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PAMATINFORMĀCIJA
Ieskats vēsturē
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs (turpmāk tekstā - Centrs) ir
Iekšlietu ministrijas pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde.
Centra darbību regulē Ministru kabineta 2004.gada 8.jūnija
noteikumi Nr.526 „Iekšlietu ministrijas Informācijas centra nolikums”.
Centrs tika izveidots 1970.gada 4.jūnijā, laikā, kad bijušajā Padomju
Savienībā uz iekšlietu resoru pirmo specnodaļu uzskaišu pamata sāka
veidoties Informācijas centri. Laika gaitā Centrs pārdzīvoja vairākas
reorganizācijas, kā arī bija mainījis savu nosaukumu, bet šobrīd ir atjaunots
tā sākotnējais nosaukums - Informācijas centrs.
Centra darbības mērķis, funkcijas un uzdevumi
Centra darbības mērķis ir veicināt noziedzības novēršanu un
apkarošanu, sabiedriskās kārtības un drošības aizsardzību, izmantojot informācijas apstrādes un analīzes līdzekļus.
•
•
•

•

Centram ir šādas funkcijas:
organizēt un vadīt Centra pārziņā esošo informācijas sistēmu darbību;
uzturēt to informācijas sistēmu funkcionalitāti, kuru tehnisko resursu
turētājs ir Centrs;
nodrošināt Iekšlietu ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu
ilgtermiņa un pastāvīgi glabājamo lietu (dokumentu un datu)
uzkrāšanu, uzskaiti, izmantošanu un saglabāšanu līdz to nodošanai
valsts arhīvā;
nodrošināt informācijas sistēmās iekļauto ziņu sniegšanu normatīvajos
aktos noteiktajā kārtībā.

Centra galvenie uzdevumi ir:
• uzturēt
un
izstrādāt
informācijas
sistēmas
un
programmnodrošinājumu, kā arī veikt analītisko darbu, lai
nodrošinātu esošo informācijas sistēmu attīstību un pilnveidošanu;
• nodrošināt Centra apkalpojamo iekārtu, datortehnikas un
programmnodrošinājuma uzturēšanu, administrēšanu un nepārtrauktu
funkcionēšanu, kā arī datu pārraides drošību;
• sniegt konsultācijas, metodisko un praktisko palīdzību informācijas
sistēmu lietotājiem darbā ar informācijas sistēmām;
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• sniegt konsultācijas, metodisko un praktisko palīdzību Iekšlietu
ministrijai un tās padotībā esošajām iestādēm programmatūras
ieviešanā un apgūšanā, datortehnikas ekspluatācijā un specializētā
programmnodrošinājuma izmantošanā;
• piedalīties normatīvo aktu projektu izstrādē un atzinumu sniegšanā
par citu institūciju sagatavotajiem normatīvo aktu projektiem;
• nodrošināt tehnisko uzraudzību informācijas tehnoloģiju jomā Iekšlietu
ministrijā un tās padotībā esošajās iestādēs;
• sastādīt statistiskus un analītiskus pārskatus.
Izmaiņas Centra darbībā 2007.gadā
• Lai veicinātu Latvijas pievienošanos Šengenas līgumam, Centra
Nacionālas Šengenas Informācijas sistēmas (N.SIS) nodaļas ietvaros
tika izveidots Lietotāju atbalsta sektors, kas patreizējā brīdī kalpo kā
vienīgais kontaktpunkts Šengenas Informācijas sistēmas (SIS) gala
lietotājiem un sniedz nepieciešamo tehnisko atbalstu. Jaunajā
Iekšlietu ministrijas kompleksā – Čiekurkalna 1.līnijā 1 – tika izvietota
un nokonfigurēta SIS darbībai nepieciešamā tehniskā aparatūra un
tīkla pieslēgumi. Sadarbībā ar ārzemju kolēģiem – Francijā, Portugālē
utt. – tika veikti SIS programmatūras instalācijas, konfigurācijas un
tulkošanas darbi. Vienlaicīgi Centrs noorganizēja SIS gala lietotāju
apmācības kursus, kas ļāva īsā laika periodā apmācīt vairāk nekā
5000 sistēmas lietotājus. Pie tam tika uzsākti darbi, lai 2007.gada
beigās pilnīgi integrētu SIS ar nacionāliem reģistriem, kas, savukārt
ļauj tiesībsargājošu iestāžu darbiniekiem, izmantojot vienotu grafisku
saskarni, meklēt nepieciešamo informācijas vairākās sistēmās.
•

