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1.VISPĀRĪGĀ DAĻA  

1.1. Ministrijas darbības pilnvarojums 
 

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 un civilās aizsardzības, iedzīvotāju uzskaites un dokumentēšanas, kā arī 

migrācijas un pilsonības jautājumu apakšnozares. 

 

1.2. Ministrijas īstenotie darbības virzieni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nozaru vadība un politikas plānošana 
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes 

darbība 

Valsts policijas darbība 
Vienotās sakaru un informācijas 

sistēmas darbība 

Valsts robežsardzes darbība 

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas 

dienesta darbība 

Iekšējās drošības biroja darbība 

Personāla fiziskā sagatavotība, veselība 

un sociālā aprūpe 

Nodrošinājums iestāžu funkciju 

īstenošanai, atbalsts 

lietisko pierādījumu, arestētās un 

izņemtās mantas glabāšanā 

 

Drošības policijas darbība 
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1.3. Ministrijas prioritātes 
 

Iekšlietu ministrijas prioritārie mērķi ir:  

- panākt cilvēktiesību standartu ievērošanas augstāku nodrošinājumu un atklātības principa 

vienotu izpratni un piemērošanu, kā arī sabiedrības līdzdalības stiprināšanu. Uzlabot 

Iekšlietu ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu darbības kvalitāti, tai skaitā, veicinot 

kvalificēta un atbilstoši motivēta personāla piesaisti dienestam, kā arī paaugstināt esošo 

amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm motivāciju turpināt dienestu Iekšlietu 

ministrijas sistēmas iestādēs un veicināt personāla profesionalitātes celšanu; 

- nodrošināt pēctecīgu noziedzības, tai skaitā organizētās noziedzības, cilvēku tirdzniecības, 

bērnu noziedzības apkarošanas un novēršanas politikas izstrādi un ieviešanu. Turpināt 

pēctecīgu pretterorisma pasākumu kompleksa izstrādi un īstenošanu; 

- nodrošinot Latvijas interesēm atbilstošas ārzemnieku ieceļošanas sistēmas pilnveidošanu, 

kas vērsta uz ekonomisko izaugsmi. Iekšlietu ministrijas kompetences ietvaros īstenot 

personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošanas un uzņemšanas 

pasākumus; 

- nodrošināt pakāpenisku Eiropas Savienības un Latvijas Republikas austrumu robežas 

izbūvi un aprīkošanu valsts un ekonomiskās drošības draudu novēršanai; 

- attīstīt fizisko un informācijas tehnoloģiju infrastruktūru, lai nodrošinātu Iekšlietu 

ministrijas sistēmas iestāžu darbības augstāku efektivitāti; 

- nodrošināt kvalitatīvu Iekšlietu ministrijas pārstāvību Eiropas Savienībā. 

 

 

1.4. Ministrijas darbības virzienu apraksts 

 

 

 

 

 

 

Esošās situācijas apraksts 

       Virziens tiek īstenots, realizējot iekšlietu politikas plānošanu, izstrādi, koordinēšanu un 

kontroli. Ministrijas padotībā esošo iestāžu darbība tiek koncentrēta uz noteiktajiem darbības 

virzieniem vienotas iekšlietu politikas realizācijā, atbilstoši katras iestādes darbības specifikai. 

       Lai ministrija un tās padotībā esošās iestādes realizētu dotos uzdevumus, tiek veikts 

pasākumu komplekss, kas detalizēti atspoguļots vairākos ministrijas un citu institūciju attīstības 

plānošanas dokumentos (ministrijas sadaļas vai atsevišķi pasākumi).  

       Iepazīties ar šiem attīstības plānošanas dokumentiem var ministrijas mājaslapā 

(http://www.iem.gov.lv/lat/nozare/nozares_politikas_dokumenti). 

       Nozīmīgākais veikums iepriekšējā plānošanas cikla ietvaros (2014.-2016.gadā): 

 īstenoti pasākumi, lai ieviestu uz jauniem principiem balstītas darba samaksas sistēmu 

Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar 

speciālajām dienesta pakāpēm, realizējot pasākumus,  kas paredzēti Koncepcijā par jaunu 

darba samaksas sistēmu Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu 

pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm – mēnešalgu noteikt atbilstoši 

veicamiem dienesta uzdevumiem un ieņemamajam amatam, samazinot speciālo piemaksu 

veidus (2016.gadā jaunā darba samaksas sistēma ieviesta daļēji, bet no 2017.gada 1.janvāra 

tā tiek ieviesta pilnā apjomā), kā arī paplašināts Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu 

amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm sociālo garantiju un veselības aprūpes 

pakalpojumu apjoms; 

1.4.1. Nozaru vadība un politikas plānošana 

http://www.iem.gov.lv/lat/nozare/nozares_politikas_dokumenti
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 atbilstoši Iekšējās drošības biroja likumam izveidots un 2015.gada 1.novembrī darbu 

uzsāka iekšlietu ministra pārraudzībā esošais Iekšējās drošības birojs, kura funkcijas ir 

atklāt, izmeklēt un novērst noziedzīgus nodarījumus, kurus izdarījuši Iekšlietu ministrijas 

padotībā esošo iestāžu amatpersonas un darbinieki (izņemot Drošības policijas 

amatpersonas un darbiniekus), Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonas ar speciālajām 

dienesta pakāpēm, kā arī ostas policijas darbinieki un pašvaldības policijas darbinieki;  

 izstrādāta Valsts policijas attīstības koncepcija (Ministru kabineta 2016.gada 6.aprīļa  

rīkojums Nr. 248), kas nosaka Valsts policijas turpmākās attīstības ilgtermiņa stratēģiskus 

pamatvirzienus, būtiskākos uzdevumus un risinājumus policijas darbinieku motivācijai 

atbilstoši saviem darba rezultātiem un karjeras izaugsmes perspektīvām, kā arī uzsākta 

koncepcijas ietvaros noteikto uzdevumu realizācija;  
 sagatavots informatīvais ziņojums ”Par Valsts policijas un republikas pilsētu un novadu 

pašvaldības policijas institūciju sadarbības pilnveidošanu” (izskatīts Ministru kabineta 

2016.gada 5.aprīļa sēdē); 

 sagatavots konceptuālais ziņojums ”Par valsts akciju sabiedrības ”Ceļu satiksmes drošības 

direkcija” uzstādīto stacionāro fotoradaru darbības rezultātiem, priekšlikumiem par 

tehnisko līdzekļu (fotoiekārtu vai videoiekārtu) turpmāko izmantošanu un fotoradaru 

iegādes, uzstādīšanas un darbības nodrošināšanas finansēšanu” (Ministru kabineta 

2016.gada 14.novembra rīkojums Nr.678); 

 sagatavots un īstenots Organizētās noziedzības novēršanas un apkarošanas plāns 2014.-

2016. gadam, lai turpinātu valsts intervenci cīņā ar tāda veida noziegumiem, kas būtiski 

ietekmē ekonomiskos un tiesiskos procesus valstī (Ministru kabineta 2014.gada 5.jūnija 

rīkojums Nr.276); 

 sagatavots Rīcības plāns personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, 

pārvietošanai un uzņemšanai Latvijā (Ministru kabineta 2015. gada 2. decembra rīkojums 

Nr. 759), kā arī īstenoti ministrijas kompetencei atbilstošie pasākumi patvēruma meklētāju 

uzņemšanā. Kopumā līdz 2016.gada beigām Eiropas Savienības pārvietošanas 

programmas ietvaros uz Latviju tika pārvietoti 169 patvēruma meklētāji; 

 2015.-2016.gadā Eiropas Komisijas Iekšlietu Ģenerāldirektorāta finanšu programmas 

„Noziedzības profilakse un apkarošana” ietvaros īstenots projekts ”Novēršot cilvēku 

tirdzniecību un fiktīvās laulības: daudznozaru risinājums” (HESTIA); 

 izstrādāta Iekšlietu nozares informācijas un komunikāciju tehnoloģiju vidējā termiņa 

attīstības stratēģija 2016.-2020. gadam (apstiprināta ar Iekšlietu ministrijas 2015.gada 

11.septembra rīkojumu Nr. 1-12/128); 

 izstrādāta Nacionālās drošības koncepcija (apstiprināta Saeimā 2015.gada 26.novembrī) un 

sagatavots Nacionālās drošības plāns (apstiprināts Ministru kabinetā 2016.gada 

22.novembrī), izstrādāts Nacionālais pretterorisma plāns (apstiprināts Ministru kabinetā 

2016.gada 30. augustā) un Rīcības plāns masu nekārtību un iekšējo nemieru gadījumā 

(Ministru kabineta 2016.gada 11.jūlija rīkojums Nr.383-k);  

 sagatavots konceptuālais ziņojums ”Par valsts austrumu robežas kontroli un aizsardzību” 

(Ministru kabineta 2016.gada 20.janvāra rīkojums Nr.35-IP); 

 īstenota Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē (2015.gada pirmajā pusē) darba 

programma iekšlietu jomā, kā arī veikts pasākumu komplekss, lai Latvijas prezidentūras 

Eiropas Savienības Padomē laikā nodrošinātu drošības pasākumus, to vadību, koordināciju 

un kontroli. 

       Pēdējos gados īpaša uzmanība tika pievērsta Personāla plānošanas politikai Iekšlietu 

ministrijas centrālajā aparātā, tā tiek balstīta uz Iekšlietu ministrijas ikgadējos darba plānos 

noteiktajiem uzdevumiem un izvirzītajiem mērķiem, ņemot vērā ministrijas ikgadējā budžeta 

iespējas un struktūrvienībai noteikto funkciju apjomu. Ministrijas personāla plānošanā liela 

nozīme ir struktūrvienību vadītāju profesionālajai pieredzei. Amata vienību skaits ministrijā tiek 
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noteikts un apstiprināts amatu sarakstā. Apstiprinātās amata vietas veido valsts civildienesta 

ierēdņu un darbinieku amati.   

       Lai veiktu darbinieku piesaisti vakantajiem amatiem, prioritāri tiek izvērtēta iespēja pārcelt 

darbinieku no iekšlietu iestādēm, tādējādi sekmējot darbinieka karjeras attīstību iekšlietu 

sistēmā nodarbinātajiem. Atklāta personāla atlases konkursa gadījumā uz vakantajām amata 

vietām personāla atlases komisija galveno uzmanību velta kandidāta profesionālo kompetenču 

pārbaudei, kā arī iegūtās izglītības un profesionālās pieredzes kritērijiem. Savukārt attieksme 

pret darba pienākumiem un amatam nepieciešamās personīgās īpašības tiek vērtētas pārbaudes 

laikā. Vienlaikus atlases procesā tiek ievērots vienlīdzīguma un atšķirīgas attieksmes aizlieguma 

tiesību princips, kā arī konfidencialitāte attiecībā uz pretendenta sniegto informāciju atlases 

procesā.  

       Būtiska loma ministrijas personāla piesaistē un darbinieku motivēšanai ir atlīdzībai. 

Atlīdzības pastāvīgā daļa (mēnešalga) tiek noteikta atbilstoši darbinieka kompetencēm un spējai 

ieņemt noteiktu amatu atbilstoši amatu klasifikācijai. Atlīdzības mainīgā daļa saistīta ar 

izmērāmu rezultātu sasniegšanu un darbinieka individuālajos uzdevumos noteikto rezultātu 

pārsniegšanu. Atlīdzības mainīgā daļa paaugstināta tiem darbiniekiem, kuri sniedz visbūtiskāko 

ieguldījumu ministrijas mērķu sasniegšanā.  

       Plānojot ministrijas personāla profesionālo pilnveidi un kvalifikācijas celšanu, par pamatu 

tiek ņemta darbinieka darba izpildes novērtēšanā konstatētās mācību vajadzības.  

 

 

Faktori, kas ietekmē darbības virzienu. 
 

        

       Izvērtējot gan ārējos, gan iekšējos drošības riskus, iekšlietu nozarē īpaša uzmanība tiks 

veltīta tādiem jautājumiem kā terorisms, organizētā noziedzība, kibernoziedzība, nelegālā 

migrācija, cilvēku tirdzniecība, vardarbība, dabas un cilvēku izraisītas katastrofas.  

       Ņemot vērā ģeopolitiskos notikumus, nevar izslēgt aktivitātes, kas mazina politisko 

stabilitāti, tāpat vērojams nepatiesas vai apzināti sagrozītas informācijas apjoma pieaugums 

informatīvajā telpā, kas var ietekmēt sabiedriski politiskos procesus valstī.  

       Pēdējo gadu laikā ir pieaudzis nelikumīgo robežas šķērsotāju skaits, un ņemot vērā 

nelegālās migrācijas virzienus un tendences, prognozējams, ka attiecīgie riski saglabāsies. 

       Sagaidāms, ka nemazināsies patvēruma meklētāju plūsma uz Eiropas Savienības valstīm, 

kas turpinās radīt ietekmi iekšlietu nozarē.  

       Ministrijas padotībā esošajām iestādēm nepieciešams pastāvīgi pilnveidot un modernizēt 

materiāli tehnisko nodrošinājumu, turklāt praktisko apmācību pilnvērtīgai veikšanai pagaidām 

nav atbilstošas mācību bāzes – mācību poligona. 

        

 

Risināmie jautājumi un problēmas darbības virziena īstenošanā. 
 

        

       Lai sekmētu iekšējās drošības nostiprināšanu, starptautisko saistību izpildi, risināmo 

problēmu un izvirzīto mērķu sasniegšanu, ministrija turpinās pilnveidot nozares politiku, t.sk. 

izstrādājot attiecīgus attīstības plānošanas dokumentu un tiesību aktu projektus, un pēc to 

akceptēšanas savas kompetences ietvaros nodrošinās tajos ietverto normu realizēšanu.  

       Ministrija uzraudzīs padotības iestāžu finansiālās darbības likumību, pareizas finanšu 

vadības principu īstenošanu un resursu uzraudzību pret zaudējumiem, testējot padotības iestādēs 

izveidoto iekšējās kontroles sistēmu, atklājot un novēršot trūkumus, kā arī sniedzot 

priekšlikumus finanšu disciplīnas, labas finanšu pārvaldības un resursu aizsardzības pret 

zaudējumiem jomā. 



7 

 

       Ministrija nodrošinās savu un tās padotības iestāžu īstenoto Eiropas Savienības fondu un 

Īpašu programmu, Attīstības sadarbības programmas un divpusējo finanšu instrumentu projektu 

koordināciju un uzraudzību. 

       Īstenojot nozares vadību un iekšlietu politikas plānošanu, tiks sniegts prioritārs atbalsts 

Valsts robežsardzes kapacitātes palielināšanai, uzlabojot Valsts robežsardzes mobilitāti un 

nodrošinot austrumu robežas izbūvi un aprīkošanu, kā arī Valsts policijas darba efektivitātes 

paaugstināšanai. 

       Ministrija veicinās ministrijas padotībā esošo iestāžu materiāli tehniskā nodrošinājuma un 

darba vides uzlabošanu. Paredzēts veikt sagatavošanas darbus, lai izveidotu Iekšlietu ministrijas 

sistēmas iestāžu mācību poligonu, nodrošinot pilnvērtīgu un kvalitatīvu apmācību procesu, 

taktisko iemaņu pilnveidošanu, jaunās tehnikas un aprīkojuma apgūšanu. 

       Prioritārs jautājums būs Valsts policijas vecāko virsnieku otrā līmeņa augstākās 

profesionālās izglītības sistēmas izveide atbilstoši jaunizveidotajam profesijas standartam, kā arī 

izmeklētāju un operatīvo darbinieku izglītības satura un attiecīgo studiju programmu 

pilnveidošana. 

       Lai motivētu uzsākt un turpināt dienestu iekšlietu nozarē, tiks pabeigta uz jauniem 

principiem balstītas darba samaksas sistēmas ieviešana Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu 

amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm, nepieciešamības gadījumā veicot korekcijas 

attiecīgajos tiesību aktos.  

       Iekšlietu ministrijas kompetences ietvaros tiks nodrošināta Rīcības plānā personu, kurām 

nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošanai un uzņemšanai Latvijā paredzēto mērķu 

sasniegšana un uzdevumu izpilde, kā arī tiks veikts pasākumu komplekss, kas vērsts uz 

patvēruma meklētāju un nelegālo imigrantu izmitināšanas kapacitātes palielināšanu.  

       Tiks turpināts darbs pie valsts pretterorisma spēju stiprināšanas, t.sk. lai palielinātu gaisa 

satiksmes drošību un valsts iekšējo drošību, kā arī lai sekmētu teroristu nodarījumu un smagu 

noziegumu novēršanu, atklāšanu un izmeklēšanu, tiks izveidota un ieviesta Pasažieru datu 

reģistra sistēma.  

       Lai savlaicīgi novērstu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu, atklātu noziedzīgus nodarījumus 

un noskaidrotu tos izdarījušās personas, tiks turpināts darbs ar mērķi ieviest Nacionālo 

kriminālizlūkošanas modeli (NKIM) tiesībaizsardzības un valsts drošības iestādēs. 

       Ministrija koordinēs un nodrošinās sadarbību starp Eiropas Savienības un citām 

starptautiskajām organizācijām iekšlietu nozares jautājumos, t.sk. 2017.gadā un 2018.gadā 

nodrošinās Latvijas Prezidentūru Baltijas jūras valstu padomes Speciālajā grupā organizētās 

noziedzības apkarošanai un Latvijas prezidentūras Šengenas dalībvalstu ar ārējām sauszemes 

robežām ministru forumā koordināciju 2017.gadā, kā arī nodrošinās kārtējo Šengenas 

novērtēšanu Latvijā 2018.gadā. 

       Ministrija sniegs atbalstu padotības iestādēm eCall pakalpojuma ieviešanā Latvijā atbilstoši 

Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumam Nr.585/2014/ES (2014.gada 15.maijs) par ES 

mēroga sadarbspējīgā eCall pakalpojuma ieviešanu. 

       Turpināsies sadarbības attīstīšana ar Eiropas Savienības valstīm, ASV, Kanādu, Krieviju un 

citām valstīm, ar starptautiskajām organizācijām, kā arī tiks nodrošināta Latvijas interešu 

pārstāvība Eiropas Savienības jautājumos. 

       Tiks nodrošināta ministrijas un nozares prioritāro mērķu komunikācija plašsaziņas līdzekļos 

un sociālajās platformās. 

 

Darbības virziena mērķis 

       Plānot un izstrādāt iekšlietu politiku, kā arī nodrošināt nozares vadības procesus, organizēt, 

koordinēt un kontrolēt iekšlietu politikas īstenošanu. 
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Politikas rezultāti 

Rezultāta formulējums Rezultatīvais rādītājs 

Rezultatīvā rādītāja skaitliskās vērtības  

2016 

(izpilde) 

2017 

(plāns) 

2018 

(plāns) 

2019 

(plāns) 

Valsts nozīmes attīstības 

plānošanas dokumentu un 

tiesību aktu projektu 

izstrādāšana, veidojot 

nozares politiku 

Īstenota vienota iekšlietu 

nozares tiesību aktu un 

attīstības plānošanas 

dokumentu projektu 

izstrādes un saskaņošanas 

procedūra (IeM Tiesību 

aktu projektu virzības 

komitejā izskatīto 

dokumentu projektu 

skaits) 

94 100 100 100 

Nacionālo pozīciju 

sagatavošana par iekšlietu 

jautājumiem 

20 20 20 20 
 

Veicināta sabiedrības 

izpratne par iekšlietu 

politiku 

Nodrošināta savlaicīga 

sabiedrības informētība 

par īpaši svarīgiem 

jautājumiem tiesiskās 

kārtības un iekšējās 

drošības nodrošināšanas 

jomā (informatīvo 

pasākumu skaits) 

343 350 350 350 

Iekšlietu ministrijas 

Twitter profila sekotāju 

skaits  

6570 7000 7000 7000 

Uzdevumi darbības virziena īstenošanai: 

 koordinēt Valsts policijas attīstības koncepcijā, Latvijas Republikas valsts robežas 

integrētas pārvaldības koncepcijā 2013.-2018.gadam, Oficiālās elektroniskās adreses 

koncepcijā, Narkotisko un psihotropu vielu un to atkarības izplatības ierobežošanas un 

kontroles pamatnostādnēs 2011.-2017.gadam, Bērnu noziedzības novēršanas un bērnu 

aizsardzības pret noziedzīgu nodarījumu pamatnostādnēs 2013.-2019.gadam, Cilvēku 

tirdzniecības novēršanas pamatnostādnēs 2014.-2020.gadam, Valsts civilās aizsardzības 

plānā, Rīcības plānā personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošanai 

un uzņemšanai Latvijā, Pasākumu plānā institūciju saskaņotai rīcībai saistībā ar patvēruma 

meklētāju iespējamo masveida ierašanos Latvijā no krīzes skartām valstīm, konceptuālajā 

ziņojumā ”Par valsts austrumu robežas kontroli un aizsardzību”,  Iekšlietu ministrijas 

informācijas un komunikācijas tehnoloģiju vidēja termiņa attīstības stratēģijā 2016.-

2020.gadam, Valdības rīcības plānā noteikto mērķu sasniegšanu un uzdevumu izpildi; 

 turpināt īstenot atbilstoši kompetencei informatīvajā ziņojumā par Parlamentārās 

izmeklēšanas komisijas par Latvijas valsts rīcību, izvērtējot 2013.gada 21.novembrī 

Zolitūdē notikušās traģēdijas cēloņus, un turpmākajām darbībām, kas veiktas normatīvo 

aktu un valsts pārvaldes un pašvaldību darbības sakārtošanā, lai nepieļautu līdzīgu 

traģēdiju atkārtošanos, kā arī par darbībām minētās traģēdijas seku novēršanā galaziņojumā 

ministrijām noteikto uzdevumu izvērtējumu norādīto trūkumu novēršanas pasākumus; 

 turpināt īstenot pasākumus Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu amatpersonu ar 

speciālajām dienesta pakāpēm profesionālās izglītības attīstības koncepcijā 2014.–2017. 

gadam noteikto mērķu sasniegšanai;  
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 izstrādāt nozari reglamentējošo tiesību aktu un politikas plānošanas dokumentu projektus, 

t.sk. Imigrācijas politikas konceptuālā ziņojuma projektu, konceptuālā ziņojuma projektu 

par valsts materiālajām rezervēm, likumprojektu par valsts budžetu un likumprojektu par 

vidēja termiņa budžeta ietvaru attiecīgajiem gadiem pavadošos tiesību aktu projektus u.c.; 

 izstrādāt Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu amatpersonu ar speciālajām dienesta 

pakāpēm profesionālās izglītības attīstības rīcības plānu 2018.-2021.gadam, kā arī 

organizēt kādā no valsts augstskolām uz policijas darba specifiku orientētas otrā līmeņa 

profesionālās augstākās izglītības studiju programmas izstrādi un speciālistu sagatavošanu; 

 sagatavot Organizētās noziedzības novēršanas un apkarošanas plānu jaunam termiņam; 

 turpināt nodrošināt Iekšlietu ministrijas funkciju izpildi ar amatu sarakstā apstiprināto 

amata vietu skaitu, nepieciešamības gadījumā piesaistīt konkrētās jomas kvalificētus un  

ministrijai lojālus darbiniekus; 

 nodrošināt godīgu, darba apjomam elastīgu, caurspīdīgu, vienlīdzīgu un pamatotu atlīdzību 

darbiniekiem, motivēt tos darbiniekus, kuri sniedz būtiskāku ieguldījumu ministrijas mērķu 

sasniegšanā un prioritāro uzdevumu izpildē, paaugstinot atlīdzības mainīgo daļu; 

 veikt reizi gadā darba izpildes plānošanu un veikt visu nodarbināto darba izpildes 

novērtēšanu. 

Iesaistītās iestādes: 

Ministrijas struktūrvienības, ministrijas padotībā esošās iestādes, atbilstoši kompetencei citas 

valsts pārvaldes institūcijas un nevalstiskās organizācijas.  

 

 

 

 

 

 

Esošās situācijas apraksts  
 

Valsts policija atbilstoši kompetencei īsteno valsts politiku noziedzības apkarošanas un 

sabiedriskās kārtības un drošības aizsardzībā, kā arī personu tiesību un likumīgo interešu 

aizsardzībā. 

       Darbības virziena ietvaros Valsts policija veic šādus uzdevumus: 

 garantē personu un sabiedrības drošību; 

 novērš noziedzīgus nodarījumus un citus likumpārkāpumus; 

 atklāj noziedzīgus nodarījumus; 

 meklē personas, kas izdarījušas noziedzīgus nodarījumus; 

 likumā paredzētajā kārtībā sniedz palīdzību iestādēm, privātpersonām un personu 

apvienībām to tiesību aizsardzībā un ar likumu noteikto pienākumu realizācijā; 

 savas kompetences ietvaros izpilda administratīvos sodus un kriminālsodus; 

 nodrošina kārtību uz ceļiem, regulē transportlīdzekļu un gājēju kustību, veic satiksmes 

uzraudzību, kontrolē ceļu stāvokli, kā arī satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu un 

transportlīdzekļu tehnisko stāvokli; 

 novērš nepilngadīgo noziedzīgus nodarījumus, veicot profilaktisko darbu; 

 apsargā un konvojē aizturētās un apcietinātās personas; 

 apsargā ārvalstu un Latvijas Republikas diplomātiskās pārstāvniecības, kā arī valsts 

stratēģiskos objektus; 

 kontrolē noteikumu ievērošanu ieroču aprites, apsardzes darbības un detektīvdarbības 

jomā; 

1.4.2. Valsts policijas darbība  
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 kontrolē ūdens satiksmes drošības noteikumu ievērošanu iekšējos ūdeņos, kā arī 

atpūtas kuģu reģistrācijas noteikumu ievērošanu; 

 veic nepieciešamās ekspertīzes kriminālprocesu izmeklēšanas nodrošināšanai. 

