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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.
Ar 2009.gada 1.jūliju Iekšlietu ministrijas pakļautībā esošās tiešās
pārvaldes iestāde – Sakaru centrs tiek pievienots Centram, kurš ir Sakaru
centra funkciju, tiesību, saistību, mantas, finanšu līdzekļu, lietvedības un
arhīva pārņēmējs.

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.
izveidot, pārvaldīt un uzturēt ministrijas sakaru sistēmas;
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• nodrošināt ministrijas sakaru sistēmu nepārtrauktu darbību un
funkcionalitāti.

•

•

•
•

•
•
•
•
•

•

•
•

•

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;
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;
izstrādāt plānus un shēmas ministrijas sakaru sistēmu izveidošanai un
attīstīšanai, kā arī analizēt un novērtēt esošo sakaru sistēmu stāvokli;
izstrādāt elektronisko sakaru un radiosakaru sistēmu darbības plānus
un ministrijas sakaru sistēmu izmantošanas tehniskos noteikumus un
uzraudzīt to ievērošanu;
izveidojot atsevišķus lokālos tīklus, nodrošināt ministrijas sakaru
sistēmas darbību ārkārtas vai krīzes situāciju un svarīgu valsts
pasākumu laikā;
sagatavot tehniskos uzdevumus ministrijas sakaru sistēmu
projektēšanai, rekonstrukcijai un inženierkomunikāciju būvniecībai;
piedalīties tādu finanšu resursu plānošanā, kuru izlietojums ir saistīts
ar ministrijas sakaru sistēmu iegādi, ierīkošanu un darbības
nodrošināšanu;
koordinēt ministrijas padotībā esošo iestāžu darbu ministrijas sakaru
sistēmu ekspluatācijas nodrošināšanā, uzraudzīt sakaru līdzekļu
tehnisko stāvokli un organizē to remontu;
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• plānot un organizēt ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu
darbinieku apmācību elektronisko sakaru un radiosakaru tehnikas
lietošanā;
• piedalīties nolietotās elektronisko sakaru un radiosakaru tehnikas
norakstīšanā ministrijas padotībā esošajās iestādēs;
• koordinēt un vadīt ministrijas sakaru sistēmu piekļuvi publiskajiem un
privātajiem tīkliem valstī;
• nodrošināt ministrijā un tās padotībā esošajās iestādēs esošo mobilo
un pārnēsājamo radiostaciju uzskaiti, plānot un nodrošināt ministrijai
piešķirto radiofrekvenču izmantošanu;
• koordinēt ministrijas padotībā esošo iestāžu darbu
informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomā;
• piedalīties ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu valsts
iepirkumu komisijās informācijas un komunikācijas
tehnoloģiju jomā;
• piedalīties nacionālo pozīciju sagatavošanā par Eiropas
Savienības tiesību aktu projektiem informācijas un
komunikācijas tehnoloģiju jomā iekšlietu nozarē;
• koordinēt ministrijas padotībā esošo iestāžu darbu, kas
saistīts ar Eiropas Savienības koplietošanas informācijas
sistēmu un informācijas apmaiņas mehānismu izmantošanu
un attīstību;
• pildīt citus normatīvajos aktos noteiktos uzdevumus.
Īstenotās budžeta programmas(apakšprogrammas)

Centrs 2009.gadā savā darbībā īsteno budžeta programmas „Iekšlietu
ministrijas vienotā sakaru un informācijas sistēma” apakšprogrammu
„Informācijas sistēmu uzturēšana un vadība”.

