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1.

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS PAMATOJUMS

Pēdējos gados noziedzības aktivitātes kļūst arvien starptautiskākas, tādējādi informācijas
precizitāte un tās aprites ātrums kļūst kritiski svarīgs tiesībaizsardzības iestāžu darbā visā
pasaulē. Latvijas ģeogrāfiskais stāvoklis – piem., robeža starp Šengenas brīvās pārvietošanās
telpu un citām valstīm – nosaka no vienas puses tās pievilcību noziedzniekiem, bet no otrās
puses - nepieciešamību nacionālām tiesībaizsardzības iestādēm vienmēr būt savlaicīgi
nodrošinātām ar attiecīgu informāciju. Ņemot vērā iepriekšminēto, noziedzības profilakse un
apkarošana nacionālajā līmenī ievērojami ietekmē drošību visā Eiropas Savienības telpā.
Informācijas un izlūkdatu apmaiņa attiecībā uz noziedzīgām aktivitātēm ir pamats ES
tiesībaizsardzības iestāžu sadarbībai, kas nodrošina ES Dalībvalstu iedzīvotāju drošības
uzlabošanu. Piekļuve precīziem un aktuāliem datiem reālajā laikā ir kritiski svarīgs elements
tiesībaizsardzības iestāžu darbā, lai nodrošinātu prevenciju un cīņu pret noziedzību.
Sākotnēji Latvijas informācijas apmaiņa ar Interpola datu bāzēm tika realizēta vienā virzienā piemēram, dati par nederīgiem dokumentiem un zagtiem transportlīdzekļiem bija (un
joprojām tiek) pastāvīgi nodoti iekļaušanai Interpola datu bāzēs, tomēr nacionālo lietotāju
iespējas piekļūt Interpola datu bāžu informācijai bija ierobežotas (nepastāvēja iespējas veikt
vienlaicīgu integrētu datu
meklēšanu
nacionālajās
sistēmās un Interpola datu
bāzes). Tādēļ, neskatoties
uz to, ka bija nodrošinātas
iespējas veikt vienlaicīgu
integrētu datu meklēšanu
nacionālajās sistēmās un
nacionālajā
Šengenas
informācijas
sistēmā,
pilnīgas iespējas operatīvai
izsmeļošas
informācijas
iegūšanai
un
atbilžu
sniegšanai uz citu valstu
pieprasījumiem
netika
nodrošinātas, jo nepastāvēja iespēja veikt integrēto meklēšanu Interpola datu bāzēs. Interpola
datu bāzēs tiek iekļauta informācija no gandrīz visām pasaules valstīm, tādējādi nacionālo
informācijas sistēmu, Šengenas informācijas sistēmas un Interpola datu bāzu savstarpējā
sasaiste nodrošina vispilnīgākās iespējas informācijas analīzei, izpratnei un apmaiņai gan
nacionālajā, gan ES/ starptautiskajā līmenī.
Ņemot vērā iepriekšminēto, projekta „Integrētās starptautiskās datu meklēšanas risinājuma
ieviešana” mērķis bija savstarpēji sasaistīt nacionālo Integrēto iekšlietu informācijas sistēmu
(satur informāciju par noziedzīgiem nodarījumiem/administratīviem pārkāpumiem,
apsūdzētām/notiesātām
personām,
zagtiem
dokumentiem/transportlīdzekļiem/citiem
priekšmetiem, meklējamām personām, u.c.) ar Interpola datu bāzēm (izmantojot FIND
risinājumu), tādējādi veicinot iespējas ātrai informācijas apritei un tiesību aizsardzības iestāžu
sadarbībai gan nacionālajā, gan ES/ starptautiskajā līmenī.
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2.

Projekta
pieteicējiestāde

Projekta
partneriestādes

Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Adrese: Bruņinieku iela 72b, Rīga, LV-1009, Latvija
Tālr.:
+371 67208218
Fakss:
+371 67208219
E-pasts:
kanceleja@ic.iem.gov.lv
Mājas lapa: www.ic.iem.gov.lv

-

Latvijas Republikas Valsts policija;
Austrijas Republikas Federālās iekšlietu ministrijas Kriminālās
izmeklēšanas dienests
Šveices Konfederācijas Federālā policijas pārvalde

Projekta
ilgums

2009.gada 14.decembris - 2010.gada 14.novembris

Projekta
budžets

66 167,04 EUR/46 502,46 LVL

Projekta „Integrētās starptautiskās datu meklēšanas risinājuma ieviešana” mērķis bija
savstarpēji sasaistīt nacionālo Integrēto iekšlietu informācijas sistēmu (satur informāciju par
noziedzīgiem
nodarījumiem/administratīviem
pārkāpumiem,
apsūdzētām/notiesātām
personām, zagtiem dokumentiem/transportlīdzekļiem/citiem priekšmetiem, meklējamām
personām, u.c.) ar Interpola datu bāzēm (izmantojot FIND risinājumu), tādējādi veicinot
iespējas ātrai informācijas apritei un tiesību aizsardzības iestāžu sadarbībai gan nacionālajā,
gan ES/ starptautiskajā līmenī.
Projekta „Integrētās starptautiskās datu meklēšanas risinājuma ieviešana” ietvaros tika
īstenotas šādas aktivitātes:
- Esošās situācijas un partnervalstu pieredzes analīze;
-

Publiskā iepirkuma procedūras organizēšana un līguma noslēgšana ar tehnisko
izstrādātāju;

-

Integrētās starptautiskās datu meklēšanas risinājuma tehniskā izstrāde;

-

Austrijas Kriminālās izmeklēšanas dienesta (projekta partneriestādes) pārstāvju
vizīte ar mērķi izvērtēt projektu;

-

Lietotāju un administratoru rokasgrāmatas aktualizēšana, lietotāju apmācības;

-

Risinājuma programmatūras uzstādīšana;

-

Projekta publicitātes aktivitātes.