Nozīmīgākais veikums iepriekšējā plānošanas cikla ietvaros (2014.-2016.gadā): 

 uzsākta jaunu funkciju pildīšana Valsts policijā:  

 ar 2014.gada 31.martu stājās spēkā grozījumi normatīvajos aktos, kas ieviesa 

pagaidu aizsardzību pret vardarbību ģimenē, t.i., policijas amatpersonām 

piešķirtas tiesības gadījumos, kad pastāv tūlītēji draudi citai personai, pieņemt 

lēmumu par nošķiršanu;  

 2014.gada 1.jūlijā autopārvadājumu kontroles pasākumu ietvaros tika uzsākta 

autoceļu lietošanas nodevas samaksas kontroles; 

 lai nodrošinātu pasākumu izpildi saistībā ar Nacionālā kriminālizlūkošanas modeļa 

darbības uzsākšanu un Valsts policijas kā vadošās institūcijas darbības nodrošināšanu, 

no 2014.gada 1.oktobra Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas sastāvā izveidota 

Kriminālizlūkošanas vadības pārvalde; 

 2015.gada 1.pusgadā Valsts policijas kompetences jomā nodrošināta Latvijas 

Republikas prezidentūra Eiropas Savienības Padomē;  

 pabeigta “Zolitūdes lietas” izmeklēšana (saistībā ar tirdzniecības centra Rīgā, 

Priedaines ielā 20 (Zolitūde) jumta sabrukšanu un cilvēku bojāeju 2013.gada 

21.novembrī); 

 uzsākta Valsts policijas attīstības koncepcijā paredzēto mērķu, uzdevumu un 

pasākumu īstenošana, t.sk. darbs pie Valsts policijas struktūras un funkciju 

pilnveidošanas. Veikta Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes 

reorganizācija un uzsāka darbību jaunizveidotās struktūrvienības, kuras nodrošinās 

cīņu pret organizēto noziedzību ekonomikas jomā un noziedzīgiem nodarījumiem, kas 

grauj valsts finansiālo stabilitāti, televīzijas nelikumīgas apraides apkarošanu, 

meklēšanas darba uzlabošanu, starptautisko un sērijveida dzimumnoziegumu 

apkarošanu (jo īpaši – nepilngadīgo personu aizsardzībai pret šādu noziedzīgu 

nodarījumu izdarīšanu), noziedzīgi iegūtu līdzekļu atrašanās vietas noskaidrošanu un 

atgūšanu, kā arī starptautisko sadarbību noziedzības apkarošanas jomā. Veicot Valsts 

policijas struktūrvienību struktūras un funkciju izvērtēšanu un pilnveidošanu, kā arī 

amata vietu sabalansēšanu, definētas reģionu pārvalžu un iecirkņu funkcijas un 

struktūra, uzsākta kriminālprocesu pirmstiesas izmeklēšanas funkcijas nodošana tikai 

kriminālpolicijas struktūrvienībām (atslogojot kārtības policijas dienestus), veiktas 

izmaiņas saistībā ar lietvežu un vecāko speciālistu, kas veic uzskaiti, amatiem, kā arī 

turpināta amatpersonu amatu pārveidošana par darbinieku amatiem. Valsts policijas 

Galvenās administratīvās pārvaldes sastāvā izveidota Projektu nodaļa, lai nodrošinātu 

projektu, t.sk. Iekšējā drošības fonda projektu īstenošanu; 

 Valsts policija iesaistījās valstī īstenotajā kriminālpārkāpumu un mazāk smagu 

noziegumu izmeklēšanas vienkāršošanā, t.sk. piedaloties likumprojekta “Grozījumi 

Kriminālprocesa likumā” sagatavošanā; 

 2016.gadā noslēdzās projekts “Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu standartu 

uzlabošana” Norvēģijas finansu instrumenta (NFI) programmas Nr.LV08 “Latvijas 

korekcijas dienestu un Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu reforma” ietvaros. 

 

Faktori, kas ietekmē darbības virzienu. 
 

       Valsts policijas kompetences jomā veicamie pasākumi būs saistīti ar kapacitātes 

nostiprināšanu, lai visā valsts teritorijā pilnā apjomā un efektīvi īstenotu tiesību aktos noteiktos 

uzdevumus.  
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       Prioritārās darbības jomas – cīņa ar organizēto noziedzību, narkotisko un psihotropo vielu 

izplatības ierobežošana un apkarošana, kibernoziedzības apkarošana, bērnu aizsardzība no 

noziedzīgiem nodarījumiem un sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšana, t.sk. ceļu 

satiksmes jomā. Darbību šajās prioritārajās jomās pozitīvi ietekmēs izmaiņas kriminālpolicijas 

struktūrā un tās politikā, plānojot un īstenojot primāros uzdevumus sevišķi smagu un smagu 

noziedzīgu nodarījumu apkarošanā, kā arī iesaistoties valstī kopumā realizētajā 

kriminālpārkāpumu un mazāk smagu noziegumu izmeklēšanas vienkāršošanā. 

       Kriminālprocesu pirmstiesas izmeklēšanas funkcijas nodošana tikai kriminālpolicijas 

struktūrvienībām dos iespēju kārtības policijas struktūrvienībām veltīt vairāk resursu 

prevencijas pasākumu īstenošanai saskaņā ar Valsts policijas Prevencijas stratēģiju 2014.-

2017.gadam un citiem plānošanas dokumentiem. Prevencijas stratēģiskie virzieni – sadarbība, 

viktimizācijas mazināšana, drošības veicināšana, reaģēšana uz tendencēm un efektivitāte. 

Prioritātes – vardarbības samazināšana, narkotiku pieprasījuma samazināšana, īpašumu drošība, 

ceļu satiksmes drošība un drošība internetā. 

       Valsts policijas darbību visvairāk ietekmējošie faktori ir personāls (komplektācija, 

profesionālā kvalifikācija un izglītība, atalgojums, sociālās garantijas), materiāli tehniskā bāze 

(darba vide, transportlīdzekļi, bruņojums, iekārtas un speciālā tehnika, formastērpi u.c.) un 

sadarbība ar tiesībaizsardzības u.c. institūcijām. Nepieciešams pastāvīgi pilnveidot un 

modernizēt materiāli tehnisko nodrošinājumu un veikt personāla profesionālās kvalifikācijas 

paaugstināšanu. 

 

Risināmie jautājumi un problēmas darbības virziena īstenošanā. 

Lai savas kompetences ietvaros īstenotu darbības virzienus, Valsts policija nodrošinās: 

- politikas un attīstības plānošanas dokumentos ietverto pasākumu īstenošanu darba 

efektivitātes paaugstināšanai; 

- Eiropas Savienības fondu un citu finanšu programmu, Attīstības sadarbības programmas 

un divpusējo finanšu instrumentu projektu piesaisti un realizāciju Valsts policijas 

kapacitātes palielināšanai; 

- policistu izglītības iegūšanas un profesionālās pilnveides sistēmas attīstību, t.sk. Valsts 

policijas vecāko virsnieku otrā līmeņa augstākās profesionālās izglītības sistēmas izveidi 

atbilstoši jaunizveidotajam profesijas standartam, kā arī izmeklētāju un operatīvo 

darbinieku izglītības satura un attiecīgo studiju programmu pilnveidošanu; kopējo 

mācību programmu ar Lietuvas un Igaunijas policijas izglītības iestādēm izstrādi un 

mācību organizēšanu; 

- pareizu finanšu vadības principu īstenošanu, resursu uzraudzību un aizsardzību pret 

iespējamajiem zaudējumiem un iekšējās kontroles sistēmas darbību; 

- finanšu resursu ietvaros – dalību darba vides uzlabošanā, materiāli tehniskā 

nodrošinājuma apgūšanā; 

- gatavību veikt atbilstošus pasākumus terorisma draudu līmeņa izsludināšanas un 

Nacionālā pretterorisma plāna ieviešanas gadījumā. Lai  uzlabotu spējas reaģēt uz 

terorisma apdraudējumiem, tiek papildināts, atjaunots un saskaņots ar Drošības policiju 

preventīvo pretterorisma pasākumu komplekss; 

- dalību Nacionālā kriminālizlūkošanas modeļa ieviešanai nacionālā līmenī, t.sk., 

nodrošinot vadošās institūcijas lomu organizētās noziedzības apkarošanā;  

- sadarbību ar Latvijas un ārvalstu tiesībaizsardzības institūcijām, t.sk. piedaloties Latvijas 

interešu pārstāvībā Eiropas Savienības jautājumos; 

- uz jauniem principiem balstītas vienotas darba samaksas sistēmas īstenošanu Valsts 

policijas amatpersonām ar speciālo dienesta pakāpi; 

- komunikāciju ar sabiedrību plašsaziņas līdzekļos un sociālajās platformās. 
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Darbības virziena mērķis  
 

Aizsargāt personu dzīvību, veselību, tiesības un brīvības, īpašumu, sabiedrības un valsts 

intereses no noziedzīgiem un citiem prettiesiskiem apdraudējumiem. 

Politikas rezultāti 

Rezultāta formulējums Rezultatīvais rādītājs 

Rezultatīvā rādītāja skaitliskās vērtības  

2016 

(izpilde) 

2017 

(plāns) 

2018 

(plāns) 

2019 

(plāns) 

Uzlabojas sabiedriskā 

kārtība un kārtība uz 

ceļiem 

Sastādīto administratīvo 

protokolu skaits uz 

100 000 iedzīvotāju 
15 750 15 000 15 000 15 000 

Vidējais ceļu satiksmes 

negadījumos bojāgājušo 

cilvēku skaits uz 100 000 

iedzīvotāju 

8 8 7 6 

Uzlabojas personu un 

sabiedrības drošība valstī 

Reģistrēti noziedzīgie 

nodarījumi uz 100 000 

iedzīvotāju 

2335  2250 2250 2250 

Uzskaitītie Valsts policijā 

atklātie kriminālprocesi/ 

tajos reģistrētie 

noziedzīgie nodarījumi 

13788/ 

20540 

13700/ 

20500 

13600/ 

20400 

13600/ 

20400 

Paaugstināta personāla 

profesionālā kapacitāte un 

darbības motivācija 

Nodarbināto, kuri 

paaugstinājuši 

kvalifikāciju mācību 

kursos, īpatsvars (% no 

visu nodarbināto skaita) 

50,7 50 50 50 

Personāla mainība (%) 9,9 9,5 9,5 9,5 

Uzdevumi darbības virziena īstenošanai: 

– īstenot Valsts policijas attīstības koncepcijā, Narkotisko un psihotropu vielu un to atkarības 

izplatības ierobežošanas un kontroles pamatnostādnēs 2011.-2017.gadam, Bērnu 

noziedzības novēršanas un bērnu aizsardzības pret noziedzīgu nodarījumu pamatnostādnēs 

2013.-2019.gadam, Cilvēku tirdzniecības novēršanas pamatnostādnēs 2014.-2020.gadam, 

Iekšlietu ministrijas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju vidēja termiņa attīstības 

stratēģijā 2016.-2020.gadam, Valdības rīcības plānā u.c. dokumentos noteikto mērķu 

sasniegšanu un uzdevumu izpildi; 

– piedalīties organizētās noziedzības novēršanas un apkarošanas plāna projekta izstrādē 

jaunajam plānošanas periodam; 

– sadarbībā ar citām iestādēm aktualizēt preventīvo pretterorisma pasākumu kompleksu; 

– īstenot pasākumu kompleksu Valsts policijas Kriminālizlūkošanas modeļa attīstībai, tai 

skaitā, stiprinot Valsts policijas kapacitāti Nacionālā kriminālizlūkošanas modeļa uzdevumu 

izpildes nodrošināšanai; 

– standartizēt kriminālprocesu izmeklēšanu Valsts policijā, kas sevī ietver arī izmeklēšanas 

darbību īstenošanas vienkāršošanu; 

– noteikt Valsts policijas darbības stratēģijā darbības rezultatīvos rādītājus un to skaitliskās 

vērtības operatīvās darbības un noziedzīgu nodarījumu apkarošanas jomā, ņemot vērā 

izmeklējamo noziedzīgo nodarījumu smagumu un izmeklēšanas pabeigšanu noteiktā 

termiņā; 
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– uzsākt un realizēt Iekšējās drošības fonda projektus; 

– sagatavoties Šengenas novērtēšanai 2018.gadā gadā policijas sadarbības, SIS/SIRENE un 

datu aizsardzības jomā; 

– sniegt atbalstu un piedalīties Latvijas Republikas prezidentūras Baltijas jūras valstu padomes 

Speciālās grupas organizētās noziedzības apkarošanai pasākumos 2017.-2018.gadā. 

Iesaistītās iestādes: 

Ministrijas struktūrvienības, ministrijas padotībā esošās iestādes, atbilstoši kompetencei - citas 

valsts pārvaldes institūcijas, izglītības iestādes un nevalstiskās organizācijas, kā arī Latvijas un 

ārvalstu tiesībaizsardzības un drošības iestādes. 

 

 

 

 

 
 

Esošās situācijas apraksts  
 

       Valsts robežsardzes darbības mērķis ir valsts robežas neaizskaramības nodrošināšana, kā arī 

nelegālās migrācijas novēršana. 

       Darbības virziena ietvaros Valsts robežsardze veic Robežsardzes likumā noteiktos 

uzdevumus, t.sk.:  

- nodrošina Latvijas Republikas valsts robežas uzraudzību, robežpārbaužu veikšanu, 

nelegālās imigrācijas novēršanu, darbību ar patvēruma meklētājiem veikšanu, 

noziedzīgu nodarījumu novēršanu, atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem 

un Eiropas Savienības noteiktajām prasībām; 

- nepieļauj preču pārvietošanu pāri valsts robežai ārpus šim nolūkam noteiktajām vietām 

vai citā nelikumīgā veidā; 

- uztur un attīsta valsts robežas apsardzības sistēmu, atbilstoši Eiropas Savienības ārējām 

robežām izvirzītajām prasībām, izpildot Šengenas līguma nosacījumus; 

- veicina starpvalstu sadarbību pārrobežu noziedzības apkarošanā, kā arī veicina 

sadarbību ar nevalstiskajām un starptautiskajām organizācijām nelegālās imigrācijas 

apkarošanas jomā. 

Nozīmīgākais veikums iepriekšējā plānošanas cikla ietvaros (2014.-2016.gadā): 

 pilnveidota normatīvā bāze: 

 pieņemti Ministru kabineta 2016.gada 3.maija noteikumi Nr.268 “Latvijas 

Republikas valsts robežas joslas iekārtošanas un uzturēšanas noteikumi”; 

 apstiprināts ar Ministru kabineta 2016.gada 20.janvāra rīkojumu Nr.35-IP 

”Konceptuālais ziņojums ”Par valsts austrumu robežas kontroli un aizsardzību””; 

 noslēgta starpresoru vienošanās par iestāžu sadarbības nodrošināšanu valsts robežas 

drošības jautājumos starp Valsts robežsardzi, Valsts policiju, Valsts ieņēmumu 

dienestu,  Pārtikas un veterināro dienestu un Valsts vides dienestu; 

 pieņemts likums „Grozījumi Krimināllikumā”, kas paredz vairākas jaunas 

kvalificējošas pazīmes par personu nelikumīgu pārvietošanu pāri valsts robežai un  

sodu palielināšanu par nelikumīgas imigrācijas nodrošināšanu, tādejādi nodrošinot 

par šiem noziedzīgiem nodarījumiem efektīvas un atbilstoši to kaitīgumam 

samērīgas krimināltiesiskās sankcijas; 

 noslēgta Starpresoru vienošanās ,,Par zemessargu iesaisti robežkontroles pagaidu 

atjaunošanā uz iekšējām robežām un apmācībām” starp Valsts robežsardzi un 

Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, gadījumos, kad tiek atjaunota robežkontrole 

uz iekšējām robežām; 

1.4.3. Valsts robežsardzes darbība 
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 noslēgta Vienošanās ar Iekšlietu ministrijas Informācijas centru un Valsts policiju 

”Par Interpola datu bāzu lietošanu tiešsaistes datu pārraides režīmā, izmantojot datu 

nodošanas procedūru”, robežšķērsošanas vietās uzsāktas personu dokumentu  

pārbaudes INTERPOL SLTD datu bāzē robežpārbaudes I līnijā; 

 pieņemts jauns Patvēruma likums un izstrādāti jaunajam Patvēruma likumam 

pakārtotie Ministru kabineta noteikumi Valsts robežsardzes kompetences ietvaros; 

 noslēgtas Vienošanās starp Lietuvas Republikas Iekšlietu ministrijas Valsts 

robežsardzes dienestu, Lietuvas Republikas Iekšlietu ministrijas Valsts policijas 

departamentu, Latvijas Republikas Valsts robežsardzi un Latvijas Republikas 

Valsts policiju par kopējām patruļām; 

 noslēgta Vispārīgā vienošanās (iepirkuma identifikācijas numurs 

IeM NVA 2013/39) ”Par Valsts robežas joslas infrastruktūras izbūvi gar Latvijas 

Republikas un Krievijas Federācijas robežu”; 

 sekmīgi aizvadīta pirmā Latvijas prezidentūra Eiropas Savienības Padomē, Valsts 

robežsardzes amatpersonas vadīja Robežu jautājumu darba grupu un Robežu (viltoto 

dokumentu) jautājumu darba grupu; 

 ieviesta struktūrvienību darbībā robežapsardzības informācijas sistēma ”RAIS 2009”; 

 ieviesta Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēma (SKLOIS) Valsts 

robežsardzes ostu robežšķērsošanas vietās; 

 uzsākta Rīcības plāna personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, 

pārvietošanai un uzņemšanai Latvijā realizācija; 

 realizēti pasākumi Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas programmas 2007.- 

2013.gadam ietvaros: 

  Eiropas Atgriešanās un Bēgļa fonda projektu ietvaros: konvojnieku apmācības, 

ārzemnieku atgriešanas pasākumi, patvēruma meklētāju un bēgļu uzturēšana un 

procesuālo darbību veikšana ar viņiem un apmācību semināri; 

 Ārējās robežas fonda ietvaros: turpinājās „zaļās” robežas infrastruktūras un tehniskā 

aprīkojuma modernizācija, uzsākta robežuzraudzības struktūrvienību 

nodrošināšana ar moderniem SmartDec sensoriem (BSIEG projekts), īstenots  

Eiropas Robežu uzraudzības sistēmu (EUROSUR) ieviešanas 1-2 posms, izveidojot 

Robežuzraudzības un kontroles sistēmu (RKS) un triju līmeņu koordinācijas 

centrus; 

 nodrošināta imigrācijas sakaru virsnieku punktu darbība Krievijā, Baltkrievijā un 

Gruzijā; 

 nodrošināta Valsts robežsardzes struktūrvienību dalība FRONTEX Aģentūras 

pasākumos; 

 realizēts Eiropas Savienības finansētais projekts BOMCA; 

 realizēti pasākumi kinoloģijas dienestu attīstībā Centrālāzijas valstīs, Moldovā un 

Baltkrievijā; 

 sadarbībā ar Nodrošinājuma valsts aģentūru nodrošināts demarkācijas process uz 

Latvijas Republikas – Krievijas Federācijas robežas; 

 uzsākta Aviācijas glābšanas koordinācijas centra darbības nodrošināšana Valsts 

robežsardzes  Galvenās pārvaldes Nacionālajā koordinācijas centrā; 

 2016.gadā, veicot robežkontroli un imigrācijas kontroli Valsts robežsardzes 

amatpersonas konstatēja 11 640 pārkāpumus, kas saistīti ar personu robežas šķērsošanas, 

uzturēšanās, transporta līdzekļu ekspluatācijas un citiem pārkāpumiem, kas kopumā bija 

par 7,46 % vairāk nekā 2015.gadā (2015.gadā – 10 832); 

 2016.gadā Valsts robežsardzes struktūrvienības, kas veica imigrācijas kontroli valsts 

iekšienē, konstatēja 1033 pārkāpumu, kas saistīti gan ar ārzemnieku, gan Latvijas 

Republikas valstspiederīgo uzturēšanos Latvijas Republikā (2015. gadā – 1582). 
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Uzturēšanās nosacījumu pārkāpumi konstatēti 897 ārzemniekiem (2015. gadā – 1383), 

no kuriem 709 bija trešo valstu, bet  188 citu ES valstu piederīgie. 

 adekvāti reaģējot uz 2015. un 2016. gadā krasi palielinājušos aizturēto nelegālo 

imigrantu skaitu, Valsts robežsardze piespiedu kārtā izraidīja 2016.gadā 415 trešo valstu 

pilsoņus, bet 2015. gadā - 427 personas. 2016. gadā Valsts robežsardze izsniegusi 801 

(2015. gadā 980) labprātīgo izbraukšanas rīkojumu tādiem trešo valstu pilsoņiem, kas 

bija pārkāpuši uzturēšanās nosacījumus Latvijas Republikā.  

Faktori, kas ietekmē darbības virzienu. 
 

Latvijas Republikas valsts robežas drošību 2016.gadā turpināja ietekmēt valsts 

ģeogrāfiskais izvietojums, proti, atrašanās nelegālās migrācijas un transporta maršrutu 

krustpunktā (starp Krievijas Federāciju, Āzijas un Eiropas valstīm), kā arī ģeopolitiskie 

notikumi Ukrainas Republikā un relatīvi tālos reģionos.  

Nozīmīgākie ārējie faktori, kas ietekmēja valsts robežu drošību 2016.gadā, bija iekšējie 

konflikti, pilsoņu kari un nemieri Tuvajos Austrumos, Ziemeļāfrikā, kuri radīja ievērojamu 

nelegālās imigrācijas spiedienu uz visas Eiropas Savienības ārējās robežas. Nelegālās 

imigrācijas risku turpināja veicināt arī nevienlīdzīga sociālā un ekonomiskā attīstība dažādos 

pasaules reģionos. Krievijas Federācijas un Baltkrievijas savstarpējais bezvīzu režīms, bezvīzu 

režīms ar trešajām valstīm (piemēram, ar Turciju), labvēlīgs vīzu režīms ar nelegālo imigrantu 

izcelsmes valstīm (Vjetnama), Krievijas Federācijas īstenotā pastiprinātā imigrācijas un 

nodarbinātības kontrole turpināja ietekmēt situāciju uz ārējām robežām. Organizētās 

noziedzības procesus būtiski sekmēja dažādu resursu (finanšu, materiāltehnisko, informācijas, 

cilvēku u.c.) pieejamība noziedzniekiem un tiesībaizsardzības iestāžu darbības specifikas 

pārzināšana, kā arī pārrobežu mijiedarbība starp organizētās noziedzības grupām, atsevišķu 

noziedzīgas darbības jautājumu risināšana uz savstarpēji izdevīga noziedzīga labuma pamata. 

Latvijā joprojām bija vērojamas relatīvi nesenās ekonomiskās krīzes sekas, kas veicināja 

organizētās pārrobežu noziedzības ietekmi uz personu un akcīzes preču  nelikumīgu 

pārvietošanu pāri valsts robežai un turpmāku sekundāru pārvietošanu (par atlīdzību) Šengenas 

zonā.    

Valsts robežas drošību ietekmēja pieaugošais terorisma draudu risks. Lai gan terorisma 

draudu līmenis Latvijā saglabājās zems, tomēr Eiropas Savienības līmenī tas ievērojami pieauga.  

Vienlaikus varēja secināt, ka neskatoties uz Krievijas Federācijas noteiktajām 

ekonomiskajām sankcijām pret Eiropas Savienību,  sāka pieaugt  robežu šķērsojošo personu un 

kravu plūsmas uz Eiropas Savienības ārējās robežas. 

Latvijas Republikas robežu drošību turpināja ietekmēt arī tādi ārējie faktori, kā:  

- Eiropas Savienības dienvidu valstu nespēja kontrolēt situāciju (Grieķija) uz ārējām 

robežām; 

- Eiropas Savienības valstu atšķirīgā pieeja robežas drošībai (pastiprināti robežkontroles 

pasākumi uz Ungārijas ārējās robežas, Zviedrijas un Dānijas ieviestās robežpārbaudes pie 

iekšējām robežām) un vairāku Eiropas valstu atvērtā bēgļu, nelegālo imigrantu uzņemšanas 

politika (Vācija), 

- Krievijas Federācijas liberālā vīzu politika pret nelegālo imigrantu izcelsmes valstīm 

(Vjetnama, Ziemeļāfrikas un Tuvo Austrumu valstis), izsniedzot vīzas mācību mērķiem vai 

tūrismam šo valstu piederīgajiem (FRONTEX Aģentūras informācija). 