Pārskata gada galvenie uzdevumi
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• 2009.gada 9.februārī Centra pārziņā esošajā Integrētajā iekšlietu
informācija sistēmā (turpmāk –IIIS) tika ieviesta jauna apakšsistēma
„Ceļu policijas reģistrs” (CPR);
• 2009.gada 18.septembrī tikai pabeigta Valsts policijas (VP) pārziņā
esošās informācijas sistēmas „Elektroniskais notikumu žurnāls” (ENŽ)
integrācija IIIS.
Lai risinātu organizatoriskās un juridiskās problēmas, kas
saistītas ar ENŽ un CPR iekļaušanu IIIS ar Iekšlietu ministrijas (IeM)
2009.gada 18.februāra rīkojumu Nr.324 tika izveidota speciāla darba
grupa, kuras sastāvā darbojās IeM, VP un Centra pārstāvji. VP un
Centrs ir sagatavojuši vairākus normatīvo aktu projektus (grozījumi
Ceļu satiksmes likumā, Sodu reģistra likumā, izstrādāts jauns Ministru
kabineta noteikumu projekts „Ceļu satiksmes negadījumu, tajos
cietušo un bojā gājušo personu reģistrācijas un uzskaites noteikumi”,
kam jāaizstāj iepriekšējie atbilstoši Ministru kabineta noteikumi),
kuriem būtu jāregulē ar sistēmas darbību saistītos jautājumus pēc CPR
un ENŽ integrēšanas IIIS. Papildus tam Centrs sadarbībā ar VP ņēma
dalību arī Ministru kabineta 2006.gada 31.janvāra noteikumu Nr.92
„Noteikumi par valsts budžeta un pašvaldību budžetu izdevumu
atlīdzināšanas apmēru un kārtību, nodrošinot ārstēšanu, rehabilitāciju,
tehniskos palīglīdzekļus un pensiju un pabalstu izmaksas” un Ministru
kabineta 2007.gada 27.novembra noteikumu Nr.801 „Noteikumi par
sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības
obligātās apdrošināšanas informācijas sistēmas darbībai nepieciešamo
datu apjomiem un veidiem, datu ievades, apmaiņas un izmantošanas
kārtību” grozījumu izstrādē. CPR un ENŽ integrēšanas IIIS galvenais
ieguvums ir vienotas tehnoloģiskās platformas ieviešana, vienotas
lietotāju saskarnes izmantošana, dažādu reģistru savstarpēja
integrēšana un datu dublēšanās novēršana vairākās informācijas
sistēmās;
• veikti FADO (Eiropas Savienības koplietošanas informācijas sistēma
False and Authentic Documents Online) nacionālās sistēmas
konfigurēšanas darbi. VP Kriminālistikas pārvaldē sagatavota un
pieslēgta darba vieta FADO 1.līmeņa (ekspertu) aizsargātajam tīklam,
t.sk. sagatavots dators, kā arī uzstādīti visi nepieciešamie sertifikāti
darbam ar FADO, kā arī tiek nodrošināta šīs sistēmas vienkāršotā
versija - iFado. Saņemta pieslēguma punkta akreditācija. Pārējās
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pieslēguma vietās (galvenokārt, Valsts robežsardzē) tiek nodrošināta
sertifikātu uzstādīšana, tehniska rakstura konsultācijas, veikta visu
Latvijas lietotājiem izdalīto sertifikātu nomaiņa ieslēguma punktu
uzturēšanai;
• veikti Biometrijas datu apstrādes sistēmas izveides pasākumi (ERAF
projekts), pabeigta iepirkuma procedūra par sistēmas tehniskās
specifikācijas izstrādi un tās izpildes autoruzraudzību. Noslēgts līgums
ar konkursa uzvarētāju, pieņemti līguma ietvaros izpildītāja izstrādātie
nodevumi, kas izmantojami par pamatu projekta nākamās kārtas
īstenošanai;
• turpināta Eiropas Savienības programmas „Criminal Justice” projekta
Nr. JLS/2007/JPEN/059-CR “Nacionālā Sodu reģistra pilnveidošana
informācijas apmaiņai starp Eiropas Savienības dalībvalstu sodāmības
reģistriem” realizācija. Izstrādāta Kriminālprocesa atbalsta sistēmas
programmatūra un atskaišu modulis, ka arī informācijas apmaiņas
modulis ar Eiropas Savienības dalībvalstīm. Veikta sistēmas
testēšana. Izstrādāts sistēmas darbību regulējošs Ministru kabineta
noteikumu
projekts
„Kriminālprocesa
informācijas
sistēmas
noteikumi”.