2007.gada 5.septembrī veiksmīgi tika nodota ekspluatācijā un kļuva
publiski pieejama Centra jaunā mājas lapa. Mājas lapā regulāri tiek
atjaunota informācija, tajā skaitā ir publiski pieejama statistiskā
informācija no Centra informācijas sistēmām par reģistrētajiem
likumpārkāpumiem un ar tiem saistītajiem objektiem, publiskajiem
pakalpojumiem u.c. informācija. Mājas lapa tika izveidota un tajā
esošā informācija tiek uzturēta atbilstoši Ministru kabineta
06.03.2007. noteikumiem Nr.171 „Kārtība, kādā iestādes ievieto
informāciju internetā”.
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CENTRA DARBĪBAS REZULTĀTI
Pārskata gada galvenās prioritātes un informācija par to īstenošanu
Pārskata gada galveno prioritāšu īstenošanai veikti šādi pasākumi:
• realizēti Šengenas konvencijas finanšu programmas „Schengen
Facility” finanšu programmas projekti:
11.prioritāte „N.SIS nodaļas, SIRENE biroja darbinieku un citu SIS
lietotāju apmācība”.
Programmas apakšpasākumu realizācijas ietvaros veikta SIS lietotāju
apmācība, organizēti svešvalodu, projektu vadības un personāla
menedžmenta kursi, semināri informācijas tehnoloģiju jomā un
likumdošanas jautājumos, veikta apmācība citu valstu SIRENE birojos un
N.SIS nodaļās;
12.prioritāte „Iekšlietu ministrijas datu pārraides tīkla drošības
attīstīšana”.
Programmas apakšpasākumu realizācijas ietvaros veikta Valsts
robežsardzes punktu, kas atrodas uz Eiropas Savienības ārējās robežas, tīkla
drošības uzlabošana, Valsts robežsardzes un Iekšlietu ministrijas optiskā
datu pārraides tīkla infrastruktūras modernizācija un tīkla resursu kontroles
sistēmas ieviešana, nacionālo informācijas sistēmu attīstība un
aktualizēšana informācijas apmaiņas uzlabošanai, kas nepieciešama
robežšķērsošanas objektu kontrolei;
29.prioritāte „Latvijas Nacionālās Šengenas informācijas sistēmas
tehniskā sagatavošana savienošanai ar Centrālo Šengenas informācijas
sistēmu” realizācija.
Programmas apakšpasākumu realizācijas ietvaros veikta SIS datu
bāzes nacionālās tehniskās kopijas, N.SIS un SIS II interfeisa aplikācijas un
N.SIS lietotāju aplikācijas programmatūras izstrāde saskaņā ar Interface
Control Document prasībām, N.SIS datu bāzu vadības sistēmas iegāde (DB
VS), NS.SIS tehnisko resursu un komunikācijas infrastruktūras izveide,
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SIRENE biroja informācijas sistēmas programmatūras pilnveidošana,
lietotāju palīdzības dienesta (HelpDesk) infrastruktūras izveide, N.SIS
lietotāju tehniskā aprīkojuma iegāde, SIS II programmatūras izstrāde;
• izveidota tehniskā infrastruktūra un iekārtota centrālā serveru telpa
Čiekurkalna 1.līnijā 1 un rezerves serveru telpa Bruņinieku ielā
72b, daļēji nokomplektēts N.SIS nodaļas tehniskais personāls,
aprīkotas darba vietas un apmācīti speciālisti SIS darbības
nodrošināšanai. Uzstādīts Portugāles SISone4All programmatūras
latviskotais prototips, izstrādāta apmācības programma. Realizēts
SISone4All programmatūras adaptācija nacionālajiem reģistriem.
Ar 2007.gada 1.septembri ekspluatācijā ieviesta SISone4ALL un
ar decembri uzsākta SISone4ALL adaptētās programmatūras
versijas ekspluatācija.
• veikta projekta (ERAF) „Biometrijas datu apstrādes sistēmas
izveide” apraksta izstrāde un iesniegšana.
• Centra pārstāvji aktīvi piedalījušies darba grupā, kas, saskaņā ar
Iekšlietu ministrijas 2007.gada 9.augusta rīkojumu Nr.1833 „Par
darba grupas izveidi”, sagatavoja Ministru kabineta noteikumu
projektu par biometrijas datu ieguvi, ievadi, glabāšanu,
aktualizāciju un dzēšanu Biometrijas datu apstrādes sistēmā.
Centra pārstāvji piedalījušies vairākās ārvalstu vizītēs ar mērķi
iepazīties ar ārvalstu tiesībsargājošo/ drošības iestāžu, organizāciju
izmantotajiem, kā arī uzņēmumu piedāvātajiem risinājumiem
biometrijas jomā un pārrunāt iespējamās sadarbības iespējas starp
minētajām iestādēm/organizācijām un Centru.
• sadarbībā ar Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes
lietās sekretariātu (ĪUMEPLS), kā arī Valsts policiju turpinājās
darbs pie 5 elektronisko pakalpojumu ieviešanas („Izziņas
pieprasīšana par fiziskas personas sodāmību”, „Personu
apliecinoša dokumenta pārbaude (publiski pieejamā datubāzē), vai
tas nav iekļauts „Nederīgo dokumentu reģistrā”, „Izziņas
pieprasīšana par privātpersonai uzliktajiem administratīvajiem
sodiem”, „Iesniegums Valsts policijā” un „Izziņas pieprasīšana par
juridiskai personai piemērotajiem piespiedu ietekmēšanas
līdzekļiem
un
administratīvajiem
sodiem”).
Izstrādātas
pakalpojumu
programmatūras
prasību
specifikācijas
un
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programmatūras projektējuma apraksti. Organizētas 2 iepirkumu
procedūras (finansē ĪUMEPLS), kuru ietvaros pasūtīti darbi, kas
nepieciešami e-pakalpojumu ieviešanai, piemēram, kā Centra
lietvedības sistēmas funkcionalitātes uzlabošana.
• turpināta 2006.gadā uzsāktā Centra Noziedzīgus nodarījumus
izdarījušo personu manuālās kartotēkas digitalizācija. Ir uzlabots
digitalizācijas organizācijas process, piesaistīti papildus iekšējie
resursi. Uz 2007.gada beigām ir digitalizētas 271307 kartiņas;
• veikti pasākumi FADO (False and Authentic Documents On-line –
Viltotie un Autentiskie Dokumenti Tiešsaistē) Nacionālās
informācijas sistēmas izveidei, uzsākta FADO Nacionālās
informācijas sistēmas uzstādīšanas tehnisko iespēju analīze. Valsts
robežsardzē izveidoti 3 pieslēgumpunkti (darbstacijas);
• Eiropas Kopienas speciālās finanšu programmas „Krimināltiesības”
(apakšprogrammas „Sodāmības reģistru savstarpējā saikne”)
ietvaros pieteikts projekts „Nacionālā Sodu reģistra pilnveidošana
informācijas apmaiņai starp Eiropas Savienības Dalībvalstu
sodāmības reģistriem”;
• Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta prioritātes
„Šengena” ietvaros iesniegti projektu "Latvijas Republikas Soda
reģistra uzskaites pilnveidošana" un "Nacionālās Šengenas
informācijas sistēmas un SIRENE biroja tehnoloģisko un
informatīvo resursu palīdzības procesu pārvaldības sistēmas
ieviešana, izmantojot ITIL standartu" finansējuma pieteikumi.