Valsts iekšienē konstatēto pārkāpumu analīze liecina, ka 2016.gadā sāka pieaugt 

konstatēto pārkāpumu skaits, kas saistīts ar nelikumīgu nodarbinātību (2015.gadā – 79, 

2016.gadā – 90) un ārzemnieku uzturēšanos bez derīga personu apliecinoša dokumenta. Lielāko 

uzturēšanās nosacījumu pārkāpēju grupu (76 %) no visiem pārkāpējiem veidoja NVS valstu 

pilsoņi.  

2016.gada Valsts robežsardzes darbības rezultāti liecināja, ka starp Baltijas valstīm tieši 

Latvija uz savas austrumu robežas izjuta visbūtiskāko nelegālās imigrācijas spiedienu. Riska 

analīze liecina, ka līdz pilnvērtīgai valsts robežas iekārtošanai un  tās nodrošināšanai ar 
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nepieciešamo personālu un robežuzraudzības tehniskajām iekārtām prognozējama stabili augsta 

nelegālās imigrācijas spiediena un valsts robežas drošības apdraudējuma faktora ietekme uz 

kopējo valsts iekšējās  drošības apdraudējumu nākamajos 2-3 gados. 

 

Risināmie jautājumi un problēmas darbības virziena īstenošanā. 

       Valsts robežsardze plānošanas cikla ietvaros nodrošinās: 

 Valsts robežsardzei saistošo Šengenas līguma nosacījumu izpildi, tai skaitā sistemātiskas 

robežkontroles ieviešanu Eiropas Savienības pilsoņiem;  

 attiecīgu tiesību aktu projektu izstrādi,  lai  nodrošinātu un pilnveidotu pamatfunkciju 

izpildi;   

 Eiropas Savienības fondu un citu finanšu  programmu, Attīstības sadarbības programmas 

un divpusējo finanšu instrumentu projektu piesaisti un realizāciju Valsts robežsardzes 

kapacitātes palielināšanai, mobilitātes uzlabošanai un valsts austrumu robežas 

stiprināšanai; 

 pasākumu kopuma realizāciju, Valsts robežsardzes kompetences ietvaros nodrošinot 

Rīcības plānā personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošanai un 

uzņemšanai Latvijā paredzēto mērķu sasniegšanu un uzdevumu izpildi;  

 pasākumu kopuma realizāciju Solidāras Eiropas Savienības ārējās robežas apsardzības 

un Latvijas Republikas starptautiskajos līgumos noteikto saistību izpildes 

nodrošināšanai, piedaloties starptautiskajās misijās un operācijās; 

 starpvalstu sadarbības veicināšanu pārrobežu noziedzības apkarošanā, kā arī sadarbības 

veicināšanu ar nevalstiskajām un starptautiskajām organizācijām nelegālās imigrācijas 

apkarošanas jomā; 

 kvalifikācijas celšanas un robežsargu izglītības jomas pilnveidošanu, tai skaitā veidojot 

kopējas apmācību programmas ar Lietuvas un Igaunijas mācību iestādēm; 

 FRONTEX ātrās reaģēšanas vienības komplektēšanu un tās kapacitātes uzturēšanu; 

 valsts robežas infrastruktūras uzlabošanu uz Latvijas Republikas – Krievijas Federācijas 

un Latvijas Republikas – Baltkrievijas Republikas robežām; 

 pasākumu kopuma realizāciju, Valsts robežsardzes kompetences ietvaros īstenojot valsts 

un valsts robežas aizsardzības nodrošināšanu regulējošajos normatīvajos aktos paredzēto 

mērķu sasniegšanu un uzdevumu izpildi. 

Darbības virziena mērķis  
 

Nodrošināt valsts robežas neaizskaramību, kā arī novērst nelegālo migrāciju. 

Politikas rezultāti 

Rezultāta formulējums Rezultatīvais rādītājs 

Rezultatīvā rādītāja skaitliskās vērtības  

2016 

(izpilde) 

2017 

(plāns) 

2018 

(plāns) 

2019 

(plāns) 

Paaugstināta Valsts 

robežsardzes kapacitāte 

robežuzraudzības 

veikšanā 

 

Ārējā sauszemes robeža 

aprīkota ar stacionārajiem 

savstarpēji integrētajiem 

robežuzraudzības 

tehniskajiem līdzekļiem 

(% no kopējā robežas 

garuma) 

Līdz 37% Līdz 39% Līdz 41% Līdz 43% 

Valsts robežas joslas 

ierīkošana gar Latvijas – 

Krievijas robežu / 

Latvijas – Baltkrievijas 

Līdz 

19% /0 

Līdz 

41% /2% 

Līdz 

71% /28% 

Līdz 

71% /70% 
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robežu (% no kopējā 

robežas garuma) 

Paaugstināta Valsts 

robežsardzes kapacitāte 

robežpārbaužu veikšanā 

Lidostu un dzelzceļa 

robežšķērsošanas vietās 

izveidota sistēma, kas 

nodrošina pasažieru 

sarakstu pārbaudi pirms 

ierašanās 

robežšķērsošanas vietā 

Līdz 50% Līdz 50% Līdz 50% Līdz 60% 

Paaugstināta imigrācijas 

kontroles efektivitāte  
Nodrošināta mobilā 

piekļuve valsts iestāžu 

informācijas sistēmām, 

kas izmantojamas 

nelegālo imigrantu 

atklāšanai 

Līdz 55% Līdz 55% Līdz 75% Līdz 100% 

Realizētas Eiropas 

Savienības normatīvajos 

aktos un starptautiskajos 

līgumos noteiktās 

saistības 

Nodrošināta solidāra 

Eiropas Savienības ārējās 

robežas apsardzība un 

nodrošināta Latvijas 

Republikas 

starptautiskajos līgumos 

noteikto saistību izpilde 

(amatpersonu skaits) 

240 262  262 262 

Realizēts rīcības plāns 

personu, kurām 

nepieciešama 

starptautiskā aizsardzība, 

pārvietošanai un 

uzņemšanai Latvijā  

Atlasītas un   pārvietotas 

no Itālijas, Grieķijas un 

Turcijas personas - 

patvēruma meklētāji  80 265 266 0 

Paaugstināta personāla 

profesionālā kapacitāte un 

darbības motivācija 

Nodarbināto, kuri 

paaugstinājuši 

profesionālo kvalifikāciju 

mācību kursos, īpatsvars 

(% no visu nodarbināto 

skaita) 

68 67 67 67 

Personāla mainība (%) 6,8 6,6 6,6 6,6 

Uzdevumi darbības virziena īstenošanai: 

– uzturēt un attīstīt valsts robežas apsardzības sistēmu, atbilstoši Eiropas Savienības ārējām 

robežām izvirzītajām prasībām, izpildot Šengenas līguma nosacījumus; 

– turpināt īstenot Latvijas Republikas Valsts robežas integrētas pārvaldības koncepcijā 2013.-

2018.gadam un konceptuālajā ziņojumā ”Par valsts austrumu robežas kontroli un 

aizsardzību” ietvertos pasākumus; 

– īstenot sadarbību ar Aizsardzības ministriju un NBS Valsts aizsardzības plāna uzdevuma 

izpildei; 

– veikt pasākumus Valsts robežsardzes Automatizētās pirkstu nospiedumu identifikācijas 

sistēmas (VRS AFIS) integrācijai ar Informācijas centra uzturēto Biometrijas datu apstrādes 

sistēmu (BDAS) (Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros); 

– nodrošināt robežsargu skaita blīvumu uz „zaļās” robežas atkarībā no pastāvošajiem riska 

faktoriem; 
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– veikt pasākumu kompleksu, nodrošinot EUROSUR ieviešanas 3.-4. posma projekta 

realizāciju; 

– veikt Valsts robežsardzei saistošus pasākumus nacionālās API sistēmas izveidošanā 

(pilnveidošanā), panākot tās labāku funkcionēšanu, pārvadātāju un Valsts robežsardzes datu 

apstrādes formātu savietojamību; 

– pieslēgt REIS Nacionālo publisko atslēgu infrastruktūrai un ar tās starpniecību – 

Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas Publisko atslēgu direktorijai. 

– īstenot atbilstoši kompetencei Rīcības plānā personu, kurām nepieciešama starptautiskā 

aizsardzība, pārvietošanai un uzņemšanai Latvijā ietvertos pasākumus; 

– nodrošināt Valsts robežsardzes dalību starptautiskajās misijās un FRONTEX aktivitātēs; 

– veikt kopīgas mācības ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, IeM Informācijas centru un 

Nodrošinājuma valsts aģentūru, VAS “Latvijas valsts ceļi” par gadījumiem, kad tiek 

atjaunota robežkontrole uz iekšējām robežām; 

– starpresoru darba grupā izstrādāt Latvijas Republikas valsts robežas apdraudējumu (risku) 

analīzi 2017. gadam; 

– īstenot Ministru kabineta akceptētos uzdevumus korupcijas risku novēršanai Valsts 

robežsardzē; 

– sadarbībā ar Lietuvas Republiku un Igaunijas Republiku izstrādāt kopējas robežsargu 

kvalifikācijas celšanas programmas; 

– pieņemt lietošanā jaunu aizturēto ārzemnieku izmitināšanas centru ”Mucenieki”; 

– jaunu informācijas sistēmu ieviešana un izmantošanas pilnveidošana Valsts robežsardzes 

darbībā, t.sk. RAIS 2009, SKLOIS, APIS un AFIS uz BDAS platformas; 

– nodrošināt Valsts robežsardzes dalību ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu 

palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošanā, īstenojot Iekšējās 

drošības fonda, Patvēruma un migrācijas fonda, pārrobežu sadarbības programmu u.c. 

projektus un pasākumus; 

– uzturēt Valsts robežsardzes aviācijas kapacitāti esošajā līmenī; 

– turpināt pilnveidot imigrācijas sakaru virsnieku punktu darbību; 

– nodrošināt un pilnveidot Aviācijas meklēšanas un glābšanas koordinācijas centra (ARCC) 

funkcionēšanu; 

– pieņemt un īstenot Zemessargu apmācību programmu ”Kārtība, kādā zemessargu iesaisti 

personas meklēšanā, kura tiek turēta aizdomās par valsts ārējās robežas nelikumīgu 

šķērsošanu”; 

– pēc grozījumu Šengenas Robežu kodeksā spēkā stāšanās, nodrošināt visu valsts robežu 

šķērsojošo personu sistemātiskas pārbaudes starptautiskajās un nacionālajās IS; 

– uzsākt sagatavošanos Šengenas novērtēšanas komisijai (gaisa, jūras un sauszemes robežas, 

SIS II); 

– nodrošināt Sadarbības vadības grupas darbību, kā arī sniegt atbalstu Latvijas valsts robežas 

drošības koordinācijas padomes darbības norisei; 

– veikt pasākumus konceptuālajā ziņojumā ”Par valsts pārvaldes iestāžu un Nacionālo bruņoto 

spēku kinologu apmācības sistēmas pilnveidošanu” (Ministru kabineta 2017.gada 1.marta 

rīkojums Nr.101) noteikto pasākumu realizācijai; 

– izveidot Latvijas ātras reaģēšanas komandas reģistru saskaņā ar jaunu FRONTEX 

regulējumu; 

– pilnveidot normatīvo bāzi: 

 izstrādāt jaunu Robežsardzes likumu; 

 virzīt apstiprināšanai likumprojektu “Grozījumi Imigrācijas likumā”, lai nodrošinātu 

likuma atbilstību Eiropas Savienības tiesību aktu prasībām un sakārtotu ārzemnieka 

tiesības izmitināšanas laikā; 

 izstrādāt grozījumus Imigrācijas likumā, Latvijas Republikas valsts robežas likumā 

saistībā ar nozaru administratīvo pārkāpumu kodifikācijas ieviešanu (Iekšlietu 

ministrijas 2014.gada 20.jūnija rīkojums Nr.1-12/1448 „Par Iekšlietu ministrijas 
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kompetencē esošajiem attiecīgās nozares speciālajiem likumiem, kuros ir nepieciešami 

grozījumi saistībā ar nozaru administratīvo pārkāpumu kodifikācijas ieviešanu”); 

 izstrādāt grozījumus Ministru kabineta 2003.gada 9.decembra noteikumos Nr.692 

„Valsts robežsardzes elektroniskajā informācijas sistēmā iekļaujamās informācijas 

apjoms un izmantošanas kārtība”; 

 izstrādāt Starpresoru vienošanās projektus „Par sadarbības organizāciju EUROSUR 

ietvaros” starp Valsts robežsardzi un Valsts policiju, starp Valsts robežsardzi un Valsts 

ieņēmumu dienestu; 

 virzīt apstiprināšanai Latvijas Republikas un Vjetnamas Sociālistiskās Republikas 

līguma par personu atpakaļuzņemšanu; 

 sagatavot līguma projektus par robežas režīmu un robežas uzturēšanu ar Lietuvas 

Republiku, Igaunijas Republiku un Krievijas Federāciju; 

 noslēgt starpresoru vienošanos starp Valsts robežsardzi un Neatliekamās medicīniskās 

palīdzības dienestu par informācijas apmaiņu un sadarbību sabiedrības veselības 

apdraudējumu gadījumu pārvaldīšanai;  

 sagatavot starpresoru vienošanos “Par zemessargu iesaisti personas meklēšanā, kura tiek 

turēta aizdomās par valsts ārējās robežas nelikumīgu šķērsošanu”; 

 pilnveidot rīcības plānu attiecībā uz robežkontroles pagaidu atjaunošanu uz Latvijas – 

Lietuvas robežas un izstrādāt rīcības plānu attiecībā uz Latvijas – Igaunijas robežas (t.sk. 

sadarbībā ar VAS ”Latvijas Valsts ceļi” risināt jautājumus par ceļu infrastruktūru 

modernizāciju); 

 izstrādāt un noslēgt nepieciešamās vienošanās Aviācijas glābšanas koordinācijas centra 

darbības nodrošināšanai Valsts robežsardzē; 

 izstrādāt jaunas integrētās robežu pārvaldības koncepcijas projektu nākamajam periodam 

vai sagatavot grozījumus Latvijas Republikas Valsts robežas integrētas pārvaldības 

koncepcijā 2013.-2018.gadam;  

 izstrādāt Latvijas Republikas un Igaunijas Republikas vienošanos par robežsardzes un 

policijas kopējo patrulēšanu. 

Iesaistītās iestādes: 

Ministrijas struktūrvienības, ministrijas padotībā esošās iestādes, Korupcijas novēršanas un 

apkarošanas birojs, Aizsardzības ministrija un Nacionālie bruņotie spēki, Satiksmes ministrija 

(t.sk. Dzelzceļa departaments un Aviācijas departaments, VAS ”Latvijas gaisa satiksme”), 

Finanšu ministrija (t.sk. Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvalde, Muitas Policija, VAS 

”Valsts nekustamie īpašumi”, Finanšu policijas pārvalde), Ārlietu ministrija, Pārtikas un 

veterinārais dienests, Latvijas Tiesībsargs, Starptautiskā Migrācijas Organizācija (IOM), 

Apvienoto Nāciju Organizācijas Augstais komisārs bēgļu jautājumos (UNHCR),  Eiropas 

Aģentūra operatīvās sadarbības vadībai pie ES dalībvalstu ārējām robežām (FRONTEX), 

kaimiņvalstu un sadarbības valstu robežsardzes, NVO. 

 

 

 

 

Esošās situācijas apraksts  
 

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests īsteno valsts politiku ugunsdrošības, 

ugunsdzēsības, civilās aizsardzības un vienotā ārkārtas palīdzības izsaukumu numura ”112” 

darbības jomā. 

1.4.4. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbība 
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       Darbības virziena ietvaros Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests veic Ugunsdrošības 

un ugunsdzēsības likumā, Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likumā u.c. tiesību 

aktos noteiktos uzdevumus, t.sk.:  

 vada un veic ugunsdzēsības un glābšanas darbus; 

 uzrauga normatīvajos aktos noteikto ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību 

ievērošanu; 

 vada, koordinē un kontrolē civilās aizsardzības sistēmas darbību;  

 nodrošina vienotā ārkārtas palīdzības izsaukumu numura “112” zvanu saņemšanu, apstrādi 

un, ja nepieciešams, to pāradresēšanu citiem operatīvajiem dienestiem;  

 koordinē iestāžu, organizāciju, komercsabiedrību un pašvaldību izveidoto ugunsdrošības, 

ugunsdzēsības un glābšanas dienestu un brīvprātīgo ugunsdzēsēju organizāciju darbību, 

kas saistīta ar ugunsdrošību un ugunsdzēsību. 

Nozīmīgākais veikums iepriekšējā plānošanas cikla ietvaros (2014.-2016.gadā): 

 dzēsti 31 774 ugunsgrēki un veikti 19 064 glābšanas darbi. Veiktas 23 697 ugunsdrošības 

pārbaudes objektos, t.sk. 174 rūpnieciskā avāriju riska un kritiskās infrastruktūras objektos, 

veiktas 128 valsts materiālo rezervju atbildīgo glabātāju pārbaudes;  

 veikts 19 251 prevencijas pasākums sabiedrības informēšanai un izglītošanai 

ugunsdrošības, ugunsdzēsības, glābšanas darbu un civilās aizsardzības jomā; 

 sagatavoti informatīvie ziņojumi: ”Par Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta 

speciālo ugunsdzēsības un glābšanas transportlīdzekļu un speciālās tehnikas iegādi, 

papildu nepieciešamo personālu esošo struktūrvienību nepārtrauktas darbības 

nodrošināšanai, kā arī depo ēku būvniecību, pārbūvi vai atjaunošanu un papildus 

nepieciešamo finansējumu 2018.gadam un turpmākajiem gadiem” (izskatīts Ministru 

kabineta 2017.gada 14.februāra sēdē, protokols Nr.7, 42.§), ”Par Latvijas risku 

novērtēšanas kopsavilkumu” (izskatīts Ministru kabineta 2016.gada 12.janvāra sēdē, 

protokols Nr.2, 43.§); 

 2016.gada oktobrī organizētas kompleksās civilās aizsardzības mācības STORMEX  2016 

un pirmo reizi Latvijā organizētas starptautiskas civilās aizsardzības moduļu mācības 

LatMODEX 2016; 

 izstrādāts Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pretkorupcijas pasākumu plāns 

2016. – 2018.gadam (Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta 2016.gada 1.marta 

rīkojums Nr.22-1.7/598 “Par Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pretkorupcijas 

pasākumu plāna 2016. – 2018.gadam apstiprināšanu”); 

 izstrādāta Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta komunikācijas stratēģija  

2017. – 2020.gadam (apstiprināta 2016.gada 28.decembrī); 

 pilnveidojot civilās aizsardzības sistēmu, sagatavots Civilās aizsardzības un katastrofas 

pārvaldīšanas likumprojekts  (likums stājās spēkā 2016.gada 1.oktobrī); 

 Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē ietvaros organizēts seminārs “Cilvēku 

ar invaliditāti vajadzības katastrofu pārvaldīšanas ciklā”, Eiropas Savienības  

Civilās aizsardzības ģenerāldirektoru sanāksme un vadītas Padomes Civilās aizsardzības 

darba grupas (PROCIV) sanāksmes; 

 īstenoti ES politiku instrumentu un citu ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti 

Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmā: “Ātrās reaģēšanas komandas izveide 

plūdu seku likvidēšanai Latvijas – Lietuvas pierobežas teritorijā” (Flood, LLIV-232); 

“Ekoloģisko avāriju seku likvidēšana un vides piesārņojuma mazināšana Lielupes baseina 

teritorijā” (Lielupe ECO, LLIV-315), Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības 

programmā: “Pārrobežu rīcības spēju attīstīšana, veicot kopīgas katastrofu seku 

likvidēšanas aktivitātes skarbos vides apstākļos” (JATE, EU43746), Latvijas – Lietuvas – 

Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmā: “Vienotās reaģēšanas sistēmas izveidošana 

ķīmisko vielu un naftas produktu noplūžu likvidācijai Daugavā ziemas periodā” (WinOR, 

https://www.vestnesis.lv/op/2016/100.1
https://www.vestnesis.lv/op/2016/100.1
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LLB-1-057)”; “Civilās aizsardzības sistēmu sadarbība negadījumos, kas saistīti ar bīstamo 

kravu transportēšanu Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas pārrobežu reģionā” (LLB-Transit, 

LLB-2-247), Eiropas Komisijas Civilās Aizsardzības Finanšu Instrumentā: “Starptautiskā 

semināra organizēšana par cilvēku ar invaliditāti vajadzībām katastrofu pārvaldīšanas 

ciklā” (PwD in disaster management cycle, ECHO/SUB/2014/691794); „Vienotās Latvijas 

– Lietuvas Tehniskās palīdzības atbalsta vienības izveide” (LLT, 

ECHO/SUB/2013/661040); „Riska pārvaldības spējas, kas balstītas uz trūkumu 

identificēšanu Baltijas jūras reģionā” (From Gaps to Caps, ECHO/SUB/2014/693890); 

“Praktiskās mācības civilās aizsardzības moduļiem, tehniskās palīdzības atbalsta vienībām 

un Eiropas Savienības civilās aizsardzības komandām” (LatMODEX 2016, 

ECHO/SER/2015/718122); 

 organizēta un īstenota profesionālās tālākizglītības programmas un profesionālās 

pilnveides izglītības programmas apguve Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžā. 

 

Faktori, kas ietekmē darbības virzienu. 
 

Veicot Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta kompetencē esošu vai iespējamu 

apdraudējumu analīzi, secināts, ka šobrīd Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta  

struktūrvienību personāls ugunsdzēsības un glābšanas darbus, avāriju seku neatliekamos 

pasākumus veic ar nepietiekamu tehnisko nodrošinājumu. Pastāvīgi neatjaunojot speciālo 

transportlīdzekļu kvalitatīvos un kvantitatīvos rādītājus, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas 

dienests vairs nespēs saglabāt reaģēšanas spējas ugunsgrēkos un glābšanas darbos.  

Ir nepieciešama nolietoto speciālo transportlīdzekļu atjaunošana, kā arī daļēja speciālo 

transportlīdzekļu papildināšana, lai reaģētu uz ķīmiskajiem negadījumiem, glābšanas darbiem 

un negadījumiem uz ūdens.  

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta depo ēkas (83 no 92) ir fiziski un morāli 

novecojušas, un atrodas sliktā tehniskā stāvoklī, kas neatbilst 2005.gada Latvijas standartam 

”Ugunsdzēsības depo ierīkošana - Vispārīgās prasības” (LVS 361:2005), kas būtiski ietekmē 

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta uzdevumu veikšanas kvalitāti. Paredzot nodrošināt 

jaunu depo būvniecību dienesta darbības operativitātes uzlabošanai un normatīvo dokumentu  

prasībām  atbilstošu  darba apstākļu nodrošināšanai,  kā arī esošo depo telpu pārbūvi un 

atjaunošanu dienesta funkcionalitātes uzlabošanai, tiktu nodrošināta Valsts ugunsdzēsības un 

glābšanas dienesta funkciju izpildes nepārtrauktība, kā arī tiktu nodrošinātas iespējas atbilstošos 

apstākļos uzglabāt esošo un no jauna iegādāto tehniku un dienesta uzdevumu veikšanai 

nepieciešamo aprīkojumu.  

Būtisks faktors, kas var ietekmēt darbības virzienu, ir nepieciešamība regulāri organizēt un 

piedalīties civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas mācībās, lai dabas vai cilvēku 

izraisītās katastrofas gadījumā, kad viens apdraudējums var izraisīt citu apdraudējumu 

(piemēram, vētra var izraisīt plūdus un elektroenerģijas pārvades un sadales sistēmu bojājumus, 

kā arī katastrofa var radīt pārrobežu ietekmi) Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests spētu 

vadīt, koordinēt un kontrolēt civilās aizsardzības sistēmas darbību valstī.  

Nepietiekamu amatpersonu profesionālo zināšanu prasmju riska mazināšanai ir 

nepieciešama amatpersonu apmācība un izglītošana, kad amatpersona gūst prasmes un 

zināšanas, kas nepieciešamas amata pienākumu izpildei – 2., 3., 4.kvalifikācijas līmeņa 

ugunsdrošībā un ugunsdzēsībā Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžā iegūšana, 

kvalifikācijas paaugstināšana Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžā (ārpus formālā 

izglītība), regulāra apmācība struktūrvienībā, apmācība kursos ārpus iestādes,  

2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības iegūšana Rīgas Tehniskajā universitātē. 
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Risināmie jautājumi un problēmas darbības virziena īstenošanā. 

Lai sekmīgi īstenotu darbības virzienu Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests turpinās 

pilnveidot ugunsgrēku dzēšanu un glābšanas darbu veikšanu, valsts ugunsdrošības uzraudzības 

veikšanu, kā arī vadīs, koordinēs un kontrolēs civilās aizsardzības sistēmas darbību.  

Tiks nodrošināta Operatīvās vadības pārvaldes Zvanu apstrādes un resursu vadības nodaļas 

dežūrmaiņu amatpersonu apmācība un sagatavošana darbam Izbraukumu reģistrēšanas un 

resursu vadības informācijas sistēmā, eCall pakalpojumu saņemšanai. 

Lai atspoguļotu pašreizējo situāciju ugunsdrošības jomā un noteiktu turpmākās darbības 

pamatprincipus, mērķus, veicamo pasākumu kopumu un sasniedzamos rezultātus, kas vērsti uz 

ugunsdrošības situācijas uzlabošanu valstī, tiks sagatavots un iesniegts Ministru kabinetā 

konceptuālais ziņojums. 

