētāju reģistra ieviešanas plāns, kas ir orientēts uz patvēruma 

piešķiršanas procesa darba organizācijas pārskatīšanu, kā arī datu apstrādes vides sakārtošanu 

un optimizēšanu Patvēruma meklētāju reģistrā. 

 Tiks sagatavots piektais informatīvais ziņojums “Par konceptuālajā ziņojumā “Par valsts 

austrumu robežas kontroli un aizsardzību” rīcības plānā paredzēto pasākumu īstenošanu”. 

 Tiks sagatavots Latvijas Republikas valsts robežas integrētās pārvaldības plāns 2021.-2027. 

gadam. 

 Tiks izstrādāti Fizisko personu reģistra likumam pakārtotos Ministru kabineta noteikumu 

projekti, lai izpildītu Fizisko personu reģistra likuma pārejas noteikumu 2. punktu. 

 Tiks sagatavots Bērnu noziedzības novēršanas un bērnu aizsardzības pret noziedzīgu 

nodarījumu pamatnostādņu 2013.–2019. gadam īstenošanas gala novērtējums. 

 Tiks sagatavots "Rīcības plāna cilvēku tirdzniecības novēršanai 2021.-2023. gadam" projekts. 

 Tiks īstenoti pasākumi, lai nodrošinātu jaunās valsts materiālo rezervju veidošanas un 

pārvaldīšanas sistēmas ieviešanu un jaunas materiālo rezervju nomenklatūras izstrādi. 

 Tiks sagatavots informatīvais ziņojums par fotoradaru turpmākās darbības nodrošināšanu 

(atjaunošanu) un tās finansēšanas avotiem. 

 Tiks sagatavots informatīvais ziņojums par pirātisma apkarošanu un novēršanu digitālajā vidē 

sagatavošana. 

 Tiks sagatavots informatīvais ziņojums par informācijas sistēmu ”Ugunsdrošības uzraudzības 

un civilās aizsardzības darba vadība un kontrole” un ”Ugunsdrošības stāvokļa pašdeklarēšanas 

sistēma” ieviešanu, to izveidošanas un uzturēšanas izmaksām. 

 Latvijas nostājas efektīvā aizstāvēšana ES politikas un tiesību aktu pieņemšanas procesā 

iekšlietu jomā, nodrošinot savlaicīgu un kvalitatīvu Latvijas nacionālo pozīciju un instrukciju 

sagatavošanu, kā arī Latvijas pārstāvību ES Tieslietu un iekšlietu ministru padomes sanāksmēs 

un Padomes komiteju un darba grupu sanāksmēs.  

 Organizēt un koordinēt ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu sadarbību ar ārvalstu 

institūcijām un starptautiskajām organizācijām.  

 Koordinēt ministrijas vadības ārvalstu vizītes un dalību augsta līmeņa starptautiskos 

pasākumos un konferencēs ārvalstīs. Koordinēt Iekšlietu ministrijas delegācijas dalību 

Interpola 89. Ģenerālajā asamblejā. 
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 Koordinēt ministrijas vadības tikšanās ar Latvijā akreditētajiem ārvalstu vēstniekiem un 

diplomātiem, starptautisko organizāciju pārstāvjiem, kā arī ārvalstu delegācijām. Nodrošināt 

sadarbību ar Latvijas Republikas vēstniecībām un pārstāvniecībām ārvalstīs. 

5.3. 2020. gada plānotie sadarbības projekti un pētījumi 

 Iekšlietu ministrija kā atbalstošais partneris 2019. un 2020. gadā piedalās Eiropas Komisijas 

finansētajam projektam ASAP (“ASAP training”, Nr.807038 — ASAP-Training — JUST-

2017-AG-DRUG). Projekta mērķis ir veidot efektīvu narkotiku lietošanas profilaksi Eiropā, 

nodrošinot kvalitatīvu profilakses speciālistu apmācību. 

 Starptautiskais projekts “Nelikumīgu līdzekļu plūsmu un upuru atklāšanas sarežģījumi darba 

ekspluatācijas gadījumos” (FLOW) veicina visaptverošu pieeju cilvēku tirdzniecības 

novēršanai un izmeklēšanai saistībā ar ekonomiskiem noziegumiem un iesaista uzņēmumus 

cilvēku tirdzniecības novēršanā (2018. gada septembris – 2020. gada augusts). Projektā 

Iekšlietu ministrija ir sadarbības partneris. 

 Valstu pētījumi (informācijas un datu vākšana) tiek veikti visās projekta partnervalstīs 

Bulgārijā, Igaunijā, Latvijā Somijā, tiek veikti divās projekta aktivitātēs, kuru rezultātā tiks 

izstrādātas publikācijas: publikācija “Piegādes ķēdes atbildīga pārvaldība – rīki atbildīgiem 

uzņēmumiem”, kuras nolūks ir sniegt uzņēmumiem īsu pārskatu par to, kas ir darbaspēka 

ekspluatācija un cilvēku tirdzniecība, kā arī parādīt uzņēmumiem radīto risku un veidus, kā 

efektīvi izvairīties no iesaistīšanās darba ekspluatācijas un cilvēku tirdzniecības scenārijos; 

publikācija “Darbaspēka tirdzniecības atklāšana – izmeklēšanas rīks likuma piemērošanai un 

kontrollapa darba inspektoriem”, kuras nolūks ir vairot izpratni par darbaspēka ekspluatāciju 

un tirdzniecību un piedāvāt konkrētus soļus šo fenomenu identificēšanā un izmeklēšanā. 