• turpināts Eiropas Kopienas speciālās finanšu programmas
„Noziedzības prevencija un apkarošana” ietvaros realizējamais
projekts „Noziedzīgo nodarījumu rezultātā cietušo personu datu bāzes
izveide”. Projekta ietvaros organizēti pieredzes izpētes braucieni uz
projekta partnervalstīm – Lietuvas Republiku un Polijas Republiku,
izanalizēti un savstarpēji salīdzināti projekta partnervalstīs
pielietojamie tehniskie un funkcionālie risinājumi, izstrādāta sistēmas
provizoriskā datu struktūra, veikts valsts iepirkums un noslēgts līgums
ar risinājuma izstrādātāju, izstrādāta programmatūras prasību
specifikācijas sākotnējā versija, organizētas ap 20 ar projekta
realizāciju saistītas sanāksmes un intervijas ar potenciālajiem
lietotājiem un datu sniedzējiem, uzsākta risinājuma darbību
reglamentējošā tiesību akta izstrāde;
• uzsākts Eiropas Kopienas speciālās finanšu programmas „Noziedzības
prevencija un apkarošana” ietvaros realizējamais projekts „Zagto un
zudušo kultūras vērtību uzskaites pilnveidošana kultūras vērtību
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kontrabandas novēršanai un apkarošanai”. Projekta ietvaros organizēti
pieredzes izpētes braucieni uz projekta partnervalstīm – Lietuvas
Republiku, Igaunijas Republiku, Francijas Republiku un Itālijas
Republiku, izanalizēti projekta partnervalstīs pielietojamie tehniskie
un funkcionālie risinājumi, veikts valsts iepirkums un noslēgti līgumi
ar kultūras objektu apraksta un fotoattēlu veidošanas metodoloģijas
izstrādē iesaistītajiem ekspertiem, izstrādāta kultūras objektu apraksta
un fotoattēlu veidošanas metodoloģijas (piem., dažādas datu
vārdnīcas, instrukcijas u.c.) sākotnējā versija, organizētas ap 20 ar
projekta realizāciju saistītas sanāksmes ar potenciālajiem lietotājiem
(t.sk., ar reliģiskām organizācijām un privātām iestādēm), noteikts
ieviešamā publiskā e-pakalpojuma provizoriskais saturs un
funkcionalitāte, noteikti tehnisko izstrāžu/pilnveidojumu virzieni un
veikta sākotnējā analīze, uzsākta risinājuma darbību reglamentējošā
tiesību akta izstrāde;
• uzsākts transnacionālais projekts "Notiesāto personu identifikācijas
iespēju paaugstināšana". Uzsākta situācijas analīze un veicamo
tehnisko risinājumu detalizācija;
• uzsākts transnacionālais projekts "Nepilngadīgo personu atbalsta
informācijas sistēmas izveide". Uzsākta situācijas analīze un veicamo
tehnisko risinājumu detalizācija;
• uzsākts transnacionālais projekts "Integrētā starptautiskā datu
meklēšanas risinājuma ieviešana". Uzsākta situācijas analīze un
veicamo tehnisko risinājumu detalizācija;
• pabeigts 2006.gadā uzsāktais Centra Noziedzīgus nodarījumus
izdarījušo personu manuālās kartotēkas digitalizācijas process un
uzsākta digitalizētās informācijas datu kvalitātes pārbaudes un
aktualizācijas process;
• veikta Eiropas Parlamenta vēlēšanām pieteikto deputātu atbilstības
pārbaude Eiropas Parlamenta vēlēšanu likuma 5.panta pirmās daļas
2., 3., 4. vai 5. punktā minētajiem ierobežojumiem;
• veikta Pašvaldību vēlēšanām pieteikto deputātu kandidātu atbilstības
pārbaude „Pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes
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vēlēšanu likuma” 9.panta pirmās daļas 1., 3., 4. vai 8.punktā
minētajiem ierobežojumiem;
• Eiropas Komisijas sagatavošanas Anketas aizpildīšana, prezentāciju
un 2009.gada 02. un 28.septembra sanāksmes ar Latvijas
Republikas nacionālajiem un Eiropas Komisijas pārstāvjiem
organizēšana un sagatavošana saistībā ar informācijas apmaiņu par
trešo valstu notiesāto personu indeksa izveidošanu, pildot SPOC
koordinatora funkcijas.