Lai nodrošinātu Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta mērķu īstenošanu un noteikto 

uzdevumu kvalitatīvu izpildi, izmantojot esošos resursus, tiks organizētas un veiktas 

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales reģiona brigādes struktūrvienību plānotās 

pārbaudes.  

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests nodrošinās Eiropas Savienības politiku 

instrumentu un pārējo ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu 

īstenošanu, piesaistot līdzekļus iestādes attīstībai, materiāli tehniskās bāzes uzlabošanai un 

nodarbināto kvalifikācijas paaugstināšanai. 

Tiks turpināta sadarbības attīstīšana ar Eiropas Savienības valstīm un citām valstīm, kā arī 

ar starptautiskajām organizācijām jomās, kas skar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta 

kompetenci. 

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests atbilstoši kompetencei veiks sagatavošanās 

darbus Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu mācību poligona izveidei, kas nodrošinātu 

pilnvērtīgu un kvalitatīvu apmācību procesa īstenošanu, taktisko iemaņu pilnveidošanu, jaunās 

tehnikas aprīkojuma apgūšanu, tādējādi veicinot Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu darbības 

augstāku efektivitāti. 

Profesionālās izglītības nozarē iegūšanai Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests 

turpinās organizēt un īstenot profesionālās tālākizglītības programmu un profesionālās 

pilnveides izglītības programmu apguvi Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžā.    

       Tiks sagatavota un sniegta informācija plašsaziņas līdzekļiem par Valsts ugunsdzēsības  

un glābšanas dienesta darbību, uzdevumiem, funkcijām un par rīcību ugunsgrēka un citu 

apdraudējumu gadījumā, nodrošināta informācijas ievietošana Valsts ugunsdzēsības un 

glābšanas dienesta mājaslapā, intranetā un sociālajos tīklos. 

Darbības virziena mērķis  
 

Nodrošināt savlaicīgu un kvalitatīvu ugunsgrēku dzēšanu un glābšanas darbu veikšanu, 

valsts ugunsdrošības uzraudzības veikšanu, kā arī vadīt, koordinēt un kontrolēt civilās 

aizsardzības sistēmas darbību. 

Politikas rezultāti 

Rezultāta formulējums Rezultatīvais rādītājs 

Rezultatīvā rādītāja skaitliskās vērtības  

2016 

(izpilde) 

2017 

(plāns) 

2018 

(plāns) 

2019 

(plāns) 

Nodrošināta savlaicīga un 

kvalitatīva palīdzība 

ugunsgrēkos un citos 

negadījumos 

Vidējais ugunsgrēkos 

bojāgājušo cilvēku skaits 

uz 100 000 iedzīvotāju 
- 4,9 4,9 4,9 

Vidējais ugunsgrēku 

lokalizācijas laiks (min) 
- 40 38 36 
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Veicināta ugunsdrošības 

stāvokļa uzlabošanās 

valstī, paaugstināta 

cilvēku drošība 

Reģistrēto ugunsgrēku 

skaita dzīvojamās mājās 

izmaiņas attiecībā pret 

iepriekšējo gadu (%) 

- - 0,7 - 0,8 - 0,9 

Iedzīvotāju, kas VUGD 

organizēto pasākumu 

ietvaros informēti par 

ugunsdrošību un rīcību 

ārkārtas gadījumos, 

īpatsvars (% no visu 

iedzīvotāju skaita) 

- 5,5* 6* 6,5* 

* aprēķini veikti atbilstoši Centrālās statistikas pārvaldes mājaslapā sniegtajai 

informācijai par Latvijas iedzīvotāju skaitu 2017.gada 1.janvārī. 

Paaugstināta personāla 

profesionālā kapacitāte un 

darbības motivācija 

Nodarbināto, kas 

paaugstinājuši izglītības 

līmeni vai profesionālo 

kvalifikāciju, īpatsvars (% 

no visu nodarbināto 

skaita) 

- 41 29 31 

Personāla mainība (%) 7,3 8,2 8,2 8,2 

Uzdevumi darbības virziena īstenošanai: 

– sagatavot un iesniegt Ministru kabinetā konceptuālā ziņojuma projektu, nosakot turpmākās 

darbības pamatprincipus, mērķus, veicamo pasākumu kopumu un sasniedzamos rezultātus, 

kas vērsti uz ugunsdrošības situācijas uzlabošanu valstī; 

– sagatavot un iesniegt Ministru kabinetā Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas 

likumam pakārtoto tiesību aktu projektus;  

– sagatavot un iesniegt Ministru kabinetā noteikumu projektu par apmācības kārtību 

ugunsdrošības jomā un valsts nodevas maksāšanas kārtību; 

– sagatavot un iesniegt Ministru kabinetā noteikumu projektu par pakalpojumu sniegšanu 

ugunsdrošības jomā un šo pakalpojumu kvalitātes kontroles kārtību; 

– sagatavot un iesniegt Ministru kabinetā ikgadēju informatīvo ziņojumu par valsts civilās 

aizsardzības plāna izpildi; 

– sagatavot un iesniegt Ministru kabinetā rīkojuma projektu par paaugstinātas bīstamības 

objektu sarakstu; 

– sagatavot un iesniegt Ministru kabinetā valsts civilās aizsardzības plānu; 

– īstenot pasākumus atbilstoši kompetencei ar mērķi ieviest Latvijā eCall pakalpojumu 

atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumam Nr.585/2014/ES (2014.gada 15.maijs) 

par ES mēroga sadarbspējīgā eCall pakalpojuma ieviešanu; 

– sagatavot Ministru prezidenta rīkojuma projektu par darba grupas izveidošanu, tās sastāvā 

iekļaujot ministriju ekspertus, lai vienotos par vienotām prasībām nozares apdraudējuma 

plāna saturam un nepieciešamajiem grozījumiem Nacionālajā drošības likumā attiecībā uz 

nozaru apdraudējuma plānu jomu; 

– atbilstoši pētījuma par formas tērpu modernizāciju rezultātiem, sagatavot un iesniegt 

izskatīšanai Ministru kabinetā normatīvo regulējumu Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu 

amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm formas tērpu, individuālās aizsardzības 

līdzekļu un ar to saistītā materiāltehniskā nodrošinājuma jomā, nosakot jauna dizaina formas 

tērpu priekšmetu un atšķirības zīmju aprakstu un jaunas formas tērpa priekšmetu lietderīgās 

lietošanas ilguma normas; 

– piedalīties Eiropas Savienības Padomes Civilās aizsardzības darba grupas (PROCIV) 

sanāksmēs, NATO Civilās aizsardzības komitejas (CEPC) sanāksmēs, Civilās aizsardzības 

grupas (CPG) sanāksmēs, kā arī mācībās un apmācības kursos; 
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– sadarbībā ar citām iestādēm veikt sagatavošanas darbus, lai nodrošinātu Iekšlietu ministrijas 

sistēmas iestāžu mācību poligona izveidi, nodrošinot pilnvērtīgu un kvalitatīvu apmācību 

procesa īstenošanu, taktisko iemaņu pilnveidošanu, jaunās tehnikas aprīkojuma apgūšanu, 

tādējādi veicinot Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu darbības augstāku efektivitāti; 

– organizēt un veikt ugunsdrošības pārbaudes, piedalīties rūpniecisko avāriju riska objektu 

pārbaudēs inspekcijas komisijas sastāvā un objektu riska izvērtējuma komisijas sēdēs, kā arī 

organizēt ugunsdrošības nodarbības izglītības iestādēs; 

– sagatavot un īstenot ES politiku instrumentu un pārējo ārvalstu finanšu palīdzības 

līdzfinansētos projektus un pasākumus, piesaistot līdzekļus iestādes attīstībai, materiāli 

tehniskās bāzes uzlabošanai un nodarbināto kvalifikācijas paaugstināšanai. 

Iesaistītās iestādes: 

       Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledža, 

Nodrošinājuma valsts aģentūra, Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs. 

 

 

 

 

 
 

Esošās situācijas apraksts  
 

        Iekšējā drošības biroja funkcijas ir atklāt, izmeklēt un novērst noziedzīgus nodarījumus, 

kurus izdarījuši Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu amatpersonas un darbinieki (izņemot 

Drošības policijas amatpersonas un darbiniekus), Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonas ar 

speciālajām dienesta pakāpēm, pildot dienesta pienākumus ieslodzījuma vietās, ja tie saistīti ar 

vardarbību, ostas policijas darbinieki un pašvaldības policijas darbinieki, pildot dienesta 

pienākumus, ja tie saistīti ar vardarbību. 

       Nozīmīgākais veikums iepriekšējā plānošanas cikla ietvaros (2015.-2016.gadā): 

 veiktas nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu Iekšējās drošības biroja funkcionalitāti 

(risināti saimnieciskie un administratīvie jautājumi), t.sk. nokomplektēti 72% no visām 

Iekšējās drošības biroja amata vietām; 

 sabiedrība informēta par Iekšējās drošības biroja kompetenci un tai ir nodrošināta iespēja 

ziņot par izdarītajiem noziedzīgajiem nodarījumiem, kas ir Iekšējās drošības biroja 

kompetencē (diennakts režīmā darbojas anonīmais uzticības tālrunis; izveidota Iekšējās 

drošības biroja mājas lapa un nodrošināta iespēja iesniegt iesniegumus elektroniskā 

formā, izmantojot portālu www.latvija.lv.); 

 izstrādāta iekšējās drošības risku izvērtēšanas metodoloģija, lai pēc vienotas metodes 

tiktu uzlabota iekšējās kontroles sistēma un novērsti iestādēs konstatētie riski, kas 

prezentēta Valsts policijai, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, Iekšlietu 

ministrijas poliklīnikai, Iekšlietu ministrijas Informācijas centram, Iekšlietu ministrijas 

veselības un sporta centram; 

 īstenota dalība kontroles pasākumos, kā rezultātā Valsts policijā ir aktualizēta iekšējās 

kontroles funkciju izpilde. 
 

Faktori, kas ietekmē darbības virzienu. 
 

       Amatpersonu un darbinieku izdarīto noziedzīgo nodarījumu, t.sk., kas saistīti ar vardarbību, 

viens no veicinošiem faktoriem ir atsevišķu Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu 

neatrisinātie personālsastāva jautājumi – liels darba apjoms, nepietiekošs profesionalitātes, 

izglītības un pieredzes līmenis. 
 

 

1.4.5. Iekšējās drošības biroja darbība 

http://www.latvija.lv/
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Risināmie jautājumi un problēmas darbības virziena īstenošanā. 

Iekšējās drošības birojs plānošanas cikla ietvaros nodrošinās: 

- Iekšējās drošības biroja likuma 4.pantā minēto iestāžu nodarbināto personu risku 

izvērtēšanas sistēmas pilnveidošanu, lai nodrošinātu intensīvāku risku izvērtējumu 

veikšanu; 

- atbalstu vienotas traumu un miesas bojājumu uzskaites sistēmas Iekšlietu ministrijas 

padotībā esošajās iestādēs, kuras realizē ar personu brīvības ierobežošanu saistītas 

procesuālās darbības, izveidei; 

- atbalstu speciālās profesionālās izglītības programmas izveidei un īstenošanai, lai 

nodrošinātu pirmstiesas izmeklēšanu un operatīvo darbību veicošo amatpersonu 

nepieciešamās profesionālās zināšanas. 

Darbības virziena mērķis  

       Nodrošināt tiesiskumu un objektivitāti tiesībaizsardzības iestāžu amatpersonu un darbinieku 

izdarīto noziegumu atklāšanā, izmeklēšanā un novēršanā, veicinot sabiedrības uzticību valsts 

pārvaldei. 

Politikas rezultāti 

Rezultāta formulējums Rezultatīvais rādītājs 

Rezultatīvā rādītāja skaitliskās vērtības  

2016 

(izpilde) 

2017 

(plāns) 

2018 

(plāns) 

2019 

(plāns) 

Noziedzīgu nodarījumu 

atklāšana un izmeklēšana 

Prokuratūrai 

kriminālvajāšanai nosūtīti 

kriminālprocesi (skaits) 

24 26 28 28 

Pret nodarbinātajiem, 

atbilstoši Iekšējās 

drošības biroja 

kompetencei, ierosināto 

kriminālvajāšanas skaita 

izmaiņas attiecībā pret 

iepriekšējo gadu* (%) 

 

- 

 

 

6 

 

 

6 

 

 

0 

 

 

 * 2016.gadā ierosināto kriminālvajāšanu skaits - 33 

Noziedzīgo nodarījumu 

novēršana   

Saņemto iesniegumu un 

materiālu (atbilstoši 

Iekšējās drošības biroja 

kompetencei) skaita 

izmaiņas attiecībā pret 

iepriekšējo gadu* (%) 

- 0,8 3,1 0 

* 2016.gadā saņemto iesniegumu un materiālu 

skaits - 645 

Iekšējās drošības birojā 

fiksēto noziedzīgus 

nodarījumus izdarījušo 

nodarbināto īpatsvars 

Iekšlietu ministrijas 

padotības iestādēs 

(izņemot Drošības 

policiju) (%) 

0,22 0,24 0,26 0,26 

Iekšējās drošības birojā 

fiksēto noziedzīgus 

nodarījumus izdarījušo 

nodarbināto īpatsvars 

Ieslodzījuma vietu 

pārvaldē (%) 

0,04 0,04 0,04 0,04 
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Iekšējās drošības birojā 

fiksēto noziedzīgus 

nodarījumus izdarījušo 

darbinieku īpatsvars ostas 

policijā un pašvaldības 

policijā (%) 

0 0,7 0,7 0,7 

Uzdevumi darbības virziena īstenošanai: 

 iniciēt normatīvo aktu izmaiņu nepieciešamību, lai paaugstinātu Iekšējās drošības biroja 

darbības efektivitāti; 

 izvērtēt iekšējās drošības riska funkcijas un prezentēt iekšējās drošības risku izvērtēšanas 

metodoloģiju; 

 analizēt iestāžu preventīvo pasākumu plānošanu, preventīvo pasākumu plānu 

sagatavošanas mehānismu; 

 veikt Iekšējās drošības birojā uzkrātās informācijas analīzi atbilstoši kompetencei par 

iestāžu nodarbināto, iespējams, izdarītajiem noziedzīgajiem nodarījumiem un izmantot 

uzkrāto informāciju preventīvo pasākumu izstrādē; 

 balstoties uz esošās informācijas analīzes rezultātiem, nodrošināt priekšlikumu izstrādi 

par pasākumiem, kas veicami, lai atklātu un novērstu iestādes kompetencē esošos 

noziedzīgos nodarījumus, kā arī nodrošināt informācijas par apstākļiem, kas saistīti ar 

iestādes kompetencē esošajiem noziedzīgajiem nodarījumiem priekšlikumu sniegšanu 

attiecīgajām iestādēm konstatēto trūkumu novēršanai; 

 nodrošināt operatīvo izdevumu un ieņēmumu atsevišķu uzskaites resursu vadības 

sistēmu; 

 informēt sabiedrību par Iekšējās drošības biroja kompetenci, kompetencē esošo 

noziedzīgo nodarījumu tendencēm un atklātajiem noziedzīgajiem nodarījumiem, lai 

veicinātu sabiedrības uzticēšanos Iekšējās drošības birojam, mazinātu saņemtās 

informācijas apjomu, kas neietilpst Iekšējās drošības biroja kompetencē un, lai veicinātu 

sabiedrības uzticēšanos Iekšējās drošības birojam; 

 izstrādāt informatīvus bukletus (piemēram, par amatpersonu tiesībām pielietot fizisku 

spēku, speclīdzekļus un šaujamieročus fizisko personu pretošanās vai uzbrukuma varas 

pārstāvim gadījumos, lai novērstu nepamatotu sūdzību iesniegšanu un informētu 

sabiedrību par amatpersonu minēto tiesību izmantošanas apjomu); 

 veicināt sadarbību ar nevalstiskajām organizācijām un veikt sabiedriskās domas izpēti 

un analīzi (t.sk. pētīt un analizēt nevalstisko organizāciju iesaistīšanas iespējas Iekšējās 

drošības biroja preventīvo pasākumu un pētījumu veikšanā, veikt sabiedriskās aptaujas 

utml.). 

Iesaistītās iestādes: 

       Iekšlietu ministrijas padotībā esošās iestādes, Ieslodzījumu vietu pārvalde, ostas policija un 

pašvaldības policijas, kā arī citas Latvijas un ārvalstu tiesībaizsardzības un drošības iestādes. 
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Esošās situācijas apraksts  
 

       Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (turpmāk – PMLP) īsteno valsts migrācijas un 

patvēruma politiku, nosaka personu tiesisko statusu valstī, veic iedzīvotāju uzskaiti valstī, 

izsniedz personu apliecinošus dokumentus un ceļošanas dokumentus. 

       Virziena ietvaros PMLP izskata patvēruma meklētāju iesniegumus, lemj par bēgļa vai 

alternatīvā statusa piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt, kā arī nodrošina patvēruma meklētāju 

izmitināšanu, pieņem dokumentus uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai, izskata dokumentus un 

pieņem lēmumu par uzturēšanās piešķiršanu, reģistrēšanu, atteikumu piešķirt vai reģistrēt 

uzturēšanās atļaujas vai anulēt uzturēšanās atļaujas, izsniedz, reģistrē un anulē uzturēšanās 

atļaujas un piešķir ārzemniekiem tiesības uz nodarbinātību, apstiprina ielūgumus vīzu 

pieprasīšanai un izsaukumus uzturēšanās atļauju pieprasīšanai, izsniedz vīzas valsts iekšienē, ir 

centrālā iestāde Konvencijas par 1985.gada 14.jūnija Šengenas līguma īstenošanu 17.panta otrās 

daļas izpratnē, pieņem lēmumus par ārzemnieku, kuri valstī uzturas nelikumīgi izraidīšanu no 

valsts, nosaka un kontrolē personu tiesisko statusu, proti, lemj par personu piederību pie Latvijas 

pilsonības, nepilsoņa statusa, kā arī bezvalstnieka statusa, izskata personu iesniegumus par 

uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā, izskata administratīvā pārkāpuma lietas un 

uzliek administratīvos sodus. 

Nozīmīgākais veikums iepriekšējā plānošanas cikla ietvaros (2014.-2016.gadā): 

 izstrādāti jauni un veiktas izmaiņas esošajos PMLP saistošajos normatīvajos aktos: 

 izstrādāts un 2016.gada 16.jūnijā pieņemts Oficiālās elektroniskās adreses likums, 

kas paredz izveidot un piešķirt katrai personai individuālu elektronisku adresi 

oficiālai saziņai ar valsts pārvaldes iestādēm; 

 izstrādāts un ar Ministru kabineta 2016.gada 11.augusta rīkojumu apstiprināts 

konceptuālais ziņojums par Fizisko personu reģistru, kas paredz esošā Iedzīvotāju 

reģistra paplašināšanu, nodrošinot personas koda piešķiršanu un ziņu iekļaušanu par 

ārzemniekiem, kuri nonāk tiesiskajās attiecībās ar valsti; 

 izstrādāts un 2015.gada 17.jūnijā pieņemts jauns Patvēruma likums, kas paredz, ka 

PMLP pārņem no Valsts robežsardzes patvēruma meklētāja intervēšanas funkciju; 

jautājumos, kas attiecas uz patvēruma meklētāju uzņemšanu Latvijā no citām 

dalībvalstīm vai trešajām valstīm, Ministru kabinets pieņem lēmumus un pauž 

Latvijas valsts nostāju, pamatojoties uz Saeimas lēmumu; skaidri  definē  kritērijus,  

kas  nosaka,  kuri  patvēruma meklētāji  uzskatāmi  par  mazāk  aizsargātiem un  

kuriem  ir  īpašas  procesuālās  un  uzņemšanas vajadzības, kā arī definē šo personu 

tiesības patvēruma procedūras laikā; 

 Imigrācijas likumā veikta virkne grozījumu. Būtiskākās izmaiņas (09.06.2016.) 

paredz, ka ārzemnieks var pieprasīt termiņuzturēšanās atļauju, iegādājoties vienu 

nekustamo īpašumu kura vērtība ir vismaz 250 000 eiro (iepriekš 70 000 vai 140 000 

eiro atkarībā no īpašuma atrašanās vietas), ja šis īpašums atrodas Rīgā vai Jūrmalā, 

vai Ādažu, Babītes, Baldones, Carnikavas, Garkalnes, Ikšķiles, Ķekavas, Mārupes, 

Olaines, Ropažu, Salaspils, Saulkrastu vai Stopiņu novadā, savukārt, ja īpašums 

atrodas ārpus šīm teritorijām, ir pieļaujama divu nekustamo īpašumu iegāde. 

Imigrācijas likums arī nosaka, ka termiņuzturēšanās atļauju var pieprasīt arī 

gadījumos, ja ārzemnieks iegādājas bezprocentu valsts vērtspapīrus par 250 000 eiro, 

kā arī ieviestas normas par papildu iemaksām valsts budžetā, pieprasot 

termiņuzturēšanās atļaujas investīciju programmas ietvaros. Tiem ārzemniekiem, 

kuri pieprasa uzturēšanās atļauju kā ieguldītāji kapitālsabiedrībā, jāmaksā valsts 

budžetā 10 000 eiro, iegādājoties nekustamo īpašumu, jāveic iemaksa, kas atbilst 5% 

1.4.6. Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes darbība 
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no īpašuma vērtības, savukārt, ja veiktas investīcijas Latvijas Republikas 

kredītiestādē vai ārzemnieks iegādājies bezprocentu valsts vērtspapīrus – 25 000 

eiro. Noteikts, ka atkārtoti pieprasot termiņuzturēšanās atļaujas saistībā ar 

ieguldījumu, ārzemniekam valsts budžetā jāiemaksā 5 000 eiro. Grozījumos arī 

noteikti precīzāki un stingrāki nosacījumi kapitālsabiedrībām, kuru pamatkapitālā 

savus līdzekļus iegulda ārzemnieki, lai saņemt termiņuzturēšanās atļaujas. Savukārt 

02.03.2017. stājās spēkā grozījumi, kas precizē nodarbināšanas nosacījumus 

patvēruma meklētājiem, trešo valstu pilsoņu ģimenes locekļiem, īslaicīgi 

nodarbinātām personām. 

 Iedzīvotāju reģistra likuma 2015.gada 17.decembra grozījumi nosaka, ka no 

2017.gada 1.jūlija personām tiks piešķirti personas kodi bez dzimšanas datiem. Lai 

nodrošinātu jauno personu kodu piešķiršanu noteiktajā termiņā, PMLP ir 

pilnveidojusi Iedzīvotāju reģistra informācijas sistēmas funkcionalitāti; 

 sākta uzdevumu izpilde Rīcības plāna personu, kurām nepieciešama starptautiskā 

aizsardzība, pārvietošanai un uzņemšanai Latvijā ietvaros, veicot Patvēruma meklētāju 

centra “Mucenieki” labiekārtošanas darbus. 2016.gadā uzsākta pārcelto un pārmitinātu 

patvērumu meklētāju ģimeņu uzņemšana, kopumā centrā izmitinot 169 pārceltās personas. 