Budžeta programmu un apakšprogrammu rezultatīvo rādītāju izpildes
analīze
• 2007.gadā Centrā bija apstiprinātas 192 štata vienības (darbinieki ar
speciālajām dienesta pakāpēm – 41, pārējais personāls - 151). Uz
2008.gada 01.janvāri aizņemtas 161 štata vienības, tajā skaitā 35
darbinieki ar speciālajām dienesta pakāpēm. Personāla štata vietas
netika nokomplektētas pilnībā pamatojoties uz šādiem apstākļiem:
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- atrašanās bērna kopšanas atvaļinājumā (3 darbinieki ar speciālo
dienesta pakāpi un 4 brīvlīguma darbinieki);
- 21 štata vietas nav nokomplektētas pamatojoties uz to, ka
Centram valsts un Eiropas Savienības nozīmes informācijas sistēmu
uzturēšanai un attīstībai nepieciešami augsti kvalificēti un zinoši (ar
pieredzi) speciālisti datu bāzu vadības un serveru operāciju sistēmu
administrēšanas un programmēšanas jomā, kā arī speciālisti
informācijas sistēmu lietotāju atbalsta (HelpDesk) jomā ar labām
pamatzināšanām informācijas sistēmu darbībā. Centrs 2006. un
2007. gada laikā ir publicējis daudzkārtējus sludinājumus par
minētajām amatu vakancēm, bet reālas atsaucības no pretendentiem
netika saņemtas;
Papildus iepriekšminētajam, Centrā 2007.gadā no darba
aizgāja 30 cilvēki, kas sastāda 15.63% no kopējā apstiprinātā amata
vietu skaita;
• Attiecīgajām iestādēm tika nodrošinātas iespējas operatīvi saņemt
Sodu reģistra informāciju tiešsaistē, samazinājās iesaistīto iestāžu
darba slodze datu apstrādei, iekļaušanai reģistrā, ir vienkāršota datu
saņemšanas procedūra, ar lielāku efektivitāti tiek izpildītas
21.11.2005. pieņemtā Eiropas Savienības Padomes lēmuma
2005/876/TI prasības par tādas informācijas apmaiņu, ko iegūst no
sodāmības reģistra, ir uzlabota datu kvalitāte un sasniegti plānotie
rādītāji informācijas izsniegšanas ātruma un ierakstu aktualizācijas
apjoma pieaugumā;
• Pateicoties kvalificētam personālam, tika nodrošināta labāka datu
kvalitāte sistēmās/ apakšsistēmās, analītiskā darba veikšana (piem.,
nodrošināta sistēmu pilnveidošana un jaunu sistēmu attīstība,
tādējādi informācijas lietotājiem (t.sk. plašai sabiedrībai) ir pieejami
nepieciešamie dati, sakārtota normatīvā bāze un nodrošināta
nepieciešamā sadarbība (sistēmu/ apakšsistēmu pilnveidošanai un
satura aktualizācijai), attīstīta zināšanu un pieredzes pēctecība. Šo
uzdevumu veikšanas rādītāji 2007.gadā pārsniedz plānoto neaktualizēti ieraksti (informācijas sistēmās) no kopējā ierakstu
skaita sastādīja 8% plānoto 10% vietā (2007.gadā tika pastiprināti
veikta Iekšlietu ministrijas Integrētajā informācijas sistēmā iekļaujamo
ierakstu labošana), normatīvā bāze tika sakārtota un aktualizēta
aptuveni ap 65 % no vēlamā stāvokļa plānoto 55 % vietā, un
nepieciešamā sadarbība tika nodrošināšana aptuveni 83 % apjomā no
vēlamā stāvokļa plānoto 65 % vietā (iestāžu, kuru rīcībā ir Centra
8