FINANŠU RESURSI UN IESTĀDES DARBĪBAS REZULTĀTI
Valsts budžeta finansējums un tā izlietojums
(latos)
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Nr.
p.k.

Finansiālie rādītāji

Iepriekšējā gadā
(faktiskā izpilde)

Pārskata gadā

1.

Finanšu resursi izdevumu
segšanai (kopā)

3 399 383

apstiprināts
likumā
4 447 487

1.1.
1.2.

dotācijas
maksas pakalpojumi un citi
pašu ieņēmumi

3 013 495
96 860

3 906 485
125 140

3 906 485
62 510

1.3.
1.4.
2.
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.

ārvalstu finanšu palīdzība
ziedojumi un dāvinājumi
Izdevumi (kopā)
uzturēšanas izdevumi (kopā)
kārtējie izdevumi
procentu izdevumi
subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un
starptautiskā sadarbība
uzturēšanas izdevumu
transferti
izdevumi
kapitālieguldījumiem

289 028

415 862

25 832

2 903 010
2 878 271
2 878 271
-

4 545 575
4 267 550
4 267 550
-

4 306 987
4 267 550
4 267 550
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.1.4.

2.1.5.
2.2.

24 739

278 025

faktiskā
izpilde
3 994 827

267 621

Budžeta programmas un apakšprogrammas, kuru finanšu līdzekļi izlietoti
iestādes darbības nodrošināšanai
1. Iekšlietu ministrijas vienotā sakaru un informācijas sistēma, Vienotās
sakaru sistēmas darbības nodrošināšana (02.01.00);
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2. Iekšlietu ministrijas vienotā sakaru un informācijas sistēma,
Informācijas sistēmu uzturēšana un vadība (02.02.00);
3. Iekšlietu politikas plānošana (01.00.00.);
4. Materiāltehniskā apgāde, Būvniecība un centralizētais iepirkums
(32.02.00.);
5. Bērna piedzimšanas pabalsti amatpersonām ar speciālajām dienesta
pakāpēm (33.00.00.);
6. Eiropas ekonomiskās zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas
valdības divpusējā finanšu instrumenta finansētie projekti (34.00.00);
7. Eiropas Reģionālā fonda (ERAF) projektu īstenošana (2007-2013)
(37.00.00).
Darbības stratēģijās plānotās budžetu programmu un apakšprogrammu
ietvaros finansētās galvenās aktivitātes un to mērķi, plānotie darbības
rezultāti, kā arī rezultātu izpildes analīze

• 2009.gadā no Sodu reģistra juridiskām un fiziskām personām tika
izsniegtas 11050 izziņas, par kurām tiek iekasēta valsts nodeva.
Izsniegto izziņu skaits 2009. gadā ir palielinājies.
Sakarā ar iepriekš minēto ir pilnveidota kārtība, kādā privātpersonas
var pieprasīt un saņemt izziņas par savu (ne)sodāmību. Informācijas
centrā klientu ērtībai ir mainīti pieņemšanas laiki izziņu pasūtīšanai
un izsniegšanai (pieņemšanas laiki tika pagarināti).
Turklāt, uz doto brīdi arī ir pieejami sekojoši elektroniskie
pakalpojumi:
• „Izziņas pieprasīšana par fiziskas personas sodāmību”;
• „Izziņas pieprasīšana par privātpersonai uzliktajiem
administratīvajiem sodiem”;
• „Izziņas pieprasīšana par juridiskai personai piemērotajiem
piespiedu ietekmēšanas līdzekļiem un administratīvajiem
sodiem”.
2009.gadā, izmantojot minētos elektroniskos pakalpojumus, no Sodu
reģistra juridiskām un fiziskām personām tika izsniegtas 2690
izziņas, par kurām arī tiek iekasēta valsts nodeva.
Ir izstrādāta iespēja izziņas pasūtīt un saņemt Latvijas Republikas
vēstniecībās par kurām arī tiek iekasēta valsts nodeva.
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Privātpersona var saņemt izziņu no Sodu reģistra ne tikai ierodoties
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrā, bet arī pa pastu, ierakstītā
vēstulē.
- sākot ar 2006. gadu ir uzsākta informācijas par personu
sodāmībām
apmaiņa ar Eiropas Savienības dalībvalstu
centrālajām iestādēm;
- palielinājies 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).
•

Pabeigta Noziedzīgus nodarījumus izdarījušo personu manuālajā
kartotēkā esošās informācijas datorizācija (100% no ievadāmās
informācijas apjoma), kopā aptuveni 700 000 kartiņas (saskaņā ar
Ministru kabineta 2006.gada 4.aprīļa lēmumu (sēdes protokols
Nr.19 64.§));

•

2009.gadā tiešsaistes režīmā Centra informācijas sistēmās veikti
8984978 informācijas pieprasījumi, salīdzinot ar atbilstošu
pieprasījumu skaitu 2008.gadā (5102761 pieprasījumi) vērojams
nozīmīgs pieprasījumu skaita pieaugums, kas liecina par arvien
aktīvāku Centra informācija sistēmu izmantošanu tiešsaistes režīmā;

•

Centra informācijas sistēmu autorizēto tiešsaistes lietotāju skaits
2009.gadā - vairāk kā 16000 lietotāju, salīdzinot ar lietotāju skaitu
2008.gadā (15723 lietotāji) vērojams lietotāju skaita pieaugums, kas
liecina par Centra informācijas sistēmās uzkrātās informācijas
izmantošanas nepieciešamības palielināšanos.
Sadarbības partneru finansēto programmu un ārvalstu ieguldījumu
programmu ietvaros īstenoto projektu sasniegtie rezultāti un līdzekļu
izlietojums