Ar 2015.gada 22.decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.792 samazināts personas, 

kurai piešķirts bēgļa vai alternatīvais statuss, pabalsta apmērs, nosakot, ka pilngadīgai 

personai tas ir 139,00 euro un katram nākamajam ģimenes loceklim un nepilngadīgai 

personai bez pavadības – 97,00 euro; 

 nodrošināta PMLP ekspertu dalība Latvijas prezidentūras ES Padomē īstenošanā, 

piedaloties un vadot ES Padomes Vīzu darba grupu un panākot progresu Eiropas 

Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr.810/2009 (2009.gada 13.jūlijs), ar ko izveido 

Kopienas Vīzu kodeksu (Vīzu kodekss) grozījumu izskatīšanā, kā arī tika veikts būtisks 

progress trialoga ietvaros ar Eiropas Parlamentu Eiropas Parlamenta un Padomes 

Direktīvas 2016/801/ES (2016. gada 11.maijs) par nosacījumiem attiecībā uz trešo valstu 

valstspiederīgo ieceļošanu un uzturēšanos pētniecības, studiju, stažēšanās, brīvprātīga 

darba, skolēnu apmaiņas programmu vai izglītības projektu un viesaukles darba nolūkā 

izstrādē; 

 Latvijas prezidentūras ES laikā tika pilnībā ieviests ES “VIS roll-out” plāns, kas atvieglo 

datu apmaiņu starp Šengenas valstīm par vīzu pieteikumiem; 

 veiktas izmaiņas PMLP esošajos procesos un informācijas sistēmās, kas atbalsta PMLP 

pakalpojumu sniegšanu: 

 izstrādāts un ieviests PMLP un VRS kopīgi lietojams Izraidīto ārzemnieku un 

ieceļošanas aizliegumu reģistrs (IĀIAR), nodrošinot operatīvu informācijas ievadi, 

vienotu datu avotu, precīzu statistiku, kā arī ātru un ērtu informācijas apmaiņu starp 

abām iestādēm; 

 izveidots Nelegālo imigrantu lietu digitālais arhīvs, kurā ieskenētas vairāk kā 30 000 

nelegālo imigrantu lietas. Nodrošinot arhīva sasaisti ar jau minēto IĀIAR, panākta 

ātrāka lēmuma pieņemšana par ārzemnieka izraidīšanu, jo starp PMLP un VRS vairs 

nenotiek dokumentu pārsūtīšana papīra formā un abu iestāžu darbiniekiem ir 

piekļuve elektroniskajām nelegālo imigrantu lietām; 

 attīstīts Patvēruma meklētāju reģistrs, nodrošinot pilna palīdzības sniegšanas procesa 

atainošanu sistēmā, patvēruma statistikas moduļa ieviešanu un saskarnes izveidošanu 

ar Tiesu administrāciju; 

 mazināts administratīvais slogs PMLP klientiem: 

 ieviesti divi jauni e-pakalpojumi: „Personas rīcībspējas ierobežojuma pārbaude 

Iedzīvotāju reģistrā”, “Pieteikšanās personu apliecinošu dokumentu izsniegšanai”;  

 veicot izmaiņas „Dzīvesvietas deklarēšanas likumā” un pilnveidojot Civilstāvokļa 

aktu reģistra informācijas sistēmu un Iedzīvotāju reģistru, nodrošināta atvieglota 
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dzīvesvietas deklarēšana jaundzimušajiem, jo to var veikt reizē ar dzimšanas 

reģistrāciju visās dzimtsarakstu nodaļās (tai skaitā arī Rīgas Dzemdību namā); 

 no 2014.gada 1.janvāra ieviesta procedūra, kuras rezultātā tiesības uzturēties valstī 

un nodarbinātības tiesības tiek ietvertas vienā administratīvajā aktā un vienā 

dokumentā – uzturēšanās atļaujā; 

 uzlabotas klientu apkalpošanas kvalitāte, ieviešot rindu sistēmu 6 PMLP 

teritoriālajās nodaļās (Madonā, Ludzā, Aizkrauklē, Saldū, Smiltenē, Līvānos); 

 PMLP darba organizēšanā veiktas vairākas izmaiņas: 

 reorganizēta Sabiedrisko attiecību nodaļa un Personāla nodaļa, izveidojot Personāla 

vadības un sabiedrisko attiecību departamentu; 

 reorganizēta Patvēruma lietu nodaļa, izveidojot 2 patstāvīgas struktūrvienības – 

Patvēruma lietu nodaļu un Patvēruma meklētāju izmitināšanas nodaļu; 

 reorganizēta Eiropas lietu un juridisko, projektu un administratīvo jautājumu joma, 

likvidējot Administratīvo departamentu un izveidojot tieši priekšniekam pakļautas 

struktūrvienības: Juridisko nodaļu, Kontroles un uzraudzības nodaļu, Dokumentu 

pārvaldības nodaļu un Attīstības un starptautiskās sadarbības departamentu ar 2 

nodaļām: Eiropas lietu un starptautiskās sadarbības nodaļu un Attīstības un projektu 

nodaļu; 

 reorganizēts Iedzīvotāju reģistra departaments, izveidojot Personu datu apstrādes 

departamentu ar 3 nodaļām: Elektronisko pakalpojumu administrēšanas nodaļu, 

Elektronisko risinājumu nodaļu un Personu datu kvalitātes un uzskaites nodaļu; 

 reorganizēts Personu apliecinošu dokumentu departaments, tā ietvaros izveidojot 3 

nodaļas: Metodiskās vadības nodaļu, Personalizācijas centru un Tehnoloģiju nodaļu. 

 reaģējot uz strauji pieaugušo pasu nomaiņas pieprasījuma skaitu (vidējais pasu 

pieprasījums no 2010.-2012.gadam – 214 578 pases gadā, bet no 2013.-2015.gadam 

– 404 239 pases gadā) PMLP palielināja amata vietu skaitu par 91 vietu un ieviesa 

divu maiņu grafiku Rīgas nodaļu klientu zālēs uz laiku līdz 2016.gadam; 

 2015.gadā tika pabeigta jauna parauga pasu ieviešana, sākot izsniegt pases ar pilnībā 

atjaunotu dizainu un būtiski uzlabotu aizsardzību pret viltošanu. 

 

Faktori, kas ietekmē darbības virzienu. 

Ārējie faktori, kas var ietekmēt PMLP darbības virzienu: 

- izmaiņas pasaules ģeopolitiskajos, sociālajos, ekonomiskajos procesos var ietekmēt 

legālās un nelegālās migrācijas plūsmas, kā arī var palielināt patvēruma meklētāju 

pieplūdumu Latvijā; 

- izmaiņas ES migrācijas, patvēruma un vīzu politikā var radīt ietekmi uz nacionālās 

migrācijas, patvēruma un vīzu politikas izstrādi un īstenošanu;  

- izmaiņas nacionālajā normatīvajā regulējumā, dažādi nacionālie politiskie lēmumi vai to 

trūkums var ietekmēt efektīvas darbības izpildi; 

- neprognozētas izmaiņas migrācijas plūsmās var radīt finanšu, cilvēkresursu 

nepietiekamību darbības virziena un starptautisko saistību izpildē;  

- attīstoties informācijas un komunikāciju tehnoloģijām un biznesa vides sniegtajiem 

pakalpojumiem, kuru realizācijā nepieciešami PMLP pārziņā esošie fizisko personu dati, 

PMLP kā datu avotam nepieciešams ieviest un uzturēt nepieciešamus IKT risinājumus 

un nodrošināt biznesa procesu izmaiņas PMLP iekšējā vidē. 

Iekšējie faktori, kas var ietekmēt PMLP darbības virzienu: 

- cilvēkresursu risks, saglabājoties pašreizējam atlīdzības līmenim, var rasties grūtības ar 

augsti kvalificēta personāla noturēšanu, kā arī jaunu personālresursu piesaisti;  

- materiāltehniskais nodrošinājuma nepietiekamība realizējamo procesu vajadzībām; 

- iekšējā normatīvā regulējuma atbilstība praksē veicamajiem procesiem; 

- PMLP tehnoloģisko risinājumu atbilstība PMLP lietotāju prasībām. 
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Risināmie jautājumi un problēmas darbības virziena īstenošanā. 

Lai nodrošinātu izvirzītā mērķa sasniegšanu, PMLP turpinās uzlabot administratīvās 

procedūras, pilnveidot pakalpojumu kvalitāti un pieejamību, mazināt administratīvo slogu, 

uzlabot biznesa procesus, veikt izmaiņas normatīvajos aktos, turpināt ieviest elektronisku 

dokumentu apriti PMLP struktūrvienībās.  

Attīstoties informācijas un komunikāciju tehnoloģijām un biznesa pakalpojumu videi, 

PMLP ir nepieciešams pilnveidot informācijas sistēmas. Lai to sekmīgāk paveiktu, ir jāpiesaista 

ES fondu finansējums projektu īstenošanai saistošajās jomās. 

Īstenojot migrācijas un patvēruma politiku, ir nozīmīgi attīstīt saskaņotu sadarbību ar 

migrācijas procesu īstenošanā iesaistītajiem Latvijas dienestiem un ES institūcijām. ES 

tiesiskais regulējums nepārtraukti tiek pilnveidots, nodrošinot spēju kontrolēt ārzemnieku 

uzturēšanās nosacījumu ievērošanu, harmonizējot un attīstot patvēruma jomas regulējuma 

dažādus aspektus, attīstot ES kopējo vīzu politiku, lai atvieglotu ceļošanu un novērstu 

nelikumīgu migrāciju, kā arī īstenojot labi pārvaldītas migrācijas politikas pasākumus augsti 

kvalificēta darbaspēka no trešajām valstīm migrācijas plūsmas vienotai organizēšanai un 

kontrolei. Lai PMLP nodrošinātu migrācijas un patvēruma politikas īstenošanu, saskaņā ar 

Latvijas un ES pieņemtajiem lēmumiem, ir jāveic pasākumu kopums, kas ietver tiesību aktu 

projektu izstrādāšanu un praktiskos pasākumus (informācijas sistēmu pilnveidošanu, procedūru 

uzlabošanu, pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošanu, kā arī darbinieku dalību 

palīdzības sniegšanas pasākumos ES dalībvalstīm, kas saskaras ar nesamērīgu spiedienu uz 

nacionālajām patvēruma sistēmām). 

Tiks turpināta PMLP noteikto uzdevumu izpilde Rīcības plānā personu, kurām 

nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošanai un uzņemšanai Latvijā. Ņemot vērā ES 

2015.gadā skārušo migrācijas krīzi, kas izraisīja būtisku ieceļojošo personu skaita pieaugumu 

un prasīja izstrādāt jaunu pieeju patvēruma jautājumu risināšanai, Latvija atbilstoši Eiropas 

Padomes lēmumiem uzņēmās laikā līdz 2017.gada otrajai pusei brīvprātīgi pārcelt/pārmitināt un 

uzņemt 531 personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība. Atbilstoši Rīcības plānā 

noteiktajam PMLP ir atbildīga par patvēruma meklētāju izmitināšanu un tās laikā likumdošanā 

paredzēto tiesību nodrošināšanu un iesniegumu par bēgļa vai alternatīvā statusa piešķiršanu 

izskatīšanu un lēmumu pieņemšanu, kā arī atbalsta sniegšanu pasākumos, kas vērsti uz 

patvēruma meklētāju, bēgļu un personu ar alternatīvo statusu integrāciju laikā, kad viņi uzturas 

patvēruma meklētāju izmitināšanas centrā. 

Fizisko personu reģistrācijas jomā PMLP nodrošinās vienotu fizisko personu reģistrācijas 

procesu, iesaistot Valsts ieņēmumu dienestu, Uzņēmumu reģistru, Tiesu administrāciju (valsts 

vienotā datorizētā zemesgrāmata), Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru un Nodarbinātības 

valsts aģentūru, kas piešķirs personas kodus arī citu valstu pilsoņiem, kuriem nav izsniegtas 

uzturēšanās atļaujas vai reģistrācijas apliecības Latvijā. PMLP nodrošinās personas apliecību 

noformēšanu un izsniegšanu šīm personām, nodrošinot pieeju elektroniskajai videi. 

Ārvalstniekiem izsniedzamā eID karte būs vizuāli atšķirīga no šobrīd Latvijā izsniedzamām 

personu apliecībām, kā arī šī eID karte nebūs ceļošanas dokuments un neapliecinās personas 

uzturēšanās tiesības Latvijā. 

2016.gada 19.janvārī stājās spēkā Grozījumi Iedzīvotāju reģistra likumā, kas paredz, ka, 

sākot ar 2017.gada 1.jūliju, persona, kurai līdz 2017.gada 30.jūnijam piešķirts personas kods, 

kura pirmie seši cipari norāda personas dzimšanas datumu, var vienu reizi personīgi iesniegt 

PMLP iesniegumu ar lūgumu mainīt piešķirto personas kodu uz personas kodu, kurā netiek 

norādīts dzimšanas datums, jo dzimšanas datuma izpaušana ir uzskatāma par iejaukšanos 

personas privātajā dzīvē. Lai ieviestu jaunu personas kodu sistēmas izveidi, nepieciešams veikt 

Iedzīvotāju reģistra informācijas sistēmas pilnveidošanu. Tiks izveidots bezmaksas e-

pakalpojums ”Iepriekšējā un piešķirtā jaunā personas koda salīdzināšana”. Likums paredz 

Iedzīvotāju reģistrā iekļaut informāciju par ārvalstīs piešķirto identifikācijas numuru, ja personai 
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tāds ir, kas norādīts personu apliecinošā dokumentā vai atbilstošas iestādes izsniegtā dokumentā, 

kas ļauj personai uzturēties ārvalstī, tādējādi ļaujot precīzāk identificēt personu informācijas 

apmaiņā ar ārvalstu institūcijām. 

Lai varētu nodrošināt sekmīgu 2017.gada pašvaldību vēlēšanu un 2018.gada Saeimas 

vēlēšanu norisi, ir nepieciešams attīstīt Vēlētāju reģistru, pilnveidojot reģistra tehnisko 

risinājumu, izsūtīt paziņojumus vēlētājiem par reģistrāciju pašvaldību vēlēšanām, veikt 

iepirkumu par paziņojumu izsūtīšanu vēlētājiem par vēlēšanu iecirkni un izsūtīt pirmās kārtas 

un otrās kārtas paziņojumus. 

Lai palielinātu interesi par naturalizācijas procesu un sekmētu Latvijas pilsonības 

pretendentu informētību pilsonības iegūšanas jautājumos, tiks organizētas informācijas dienas 

par Latvijas pilsonības iegūšanas jautājumiem un nodrošinātas Pilsonības likumā noteiktā 

svinīgā solījuma par uzticību Latvijas Republikai došanas un parakstīšanas ceremonijas. 

Personas apliecību izsniegšanas jomā tiks vērtēta jau pieejamo personas apliecību iespēju 

plašāka un intensīvāka izmantošana. Stratēģijas īstenošanas periodā plānots uzsākt jauna 

parauga personas apliecību izsniegšanu, kurām izvēlēti modernāki drošības elementi. 

Lai sekmētu starptautisko saistību izpildi, ir jānodrošina Eiropas Parlamenta un Padomes 

Regulas 2016/1953 par Eiropas ceļošanas dokumenta izveidi tādu trešo valstu valstspiederīgo 

atgriešanai, kuri dalībvalstīs uzturas nelikumīgi, un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 

2016/801/ES (11.05.2016.) par nosacījumiem attiecībā uz trešo valstu valstspiederīgo 

ieceļošanu un uzturēšanos pētniecības, studiju, stažēšanās, brīvprātīga darba, skolēnu apmaiņas 

programmu vai izglītības projektu un viesaukles darba nolūkā u.c. normu ieviešanu nacionālā 

līmenī, jānodrošina kvalitatīva Latvijas interešu pārstāvība Eiropas Savienības (ES) Padomes 

darba grupās, piedaloties ES migrācijas un patvēruma politikas tiesību aktu izstrādes procesā, 

cita starpā par personu, kurām nepieciešama starptautiska aizsardzība, pārdali starp dalībvalstīm. 

PMLP sniegs atbalstu citām ES dalībvalstīm migrācijas un patvērumu jautājumu 

risināšanā, piemēram, īstenojot dalību Eiropas patvēruma atbalsta biroja misijās, kā arī trešajām 

valstīm, piedaloties ES apmācību projektā “Kosovas institūciju stiprināšana efektīvas migrācijas 

pārvaldē”, kā arī MOBILAZE projektā (Eiropas Komisijas “Atbalsta projekts mobilitātes 

partnerības ar Azerbaidžānu īstenošanai”). 

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. 

Politikas rezultāti 

Rezultāta formulējums Rezultatīvais rādītājs 

Rezultatīvā rādītāja skaitliskās vērtības  

2016 

(izpilde) 

2017 

(plāns) 

2018 

(plāns) 

2019 

(plāns) 

Izveidota līdzsvarota un 

Latvijas interesēm 

atbilstoša ārzemnieku 

ieceļošanas un 

uzņemšanas sistēma 

Pirmreizēji izsniegto 

uzturēšanās atļauju skaita 

izmaiņas attiecībā pret 

iepriekšējo gadu (%) 

-15 +10 +10 +10 

Pieņemto lēmumu par 

repatrianta statusa 

piešķiršanu skaita 

izmaiņas attiecībā pret 

iepriekšējo gadu (%) 

-5 -9 0 0 



32 

 

Izskatīto patvēruma 

meklētāju iesniegumu 

skaita izmaiņas attiecībā 

pret iepriekšējo gadu (%) 

+6 +105 -44 0 

Nodrošināta fizisko 

personas datu saņemšana 

un nodošana 

 

Iedzīvotāju reģistrā 

aktualizēto datu skaits 

attiecībā pret iepriekšējo 

gadu (%) 

+56 +1 0 0 

Nodrošināta pieeja e-videi 

 

Izsniegto personas 

apliecību īpatsvars, kurās 

aktivizēti e-parakstīšanai 

nepieciešamie līdzekļi 

(%) 

60 65 70 75 

Nodrošināta 

naturalizācijas procesu 

īstenošana Latvijas 

pilsonības iegūšanai 

 

Naturalizācijas kārtībā 

Latvijas pilsonībā 

uzņemto personu skaits 

attiecībā pret iepriekšējo 

gadu (%) 

+2 +1 -5 0 

Uzdevumi darbības virziena īstenošanai: 

– īstenot atbilstoši kompetencei Oficiālās elektroniskās adreses koncepcijā, Fizisko personu 

reģistra koncepcijā, Pasākumu plānā institūciju saskaņotai rīcībai saistībā ar patvēruma 

meklētāju iespējamo masveida ierašanos Latvijā no krīzes skartām valstīm, informatīvajā 

ziņojumā „Par personas apliecību plašākas izmantošanas iespējām”, Valdības rīcības plānā, 

Reemigrācijas atbalsta pasākumu plānā, Nacionālās identitātes un pilsoniskās sabiedrības 

integrācijas politikas pamatnostādnēs ietvertos pasākumus; 

– sagatavot iesniegšanai Ministru kabinetā Imigrācijas politikas konceptuālā ziņojuma 

projektu, kā arī izstrādāt likumprojektu ”Imigrācijas likums”; 

– turpināt īstenot atbilstoši kompetencei Rīcības plānā personu, kurām nepieciešama 

starptautiskā aizsardzība, pārvietošanai un uzņemšanai Latvijā ietvertos pasākumus; 

– nodrošināt kvalitatīvu pārstāvību ES Padomes darba grupās, piedaloties ES tiesību aktu 

grozīšanā migrācijas un patvēruma politikas jautājumos, nodrošināt Eiropas Parlamenta un 

Padomes Regulu, direktīvu u.c. normu ieviešanu nacionālā līmenī, kā arī sniegt atbalstu trešo 

valstu u.c. ES dalībvalstu institūcijām migrācijas jautājumu risināšanā; 

– nodrošināt informācijas pieejamību pilsonības iegūšanas jautājumos;  

– sniegt atbalstu pilsoņu demokrātisko tiesību ievērošanai (tautas nobalsošana, referendumi un 

pilsētas domes un novada domes vēlēšanas, Saeimas un Eiropas Parlamenta vēlēšanas); 

– uzlabot un optimizēt administratīvās procedūras, lai pilnveidotu pakalpojumu un 

informācijas kvalitāti un pieejamību, mazinātu administratīvo slogu, tai skaitā nodrošinot 

atbilstošu personāla politikas plānošanu un darba vides pilnveidošanu piešķirto resursu 

ietvaros;  

– piedalīties darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 2.2.1. specifiskā atbalsta 

mērķa “Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās 

pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību” 2.2.1.1. pasākuma “Centralizētu publiskās 

pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība” 

aktivitātēs (gan kā finansējuma saņēmējam, gan kā projekta partnerim), lai modernizētu 

fizisko personu datu pakalpojumus un to pieejamību. 

Iesaistītās iestādes: 

       Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, Valsts robežsardze, Iekšlietu ministrijas 

Informācijas centrs. 

https://www.cvk.lv/pub/public/29434.html
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Esošās situācijas apraksts  
 

       Darbības virziena īstenošanu nodrošina Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs (turpmāk – 

Informācijas centrs). Darbības virziena ietvaros Informācijas centrs veic šādas funkcijas: 

 organizē un vada Informācijas centra pārziņā esošo informācijas sistēmu darbību; 

 uztur to informācijas sistēmu funkcionalitāti un tehniskos resursus, kuru tehnisko resursu 

turētājs ir Informācijas centrs; 

 koordinē ministrijas padotībā esošo iestāžu darbu informācijas un komunikācijas 

tehnoloģiju jomā; 

 nodrošina Informācijas centra pārziņā esošo informācijas un komunikācijas tehnoloģiju 

risinājumu un infrastruktūras pārvaldību, uzturēšanu un attīstību; 

 izveido, pārvalda un uztur ministrijas sakaru sistēmas un nodrošināt to nepārtrauktu 

darbību un funkcionalitāti; 

 nodrošina ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu ilgstoši un pastāvīgi glabājamo lietu 

(dokumentu un datu) un Ieslodzījuma vietu pārvaldes izbeigto krimināllietu uzkrāšanu, 

uzskaiti, izmantošanu un saglabāšanu līdz to nodošanai valsts arhīvā. 

Nozīmīgākais veikums iepriekšējā plānošanas cikla ietvaros (2014.-2016.gadā): 

 nodrošināta Iekšlietu ministrijas datu pārraides tīkla aizsardzība un darbība vairāk kā 

8000 interneta lietotājiem, kā arī nodrošināti pieslēgumu punkti pie starptautiskajiem 

tīkliem (FADO net, s-TESTA u.c.); 

 izveidots un tiek uzturēts Iekšlietu ministrijas vienotās numerācijas iekšējais telefonu 

tīkls, izmantojot modernas VoIP (Voice over Internet Protocol) tehnoloģijas, kurā 

darbojas aptuveni 8200 iekšlietu iestāžu abonenti un vienotā tīklā ir saslēgtas vairāk kā 

100 PBX (automātiskās ciparu telefonu centrāles, tajā skaitā VoIP komutatori); 

- izveidots un tiek uzturēts Iekšlietu ministrijas operatīvo radiosakaru tīkls, kurā uz šo brīdi 

darbojas 64 bāzes stacijas, tādejādi nodrošinot aptuveni 97% valsts teritorijas pārklājumu 

ar vienotu operatīvo radiosakaru sistēmu, kurā darbojas vairāk kā 6200 iekšlietu dienestu 

abonentu radiostacijas; 

- veikta Palīdzības dienesta pazudušu bērnu meklēšanai numura “116000” tehniskā 

risinājuma izveide un ieviešana ekspluatācijā; 

- Eiropas mēroga sadarbspējīga eCall (eZvana) pakalpojuma ieviešanas īstenošanai veikta 

rezervēta eZvana risinājuma ieviešana ekspluatācijā un tiek veikti tehniskā risinājuma 

funkcionālie testi;  

- ekspluatācijā palaista jauna “MobApp” pārlūkprogrammas (WEB) versija, kura ir 

izmantojama arī populārākajās mobilajās gala iekārtās, piemēram, viedtālruņos, 

planšetdatoros, bez būtiskiem ierobežojumiem izmantojamajās pārlūkprogrammās un 

operētājsistēmās, kā arī bez papildu instalācijām un konfigurācijām, papildināta mobilās 

aplikācijas MobApp WEB versijas funkcionalitāte ceļu satiksmes negadījuma vietas 

precīzu ģeogrāfisko koordināšu datu nodošanai Ceļu policijas reģistram. Kā arī VP 

mobilajā aplikācijā “MobApp” nodrošināta iespēja saņemt informāciju par autoceļu 

lietošanas nodevu, ārvalstīs reģistrētu transportlīdzekļu izmantošanu un 

transportlīdzekļu vadītājiem veiktajām medicīnas pārbaudēm; 

- veikti nepieciešamie pasākumi Eiropas Savienības Padomes Lēmuma 2008/615/TI „Par 

pārrobežu sadarbības pastiprināšanu, jo īpaši apkarojot terorismu un pārrobežu 

noziedzību” ieviešanai un lēmumā paredzēto transportlīdzekļu datu apmaiņas funkciju 

attīstībai, kā arī pasākumi Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2011/82/ES (ar ko 

1.4.7. Vienotās sakaru un informācijas sistēmas darbība 



34 

 

veicina pārrobežu informācijas apmaiņu par ceļu satiksmes drošības noteikumu 

pārkāpumiem) paredzētās starptautiskās datu apmaiņas funkciju tālākai pilnveidošanai; 

- ieviestas ekspluatācijā Apsardzes sertifikātu izgatavošanas sistēma un Autopārvadājumu 

kontroles uzskaites sistēma; 

- ieviesta ekspluatācijā Eksperta veikto izmeklēšanas darbību uzskaites informācijas 

sistēma (EVIDIS), kuras galvenais mērķis ir nodrošināt vienotas informācijas apriti par 

Valsts policijas Kriminālistikas pārvaldes ekspertu veiktajām notikuma vietas apskatēm 

(izņemtajiem objektiem, pēdām, salīdzinošajiem paraugiem, pielietotajiem tehniskajiem 

līdzekļiem utt). Nākotnē paredzēts EVIDIS nodrošināt informācijas apriti arī par citām 

ekspertu veiktajām izmeklēšanas darbībām; 

- izveidota un ieviesta ekspluatācijā lietotāju e-mācību vide, kas ļauj apgūt mācību kursus 

par Informācijas centra uzturētajām informācijas sistēmām tiešsaistes režīmā. E-mācību 

sistēmai izveidoti vairāki kursi, kas jau pieejami Valsts policijas, Pilsonības un 

migrācijas lietu pārvaldes un Valsts robežsardzes lietotājiem. Uzsākta un tiek turpināta 

sadarbība ar Valsts policijas koledžu un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi ar mērķi 

optimizēt e-mācību sistēmu, lai tā atbilstu izvirzītajām prasībām; 

- īstenoti ar Pasažieru datu reģistra (PDR) un Pasažieru informācijas nodaļas (PIN) izveidi 

saistītie pasākumi (projekts Nr.HOME/2012/ISEC/AG/PNR/4000004443 „Pasažieru 

datu reģistra izveide Latvijā”); 

- Eiropas reģionālā attīstības fonda finansējamā projekta 

Nr.3DP/3.2.2.1.1./13/IPIA/CFLA/013/010 „Prokuratūras informācijas sistēmas projekts 

tiesu sistēmas attīstībai” ietvaros pilnveidota Kriminālprocesa informācijas sistēma. 