informācijas sistēmā ievadāmie dati vai kuru funkciju izpildei ir
nepieciešams izmantot attiecīgo informācijas sistēmu, darbinieki tiek
aktīvāk apmācīti informācijas sistēmu lietošanā, kā arī attiecībā uz
atsevišķām informācijas sistēmām ir palielinājies to lietošanas apjoms
tiešsaistes režīmā, ko, savukārt, veicināja normatīvās bāzes
sakārtošana);
• Nodrošināta Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu vienota datu
pārraides tīkla nepārtraukta funkcionēšana un attīstība, sasniedzot
datu pārraides ātruma pieaugumu salīdzinot ar 2006.gadu (Iekšlietu
ministrijas optiskais tīkls) par 102,4 reizēm plānoto 100 reižu vietā
(Iekšlietu ministrijas Rīgā izvietotās datortīkla cilpas ātrums pirms
iekārtu nomaiņas bija 100 Mbps, pēc iekārtu nomaiņas nominālajam
paredzētajam ātrumam bija jāpieaug līdz 10 Gbps jeb 10 000 Mbps.
Ņemot vērā uzstādīto iekārtu reālās iespējas, iegūts ātrums 10 200
Mbps);
• Nodrošinot Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu vienota datu
pārraides tīkla drošu darbību (atbilstoši EU RESTREINT akreditācijas
prasībām) – uzstādīti 8 šifrēto datu pārraidi izmantojošie pieslēguma
punkti (Iekšlietu ministrijas ietvaros);
• Nodrošināta Iekšlietu ministrijas Integrētās informācijas sistēmas
uzturēšana, programmproduktu tehniskā apkalpošana un lietotāju
licenču ikgadēja atjaunināšana, sasniedzot plānoto dīkstāves
samazināšanos (ieskaitot plānoto dīkstāvi) 1 % apjomā no sistēmas
darbības laika un informācijas izsniegšanas (vienlaicīga informācijas
izsniegšana no dažādām sistēmām/ apakšsistēmām) paātrināšanos (4
reizes pārsniedz šo rādītāju bāzes gadā);
• Pateicoties Šengenas konvencijas finanšu programmas (Schengen
Facility) 11.prioritātes „N.SIS nodaļas, SIRENE biroja darbinieku un
citu SIS lietotāju apmācība” piedāvāto iespēju efektīvai izmantošanai,
personāla apmācība un kvalifikācijas celšana (kursu, semināru u.c.
apmācības pasākumu apmeklēšana) notikusi ievērojami aktīvāk nekā
plānots – plānotā 1 apmācības pasākuma vietā vidēji uz 1 darbinieku
2007.gadā noritējuši 2,7 apmācības pasākumi;
• Plānotajā apjomā (90 %) veikta Sodu reģistra darbībai nepieciešamās
infrastruktūras izveide un programmatūras izstrāde, kā arī noziedzīgus
nodarījumus izdarījušo personu manuālajā kartotēkā esošās
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informācijas datorizācija - uz 2007.gada beigām datorizēti 30% no
ievadāmās informācijas apjoma;
• Iekšlietu ministrijas administratīvo ēku kompleksa Čiekurkalna 1.līnijā
1 būvniecības beigu termiņu vairākkārtīgas pagarināšanas dēļ serveru
un saistīto perifērijas iekārtu uzstādīšana bija iespējama tikai pēc
objekta nodošanas ekspluatācijā 2007. gada decembra beigās, tādēļ
plānoto 20 iekārtu vietā tika uzstādītas 15;
• 2007.gadā tika uzstādītas 2493 darbstacijas un saistītās perifērijas
iekārtas (plānots – 2450), jo iepirkumu procedūras (Schengen Facility
29.prioritātes
ietvaros
rīkotajam
atklātajam
konkursam
„Datortehnikas un serveru piegāde”, IeM IC 2006/20) uzvarētāja
piedāvātā cena par vienu darbstaciju ļāva iegādāties lielāku vienību
skaitu nekā bija paredzēts sākotnēji;
• Tā kā tīkla iekārtas netika uzstādītas Čiekurkalna 1.līnijā 1 Iekšlietu
ministrijas administratīvo ēku kompleksā sakarā ar kompleksa
būvniecības pabeigšanas termiņu pagarināšanu, Iekšlietu ministrijas
optiskā tīkla ātrdarbības uzlabošanas nolūkā nomainītas 70 tīkla
iekārtas plānoto 90 vietā. Faktiski uzstādīto iekārtu skaits nodrošina
nepieciešamo ātrdarbību;
• Veikta 2 (plānots 4) Iekšlietu ministrijas Integrētās informācijas
sistēmas apakšsistēmu migrācija un ieviešana ekspluatācijā. Daļa
ieviešanai ekspluatācijā paredzēto apakšsistēmu tika ieviestas jau
2006.gadā, atlikušās sistēmas – Valsts policijas informācijas sistēmas
Elektroniskā notikuma žurnāla ieviešana, paredzēta 2008. gada I
pusgadā;
• Pateicoties Eiropas Savienības Ārējo robežu fonda, atsevišķu Eiropas
Savienības struktūrfondu, Eiropas Kopienas speciālo finanšu
programmu un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta
piedāvāto finansējuma piesaistes iespēju aktīvai izmantošanai,
2007.gadā veikta 10 jaunu sistēmu/apakšsistēmu izstrādes projektu
sagatavošana plānotā 1 projekta vietā;
• No Sodu reģistra plānoto 14000 izziņu vietā juridiskām un fiziskām