2009.gadā Centrā tika realizēti sekojoši projekti:
1. Eiropas ekonomiskās zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas
valdības divpusējā finanšu instrumenta finansētie projekti:
1.1. Nr.LV0035 "Latvijas Republikas Soda reģistra uzskaites
pilnveidošana”
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1.2. Nr.LV0036 "Nacionālās Šengenas informācijas sistēmas
un SIRENE biroja tehnoloģisko un informatīvo resursu
palīdzības procesu pārvaldības sistēmas ieviešana,
izmantojot ITIL standartu"
2. Eiropas
Savienības
programmas
vispārējās
programmas
"Pamattiesības un tiesiskums" projektu un pasākumu īstenošana
ietvaros tika realizēti sekojoši projekti:
2.1. Nr.JLS/2007/JPEN/059-CR “Nacionālā Sodu reģistra
pilnveidošana informācijas apmaiņai starp Eiropas
Savienības dalībvalstu sodāmības reģistriem”;
2.2. Nr.JLS/2007/ISEC/414 „Noziedzīgu nodarījumu rezultātā
cietušo personu datu bāzes izveide”.
3. Eiropas Savienības pamatprogrammas "Drošība un brīvību
garantēšana" projektu un pasākumu īstenošanas ietvaros tika
finansēti sekojoši projekti:
3.1. (2007-2013)Nr.JLS/2008/ISEC/103 „Zagto un zudušo
kultūras vērtību uzskaites pilnveidošana kultūras vērtību
kontrabandas novēršanai un apkarošanai”;
3.2. JLS/2008/ISEC/104
„Ģeogrāfiski
analītiskās
informācijas sistēmas izstrāde nelikumīgās narkotiku
aprites ierobežošanai”.
4. Eiropas
Reģionālā
fonda
(EFRAF)
projekts
Nr.3DP/3.2.2.1.1/08/IPIA/IUMEPLS/001
”Biometrijas
datu
apstrādes sistēmas izveide”.

Kopējais 2009.gadā apgūtais finansējums sastāda Ls 1 083 635.00 Ls kas
sastāv no:
• 776 012.00 Ls - dotācija no vispārējiem ieņēmumiem ( valsts
nacionālais līdzfinansējums );
307 623.00 Ls - ārvalstu finanšu palīdzība.

Informācija par pakalpojumiem, uzlabojumiem pakalpojumu pieejamības
un kvalitātes nodrošināšanā
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• 2009. gadā tika nodrošināta Centra informācijas sistēmās ietverto
ziņu izsniegšana juridiskām un fiziskām personām normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā;
• 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. 2009. gadā pateicoties „Nederīgo
dokumentu reģistra” izmantošanai, tika konstatēti un novērsti 1577
dokumentu nelikumīgas izmantošanas gadījumi;
• 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

Novērtējums par stratēģijas ieviešanu
2009.gadā ir noslēgts stratēģijas plānošanas cikls 2007. –
2009.gadam, kad Centrs īstenoja savu darbības stratēģiju ar Ministru
kabineta 2006.gada 7.novembra rīkojumu Nr.880 apstiprinātās Iekšlietu
ministrijas darbības stratēģijas 2007. – 2009.gadam ietvaros.
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Centrs savu darbības stratēģiju īstenoja, izpildot budžeta programmas
„Iekšlietu ministrijas vienotā sakaru un informācijas sistēma”
apakšprogrammas „Informācijas sistēmu uzturēšana un vadība” ietvaros
paredzētos pasākumus. Šīs budžeta apakšprogrammas mērķis ir veicināt
noziedzības novēršanu un apkarošanu, sabiedriskās kārtības un drošības
aizsardzību, izmantojot informācijas apstrādes un analīzes līdzekļus.
Centra primārais uzdevums ir uzturēt tā kompetencē esošas
informācijas sistēmas, pilnveidot, līdz ar to attīstīt sistēmas un saistīto
infrastruktūru, lai efektīvi nodrošinātu kvalitatīvas informācijas izsniegšanu
informācijas sistēmu lietotājiem.
Stratēģijas darbības laikā Centrs ir sasniedzis plānotos rezultātus
(skat. tabulu zemāk):