3.

PROJEKTA REZULTĀTI

Projekta rezultāti (skaitliskie):
- Izpētīta esošā situācija un projekta partnervalstu pieredze;
- Izstrādātā datu matrica ar informācijas apkopojumu par esošo situāciju attiecībā uz
starptautiskās datu meklēšanas risinājumu ieviešanu;
- 3 Interpola datu bāzes sasaistītas ar nacionālo Integrēto iekšlietu informācijas sistēmu
un nacionālo Šengenas informācijas sistēmu, izstrādāta funkcionalitāte sasaistei ar
nacionālo Biometrijas datu apstrādes sistēmu (tiks izstrādāta 2011.gadā);
- Izstrādātas lietotāju un administratoru rokasgrāmatas;
- Apmācīti lietotāji un izstrādāts interaktīvais lietotāju apmācības video materiāls;
- Ap 5 700 lietotājiem piešķirtas tiešsaistes piekļuves tiesības izstrādātajam risinājumam
saskaņā ar noteiktajām lietotāju lomām.
Projekta rezultāti (kvalitatīvie):
Nodrošināts atbalsts/veicināta:
-

meklējamo personu, zagto transportlīdzekļu un nederīgo personu apliecinošu
dokumentu noteikšana/atrašana;
ES ārējās robežas aizsardzība;
nacionālo/starptautisko izmeklēšanas aktivitāšu īstenošana;
tendenču noteikšana, noziedzības apkarošanas aktivitāšu un attiecīgu stratēģisku
lēmumu noteikšana;
informācijas un labākās prakses apmaiņa ar ES Dalībvalstu tiesībaizsardzības
iestādēm;
sadarbības uzlabošana ar ES Dalībvalstu tiesībaizsardzības iestādēm un starptautiskām
aģentūrām.

4. IZSTRĀDĀTĀ RISINĀJUMA SHĒMA
Integrētās starptautiskās datu meklēšanas risinājums sasaista nacionālo Integrēto iekšlietu
informācijas sistēmu ar Interpola datu
bāzēm
“Meklējamās
personas”,
“Zagtie
un
zudušie
ceļošanas
dokumenti” un “Zagtie motorizētie
transportlīdzekļi” (izmantojot Fixed
Interpol
Network
Database
risinājumu),
tādējādi
nodrošinot
nacionālo tiesībaizsardzības iestāžu
lietotājiem iespējas veikt vienlaicīgu
datu meklēšanu iepriekšminētajās datu
bāzēs, kā arī nacionālajā Šengenas
informācijas sistēmā (jo tā jau iepriekš
tika sasaistīta ar nacionālo Integrēto iekšlietu informācijas sistēmu).

5.

PROJEKTA MĒRĶA GRUPAS

Tiešie labuma guvēji no projekta īstenošanas ir nacionālās tiesībaizsardzības iestādes – Integrētās
iekšlietu informācijas sistēmas lietotāji, un tādējādi – arī izstrādātā risinājuma tiešie lietotāji.
Netiešie labuma guvēji ir:
-

iedzīvotāji. Pateicoties tam, ka tiesībaizsardzības iestādēm būs pieejama precīza un
aktualizēta informācija par meklējamām personām, zagtiem transportlīdzekļiem un
nederīgiem personu apliecinošiem dokumentiem tiks veicināta noziedzības
prevencija un apkarošana, tādējādi veicinot arī sabiedrības drošību;

-

ES Dalībvalstu un trešo valstu tiesībaizsardzības iestādes. Iespējas ieviest līdzīgus
projektus citās valstīs tiks veicinātas pateicoties labākās prakses esamībai attiecībā
uz integrētās starptautiskās datu meklēšanas risinājumu ieviešanu. Turklāt, no
Interpola datu bāzēm saņemta informācija nepieciešamības gadījumā var tikt
sniegta citu ES Dalībvalstu un trešo valstu tiesībaizsardzības iestādēm;

-

projekta partneriestādes. Pateicoties sadarbības uzsākšanai projekta ietvaros, tiks
veicinātas iespējas tālākai labāko prakšu apmaiņai;

-

ES/starptautiskās iestādes un organizācijas, pētnieki, studenti, u.c. Pateicoties
risinājuma ieviešanai un attiecīgu statistisku atskaišu funkcionalitātes izstrādei pēc
pieprasījuma būs pieejama statistiskā informācija par risinājuma izmantošanu,
veiktajiem un rezultatīviem meklējumiem u.c.