personām izsniegtas 7202 izziņas, par kurām tiek iekasēta valsts
nodeva. Izsniegto izziņu skaits 2007.gadā ir samazinājies, jo:
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- 2007.gadā tika mainīta izziņu saņemšanas kārtība, t.i., izziņas vairs
nevar saņemt tiešie radinieki, bet tikai pati persona, par kuru izziņa
tiek sagatavota;
- sākot ar 2006.gadu ir uzsākta informācijas par personu sodāmībām
apmaiņa ar Eiropas Savienības dalībvalstu centrālajām iestādēm;
- samazinājies to gadījumu skaits, kad ziņas nepieciešamas darba
devējam ārvalstīs;
- atsevišķi normatīvie akti nosaka personu sodāmības pārbaudi nevis
regulāri, bet gan pēc noteikta perioda (piem., tas attiecas uz
iestādēm, kas atrodas lidostas „Rīga” teritorijā).
Informācija par pakalpojumiem
2007.gadā tika nodrošināta Centra informācijas sistēmās ietverto ziņu
izsniegšana juridiskām un fiziskām personām normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā.
• Lai saņemtu izziņu par fiziskas personas (ne)sodāmību vai uzliktajiem
administratīvajiem sodiem, fiziska persona:
1) iesniedz privātpersonas pases datu lapas kopiju, uzrādot pases
oriģinālu;
2) samaksā valsts nodevu un pievieno maksājumu uzdevumu;
3) aizpilda pieprasījuma veidlapu;
• Lai saņemtu izziņu par juridiskajai personai piemērotajiem piespiedu
ietekmēšanas līdzekļiem vai par uzliktajiem administratīvajiem
sodiem, juridiskas personas pilnvarots pārstāvis:
1) uzrāda juridiskās personas pārstāvja pilnvarojumu;
2) samaksā valsts nodevu un pievieno maksājumu uzdevumu;
3) aizpilda pieprasījuma veidlapu;
• Informācijas sistēmā “Nederīgo dokumentu reģistrs” ietverto
informāciju par nederīgajiem personu un tiesību apliecinošiem
dokumentiem un to veidlapām normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā
var izmantot privātpersonas pēc tam, kad ar Centru ir noslēgts līgums
par informācijas sniegšanu. 2007.gadā pateicoties „Nederīgo
dokumentu reģistra” izmantošanai tika konstatēti un novērsti 1885
dokumentu nelikumīgas izmantošanas gadījumi;
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• Centra Arhīva nodaļa izskata Padomju Savienības pastāvēšanas laikā
administratīvā kārtā no Latvijas teritorijas izsūtīto personu
iesniegumus un izsniedz reabilitācijas izziņas. Centra Arhīva nodaļa
izsniedz arī izziņas par darba stāžu un darba algu bijušajiem Iekšlietu
ministrijas darbiniekiem;
Detalizētāku
informāciju
par
privātpersonām
pieejamajiem
pakalpojumiem ir iespējams atrast Centra mājas lapā internetā
www.ic.iem.gov.lv
2007.gadā Centrs turpinājis sadarbību ĪUMEPLS Eiropas reģionālā
attīstības fonda Nacionālās programmas „Elektroniskās pārvaldes
infrastruktūras bāzes attīstība un pilnveidošana” projekta „E-pārvaldes
portfelis” aktivitātes „Valsts un pašvaldību institūciju pakalpojumu ieviešana
un elektronizācija” komponentes „aktivitāte Nr.8 ”Pakalpojumu
elektronizācijas pilotprojektu realizācija”” ietvaros, elektronizējot Centra
sniegtos pakalpojumus.
Turpinājās darbs pie iepriekš plānoto elektronisko pakalpojumu ieviešanas:
- Izziņas pieprasīšana par fiziskas personas sodāmību;
- Personu apliecinoša dokumenta pārbaude (publiski pieejamā
datubāzē), vai tas nav iekļauts „Nederīgo dokumentu reģistrā”;
- Izziņas
pieprasīšana
par
privātpersonai
uzliktajiem
administratīvajiem sodiem;
- Iesniegums Valsts policijā;
Papildus tam tika uzsākts darbs pie vēl viena e-pakalpojuma „Izziņas pieprasīšana par juridiskai personai piemērotajiem piespiedu
ietekmēšanas līdzekļiem un administratīvajiem sodiem” izveides. Izstrādātas
pakalpojumu programmatūras prasību specifikācijas un programmatūras
projektējuma apraksti. Organizētas 2 iepirkumu procedūras (ar ĪUMEPLS
finansējumu), kuru ietvaros pasūtīti darbi, kas nepieciešami e-pakalpojumu
ieviešanai, tādi kā Centra lietvedības sistēmas funkcionalitātes uzlabošana,
un Integrētās valsts informācijas sistēmas saskarnes un funkcionalitātes ar
Centru veidošana;
Pakalpojumu elektronizācijas termiņš, ņemot vērā projektā iesaistīto
iestāžu skaitu un e-pakalpojumu izvietošanas portāla izveides gaitu, tika
pagarināts.
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BUDŽETA INFORMĀCIJA
Valsts budžeta finansējums un tā izlietojums
(latos)
Nr.
p.k.