Rezultatīvais rādītājs
Noziedzīgus nodarījumus izdarījušo
personu manuālajā kartotēkā
esošās informācijas datorizācija (%
no ievadāmās informācijas
apjoma), kopā aptuveni 700 000
kartiņas (saskaņā ar Ministru
kabineta 2006.gada 4.aprīļa
lēmumu (sēdes protokols Nr.19
64.§))
No Sodu reģistra juridiskām un
fiziskām personām izsniegtas
izziņas, par kurām tiek iekasēta
valsts nodeva
Tiešsaistes režīmā veikto
informācijas pieprasījumu skaits
Informācijas centra informācijas
sistēmu autorizēto tiešsaistes
lietotāju skaits

2006

2007

2008

2009

10

30

60

100

9094

7202

9467

11049

3606930

3784872

5102761

8984978

10139

13574

15723

Vairāk kā
16000

Analizējot stratēģijā plānoto mērķu sasniegšanu, secināms, ka
galvenie kavējošie faktori mērķu sasniegšanai ir nepietiekama finansējuma
pieejamība. Novērtējot stratēģijas darbības laikā un dotajā brīdī esošo
situāciju, redzams, ka pārsvarā visi informācijas sistēmu izveides un
attīstības projekti tiek realizēti Eiropas Savienības struktūrfondu, speciālo
finanšu programmu vai ārvalstu finanšu palīdzības instrumentu ietvaros.
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Bieži vien iepriekšminētie finanšu instrumenti ietver īpašus nosacījumus
finansējuma saņemšanai, kas ne vienmēr sakrīt ar Centra apzinātajām
nepieciešamībām informācijas sistēmu izveides jomā, tādejādi nevar tikt
realizēti visi plānotie informācijas sistēmu projekti. Veidojot jauna
plānošanas cikla stratēģiju, ņemot vērā pašreizējo ekonomisko situāciju,
īpaši tiks likts uzsvars uz iestādes darbības optimizāciju, skaidri izvērtējot
un definējot Centra darbības mērķus un sniedzamos pakalpojumus, to
lietderību, pieejamības līmeni un tajos izmantoto resursu apjomu. Šī
uzdevuma sasniegšanu sekmē 2008.gadā uzsāktais Norvēģijas valdības
divpusējā finanšu instrumenta prioritātes „Šengena” projekta Nr. LV0036
„Nacionālās Šengenas informācijas sistēmas un SIRENE biroja tehnoloģisko
un informatīvo resursu palīdzības procesu pārvaldības sistēmas ieviešana,
izmantojot ITIL standartu” realizācija (projekta virsmērķis ir nodrošināt
Iekšlietu ministrijas iestāžu un citu tiesību aizsargājošo iestāžu darbiniekiem
Centra uzturēto informācijas sistēmu pieejamību un lietošanu veicot drošu
un efektīvu IT resursu pārvaldību).
Kā īpaši nozīmīga sastāvdaļa Centra darbības mērķu sasniegšanā,
turpmāk uzsvars tiks likts uz Eiropas Savienības un ārvalstu finanšu
instrumentu piedāvāto iespēju izmantošanu Centra kompetencē ietilpstošo
uzdevumu izpildei.

Pārskats par iestādes vadības un darbības uzlabošanas sistēmām efektīvas
darbības nodrošināšanai, kā arī informācija par veiktajām strukturālajām
reformām un reorganizācijām
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Ar Ministru kabineta 2009.gada 6.maija rīkojumu Nr.289 (prot. Nr.
29 45.§) „Par Iekšlietu ministrijas Sakaru centra reorganizāciju” Iekšlietu
ministrijas Informācijas centram ar 2009.gada 1.jūliju ir pievienots Iekšlietu
ministrijas Sakaru centrs un nodotas sekojošas tā funkcijas:
1. izveidot, pārvaldīt un uzturēt ministrijas sakaru sistēmas;
2. nodrošināt ministrijas sakaru sistēmu nepārtrauktu darbību
un funkcionalitāti.
Ar IeM 2009.gada 30.novembra rīkojumu Nr.2559 „Par Iekšlietu
ministrijas struktūrvienības reorganizāciju un funkciju pārdali” Iekšlietu
ministrijas Informācijas centram ar 2010.gada 1.janvāri nodoti sekojoši IeM
Informātikas un sakaru nodaļas uzdevumi:
1. koordinēt ministrijas padotībā esošo iestāžu darbu
informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomā;
2. piedalīties ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu valsts
iepirkumu komisijās informācijas un komunikācijas
tehnoloģiju jomā;
3. piedalīties nacionālo pozīciju sagatavošanā par Eiropas
Savienības tiesību aktu projektiem informācijas un
komunikācijas tehnoloģiju jomā iekšlietu nozarē;
4. koordinēt ministrijas padotībā esošo iestāžu darbu, kas
saistīts ar Eiropas Savienības koplietošanas informācijas
sistēmu un informācijas apmaiņas mehānismu izmantošanu
un attīstību.
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PERSONĀLS