 

Faktori, kas ietekmē darbības virzienu. 
 

       Kā prioritārs pasākums ir atzīmējams datorparka atjaunošana Iekšlietu ministrijas resora 

iestādēm. Informācijas centrs uztur apmēram 8000 datortehnikas vienību. Datortehnikas 

amortizācija rēķināma 5 gadu perioda ietvaros. Novecojušu datortehniku nav iespējams intensīvi 

izmantot, kas var ietekmēt darbinieku efektīvu pienākumu izpildi. Izmantojot novecojušu 

datortehniku ir ierobežotas iespējas uzturēt izmantotās programmatūras aktualitāti, līdz ar to 

nevar pienācīgi nodrošināt informācijas aizsardzību. Nemainot novecojušo datortehniku, tiks 

tērēti lielāki finanšu līdzekļi datoru remontiem. Remonti būs jāveic biežāk, līdz ar to tiks traucēta 

ierastā darba gaita to lietotājiem. No 2014.-2016.gadam Informācijas centrs, ņemot vērā 

pieejamos finanšu līdzekļus, IeM dienestu vajadzībām ieviesa ekspluatācijā vairāk nekā 4300 

jaunas datortehnikas (dators, portatīvais dators, planšete) vienības (t.sk. iegādes, kas notikušas 

arī 2013. gada beigās). Tomēr līdz šim veiktie ieguldījumi datortehnikas parka atjaunošanā ir 

fragmentāri, balstīti uz ieekonomēto līdzekļu novirzi un kopumā nepietiekoši. Ievērojot labākās 

prakses principus, katru gadu jāatjauno 20% no uzturētās datortehnikas vienībām, t.i., aptuveni 

1600 vienības. Atbilstoši datortehnikas vienību skaitam un izvēlētajai to licencēšanas politikai 

(programmatūra tiek iegādāta nevis nomāta), programmatūra ar laiku pakāpeniski noveco un 

nepārtraukti ir jāveic ieguldījumi tās atjaunošanā. Līdz ar to turpmākajos gados jāparedz 

pastāvīgs finansējums Iekšlietu ministrijas resora datorparka, kā arī jebkura cita veida IKT 

resursu lietotāju gala iekārtu un licenču atjaunošanai. 

 

Risināmie jautājumi un problēmas darbības virziena īstenošanā. 
 

       Informācijas centra uzturēto informācijas sistēmu un sakaru tehnoloģiju lietotāji, 

galvenokārt, ir tiesībsargājošās iestādes, tomēr informācijas sistēmās uzkrātos datus izmanto arī 

apjomīgs skaits citas valsts un pašvaldību iestādes, kā arī privātpersonas. Informācijas sistēmu 

lietotāju skaits un pieprasījumu skaits nemitīgi pieaug (2016.gadā tiešsaistes pieprasījumu skaits 

pārsniedza 67 miljonus pieprasījumu, savukārt lietotāju skaits - vairāk kā 11 500 lietotāju). 

Arvien pieaugošā noslodze un uzkrātais informācijas apjoms prasa nodrošināt pietiekami 

jaudīgu un modernu tehnisko infrastruktūru, lai spētu uzglabāt apjomīgu informācijas daudzumu 
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un nodrošināt pietiekami ātru informācijas izsniegšanu. Tāpat arī, arvien pieaugot IT risinājumu 

skaitam un veidojoties jaunām datu bāzēm, palielinās slodze esošajiem darbiniekiem. Diemžēl 

pašreizējā ekonomiskajā situācijā izveidot jaunas amata vietas informācijas resursu pārvaldībai 

ir lielā mērā apgrūtinoši, kas tuvākajā perspektīvā uz esošo tehnisko un cilvēkresursu bāzes var 

apdraudēt kvalitatīvu Iekšlietu ministrijas IKT pārziņa funkciju izpildi. Finanšu līdzekļu 

samazināšanas apjomi/nepietiekamie finanšu līdzekļi ir iemesls, kura dēļ nebija iespējams veikt 

nepieciešamos tehniskos uzlabojumus Informācijas centra informācijas sistēmās. Pastāvīga 

finanšu līdzekļu konsolidācija noved pie situācijas, kad pazeminās elektronisko sakaru sistēmu 

uzturēšanas kvalitāte, kas rada riskus ilgtermiņā par atteikumu skaita un dīkstāvju 

palielināšanos, kas var negatīvi ietekmēt iekšlietu operatīvo dienestu darbu.  

       Pašreizējās visbiežāk izmantotās Informācijas centra pārziņā esošās informācijas sistēmas - 

Integrētās iekšlietu informācijas sistēmas (IIIS) koncepcija tika izstrādāta un realizēta pirms 

vairāk nekā desmit gadiem un kopš tā laika ir ievērojami attīstījušās gan pieejamās tehnoloģijas, 

gan izpratne par sistēmas potenciālo pielietojumu Iekšlietu ministrijas kompetences jomās, līdz 

ar ko IIIS platformu var uzskatīt par fiziski un morāli novecojušu. Pēdējos gados ir pieaudzis 

IIIS apakšsistēmu skaits un to uzglabātās informācijas apjoms, tāpat ir izstrādātas arī vairākas 

jaunas informācijas sistēmas un reģistri, kuriem pilnvērtīgākas funkcionalitātes nodrošināšanai 

ir nepieciešama sasaiste/integrācija ar IIIS. Pašreiz tajā nav iespējams operatīvi ieviest visas 

lietotāju pieprasītās programmatūras funkcionalitātes izmaiņas, kā arī tās tehnisko resursu 

uzlabošana neļauj novērst pastāvīgi konstatējamās un lietotājus traucējošās sistēmas ātrdarbības 

problēmas. Esošā platforma neļauj sistēmu pielāgot mūsdienu tehnikas progresam, tai skaitā 

izveidot sistēmas mobilās saskarnes atbilstoši arvien pieaugošajam dažādu mobilo ierīču, 

planšetdatoru lietotāju skaitam. Līdz ar to kā viena no Informācijas centra prioritātēm ir piesaistīt 

finansējumu un veikt jaunas paaudzes Integrētās iekšlietu informācijas sistēmas izveides 

pasākumus, pirms tam detalizēti pārskatot pastāvošās informācijas plūsmas, reģistrējamo datu 

apjomu un reālās lietotāju vajadzības. Tāpat, neskaitot IIIS, arī citām Informācijas centra 

sistēmām nepieciešams uzlabot to funkcionalitāti, lai spētu īstenot tās prasības, kuras izraisa 

grozījumi normatīvajos aktos. 

       Vairums jaunu IKT risinājumu izveide (un pat jau izveidoto risinājumu pilnveidošana) 

notiek, izmantojot ārvalstu (t.sk. Eiropas Savienības) līdzfinansējumu. Līdzfinansējuma 

saņemšanas noteikumi dažkārt neļauj pilnībā nodrošināt gala iekārtu (darbstaciju, specializētu 

skeneru u.c.) iegādi informācijas sistēmu lietotājiestādēm, vēl jo vairāk, atsevišķās finanšu 

programmās arvien mazāk līdzekļi tiek paredzēti ārpakalpojumu iegādei, piemēram, 

informācijas sistēmu programmatūras izstrādei, ko veic iepirkuma procedūras uzvarētājs, tiks 

maksimāli izmantotas iespējas piedalīties tādās finanšu programmās/fondos, kuru 

līdzfinansējuma nosacījumi maksimāli atbilst Informācijas centra vajadzībām. 

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. 

Politikas rezultāti 

Rezultāta formulējums Rezultatīvais rādītājs 

Rezultatīvā rādītāja skaitliskās vērtības  

2016 

(izpilde) 

2017 

(plāns) 

2018 

(plāns) 

2019 

(plāns) 
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Iekšlietu dienestu 

nodrošinājums ar 

informācijas un 

komunikācijas 

tehnoloģijām 

Lietderīgas lietošanas 

laikam atbilstošu 

Informācijas un 

komunikācijas 

tehnoloģiju resursu 

īpatsvars (%) 

56,26 65 65 65 

Iestāžu nodrošinājums ar 

informācijas resursiem 
Informācijas centra 

pārziņā esošo Valsts 

informācijas sistēmu 

vidējā pieejamība (%) 

- 98,2 98,3 98,4 

Uzdevumi darbības virziena īstenošanai: 

– īstenot pasākumus atbilstoši kompetencei ar mērķi ieviest Latvijā eCall pakalpojumu 

atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumam Nr.585/2014/ES (2014.gada 15.maijs) 

par ES mēroga sadarbspējīgā eCall pakalpojuma ieviešanu; 

– īstenot Iekšlietu ministrijas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju vidēja termiņa 

attīstības stratēģijā 2016.-2020.gadam paredzētos pasākumus; 

– īstenot pasākumus atbilstoši kompetencei ar mērķi ieviest Pasažieru datu reģistra sistēmu; 

– īstenot IKT resursu optimizācijas pasākumus; 

– veikt Iekšlietu ministrijas iestāžu rīcībā esošās datortehnikas plānveida atjaunošanu; 

– veikt pasākumus Eiropas Savienības Padomes lēmuma 2009/315/TI “Par organizatoriskiem 

pasākumiem un saturu no sodāmības reģistra iegūtas informācijas apmaiņai starp 

dalībvalstīm” ieviešanai un turpināt attīstīt Lēmumā paredzēto starptautiskās personu 

sodāmības datu apmaiņas funkcionalitāti, nodrošināt efektīvu Eiropas Savienības 

informācijas plūsmas pārvaldi un notifikāciju tulkošanu, lai efektīvi pildītu lēmuma 

prasības; 

– veikt pasākumus Eiropas Savienības Padomes Lēmuma 2008/615/TI „Par pārrobežu 

sadarbības pastiprināšanu, jo īpaši apkarojot terorismu un pārrobežu noziedzību” ieviešanai 

un turpināt attīstīt Lēmumā paredzētas starptautiskās pirkstu nospiedumu un 

transportlīdzekļu reģistrācijas datu apmaiņas funkcijas; 

– nodrošināt Eiropas vienotā ārkārtējo notikumu numura 112 zvanu apstrādes sistēmas izveidi; 

– nodrošināt Kriminālprocesa atbalsta sistēmas attīstības otrā posma īstenošanu; 

– turpināt attīstīt Latvijas centralizētas fizisko personu biometriskās identifikācijas platformu; 

– pilnveidot Sodu reģistru, pielāgojot informācijas sistēmu jaunajam administratīvo 

pārkāpumu jomas regulējumam (jaunam  Administratīvo pārkāpumu procesa likumam); 

– nodrošināt Starpsistēmu saskarnes izveidi Integrētās iekšlietu informācijas sistēmas 

apakšsistēmas ”Nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēma” pusē, lai nodrošinātu 

datu saņemšanas iespējas no Valsts probācijas dienesta PLUS sistēmas; 

– veikt izmaiņas Integrētās iekšlietu informācijas sistēmas apakšsistēmās ”Nederīgo 

dokumentu reģistrs”, ”Mantu meklēšana”, ”Meklējamais transports” programmatūrā, lai 

nodrošinātu informācijas apriti personas, mantas vai dokumenta atrašanās vietas 

noskaidrošanai; 

– nodrošināt Iekšlietu ministrijas telekomunikāciju tīkla fiziskās infrastruktūras modernizāciju 

pieejamā finansējuma ietvaros; 

– nodrošināt Iekšlietu ministrijas datu pārraides tīkla modernizāciju  (pamattīkla komutatoru, 

serveru, sarunu ierakstu sistēmu iegāde); 

– veikt aprīkojuma iegādi darbam ar Biometrijas datu apstrādes sistēmu; 

– nodrošināt Iekšlietu ministrijas iestāžu rīcībā esošās datortehnikas apgādi ar programmatūras 

licencēm; 

– izveidot Vienotas informācijas aizsardzības pārvaldības sistēmu; 

– īstenot uzsāktos un plānotos ES līdzfinansētos projektus.  
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Iesaistītās iestādes: 

       Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādes, tiesību aizsardzības iestādes, citas valsts un 

pašvaldību iestādes. 

 

 

 

 

Esošās situācijas apraksts  
 

       Darbības virziena īstenošanu nodrošina Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centrs 

(turpmāk - centrs). Darbības virziena ietvaros centrs veic šādas funkcijas: 

 nodrošina dienesta pienākumu izpildei atbilstoša veselības stāvokļa, psiholoģisko īpašību 

un fiziskās sagatavotības kontroli Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma 

vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm (turpmāk – amatpersonas) 

un personām, kuras vēlas iestāties dienestā Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādēs vai 

Ieslodzījuma vietu pārvaldē;  

 veicina amatpersonu spējas īstenot valsts nacionālās drošības un iekšlietu politikas 

pasākumus;  

 atbilstoši amatpersonu veselības aprūpes jomu regulējošiem normatīvajiem aktiem 

nodrošina amatpersonām veselības aprūpes pakalpojumus;  

 sniedz sociālo jomu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktās sociālās garantijas;  

 veicina Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu amatpersonu fizisko sagatavotību;  

 atbalsta atsevišķu sporta veidu attīstību Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādēs, ņemot vērā 

Latvijas Nacionālās sporta padomes ieteikumus. 

Nozīmīgākais veikums iepriekšējā plānošanas cikla ietvaros (2014.-2016.gadā): 

- nodrošinot amatpersonu veselības aprūpi saskaņā ar normatīvajā aktā1 noteikto, veikti 

norēķini ar ārstniecības iestādēm par amatpersonu veselības aprūpi: 

 2014.gadā apmaksātas 14 920 amatpersonu obligātās veselības pārbaudes un 1 374 

kandidātu veselības stāvokļa pārbaudes, 2015.gadā attiecīgi 14 670 amatpersonu 

veselības pārbaudes un 1 336 dienesta kandidātu veselības pārbaudes, bet 2016.gadā 

15821 amatpersonu  veselības pārbaude un 1469 kandidātu veselības stāvokļa 

pārbaudes. Vidējās izmaksas par vienu veselības pārbaudi 2014.gadā bija 41,50 euro, 

2015.gadā 43,09 euro, bet 2016.gadā – 40,43 euro; 

 2014.gadā veikta apmaksa par 836 amatpersonu ārstēšanos stacionāros un 26 008 

ambulatorajiem veselības aprūpes pakalpojumiem, 2015.gadā apmaksāta 897 

amatpersonu ārstēšanās stacionārā un 29 501 ambulatorais veselības aprūpes 

pakalpojums, bet 2016.gadā apmaksāta 958 amatpersonu ārstēšanās stacionārā un 

27719 ambulatorie ārsta apmeklējumi; 

 2014.gadā apmaksātas 204 amatpersonu maksas plānveida medicīniskās operācijas, 

2015.gadā apmaksāta 261 maksas plānveida medicīniskā operācija, bet 2016.gadā 

apmaksātas 305 amatpersonu maksas plānveida medicīniskās operācijas; 

 vienlaikus centrs 2014.gadā ir izmaksājis amatpersonām 16 731 kompensācijas par 

veselības aprūpei izlietotajiem līdzekļiem 763 014 euro apmērā, 2015.gadā izmaksātas 

                                                 
1 Ministru kabineta 21.06.2010. noteikumi Nr.569 „Kārtība, kādā Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un 

Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersona ar speciālo dienesta pakāpi saņem apmaksātus veselības aprūpes 

pakalpojumus” 

1.4.8. Personāla fiziskā sagatavotība, veselība un sociālā aprūpe 
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jau 29 813 kompensācijas par kopējo summu 1 346 394 euro, bet 2016.gadā 

izmaksātas 35 702 kompensācijas par kopējo summu 1 657 598 euro; 

 vidējais izmaksātās kompensācijas apmērs 2014.gadā bija 45,60 euro, 2015.gadā 

45,16 euro, bet 2016.gadā 46,43 euro; 

 lai veicinātu amatpersonu psiholoģiskā un emocionālā līdzsvara atjaunošanu, tādējādi 

uzlabojot amatpersonu spējas veikt dienesta pienākumus, 2014.gadā uzsākta centra 

Psiholoģiskā atbalsta nodaļas darbība. Nodaļas darbinieki (8,5 psihologu amata 

vietas)  2014.gadā novadījuši 421 seminārus, lekcijas un psiholoģiskā atbalsta grupu 

nodarbības Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta struktūrvienībās, kuros par 

krīzes situāciju pārvarēšanu apmācītas 3038 amatpersonas. 2014.gadā kopumā 

sniegtas 208 individuālās psihologu konsultācijas. 2015.gadā Psiholoģiskā atbalsta 

nodaļa novadījusi 408 dažādas apmācības programmu nodarbības, tostarp 81 

informatīvo semināru par nodaļas darbu Valsts policijas un Valsts robežsardzes 

amatpersonām, 158 seminārus „Psiholoģiska sagatavošana darbam ekstremālas 

situācijas apstākļos”, 19 seminārus „Izdegšanas sindroms un tā pārvarēšana”, kā arī 

citus seminārus un 114 dažādas psiholoģiskās palīdzības un atbalsta grupu nodarbības. 

Kopumā 2015.gadā psiholoģiskās konsultācijas saņēmušas 5 446 amatpersonas, tajā 

skaitā sniegtas 453 individuālās psihologa konsultācijas. 2016.gadā Psiholoģiskā 

atbalsta nodaļa novadījusi 384 dažādu apmācības programmu nodarbības, tostarp 42 

seminārus „Psiholoģiska sagatavošana darbam ekstremālas situācijas apstākļos”, 36 

seminārus „Stresa pārvarēšanas tehnikas. Pašregulācijas metožu apgūšana emocionālā 

stāvokļa regulēšanai”, 83 seminārus “Amatpersonu strukturētas pārrunas pēc 

sarežģītiem un bīstamiem dienesta notikumiem”, kā arī citi seminārus un 111 dažādas 

psiholoģiskās palīdzības un atbalsta grupu nodarbības. Kopumā 2016.gadā 

psiholoģiskās konsultācijas saņēmušas 5 038 amatpersonas, tajā skaitā sniegtas 1 292 

individuālās psihologa konsultācijas; 

 2016.gadā centra nodaļa ”Dzintari” uzsākusi psiholoģiskā atbalsta kursa sniegšanu 

amatpersonām. 2016.gadā psiholoģiskā atbalsta kursu pabeigušas 307 amatpersonas: 

183 Valsts policijas amatpersonas; 30 Valsts robežsardzes amatpersonas; 76 Valsts 

ugunsdzēsības un glābšanas dienesta amatpersonas, 2 Iekšējā drošības biroja 

amatpersonas un 16 Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonas; 

 darbības virziena ietvaros centrs veic pabalstu izmaksu amatpersonām, kuras cietušās 

nelaimes gadījumā.  Saskaņā ar grozījumiem Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu 

un darbinieku atlīdzības likumā2 no 2014.gada 1.janvāra tika veikti uzlabojumi pabalstu 

sistēmā – ieviests jauns pabalsta veids par veselības bojājumiem, kas gūti nelaimes 

gadījumos, kas nav saistīti ar dienesta pienākumu izpildi, kā arī palielināti esošo pabalstu 

apmēri. Atbilstoši normatīvajā aktā par amatpersonu sociālajām garantijām3 noteiktajam:  

 2014.gadā izmaksāti nelaimes gadījuma pabalsti 163 amatpersonām, 2015.gadā 134 

amatpersonām, bet 2016.gadā 130 amatpersonām, kuras, pildot ar dzīvības vai 

veselības apdraudējumu (risku) saistītus amata (dienesta, darba) pienākumus, cietušas 

nelaimes gadījumā un guvušas ievainojumu vai sakropļojumu vai šo amatpersonu 

(darbinieku) veselībai nodarīts citāds kaitējums (izņemot arodslimību); 

 2014.gadā izmaksāti pabalsti 6 amatpersonām, 2015.gadā 104 amatpersonām, bet 

2016.gadā 161 amatpersonai, kuras cietušas ar dienesta pienākumu veikšanu nesaistītā 

nelaimes gadījumā; 

 2014.gadā izmaksāti 3 pabalsti 100 000 euro apmērā sakarā ar amatpersonas bojāeju 

Zolitūdes traģēdijā bojā gājušo amatpersonu tuviniekiem;  

                                                 
2 2013.gada 19.decembra likums „Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības 

likumā” 
3 Ministru kabineta 21.06.2010. noteikumi Nr.565 „Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un 

darbinieku sociālajām garantijām”   
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 sadarbībā ar Iekšlietu ministrijas padotības iestādēm centrs veic pasākumus darba vides 

uzlabošanai (noteikti un novērtēti darba vides riska faktori, sastādīti saraksti  par 

darbiniekiem, kuri pakļauti obligātajām veselības pārbaudēm, izstrādātas rekomendācijas 

nodarbināto drošības un veselības aizsardzības uzlabošanai Iekšlietu ministrijas padotības 

iestādēs). 2014.gadā pārbaudītas 83, 2015.gadā 80, bet 2016.gadā 82 Iekšlietu ministrijas 

padotības iestāžu struktūrvienības; 

 amatpersonu fiziskās sagatavotības jomā centra Fiziskās sagatavotības nodaļa organizē 

sporta sacensības, kā arī veic fiziskās sagatavotības pārbaužu norises kontroli. 2014.gadā 

centra Fiziskās sagatavotības nodaļa noorganizēja 25, 2015.gadā -  24 un  2016.gadā  - 24 

Iekšlietu ministrijas un Valsts policijas sporta sacensības dažādos sporta veidos. 2014.gadā 

veiktas - 25, 2015.gadā - 27, bet 2016.gadā - 25 amatpersonu fiziskās sagatavotības 

pārbaužu norises kārtības kontroles. Kontrolēs konstatēts, ka amatpersonu fiziskās 

sagatavotības pārbaudes notiek atbilstoši noteiktai kārtībai, pārkāpumi nav konstatēti. 

Faktori, kas ietekmē darbības virzienu. 
 

Apmaksātas veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības nodrošināšanu amatpersonām 

būtiski var ietekmēt amatpersonu skaita izmaiņas saistībā ar jaunās darba samaksas sistēmas 

ieviešanu un darba samaksas paaugstināšanu amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm4 
5, kā rezultātā paaugstināsies motivācija uzsākt un turpināt dienestu Iekšlietu ministrijas sistēmas 

iestādēs un Ieslodzījuma vietu pārvaldē un iestādēm būs iespējams aizpildīt vakantās amata 

vietas (saskaņā ar Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu sniegto informāciju 2015.gadā bija vidēji 

1 059 vakantas amatpersonu amata vietas, bet 2016.gadā  - vidēji 1181 vakanta amatpersonu 

amata vieta).  

Vienlaikus apmaksātas veselības aprūpes nodrošināšanu amatpersonām ietekmē 

vispārējā veselības aprūpes sistēma valstī un tās finansējums. Pēdējos gados centrs saskaras ar 

situāciju, kad vispārējā veselības aprūpes sistēma Latvijā nodrošina arvien mazāku valsts 

apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu klāstu vai to saņemšanai nepieciešamais laiks arvien 

pieaug, kā rezultātā amatpersonas saņem nepieciešamos veselības aprūpes pakalpojumus par 

maksu un centra izdevumi amatpersonu veselības izdevumu segšanai pieaug. Tādējādi centra 

izdevumi apmaksātas veselības aprūpes nodrošināšanai amatpersonām ir cieši saistīti ar kopējo 

veselības aprūpes sistēmu Latvijā. 

Arī sociālo garantiju nodrošināšanu amatpersonām var ietekmēt amatpersonu skaita 

izmaiņas saistībā ar jaunās darba samaksas sistēmas ieviešanu un darba samaksas 

paaugstināšanu amatpersonām. Centrs prognozē, ka 2017.-2019.gada plānošanas periodā 

pieaugs izmaksāto pabalstu skaits amatpersonām, kas saistīts ar veiktajiem informēšanas 

pasākumiem par iespējām saņemt pabalstus arī gadījumos, kad amatpersona cietusi nelaimes 

gadījumā un guvusi veselības bojājumu, neveicot dienesta pienākumus. 

Jāatzīmē, ka Iekšlietu ministrijas iestādes arvien vairāk saskaras ar jauniešu 

nepietiekamo fizisko sagatavotību Latvijā, kas rada situāciju, ka jauniešu skaits, kas spēj 

nokārtot fiziskās sagatavotības pārbaudi, stājoties dienestā, ar katru gadu samazinās un 

2016.gadā jau tikai 49,6 % no visiem dienesta kandidātiem Valsts policijā, kas kārtoja fiziskās 

sagatavotības pārbaudi, spēja sekmīgi to nokārtot. Neskatoties uz dienesta kandidātu skaita 

pieaugumu, kas pēdējo piecu gadu laikā ir dubultojies, minētās jauniešu sliktās fiziskās 

sagatavotības dēļ, Iekšlietu ministrijas iestādēm ir problēmas aizpildīt vakantās amata vietas. 

 

                                                 
4 Koncepcija ”Par jaunu darba samaksas sistēmu Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes 

amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm” apstiprināta ar Ministru kabineta 2013.gada 27.decembra rīkojumu 

Nr.675 (prot.Nr.66 99.§) 
5 Ministru kabineta 2016.gada 13.decembra noteikumi Nr.806 ”Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu 

un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm mēnešalgu un speciālo piemaksu 

noteikšanas kārtību un to apmēru” 
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Risināmie jautājumi un problēmas darbības virziena īstenošanā. 