Finanšu līdzekļi

Iepriekšējā
gadā
(faktiskā
izpilde)

1.

Finanšu resursi izdevumu
segšanai (kopā)
1.1.
dotācijas
1.2.
maksas pakalpojumi un citi
pašu ieņēmumi
1.3.
ārvalstu finanšu palīdzība
2.
Izdevumi (kopā)
2.1.
uzturēšanas izdevumi (kopā)
2.1.1. subsīdijas un dotācijas, tai
skaitā iemaksas
starptautiskajās organizācijās
2.1.2. pārējie uzturēšanas izdevumi
2.2.
izdevumi kapitālieguldījumiem

Pārskata gadā
apstiprināts
faktiskā izpilde
likumā

4 096 376

10 780 609

10 394 148

1 892 845

5 364 526

5 364 526

93 464

162 000

94 552

2 110 067
3 835 441
1 972 473

5 254 083
10 780 609
3 102 746

4 935 070
10 613 526
2 957 152

1 972 473
1 862 968

3 102 746
7 677 863

2 957 152
7 656 374

Centra veiktie un pasūtītie pētījumi un to galvenie rezultāti
Nepieciešamība apzināt pastāvošās problēmas un nodrošināt
atgriezenisko saiti ar Centra pārziņā esošo informācijas sistēmu lietotājiem
iniciēja aptaujas „Par informācijas sistēmu darbības raksturojumiem”
veikšanu par tiesību aizsardzības iestāžu darbinieku (Centra Informācijas
sistēmu lietotāju) apmierinātību ar Centru un Centra pārziņā esošo
informācijas sistēmu darbību. 2006.gadā tika izstrādāta aptaujas anketa un
veikta programmatūras izpēte anketas pielāgošanai Web vidē (lai atvieglotu
sniegtās informācijas apkopošanu un analīzi). Pēc tam tika veiktas
darbinieku aptaujas vairākās Rīgas rajona policijas pārvaldes nodaļās ar
mērķi veikt aptaujas anketas precizēšanu. 2007.gada beigās tika apkopoti
veiktās aptaujas „Par informācijas sistēmu darbības raksturojumiem”
rezultāti un izstrādāts attiecīgs pārskats.
Par aptaujas rezultātu pieejamību (Centra portālā) tika informēti
Centra informācijas sistēmu lietotāji no Valsts policijas, Valsts robežsardzes,
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes un Valsts ugunsdzēsības un
glābšanas dienesta.
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Sadarbības partneru finansēto programmu un ārvalstu ieguldījumu
programmu ietvaros īstenoto projektu sasniegtie rezultāti un līdzekļu
izlietojums
2007.gadā Centrā tika realizēti sekojoši projekti „Schengen Facility”
finanšu programmas projekti:
• Nr.IeM IC/1/11 „N.SIS nodaļas, SIRENE biroja darbinieku un citu SIS
lietotāju apmācība”;
• Nr.IeM IC/2/12 „Iekšlietu ministrijas datu pārraides tīkla drošības
attīstīšana”;
• Nr.IeM IC/3/29 „Latvijas Nacionālās Šengenas informācijas sistēmas
tehniskā sagatavošana savienošanai ar Centrālo Šengenas
informācijas sistēmu” realizācija.
Kopējais 2007.gadā apgūtais finansējums sastāda Ls 6 167 926.00 Ls kas
sastāv no:
• 994 238.00 Ls - dotācija no vispārējiem ieņēmumiem ( valsts
nacionālais līdzfinansējums );
• 5 173 688.00 Ls - ārvalstu finanšu palīdzība
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PERSONĀLS
• Amatu vietu skaits 2007. gadā bija 186 darbinieki, vidējais
darbinieku skaits – 161;
• Centra personāla izglītība uz 2007 gadu:
9
9
9
9

Akadēmiskā vai otra līmeņa augstākā izglītība - 58;
Pirmā līmeņa augstākā izglītība - 9;
Vidējā profesionālā izglītība - 18;
Vidējā izglītība – 77;