• Amatu vietu skaits 2009. gadā bija 200 darbinieki, vidējais
darbinieku skaits – 176;
• Centra personāla izglītība uz 2009. gadu:
9
9
9
9

Akadēmiskā vai otra līmeņa augstākā izglītība
Pirmā līmeņa augstākā izglītība
Vidējā profesionālā izglītība
Vidējā izglītība

- 90;
- 15;
- 18;
- 53;

Centra personāla izglītība uz 2009. gadu

30%

51%
10%
9%

Akadēmiskā vai otrā līmeņa augstākā izglītība

Pirmā līmeņa augstākā izglītība

Vidējā profesionālā izglītība

Vidējā izglītība

Personāla izglītība 2009./2008.gadā

Vidējā izglītība
Vidējā profesionālā izglītība

2008.gads

Pirmā līmeņa augstākā izglītība

2009.gads

Akadēmiskā vai otrā līmeņa augstākā
izglītība
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• Darbinieku mainība 14% (2008. gadā – 20 %)
• Sadalījums pa vecumu un dzimuma grupām:
9
9
9
9

No
No
No
No
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40-59
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vīrieši
vīrieši
vīrieši
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sievietes
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8;
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3.
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sievietes

40-59

No 60 un vairāk

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, nederīgiem personu apliecinošiem
dokumentiem.
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.

Sadarbība ar nevalstisko sektoru
• Projektu „Noziedzīgu nodarījumu rezultātā cietušo personu datu bāzes
izveide” un „Nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēmas
izveide” ietvaros veikta sadarbība ar Sabiedriskās politikas centru
PROVIDUS.
• Projekta pieteikuma „Dzimumnoziedznieku uzskaites pilnveidošana”
izstrādes ietvaros veikta sadarbība ar biedrību „Patvērums „Drošā
māja””.
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• Ir organizētas informatīvās sanāksmes par projektiem „Noziedzīgu
nodarījumu rezultātā cietušo personu datu bāzes izveide” un
„Nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēmas izveide” centra
„Marta”, centra „Dardedze”, centra „Skalbes” un biedrības
„Patvērums „Drošā māja”” pārstāvjiem.
• Sadarbībā ar centru „Marta”, centru „Dardedze”, centru „Skalbes”,
biedrību „Patvērums „Drošā māja””, Sabiedriskās politikas centru
PROVIDUS un Cietušo atbalsta centru organizēta Polijas Republikas
Tieslietu ministrijas un Cietušo atbalsta centru pārstāvju vizīte Latvijā
2009.gada 03.- 05.jūnijā.
• Projekta „Zagto un zudušo kultūras vērtību uzskaites pilnveidošana
kultūras vērtību kontrabandas novēršanai un apkarošanai” ietvaros
veikta sadarbība ar Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas, Latvijas
Apvienotās Metodistu baznīcas, Latvijas Vecticībnieku Pomoras
baznīcas, Adventistu baznīcas, Latvijas Baptistu draudžu savienības,
Latvijas Pareizticīgās baznīcas, Rīgas Metropolijas Romas katoļu
Kūrijas, musulmaņu biedrības „IMAN”, Buddhisma centra „Ganden”
un Latvijas Dzogčen Budistu draudzes „Padmalinga” un antikvariātu
pārstāvjiem.
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NĀKAMAJĀ GADĀ PLĀNOTIE PASĀKUMI
Iepriekšējā gadā uzsāktie pasākumu, kuri tiks turpināti

• turpināt uzsākto Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu ieviešanu,
kā arī uzsākt apstiprināto projektu ieviešanu;
• pabeigt sekojošo Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu ieviešanu:
• „Zagto un zudušo kultūras vērtību uzskaites pilnveidošana
kultūras vērtību kontrabandas novēršanai un apkarošanai”;
• „Noziedzīgo nodarījumu rezultātā cietušo personu datu
bāzes izveide”;
• "Integrētā starptautiskā datu meklēšanas risinājuma
ieviešana";
• „Nacionālā Sodu reģistra pilnveidošana informācijas
apmaiņai starp Eiropas Savienības dalībvalstu sodāmības
reģistriem” (ieviest ekspluatācijā Kriminālprocesa atbalsta
sistēmu).
• lai nodrošinātu Centra dalību Eiropas Komisijas finanšu
pamatprogrammas „Pamattiesības un tiesiskums” apakšprogrammā
„Krimināltiesības”, nolūkā pilnveidot administratīvi sodīto personu
uzskaiti (pilnībā digitalizēt administratīva pārkāpuma un piemērotā
administratīvā soda reģistrācijas procesu) un veicināt informācijas
apmaiņu nacionālajā, Eiropas Savienības un starptautiskajā līmenī,
Centrs plāno iesniegt attiecīgu pieteikumu projektam "Administratīvā
procesa atbalsta sistēmas izveide".