 Reģionālais projekts “Kompetenču veidošana, palīdzības sniegšana un kriminālvajāšana darba 

ekspluatācijas gadījumos Baltijas jūras reģionā” (CAPE) vērsts uz cilvēku tirdzniecību 

darbaspēka ekspluatācijas nolūkā visās Baltijas jūras valstu padomes (BJVP) dalībvalstīs 

(2019. gada septembris – 2021. gada augusts). Iekšlietu ministrija ir projekta vadošais partneris, 

projekta partneri ir nozaru ministrijas Norvēģijā, Somijā, Lietuvā, Polijā, Dānijā, Vācijā. Ir 

uzsākta projekta pirmā aktivitāte – izpētes darbu komponente par darbaspēka ekspluatācijas 

apkarošanu Dānijā, Vācijā, Latvijā, Polijā un Norvēģijā. Ir uzsākti izpētes darbi par tēmu 

“Kāpēc ir tik neliels skaits kriminālvajāšanu un notiesājošu spriedumu par cilvēku tirdzniecību 

darbaspēka ekspluatācijas nolūkā” Dānijā, Latvijā, Polijā; izpētes darbi par tēmu “Kā cilvēki 
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tiek vervēti darbam ārvalstīs” Latvijā, Norvēģijā; izpētes darbi par tēmu “Kādas darbaspēka 

ekspluatācijas formas ir mērķa valstīs” Dānijā, Norvēģijā, Vācijā. 

 Iekšlietu ministrija un tās padotības iestādes piedalīsies Eiropas Komisijas Strukturālo reformu 

atbalsta programmas (Structural Reform Support Programme) projekta "Iekšlietu sektora 

iestāžu efektivitātes paaugstināšana": 

- 2. posmā (SRAP-2), projekta mērķis veikt reformas, lai digitalizētu pirmstiesas 

izmeklēšanas, atļauju piešķiršanas un izsniegšanas ieroču īpašniekiem un pircējiem un 

ugunsdrošības uzraudzības procesus. 

- 3. posmā (SRAP-3), projekta mērķis ir veicināt ilgtspējīgu un uz izaugsmi orientēto 

strukturālo reformu ieviešanu, lai uzlabotu stratēģiskās plānokooršanas un veiktspējas 

uzraudzības procesus iekšlietu nozarē. 

5.4. Iekšlietu ministrijas resora ilgtermiņa saistības 2020.-2022. gadā* 

3.tabula 

Pasākuma nosaukums 2020. gads 2021. gads 2022. gads 2023. gads 

Tālākā 

laika posmā 

līdz 

projekta 

īstenošanai 

Valsts pamatfunkciju 

īstenošana - kopā 
39 953 997 33 142 897 30 752 549 20 395 551 88 335 092 

Maksājumi starptautiskajās 

institūcijās un programmās 
119 262 126 904 135 134 135 134  

Eiropas Savienības prasībām 

atbilstošu pasu, elektronisko 

identifikācijas karšu un 

uzturēšanās atļauju izsniegšana 

5 458 679 8 230 167 5 567 434 4 768 543  

Ceļu satiksmes pārkāpumu 

fiksēšanas tehnisko līdzekļu 

(fotoradaru) darbības 

nodrošināšana 

3 006 830 2 749 501 1 933 663 1 268 013  

Iekšlietu resora informācijas 

aprites drošības uzlabošana 
1 459 274 1 266 895 1 684 153   

Transportlīdzekļu noma (VP) 5 583 078 4 178 789 1 083 883   
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Transportlīdzekļu noma ceļu 

satiksmes uzraudzības 

uzlabošanai 

666 000 666 000 666 000 666 000 666 000 

Speciālo ugunsdzēsības un 

glābšanas transportlīdzekļu 

iegāde 

332 773 1 303 286 3 354 181   

Valsts robežas joslas 

infrastruktūras izbūve gar 

Latvijas Republikas un Krievijas 

Federācijas robežu 

1 158 000     

Valsts robežas joslas 

infrastruktūras izbūve gar 

Latvijas Republikas un 

Baltkrievijas Federācijas robežu 

6 607 600 1 043 254 2 750 000   

Gaisa kuģu parka atjaunošana 1 984 400     

Ēkas Daugavpilī, A.Pumpura ielā 

105B nomas maksa 
1 880 272 1 880 272 1 880 272 1 880 272 12 691 836 

Valsts policijas Latgales reģiona 

pārvaldes telpu Daugavpils 

cietoksnī nomas maksa 

1 380 671 1 380 671 1 380 671 1 380 671 26 712 747 

Cēsu ugunsdzēsības depo telpu 

Cēsīs, Ata Kronvalda ielā 52 

nomas maksa 

483 490 483 490 483 490 483 490 10 140 850 

Telpu Rīgā, Čiekurkalna 1.līnijā 1 

K-1, nomas maksa 
9 335 578 9 335 578 9 335 578 9 335 578 37 342 312 

Nekustamā īpašuma Krišjāņa 

Valdemāra ielā 1A, Rīgā, nomas 

maksa 

401 850 401 850 401 850 401 850 781 347 

Transportlīdzekļu noma (IDB) 96 240 96 240 96 240 76 000  

* Saskaņā ar likumu “Par valsts budžetu 2020. gadam” 