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• Darbinieku mainība 17,2% (2006.gadā – 22,3%)
• Sadalījums pa vecumu un dzimuma grupām:
9
9
9
9
9

No
No
No
No
No

15-19
20-24
25-39
40-59
60 un vairāk

vīrieši - 0 sievietes - 0;
vīrieši - 17 sievietes – 11;
vīrieši - 32 sievietes – 56;
vīrieši - 9 sievietes – 32;
vīrieši - 1 sievietes – 3.
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KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU
Pasākumi, kas veikti sabiedrības informēšanai un izglītošanai un sabiedrības
viedokļa izzināšanai par apmierinātību ar valsts iestādes darba kvalitāti:
• No „Noziedzīgu nodarījumu reģistra” un „Administratīvos pārkāpumus
izdarījušo personu reģistra”, saskaņā ar noteikumiem par Valsts
statistiskās informācijas programmu, ik gadu tiek sniegtas ziņas
Centrālajai statistikas pārvaldei par likumpārkāpumiem;
• Centra mājas lapā tiek ievietoti iepriekšējo gadu publiskie pārskati,
svarīgākās aktualitātes un tuvākie notikumi. Tāpat mājas lapā ir
pieejami arī statistiski pārskati par noziedzīgajiem nodarījumiem un
administratīvajiem pārkāpumiem, meklēšanā izziņotajiem un
atrastajiem transportlīdzekļiem, kā arī kriminālā statistika un
„Nederīgo dokumentu reģistra statistika”.
Mājas lapā ietverta informācija par Centra darbību, funkcijām,
uzdevumiem, vēsturi, struktūru, kontaktinformācija, informācija par
pakalpojumiem, pārziņā esošajām informācijas sistēmām, normatīvo
aktu apkopojums un cita informācija. Galvenās mājas lapas sadaļas ir
tulkotas arī angļu un krievu valodās;
• Centra mājas lapā regulāri tiek ievietotas dažādas aptaujas un ir
nodrošināta iespēja nosūtīt jautājumus.
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PLĀNI NĀKAMAJAM GADAM
Nākamā gada prioritātes
• uzsākt Eiropas Kopienas speciālajās finanšu programmas
„Krimināltiesības” (apakšprogrammas „Sodāmības reģistru savstarpējā
saikne”) ietvaros pieteiktā projekta „Nacionālā Sodu reģistra
pilnveidošana informācijas apmaiņai starp Eiropas Savienības
Dalībvalstu sodāmības reģistriem” realizēšanu;
• uzsākt ieviešanas pasākuma plāna izstrādi „Padomes lēmuma
projekta par Padomes lēmuma 2008/.../TI par pārrobežu sadarbības
pastiprināšanu terorisma un citu smagu noziegumu apkarošanā
ieviešanu”;
• uzsākt Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta prioritātes
„Šengena” ietvaros pieteikto projektu - „Latvijas Republikas Soda
reģistra uzskaites pilnveidošana” (LV0035) un „Nacionālās Šengenas
informācijas sistēmas un SIRENE biroja tehnoloģisko un informatīvo
resursu palīdzības procesu pārvaldības sistēmas ieviešana, izmantojot
ITIL standartu” (LV0036) realizēšanu;
• uzsākt Eiropas Savienības Ārējo robežu fonda ietvaros pieteiktā
projekta attiecībā uz Biometrijas datu apstrādes sistēmas, Iekšlietu
ministrijas Integrētās informācijas sistēmas un SIS II savstarpēju
sasaisti realizēšanu;
• pabeigt visu Integrētās iekšlietu informācija sistēmas apakšsistēmu
ieviešanu ekspluatācijā;
• pabeigt plānoto e-pakalpojumu ieviešanu Centrā;
• Latvijas pievienošanās Šengenas līgumam
Biometrijas datu apstrādes sistēmas izveide;