Nākamā gada galvenie uzdevumi un pasākumi

•

turpināt darbu pie “Vienotā notikumu reģistra” projekta ieviešanas un
izstrādāt Vienotā notikumu reģistra normatīvo regulējumu.

•

turpināt darbu pie “Licencēšanas un atļauju sistēmas” projekta
realizēšanas un izstrādāt attiecīgu normatīvo regulējumu.
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•

turpināt nepieciešamo pasākumu veikšanu, lai uzlabotu IIS CPR
darbību (pilnveidot atskaišu formu, uzlabot sistēmas darbības ātrumu
utt.).

•

aktualizēt VP struktūrvienību radiosakaru pazīšanas signālu sarakstu
saskaņā ar IeM 13.07.2006. noteikumiem Nr.28 “Kārtība, kādā
Iekšlietu ministrija un tās padotībā esošās iestādes veic balss
radiosakaru radio apmaiņu Iekšlietu ministrijas radiosakaru sistēmā”
un to pielikumiem.

•

biometrijas datu apstrādes sistēmas izveides projekta realizācija.

•

nacionālās otrās paaudzes Šengenas informācijas sistēmas SIS II (vai
pēc EP lēmuma – SIS 1+R Evolution) un ar to saistīto nacionālo
sistēmu pilnveidošana atbilstoši sistēmas ieviešanas plānam un ICD
tehniskās specifikācijas aktuālām versijām.

•

pamatprogrammu
"Drošība
un
brīvību
garantēšana"
un
"Pamattiesības un tiesiskums" projektu un pasākumu īstenošana
(2007-2013):
1. projekts Nr. JLS/2008/ISEC/103 „Zagto un zudušo kultūras
vērtību
uzskaites
pilnveidošana
kultūras
vērtību
kontrabandas novēršanai un apkarošanai”;
2. projekts Nr. JLS/2007/ISEC/414 „Noziedzīgu nodarījumu
rezultātā cietušo personu datu bāzes izveide”;
3. projekts Nr. JLS/2008/JPEN/CR/02/071 „Notiesāto personu
identifikācijas iespēju paaugstināšana”.

• Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta prioritāšu
„Šengena” realizācija:
1. projekts Nr. LV0036 „Nacionālās Šengenas informācijas
sistēmas
un SIRENE biroja tehnoloģisko un informatīvo
resursu palīdzības procesu pārvaldības sistēmas ieviešana,
izmantojot ITIL
standartu”;
2. projekts Nr. LV0035 „Latvijas Republikas Soda reģistra
uzskaites
pilnveidošana”;
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• Eiropas Savienības programmas „Criminal Justice” projekts “ĢIS” Nr.
JLS/2008/ISEC/AG/10 „Ģeogrāfiski - analītiskās informācijas sistēmas
izstrāde nelikumīgās narkotiku aprites ierobežošanai” realizācija;
• Eiropas Savienības programmas „Criminal Justice” projekta
Nr.JLS/2007/JPEN/059-CR “Nacionālā Sodu reģistra pilnveidošana
informācijas apmaiņai starp Eiropas Savienības dalībvalstu
sodāmības reģistriem” realizācija.
Centra finanšu saistības
Centrs ir uzņēmies līgumsaistības, kuru realizācija paredzēta
2010.gadā par kopējo vērību Ls 856 959

Centra kredītsaistības
Uz 2009.gada beigām izveidojušās kredītsaistības par kopējo
summu Ls 4 411 719. Lielāko daļu no kredītsaistībām veido nākamo
periodu ieņēmumi, kas sastāda 90.75% no kopējās saistību summas. Šajā
summā ietilpst Eiropas Komisijas finansēto projektu ilgtermiņa un īstermiņa
nākamo periodu ieņēmumi.
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Pārskata elektroniskā versija pieejama Centra mājas lapā internetā
www.ic.iem.gov.lv

Centra priekšnieks

Jānis Rītiņš
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