Ikdienā amatpersonu veselību nelabvēlīgi ietekmē ar dienesta apstākļiem saistītie vides 

apstākļi, t.sk. psihoemocionālie, fiziskie un citi faktori (piemēram, vardarbība, noziedzība, 

nelabvēlīga sociālā vide, dzīvības apdraudētība, zems darba novērtējums sabiedrībā, nakts darbs, 

darba piespiedu pozas, meteoroloģiskie faktori). Tie ietekmē amatpersonu veselību, samazina 

amatpersonu profesionālās spējas, veicina fizisku un garīgu spēku izsīkumu līdz pat izdegšanas 

sindromam. Veselības uzlabošanā liela nozīme ir amatpersonu iespējām saņemt ne tikai 

savlaicīgu medicīnisko palīdzību, bet arī psiholoģisko atbalstu. Saskaņā ar Ministru kabinetā 

izskatīto ziņojumu par psiholoģiskā atbalsta pakalpojuma izveidi6 tika nolemts atbalstīt Iekšlietu 

ministrijas priekšlikumu par plašāku psiholoģiskā atbalsta pakalpojuma pieejamības 

nodrošināšanu amatpersonām, nodrošinot vienlaikus līdz 30 amatpersonām līdz divām nedēļām 

ilgu psiholoģiskā atbalsta kursu Iekšlietu ministrijas kompleksā “Dzintari”. 2016.gada 27.jūnijā 

tika uzsākta psiholoģiskā atbalsta kursa sniegšana amatpersonām centra nodaļā “Dzintari” un 

līdz 2016.gada beigām psiholoģiskā atbalsta kursu ir saņēmušas jau 307 amatpersonas. No 

pirmajiem nodaļas “Dzintari” darbības rezultātiem var secināt, ka centram ir problemātiski 

nodrošināt savlaicīgu psiholoģiskā atbalsta kursa sniegšanu amatpersonām, jo bieži vien 

attiecīgās amatpersonu dienesta iestādes atsaka nosūtīt amatpersonas psiholoģiskā atbalsta kursa 

saņemšanai. Ņemot vērā amatpersonu veicamo pienākumu atbildīgumu un nozīmīgumu, ir ļoti 

svarīgi nodrošināt kvalitatīvu un savlaicīgu psiholoģisko atbalstu, tādēļ centrs izvērtēs 

psiholoģiskā atbalsta sniegšanas formas un veidus amatpersonām citās Eiropas Savienības 

valstīs un izskatīs iespējas mainīt psiholoģiskā atbalsta kursa saņemšanas veidu vai nu rosinot 

noteikt normatīvajos aktos obligātu psiholoģiskā atbalsta kursa iziešanu visām amatpersonām 

noteiktā laika periodā vai arī paredzot citu psiholoģiskā atbalsta saņemšanas veidu. 

Saskaņā ar Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes 

amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaita likumu viena no obligātajām 

dienesta prasībām amatpersonām ir fiziskās sagatavotības atbilstība Ministru kabineta 

noteiktajām prasībām. Amatpersonu fiziskā sagatavotība tiek pārbaudīta reizi gadā, kad 

amatpersona kārto fiziskās sagatavotības pārbaudi atbilstoši tās vecumam, dzimumam un amata 

grupai. No amatpersonu fiziskās sagatavotības pārbaužu rezultātiem ir secināms, ka arī 

amatpersonu fiziskā sagatavotība būtu jāuzlabo un jānodrošina amatpersonām treniņu iespējas. 

Taču Iekšlietu ministrijas finanšu resursi, kas būtu  novirzāmi amatpersonu fiziskās 

sagatavotības uzturēšanai un nepieciešamās infrastruktūras radīšanai ir ierobežoti – tie nespēj 

amatpersonām nodrošināt tādus apstākļus un fiziskās sagatavotības līmeņa paaugstināšanas 

iespējas, kas varētu sekmēt amatpersonu fiziskās sagatavotības izaugsmi. Pamatojoties uz 

minēto, centram sadarbībā ar Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādēm un Ieslodzījuma vietu 

pārvaldi būtu jāizvērtē fiziskās sagatavotības prasības amatpersonām, ņemot vērā citu Eiropas 

Savienības valstu pieredzi, un jāizskata iespējas  precizēt amatpersonu fiziskās sagatavotības 

prasības atbilstoši amata pienākumiem.  

Ņemot vērā to, ka Iekšlietu ministrijai Rīgā nav sporta zāles, kur kvalitatīvi pilnveidot 

amatpersonu vispārējo fizisko un speciālo profesionālo sagatavotību, veikt amatpersonu un 

dienesta kandidātu fiziskās sagatavotības pārbaudes,  Iekšlietu ministrijā atkārtoti ir jāaktualizē 

jautājums par  Iekšlietu ministrijas iestāžu (Valsts policijas, Drošības policijas, Valsts 

robežsardzes, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta) nepietiekamo nodrošinājumu ar 

sporta nodarbību telpām.  Esošo sporta nodarbību telpu Klijānu ielā 4, Rīgā un Ezermalas ielā 

8, Rīgā kapacitāte ir nepietiekama, telpas un to aprīkojums novecojuši. Iekšlietu ministrijai, lai 

atrisinātu problēmas, kas saistītas ar Iekšlietu ministrijas iestāžu nodrošinājumu ar šautuvju un 

sporta nodarbību telpām Rīgā, ir nepieciešams uzsākt Iekšlietu ministrijas ēku kompleksa 

                                                 
6 Ministru kabineta 2015.gada 27.oktobra sēdē pieņemtais Informatīvais ziņojums "Par psiholoģiskā atbalsta 

pakalpojuma izveidi Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar 

speciālajām dienesta pakāpēm" (prot.Nr.56, 48.§) 
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Čiekurkalna  1.līnijā 1, k-1, Rīgā 6.kārtas būvniecības projektu – sporta kompleksa (11.korpuss) 

būvniecību pilnā apjomā. Pamatojoties uz minēto, būtu vērtējamas iespējas budžeta izstrādes 

procesā atkārtoti sniegt priekšlikumus jaunajām politikas iniciatīvām, palielinot Iekšlietu 

ministrijai piešķirto finansējumu sporta infrastruktūras radīšanai vai lietošanas tiesību iegādei, 

lai  radītu amatpersonām apstākļus fiziskās sagatavotības uzlabošanai. 

       Vienlaikus, ņemot vērā ierobežoto finansējumu fiziskās sagatavotības infrastruktūras 

izveidei un apstākli, ka amatpersonu fiziskā sagatavotība ir jāuzlabo, nepieciešams intensificēt 

fiziskās sagatavotības nodarbības dienestos. Sadarbībā ar iestādēm nepieciešams panākt 

risinājumu jautājumā par atbildīgās amatpersonas iecelšanu reģionu līmenī, kuras amata 

pienākumos ietilptu fiziskās sagatavotības un sporta pasākumu organizēšana. Iestāžu vadītājiem 

vajadzētu uzlabot sadarbību ar pašvaldību vadītājiem pašvaldību sporta infrastruktūras 

lietošanas jautājumos, tādējādi palielinot iespējas amatpersonām uzlabot fizisko sagatavotību.  

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. 

Politikas rezultāti 

Rezultāta formulējums Rezultatīvais rādītājs 

Rezultatīvā rādītāja skaitliskās vērtības  

2016 

(izpilde) 

2017 

(plāns) 

2018 

(plāns) 

2019 

(plāns) 

Iekšlietu sistēma tiek 

nodrošināta ar dienesta 

pienākumu izpildei 

atbilstošiem darbiniekiem 

Veselības stāvokļa dēļ 

atvaļināto īpatsvars (%) no 

kopējā atvaļināto 

amatpersonu skaita 

18,5 20 20 20 

Ikgadējās veselības 

pārbaudēs izmeklēto 

amatpersonu īpatsvars 

(%) no kopējā 

amatpersonu skaita 

105,9* 95 95 95 

* Aprēķins veikts, izmantojot vidējo amatpersonu 

skaitu 2016.gadā, bet faktiskais kopējais 

amatpersonu skaits var būt lielāks un iespējams, ka 

veselības pārbaude veikta arī amatpersonām, kuras 

pārskata gadā ir atvaļinātas no dienesta, kā rezultātā 

veikto veselības pārbaužu skaits ir lielāks nekā 

vidējais amatpersonu skaits. Dažām amatpersonām 

ikgadējā veselības pārbaude gada laikā tiek veikta 

atkārtoti, ja pirmreizēji veicot pārbaudi, atzinuma 

sniegšana ir atlikta uz noteiktu laiku, kas arī var būt 

iemesls tam, ka veikto veselības pārbaužu skaits 

2016.gadā pārsniedz iepriekš plānoto. 

Psiholoģiskā atbalsta 

kursu saņēmušo 

amatpersonu īpatsvars 

(%) no kopējā 

amatpersonu skaita 

2,2 4,2 4,7 4,7 

Ikgadējo fiziskās 

sagatavotības pārbaudi 

nokārtojušo amatpersonu 

īpatsvars (%) no kopējā 

amatpersonu skaita 

84,5 85 86 87 
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Nodrošinātas 

amatpersonām sociālo 

jomu regulējošajos 

normatīvajos aktos 

noteiktās sociālās 

garantijas 

Veselības aprūpes 

izdevumu kompensācijas 

saņēmušo amatpersonu 

īpatsvars no kopējā 

amatpersonu skaita (%) 

67,3 70 70 70 

Nelaimes gadījuma 

pabalstu saņēmušo 

amatpersonu īpatsvars no 

kopējā amatpersonu skaita 

(%) 

2,5 3,0 3,5 4,0 

Uzdevumi darbības virziena īstenošanai: 

– veicināt amatpersonu spējas un motivāciju veikt dienesta pienākumus, nodrošinot 

amatpersonām obligātās veselības pārbaudes, apmaksātu veselības aprūpi un prasībām 

atbilstošu darba vidi; 

– attīstīt un saglabāt amatpersonu fizisko sagatavotību dienesta pienākumu veikšanai 

atbilstošā līmenī. 

Iesaistītās iestādes: 

       Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centrs, Iekšlietu ministrijas padotības iestādes, kuru 

dienestā ir amatpersonas ar speciālajām dienesta pakāpēm,  Ieslodzījuma vietu pārvalde. 

 

 

 

 

Esošās situācijas apraksts  
 

       Darbības virziena īstenošanu nodrošina Nodrošinājuma valsts aģentūra (turpmāk - 

aģentūra), kuras darbības mērķis ir nodrošināt Iekšlietu ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu 

darbību nekustamo īpašumu, publisko iepirkumu un valsts materiālo rezervju jomā, veikt 

normatīvajos aktos noteiktās darbības ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu un 

administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem, kā arī veikt normatīvajos 

aktos noteiktās darbības ar ieročiem, munīciju, to sastāvdaļām un speciālajiem līdzekļiem. 

       Darbības virziena ietvaros aģentūra veic šādas funkcijas: 

 organizē Iekšlietu ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu darbības nodrošināšanai 

nepieciešamo būvju būvniecību;  

 apsaimnieko un pārvalda Iekšlietu ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu īpašumā, 

valdījumā vai lietošanā esošos nekustamos īpašumus, kas aģentūrai nodoti pārvaldīšanā;  

 veic centralizētus iepirkumus Iekšlietu ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu 

vajadzībām; 

 organizē valsts materiālo rezervju iegādi, uzglabāšanu, atjaunināšanu, uzskaiti, realizāciju, 

izsniegšanu, iznomāšanu, aizdošanu, norakstīšanu, pārstrādi (utilizāciju) vai apglabāšanu;  

 nodrošina lietisko pierādījumu un arestētās mantas glabāšanu, realizāciju un iznīcināšanu, 

kā arī lietisko pierādījumu un arestētās mantas atdošanu vai realizēto vai iznīcināto lietisko 

pierādījumu un arestētās mantas vērtības atlīdzināšanu;  

 nodrošina administratīvo pārkāpumu lietās izņemtās mantas, tostarp transportlīdzekļu, un 

dokumentu glabāšanu, realizāciju un iznīcināšanu, kā arī mantas atdošanu vai realizētās vai 

iznīcinātās mantas vērtības atlīdzināšanu; 

1.4.9. Nodrošinājums iestāžu funkciju īstenošanai, atbalsts lietisko pierādījumu, arestētās 

un izņemtās mantas glabāšanā 
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 atbilstoši ārējiem normatīvajiem aktiem, kas reglamentē ieroču, munīcijas, to sastāvdaļu 

un speciālo līdzekļu iznīcināšanu, nodrošina iznīcināšanai nodoto ieroču, munīcijas, to 

sastāvdaļu un speciālo līdzekļu iznīcināšanu;  

 organizē ieroču, munīcijas, to sastāvdaļu, speciālo līdzekļu un ekipējuma iegādi un 

realizāciju Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu vajadzībām, kā arī apbalvošanai 

paredzēto šaujamieroču un lielas enerģijas pneimatisko ieroču iegādi.  

Nozīmīgākais veikums iepriekšējā plānošanas cikla ietvaros (2014.-2016.gadā): 

– lai uzlabotu Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu materiāltehnisko nodrošinājumu, 

tostarp ugunsdzēsēju glābēju darba apstākļus atbilstoši mūsdienu darba specifikai, 

saskaņā ar Ministru kabineta 2013. gada 16. septembra rīkojumu Nr. 416 “Par ilgtermiņa 

saistībām Iekšlietu ministrijai depo ēku būvniecībai, rekonstrukcijai vai renovācijai” 

aģentūra nodrošināja sešu investīciju projektu īstenošanu piešķirto valsts finanšu 

līdzekļu 11 525 262 euro apmērā jaunu depo būvniecībā un pārbūvē (2015.–2017. gads): 

 2015. gada 23. martā aģentūra pieņēma ekspluatācijā Valsts ugunsdzēsības un 

glābšanas dienesta depo ēkas Tvaika ielā 7, Rīgā, šļūteņu žāvēšanas torni 

(pārbūve); 

 aģentūra koordinēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Apes depo ēkas 

Dzirnavu ielā 2A, Apē, būvniecības ieceres īstenošanu (2017.gada 7.februārī 

aģentūra Apes depo ēku pieņēma ekspluatācijā); 

 aģentūra koordinēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Smiltenes depo 

ēkas Rūpniecības ielā 2, Smiltenē, būvniecības ieceres īstenošanu (plānotais 

nodošanas termiņš 2017. gada 5. jūlijs); 

 aģentūra koordinēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Ērgļu depo ēkas 

Rīgas ielā 20, Ērgļos, būvniecības ieceres īstenošanu (plānotais nodošanas 

termiņš 2017. gada 3. augusts); 

 aģentūra koordinēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes 

reģiona brigādes Kuldīgas daļas Skrundas posteņa depo ēkas Ventas ielā 2, 

Skrundā, būvniecības ieceres īstenošanu (plānotais nodošanas termiņš 

2017. gada 12. septembris); 

 aģentūra koordinēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona 

pārvaldes 2. daļas depo ēkas jaunbūves Jaunpils ielā b/n, Rīgā, būvniecības 

ieceres īstenošanu (plānotais nodošanas termiņš 2018. gada marts); 

– lai nodrošinātu Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona brigādes 

Cēsu daļas darbiniekus ar darbam un tehnikas novietošanai piemērotām telpām, aģentūra 

2014. gada 21. novembrī pieņēma ekspluatācijā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas 

dienesta Cēsu ugunsdzēsības depo jaunbūvi Ata Kronvalda ielā 52, Cēsīs, ar ēkas kopējo 

platību 3 699,9 m2, bet 2015. gada 13. maijā – Valsts ugunsdzēsības un glābšanas 

dienesta Vidzemes reģiona brigādes Valkas daļas jaunuzceltā depo ēku Vienības gatvē 

11, Valkā, ar ēkas kopējo platību 2 019,77 m2 (depo ēka celta Igaunijas–Latvijas 

pārrobežu sadarbības programmas projekta “Pārrobežas rīcības spēju attīstīšana, veicot 

kopīgas katastrofu seku likvidēšanas aktivitātes skarbos vides apstākļos” (JATE, EU 

43746) ietvaros); 

– lai nodrošinātu Valsts policijas vajadzībām materiāltehniskā stāvokļa uzlabošanu 21 

īslaicīgās aizturēšanas vietā un pagaidu turēšanas telpā atbilstoši Eiropas standartiem, 

aģentūra sadarbībā ar Valsts policiju no 2014. gada 29. aprīļa līdz 2016. gada 30. aprīlim 

īstenoja Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.–2014. gada programmas LV08 ”Latvijas 

korekcijas dienestu un Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu reforma” iepriekš 

noteikto projektu ”Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu standartu uzlabošana, 

t.sk., aktivitātes infrastruktūras uzlabošanai; līdzšinējās prakses administratīvajai 

aizturēšanai samazināšana/likvidēšana; prakses maiņa, atgriežot apcietinājumā esošos 

ieslodzītos turpmākai izmeklēšanai; atbilstošu apmācību nodrošināšana darbiniekiem, 
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kas strādā īslaicīgās aizturēšanas vietās”, organizējot iepirkuma procedūras, piedaloties 

noslēgto iepirkuma līgumu uzraudzībā par veiktajiem pārbūves un atjaunošanas darbiem, 

to pieņemšanā; 

– lai nodrošinātu iekšlietu dienestu funkciju īstenošanu,  

 aģentūra 2016. gadā uzsāka ēkas Jelgavas ielā 65, Kuldīgā, pielāgošanu Valsts 

policijas vajadzībām, ierīkojot Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes 

Kuldīgas iecirkni (plānotais nodošanas termiņš 2017. gada 22. marts); 

 aģentūra 2016. gada 15. decembrī uzsāka jauna policijas iecirkņa būvniecības 

koordinēšanu Rīgā, Bolderājā (būvdarbu pasūtītājs ir Rīgas pilsētas dome, 

plānotais nodošanas termiņš 2017. gada 31. maijs); 

 aģentūra 2016. gadā uzsāka īstenot valsts drošības stiprināšanas pasākumus 

atbilstoši Ministru kabineta 2004. gada 6. janvāra noteikumu Nr. 21 ”Valsts 

noslēpuma, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas, Eiropas Savienības un 

ārvalstu institūciju klasificētās informācijas aizsardzības noteikumi” prasībām 

Valsts policijas, Valsts robežsardzes un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas 

dienesta telpās (plānotais darbu nodošanas termiņš 2018. gada decembris); 

– lai nodrošinātu patvēruma meklētāju uzņemšanas un izmitināšanas sistēmas izveidi 

Latvijā, aģentūra īstenoja Ministru kabineta 2015. gada 2. decembra rīkojumā Nr. 759 

“Rīcības plāns personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošanai un 

uzņemšanai Latvijā” paredzētos pasākumus telpu pielāgošanai: 

 Patvēruma meklētāju centra papildu divu korpusu un katlumājas Muceniekos, 

Ropažu novadā, pārbūve; 

 nekustamā īpašuma “Bundulīši”, Mucenieki, Ropažu novads, pārbūve (ēka 

pieņemta ekspluatācijā 2016. gada 30. decembrī);  

– lai nodrošinātu Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas, Latvijas Republikas un 

Baltkrievijas Republikas valsts robežas joslas izveidi un infrastruktūras uzlabošanu, 

aģentūra saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 20. janvāra rīkojumā Nr. 35 

“Konceptuālais ziņojums “Par valsts austrumu robežas kontroli un aizsardzību”” 

noteikto īstenoja Rīcības plānā ietvertos pasākumus; 

– lai nodrošinātu valsts nekustamā īpašuma vienotas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas 

īstenošanu saskaņā ar Ministru kabineta 2006. gada 6. maija rīkojumā Nr. 319 “Par 

Valsts nekustamā īpašuma vienotas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas koncepciju” 

noteikto, aģentūra 2014. gada 31. maijā pabeidza Iekšlietu ministrijas valdījumā esošo 

nekustamo īpašumu centralizācijas procesu, kopumā no Iekšlietu ministrijas un tās 

padotībā esošajām iestādēm bilancē pārņemot 242 nekustamos īpašumus (2016. gada 

31. decembrī aģentūras pārvaldīšanā kopumā bija 275 nekustamie īpašumi, 366 zemes 

vienības valsts robežas joslā  un 59 zemes vienības zem pierobežas ceļiem) un turpmāk 

nodrošinot to pārvaldīšanu un apsaimniekošanu (nekustamo īpašumu uzskaite, zemes 

vienību atsavināšana, īpašumtiesību sakārtošana u.c.); 

– veicot atklātu konkursu “Transportlīdzekļu noma Valsts policijas vajadzībām (no 

2016. gada līdz 2022. gadam)” (iepirkuma identifikācijas numurs IeM NVA 2015/66), 

aģentūra nodrošināja Valsts policijai nepieciešamo transportlīdzekļu nomu uz 

turpmākajiem pieciem gadiem, Valsts policijai noslēdzot autotransporta nomas līgumus 

par kopējo summu 27,2 mlj. euro, savukārt, nodrošinot Iekšlietu ministrijas padotībā 

esošo iestāžu pārapbruņošanos,  veicot ieroču modernizāciju, 2016. gadā Aizsardzības 

un drošības jomas iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā aģentūra veica sarunu procedūru 

“Šaujamieroču komplektu iegāde Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu 

vajadzībām” (iepirkuma identifikācijas numurs IeM NVA 2016/18), kuras rezultātā 

noslēgto iepirkuma līgumu ietvaros tuvākajos trīs gados plānota jaunu un modernu 

pistoļu un mašīnpistoļu iegāde; 

– aģentūra nodrošināja Iekšējās drošības biroja izveidi līdz 2015. gada 1. novembrim, 

īstenojot pasākumu kopumu biroja materiāltehniskās apgādes jomā; 
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– lai samazinātu pie komersantiem glabāto lietisko pierādījumu un arestētās mantas un 

izņemtās mantas apjomu, aģentūra 2015. gadā izveidoja izņemtās mantas glabāšanas 

vietu Latgales reģionā Liepājas ielā 2B, Ludzā, kā arī paplašināja noliktavas un 

stāvlaukumu Piedrujas ielā 5, Rīgā, bet 2016. gadā – izveidoja transportlīdzekļu 

stāvlaukumus Latgales reģionā Stacijas ielā 46, Ludzā, un Kurzemes reģionā Jelgavas 

ielā 65, Kuldīgā, kopumā būtiski samazinot izdevumus par izņemtās mantas glabāšanu;  

– lai nodrošinātu Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu pārbruņošanas pasākumus, 

uzsākta bruņojuma modernizācija Valsts policijā un Drošības policijā, būtiski uzlabots 

arī Valsts policijas pretterorisma vienības “OMEGA” nodrošinājums ar munīciju un 

ekipējumu. 

 
 

Faktori, kas ietekmē darbības virzienu: 
 

– aģentūrai pārvaldīšanā nodoto ēku kritiskais tehniskais stāvoklis – lielākā daļa ēku 

pēdējos 20 gadus nav remontētas, kā arī, ievērojot to, ka daļa ēku būvētas 19. un 

20. gadsimta sākumā, tām steidzami nepieciešami avārijas remontdarbi. Arī Valsts darba 

inspekcija ir vērsusi uzmanību uz atsevišķu Valsts policijas iecirkņu kritisko stāvokli un 

brīdinājusi par šo iecirkņu slēgšanu. Viskritiskākajā stāvoklī atrodas Valsts 

ugunsdzēsības un glābšanas dienesta ēkas, taču arī citu Iekšlietu ministrijas padotībā 

esošo iestāžu telpām nepieciešami steidzami uzlabojumi un risinājumi; 

– aģentūrai pārvaldīšanā nodoto būvju daļēja atbilstība Iekšlietu ministrijas padotībā esošo 

iestāžu veicamajām funkcijām – ugunsdzēsēju depo boksi ir zemi un šauri, aprīkojums 

neatbilst mūsdienu darba specifikai, līdz ar to ugunsdzēsēju depo šobrīd nevar izvietot 

jaunās ugunsdzēsēju automašīnas, ķīmisko avāriju novēršanai nepieciešamo ekipējumu, 

telpas, ēkas  ir jāpārbūvē vai jābūvē no jauna; 

– daļu no Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu nepieciešamajām ēkām vai telpām 

nomā no pašvaldībām, citām juridiskām personām vai privātpersonām, kas rada risku 

par līgumu pārtraukšanu, nomas maksas paaugstināšanu vai prasību izpirkt nekustamo 

īpašumu, līdz ar to nav lietderīgi ieguldīt valsts budžeta līdzekļus nepieciešamo telpu 

uzlabošanai un pielāgošanai; 

– nepietiekams piešķirtais valsts finansējums visu aģentūrai pārvaldīšanā nodoto 

nekustamo īpašumu kvalitatīvai sakārtošanai; būvniecības plānošana, nepieciešamo 

finanšu līdzekļu  piesaiste un būvdarbu veikšana ir ilgtermiņa pasākums, kas esošo 

situāciju neuzlabos tik ātri; 

– ieviešot 2014. gada 26. februāra Direktīvu 2014/24/ES par publisko iepirkumu, ar ko 

atceļ Direktīvu 2004/18/EK, ar 2017. gada 1. martu stājās spēkā jauns Publisko 

iepirkumu likums, kurā kā viens no publisko iepirkumu attīstības virzieniem ir noteikts 

arī tālāka iepirkumu centralizācija; 

– informācijas sistēmu attīstība un to izmantošanas kvantitāte un kvalitāte ietekmēs/kavēs 

funkcijas izpildi, kas saistīta ar rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu, 

kā arī ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem, jo 

informācijas aprites ātrums u.c. faktori ietekmē nozīmīgu daļu sniegtā pakalpojuma 

kvalitātes; 

– izmaiņas sniegtā (atbalsta) pakalpojuma nodrošināšanā var veidoties saistībā ar 

izmaiņām normatīvajos aktos, mainoties principam, kā tiek veikta rīcība ar ceļu satiksmē 

izņemtajiem transportlīdzekļiem; 

– piešķirtā finansējuma ietvaros aģentūra spēj nodrošināt tikai daļu no Valsts policijas un 

Valsts robežsardzes pamatvajadzībām bruņojuma jomā. 
 