nodrošināšana

• SIS darbības nodrošināšana;
• darba samaksas paaugstināšana Centrā nodarbinātajiem;
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–

• Noziedzīgus nodarījumus izdarījušo personu manuālajā kartotēkā
esošās informācijas digitalizēšanas turpināšana (pamatojums Ministru
kabineta 2006.gada 4.aprīļa protokola Nr.19 64§);
• pabeigt Iekšlietu ministrijas administratīvo ēku kompleksa Čiekurkalna
1.līnijā 1 lokālā datu pārraides tīkla iekārtu uzstādīšanas darbu
organizēšanu;
• pabeigt FADO Nacionālās informācijas sistēmas izveidi, nodrošināt
nacionālo dienestu pieslēgumu iFADO sistēmai, informācijas ievadi un
aktualizāciju FADO par autentiskiem dokumentiem un dokumentu
viltojumiem, FADO nacionālās sistēmas attīstību un robežkontroles
punktu pieslēgšanu pie FADO 1.līmeņa (ekspertu) informācijas;
• veikt informācijas sistēmu darbību regulējošo tiesību aktu
pilnveidošanu un izstrādāt:
o Ministru kabineta 22.11.2005. noteikumu Nr.878 „Noteikumi
par nederīgo dokumentu reģistru” grozījumu projektu, paredzot
elektroniskā pakalpojuma par informācijas pārbaudi „Nederīgo
dokumentu reģistrā ieviešanu”;
o Ministru kabineta 22.08.2006. instrukcijas Nr.9 „Viltoto un
autentisko dokumentu (False and Authentic Documents)
informācijas
sistēmas
veidošanas,
aktualizēšanas
un
izmantošanas kārtība” grozījumu projektu, paredzot FADO datu
iekļaušanu iFADO un PRADO;
o Ministru kabineta noteikumu projektu „Kriminālprocesā
iesaistīto personu kriminalistiskā raksturojuma un fotoattēlu
reģistra noteikumi”;
o Ministru kabineta noteikumu projektus par kārtību, kādā tiek
uzkrāta un apstrādāta informācija par meklējamajiem
transportlīdzekļiem un transportlīdzekļu reģistrācijas valsts
numura zīmēm un par meklējamām mantām.
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Centra kredītsaistības
Uz 2007.gada beigām izveidojušās kredītsaistības par kopējo summu
Ls 5 518 231. Lielāko daļu no kredītsaistībām veido nākamo periodu
ieņēmumi, kas sastāda 98.79% no kopējās saistību summas. Šajā summā
ietilpst Eiropas Komisijas finansētie Šengenas finanšu konvencijas
programmas projektu ilgtermiņa un īstermiņa nākamo periodu ieņēmumi.

Pārskata elektroniskā versija pieejama Centra mājas lapā internetā
www.ic.iem.gov.lv

Centra priekšnieks

Jānis Rītiņš
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