Risināmie jautājumi un problēmas darbības virziena īstenošanā: 
 

– aģentūrai pārvaldīšanā nodoto nekustamo īpašumu mērķtiecīga, kompleksa attīstība: 

– nekustamo īpašumu izmantošanas perspektīvu kritisks izvērtējums; 
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– nekustamo īpašumu apsaimniekošanas pasākumu plāna izstrāde; 

– nekustamo īpašumu elektroniska uzskaite un darbam nepieciešamo datu bāžu 

datu savstarpējas sasaistes nodrošināšana; 

– nekustamo īpašumu īpašumtiesību sakārtošana; 

– nekustamo īpašumu energoefektivitātes paaugstināšana, atjaunojamo 

energoresursu izmantošana; 

– būvju aprīkošana ar ugunsaizsardzības sistēmām; 

– Eiropas Savienības fondu, citu ārvalstu finanšu palīdzības instrumentu un 

programmu, kā arī privāto partneru finansējuma piesaiste;  

– citu valsts īpašumā esošu nekustamo īpašumu atsavināšana, pārņemšana 

valdījumā Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu funkciju īstenošanai; 

– vairāku iekšlietu iestāžu izvietošana vienā ēkā, galvenokārt reģionos, kopumā 

optimizējot aģentūrai pārvaldīšanā nodoto nekustamo īpašumu 

apsaimniekošanas izmaksas;  

– ieviešot 2014. gada 26. februāra Direktīvu 2014/24/ES par publisko iepirkumu,  ir 

palielināma iepirkumu centralizācija iekšlietu nozarē, vienlaikus attīstot arī iepirkumu 

elektronizāciju; 

– jaunu lietisko pierādījumu un arestētās mantas un administratīvo pārkāpumu lietās 

izņemtās mantas glabāšanas vietu ierīkošana; 

– rīcībai ar izņemto mantu informācijas sistēmas pilnveidošana, nodrošinot ērti pieejamu 

informāciju par rīcību ar izņemto mantu visām procesā iesaistītajām pusēm; 

– izdevumu, kuri saistīti ar rīcību ar izņemto mantu, samazināšana; 

– Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu bruņojuma apgādes sistēmas pilnveide; 

– Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu nodrošināšana ar jaunāko bruņojumu 

atbilstoši normatīvajiem aktiem,  šo iestāžu bruņojuma normām un pieprasījumiem; 

– iekšējās kontroles sistēmas uzlabošana, kvalitātes vadības sistēmas ieviešana atbilstoši 

ISO 9001:2015 standartam. 

 

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. 

Politikas rezultāti 

Rezultāta formulējums Rezultatīvais rādītājs 

Rezultatīvā rādītāja skaitliskās vērtības  

2016 

(izpilde) 

2017 

(plāns) 

2018 

(plāns) 

2019 

(plāns) 

Nodrošināta pasākumu 

īstenošana būvniecības 

jomā iekšlietu nozarē 

Ieguldījuma izmaiņas 

iekšlietu infrastruktūrā 

(%) attiecībā pret 

iepriekšējo gadu 

12 14 -14 -13 

Ēku atbilstība  Iekšlietu 

ministrijas padotībā esošo 

iestāžu funkciju 

īstenošanai, skaita 

izmaiņas (%) attiecībā 

pret iepriekšējo gadu 

- 10 10 10 

Ārkārtas remontdarbu 

skaita izmaiņas (%) 
- -1 -2 -2 
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attiecībā pret iepriekšējo 

gadu 

Paaugstināts iepirkumu 

centralizācijas līmenis un 

uzlabota iepirkumu 

norises kvalitāte 

Palielināts centralizēto 

iepirkumu īpatsvars 

kopējos iekšlietu nozares 

iepirkumos (% no kopējā 

iepirkumu apjoma) 

18 19 20 21 

Iesniegumu, par kuriem 

pieņemts lēmums aizliegt 

slēgt līgumu, īpatsvars 

kopējos par aģentūras 

iepirkumiem iesniegtajos 

iesniegumos (% no kopējā 

iesniegumu  apjoma) 

20 19 18 17 

Atbilstoši normatīvajos 

aktos noteiktajam sniegts 

atbalsts atbildīgajām 

institūcijām lēmumu 

izpildē par rīcību ar 

lietiskajiem 

pierādījumiem un arestēto 

mantu un administratīvo 

pārkāpumu lietās izņemto 

mantu 

Lēmumu (ceļu satiksmē 

izņemtie transportlīdzekļi) 

izpildes izmaiņas (%) 

attiecībā pret iepriekšējo 

gadu* 

- -3 -3 -2 

* 2016.gadā lēmumu izpilde par ceļu satiksmē izņemtiem transportlīdzekļiem – 

17,6 diennaktis  

Samazināti izdevumi 

viena lēmuma izpildē (%) 

attiecībā pret iepriekšējo 

gadu* 

- -2 -2 -2 

 * 2016.gadā viena lēmuma izpildes izdevumi – 74,53 euro 

Uzdevumi darbības virziena īstenošanai: 

– veikt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, Valsts policijas un Valsts robežsardzes 

darbības nodrošināšanai nepieciešamo būvniecības ieceru īstenošanu (iekšlietu nozares 

būvniecības plāna, būvju atjaunošanas, pārbūves, restaurācijas un nojaukšanas darbu plāna 

izstrāde); 

– koordinēt ugunsdzēsības depo ēkas Dzirnavu ielā 2A, Apē, ugunsdzēsības depo ēkas 

Rūpniecības ielā 2, Smiltenē, ugunsdzēsības depo ēkas Rīgas ielā 20, Ērgļos,  ugunsdzēsības 

depo ēkas Ventas ielā 2, Skrundā, ugunsdzēsības depo ēkas Jaunpils ielā b/n, Rīgā, 

būvniecību; 

– īstenot atbilstoši kompetencei Rīcības plānā personu, kurām nepieciešama starptautiskā 

aizsardzība, pārvietošanai un uzņemšanai Latvijā ietvertos pasākumus telpu pielāgošanai; 

–  veikt pasākumu kompleksu, kas vērsts uz patvēruma meklētāju un nelegālo imigrantu   

izmitināšanas kapacitātes palielināšanu (Patvēruma meklētāju izmitināšanas centra 

“Mucenieki” teritorijā); 

– nodrošināt Eiropas Reģionālās attīstības fonda 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt 

energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2. pasākuma “Veicināt 

energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” ietvaros energoefektivitātes paaugstināšanas 

pasākumus 21 Iekšlietu ministrijas īpašumā vai lietošanā esošajā ēkā; 

– īstenot atbilstoši kompetencei konceptuālajā ziņojumā ”Par valsts austrumu robežas kontroli 

un aizsardzību” ietvertos pasākumus, nodrošinot austrumu robežas izbūvi un aprīkošanu; 

– turpināt nodrošināt Iekšlietu ministrijas valdījumā esošo nekustamo īpašumu, kas aģentūrai 

nodoti pārvaldīšanā, apsaimniekošanu (sagatavot un izpildīt apsaimniekošanas pasākumu 

plānu, pārvaldīšanas ieņēmumu un izdevumu pārskatu, būvju, kuras nepieciešams 

apdrošināt, sarakstu); 
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– attīstīt lietisko pierādījumu un arestētās mantas un administratīvo pārkāpumu lietās izņemtās 

mantas glabāšanas apstākļus Kurzemes reģionā un to iznīcināšanu Latgales reģionā; 

– turpināt uzsākto Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu bruņojuma modernizācijas 

(pārbruņošanas) procesu un līdz 2019. gada beigām pabeigt Iekšlietu ministrijas padotībā 

esošo iestāžu dienesta ieroču modernizāciju; 

– izstrādāt Iekšlietu ministrijas vienotā “Bruņojuma kataloga” projektu, kurā ietverts Iekšlietu 

ministrijas rīcībā esošā bruņojuma (ieroči, speciālie līdzekļi, ekipējums, munīcija) vienots 

uzskaitījums. 

Iesaistītās iestādes: 

       Iekšlietu ministrija un tās padotībā esošās iestādes, Iekšējās drošības birojs, Valsts 

ieņēmumu dienests, tiesību aizsardzības iestādes (tiesas, prokuratūra u.c.), Valsts zemes 

dienests, Tiesu administrācija, pašvaldību iestādes, Iepirkumu uzraudzības birojs un citas 

iestādes. 

 

 

   

Atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 28.aprīļa instrukcijai Nr.3 ”Kārtība, kādā izstrādā 

un aktualizē institūcijas darbības stratēģiju un novērtē tās ieviešanu” 2. punktā noteiktajam, 

minētais darbības virziens netiek atspoguļots, tā kā instrukcija neattiecas uz valsts drošības 

iestādēm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.10. Drošības policijas darbība 
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1.5. Ministrijas darbības spēju izvērtējums 

 

Iekšlietu ministrija ir viena no valsts augstākajām izpildvaras institūcijām, kuras 

pienākumos ietilpst nodrošināt valsts iekšējo drošību un novērst tās apdraudējumus, tā savā 

darbībā vadās no nosacījuma, ka Latvijas Republikas drošības nodrošinājumam ir prioritārs 

raksturs, turklāt šajā jēdzienā vienoti ietilpst gan valsts ārējā, gan iekšējā drošība. 

Iekšlietu sistēmas iestādes spēj dot savu reālo ieguldījumu valsts iekšējās un ārējās drošības 

nostiprināšanai, balstoties savā darbībā uz ciešu rīcības koordināciju ar citām valsts institūcijām 

un nevalstiskajām organizācijām. 

Lai realizētu ministrijas darbību, ir izveidotas un darbojas ministrijas padotībā esošās 

iestādes: 

- Valsts policija; 

- Drošības policija; 

- Valsts robežsardze; 

- Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests; 

- Iekšējās drošības birojs; 

- Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde; 

- Nodrošinājuma valsts  aģentūra; 

- Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs;  

- Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centrs. 

  

Iekšlietu ministrija ir kapitāla daļu turētāja kapitālsabiedrībā – valsts SIA „Iekšlietu 

ministrijas poliklīnika”. 
 

 

 

 Ministrijā uz 2017.gada 1.janvāri ir pieci departamenti – Administratīvais departaments, 

Eiropas lietu un starptautiskās sadarbības departaments, Finanšu vadības departaments, Juridiskais 

departaments, Nozares politikas departaments, kā arī patstāvīgās struktūrvienības - Ministra birojs, 

Personāla vadības nodaļa, Iekšējā audita nodaļa, Slepenā režīma nodaļa, Informātikas un sakaru 

nodaļa. 
 

Ministrijā ir ieviesta iekšējā audita sistēma un izveidota Iekšējā audita nodaļa, kas veido 

iekšējā audita politiku ministrijā, veic identificēto auditējamo sistēmu vadības, izpildes 

novērtējuma, kvalitātes, finanšu, informācijas sistēmu un cita veida iekšējos auditus un pārbaudes. 

Iekšējā audita sistēmas ietvaros tiek izstrādāts iekšējā audita stratēģiskais plāns un iekšējā audita 

gada plāns. 

Iekšlietu ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu darbība tiek plānota, sagatavojot 

ministrijas gada darba plānu, kā arī sagatavojot priekšlikumus valdības rīcības plānam. Minētajos 

plānos iekļauto pasākumu izpildi kontrolē ministrijas Nozares politikas departaments. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://nva.iem.gov.lv/
http://www.ic.iem.gov.lv/
http://www.vsc.iem.gov.lv/
http://poliklinika.iem.gov.lv/
http://poliklinika.iem.gov.lv/
http://www.iem.gov.lv/lat/ministrija/struktura/valsts_sekretars/valsts_sekretara_vietnieks3/resursu_vadibas_sistemas__horizon__koordinators/
http://www.iem.gov.lv/lat/ministrija/struktura/valsts_sekretars/valsts_sekretara_vietnieks3/personala_vadibas_nodala/
http://www.iem.gov.lv/lat/ministrija/struktura/valsts_sekretars/iekseja_audita_departaments/
http://www.iem.gov.lv/lat/ministrija/struktura/valsts_sekretars/valsts_sekretara_vietnieks3/informatikas_un_sakaru_departaments/
http://www.iem.gov.lv/lat/ministrija/struktura/valsts_sekretars/valsts_sekretara_vietnieks3/informatikas_un_sakaru_departaments/
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Iekšlietu ministrijas strukturālā shēma 

 

 

 
 



2. VALSTS BUDŽETA PROGRAMMU DAĻA 

 

Nr. 

p.k. 
Darbības virziens 

Valsts budžeta 

programma 

(apakšprogramma) 

2017.gads 2018.gads 2019.gads 

plānotie 

izdevumi, euro 

vidējais amata 

vietu skaits 

plānotie 

izdevumi, euro 

vidējais amata 

vietu skaits 

plānotie 

izdevumi, euro 

vidējais amata 

vietu skaits 

  Iekšlietu ministrija kopā  389 885 932 15 461 371 054 436 15 457 350 941 094 15 457 

1 Nozares vadība 

un iekšlietu 

politikas 

plānošana 

Izdevumi kopā 6 493 394 146 9 682 378 145 9 540 657 145 

97.00.00 Nozaru vadība un 

politikas plānošana 

 

3 716 071 

 

129,5 

 

3 660 731 

 

129,5 

 

3 660 731 

 

129,5 

67.02.00 Atmaksas valsts 

pamatbudžetā par Eiropas 

Kopienas iniciatīvu fondu 

finansējumu 

 

63 035 

 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

67.06.00 

Pamatprogrammas 

"Drošība un brīvību 

garantēšana" projektu un 

pasākumu īstenošana 

(2007-2013) 

 

51 938 

 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

70.16.00 Latvijas pārstāvju 

ceļa izdevumu 

kompensācija, dodoties uz 

Eiropas Savienības 

Padomes darba grupu 

sanāksmēm un Padomes 

sanāksmēm 

 

58 842 

 

– 

 

58 842 

 

– 

 

– 

 

– 

70.18.00 Iekšējās drošības 

un Patvēruma, migrācijas 

un integrācijas fondu 

projektu un pasākumu 

īstenošana (2014-2020) 

 

499 008 

 

15,5 

 

385 160 

 

15,5 

 

436 699 

 

15,5 

70.21.00 Atmaksas valsts 

pamatbudžetā par Iekšējās 

drošības un Patvēruma, 

migrācijas un integrācijas 

 

2 065 848 

 

– 

 

5 572 891 

 

– 

 

5 443 227 

 

– 
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Nr. 

p.k. 
Darbības virziens 

Valsts budžeta 

programma 

(apakšprogramma) 

2017.gads 2018.gads 2019.gads 

plānotie 

izdevumi, euro 

vidējais amata 

vietu skaits 

plānotie 

izdevumi, euro 

vidējais amata 

vietu skaits 

plānotie 

izdevumi, euro 

vidējais amata 

vietu skaits 

fondu finansējumu (2014-

2020) 

71.06.00 Eiropas 

Ekonomikas zonas un 

Norvēģijas finanšu 

instrumentu finansētie 

projekti 

 

10 997 

 

1 

 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

73.02.00 Atmaksas valsts 

pamatbudžetā par pārējās 

ārvalstu finanšu palīdzības 

līdzfinansētajiem 

projektiem 

 

525 

 

– 

 

4754 

 

– 

 

– 

 

– 

73.08.00 Baltijas jūras 

valstu padomes Projektu 

atbalsta fonda īstenošana 

 

27 130 

 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

2 Valsts policijas 

darbība 

 

Izdevumi kopā 149 314 946 7856 147 626 441 7894 147 141 031 7894 

06.01.00 Valsts policija 149 099 557 7856 147 573 394 7894 147 137 031 7894 

06.02.00 Ātruma kontroles 

mērierīču darbības 

nodrošināšana 

36 027 – 12 009 – 4000 – 

  70.02.00 Atmaksas valsts 

pamatbudžetā par 

Vispārīgās programmas 

"Solidaritāte un migrācijas 

plūsmu pārvaldība" fondu 

finansējumu (2007-2013) 

32 284 – – – – – 

  70.12.00 Eiropas Savienības 

7.ietvarprogrammas 

projektu un pasākumu 

īstenošana (2007-2013) 

13 130 – – – – – 
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Nr. 

p.k. 
Darbības virziens 

Valsts budžeta 

programma 

(apakšprogramma) 

2017.gads 2018.gads 2019.gads 

plānotie 

izdevumi, euro 

vidējais amata 

vietu skaits 

plānotie 

izdevumi, euro 

vidējais amata 

vietu skaits 

plānotie 

izdevumi, euro 

vidējais amata 

vietu skaits 

  70.17.00 Eiropas Savienības 

programmas Erasmus+ 

projektu īstenošanas 

nodrošināšana 

82 599 – 35 648 – – – 

  70.18.00 Iekšējās drošības 

un Patvēruma, migrācijas un 

integrācijas fondu projektu 

un pasākumu īstenošana 

(2014-2020) 

5390 – 5390 – – – 

  73.02.00 Atmaksas valsts 

pamatbudžetā par pārējās 

ārvalstu finanšu palīdzības 

līdzfinansētajiem 

projektiem 

9900 – – – – – 

  73.08.00 Baltijas jūras 

valstu padomes Projektu 

atbalsta fonda īstenošana 

36 059 – – – – – 

3 Valsts 

robežsardzes 

darbība 

Izdevumi kopā 63 915 377 2715,5 56 884 338 2690,5 54 621 481 2690,5 

10.00.00 Valsts 

robežsardzes darbība 

55 004 975 2715,5 52 797 181 2690,5 50 058 084 2690,5 

67.02.00 Atmaksas valsts 

pamatbudžetā par Eiropas 

Kopienas iniciatīvu fondu 

finansējumu 

 

346 214 

 

– 

 

300 000 

 

– 

 

750 390 

 

– 

67.13.00 Eiropas 

Savienības robežu 

pārvaldības programmas 

Centrālāzijā projektu un 

pasākumu īstenošana 

 

3 347 848 

 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

 

– 
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Nr. 

p.k. 
Darbības virziens 

Valsts budžeta 

programma 

(apakšprogramma) 

2017.gads 2018.gads 2019.gads 

plānotie 

izdevumi, euro 

vidējais amata 

vietu skaits 

plānotie 

izdevumi, euro 

vidējais amata 

vietu skaits 

plānotie 

izdevumi, euro 

vidējais amata 

vietu skaits 

67.14.00 FRONTEX 

Aģentūras starptautisko 

operāciju nodrošināšana 

 

3 752 957 

 

– 

 

3 752 957 

 

– 

 

3 752 957 

 

– 

70.17.00 Eiropas 

Savienības programmas 

Erasmus+ projektu 

īstenošanas nodrošināšana  

 

3733 

 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

70.18.00 Iekšējās drošības 

un Patvēruma, migrācijas 

un integrācijas fondu 

projektu un pasākumu 

īstenošana (2014-2020) 

 

1 412 869 

 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

70.19.00 Eiropas 

Savienības pētniecības un 

inovācijas programmas 

"Apvārsnis 2020" projektu 

un pasākumu īstenošana 

 

29 400 

 

– 

 

34 200 

 

– 

  

60 050 

 

– 

73.07.00 Eiropas 

Komisijas (kopā ar 

iesaistītajām dalībvalstīm) 

un tabakas ražotāju 

nolīgumu ietvaros 

piešķirtie finanšu līdzekļi 

 

17 381 

 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

 

4 Valsts 

ugunsdzēsības 

un glābšanas 

dienesta 

darbība 

Izdevumi kopā 64 900 058 3136 63 822 422 3136 50 270 932 3136 

07.00.00 Ugunsdrošība, 

glābšana un civilā 

aizsardzība 

 

61 417 067 

 

3136 

 

61 414 066 

 

3136 

 

50 270 932 

 

3136 

67.02.00 Atmaksas valsts 

pamatbudžetā par Eiropas 

Kopienas iniciatīvu fondu 

finansējumu 

 

28 149 

 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

70.18.00 Iekšējās drošības 

un Patvēruma, migrācijas 

 

3 454 842 

 

– 

 

2 408 356 

 

– 

 

– 

 

– 
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Nr. 

p.k. 
Darbības virziens 

Valsts budžeta 

programma 

(apakšprogramma) 

2017.gads 2018.gads 2019.gads 

plānotie 

izdevumi, euro 

vidējais amata 

vietu skaits 

plānotie 

izdevumi, euro 

vidējais amata 

vietu skaits 

plānotie 

izdevumi, euro 

vidējais amata 

vietu skaits 

un integrācijas fondu 

projektu un pasākumu 

īstenošana (2014-2020) 

5 Iekšējās 

drošības biroja 

darbība 

Izdevumi kopā 4 097 711 97 4 097 711 97 4 025 726 97 

42.00.00 Iekšējās drošības 

biroja darbība 

4 097 711 97 4 097 711 97 4 025 726 97 

6 Pilsonības un 

migrācijas lietu 

pārvaldes 

darbība 

Izdevumi kopā 20 252 027 651 18 320 628 635 14 492 988 635 

11.01.00 Pilsonības un 

migrācijas lietu pārvalde 

 

18 294 449 

 

647 

 

17 455 934 

 

631 

 

14 264 150 

 

631 

70.06.00 Eiropas 

migrācijas tīkla projektu 

un pasākumu īstenošana 

 

228 838 

 

4 

 

228 838 

 

4 

 

228 838 

 

4 

70.18.00 Iekšējās drošības 

un Patvēruma, migrācijas 

un integrācijas fondu 

projektu un pasākumu 

īstenošana (2014-2020) 

 

1 728 740 

 

– 

 

635 856 

 

– 

 

– 

 

– 

7 Vienotās 

sakaru un 

informācijas 

sistēmas 

darbība 

Izdevumi kopā 15 014 787 316 14 019 549 316 12 372 193 316 

02.03.00 Vienotās sakaru 

un Informācijas sistēmu 

uzturēšana un vadība 

 

13 426 454 

 

316 

 

13 512 385 

 

316 

 

12 372 193 

 

316 

63.07.00 Eiropas Sociālā 

fonda (ESF) projektu un 

pasākumu īstenošana 

(2014-2020) 

 

4097 

 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

70.18.00 Iekšējās drošības 

un Patvēruma, migrācijas 

un integrācijas fondu 

projektu un pasākumu 

īstenošana (2014-2020) 

 

1 584 236 

 

– 

 

507 164 

 

– 

 

– 

 

– 

8 Personāla 

fiziskā 

sagatavotība, 

Izdevumi kopā 4 815 019 93,5 4 815 019 93,5 4 816 937 93,5 

38.05.00 Veselības aprūpe 

un fiziskā sagatavotība 

 

4 815 019 

 

93,5 

 

4 815 019 

 

93,5 

 

4 816 937 

 

93,5 
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Nr. 

p.k. 
Darbības virziens 

Valsts budžeta 

programma 

(apakšprogramma) 

2017.gads 2018.gads 2019.gads 

plānotie 

izdevumi, euro 

vidējais amata 

vietu skaits 

plānotie 

izdevumi, euro 

vidējais amata 

vietu skaits 

plānotie 

izdevumi, euro 

vidējais amata 

vietu skaits 

veselības un 

sociālā aprūpe 

9 Nodrošinājums 

iestāžu 

funkciju 

īstenošanai, 

atbalsts lietisko 

pierādījumu un 

arestētās 

mantas un 

izņemtās 

mantas 

glabāšanā 

Izdevumi kopā 45 813 138 450 36 678 784 450 38 551 983 450 

40.01.00 Administrēšana 5 136 507 450 5 136 507 450 5 138 088 450 

40.02.00 Nekustamie 

īpašumi un centralizētais 

iepirkums 

 

39 379 808 

 

– 

 

30 253 809 

 

– 

 

32 108 974 

 

– 

40.03.00 Lietiskie 

pierādījumi un izņemtā 

manta 

 

1 246 997 

 

– 

 

1 246 997 

 

– 

 

1 263 450 

 

– 

40.04.00 Valsts materiālās 

rezerves 

 

41 426 

 

– 

 

41 471 

 

– 

 

41 471 

 

– 

70.18.00 Iekšējās drošības 

un Patvēruma, migrācijas 

un integrācijas fondu 

projektu un pasākumu 

īstenošana (2014-2020) 

 

8400 

 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

10 Drošības 

policijas 

darbība 

Izdevumi kopā 15 269 475 – 15 107 166 – 15 107 166 – 

09.00.00 Drošības policijas 

darbība 

 

15 269 475 

 

– 

 

15 107 166 

 

– 

 

15 107 166 

 

– 

 

 

Valsts sekretāre          I.Pētersone-Godmane 

 


