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1. Pamatinformācija
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs (turpmāk — Centrs) ir Iekšlietu
ministrijas (turpmāk — IeM) pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde.
Centrs tika izveidots 1970.gada 4.jūnijā. Laika gaitā Centrs pārdzīvoja vairākas
reorganizācijas, kā arī bija mainījis savu nosaukumu, bet šobrīd ir atjaunots tā
sākotnējais nosaukums - Informācijas centrs.
Centra darbību regulē Ministru kabineta 2004.gada 8.jūnija noteikumi Nr.526
„Iekšlietu ministrijas Informācijas centra nolikums”.

1.1. 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, kā arī nodrošināt IeM un tās padotībā esošās iestādes ar Eiropas
Savienības (turpmāk – ES) prasībām atbilstošām operatīvo radiosakaru un privāto
elektronisko sakaru tīklu sistēmām.
Centrs pilda šādas funkcijas:

• organizē un vada Centra pārziņā esošo informācijas sistēmu darbību;
• uztur to informācijas sistēmu funkcionalitāti, kuru tehnisko resursu turētājs ir Centrs;
• nodrošina IeM un tās padotībā esošo iestāžu ilgtermiņa un pastāvīgi glabājamo lietu
(dokumentu un datu) uzkrāšanu, uzskaiti, izmantošanu un saglabāšanu līdz to
nodošanai Valsts arhīvā;

• nodrošina informācijas sistēmās iekļauto ziņu sniegšanu normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā;

• izveido, pārvalda un uztur IeM sakaru sistēmas;
• nodrošina IeM sakaru sistēmu nepārtrauktu darbību un funkcionalitāti.
Centra galvenie uzdevumi ir:

• 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;
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• sniegt konsultācijas, metodisko un praktisko palīdzību informācijas sistēmu
lietotājiem darbā ar informācijas sistēmām;

• sniegt konsultācijas, metodisko un praktisko palīdzību IeM 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 IeM un tās padotībā
esošajās iestādēs;

• izstrādāt statistiskus un analītiskus pārskatus;
• izstrādāt plānus un shēmas IeM 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 IeM sakaru sistēmas darbību ārkārtas
vai krīzes situāciju un nozīmīgu valsts pasākumu laikā;

• sagatavot tehniskos uzdevumus IeM sakaru sistēmu projektēšanai, rekonstrukcijai
un inženierkomunikāciju būvniecībai;

• piedalīties tādu finanšu resursu plānošanā, kuru izlietojums ir saistīts ar IeM sakaru
sistēmu iegādi, ierīkošanu un darbības nodrošināšanu;

• koordinēt IeM padotībā esošo iestāžu darbu IeM sakaru sistēmu ekspluatācijas
nodrošināšanā, uzraudzīt sakaru līdzekļu tehnisko stāvokli un organizēt to remontu;

• plānot un organizēt IeM un tās padotībā esošo iestāžu darbinieku apmācību
elektronisko sakaru un radiosakaru tehnikas lietošanā;

• piedalīties elektronisko sakaru un radiosakaru tehnikas tehniskā stāvokļa
novērtēšanas un noņemšanas no uzskaites procesā IeM padotībā esošajās iestādēs;

• koordinēt un vadīt IeM sakaru sistēmu piekļuvi publiskajiem un privātajiem tīkliem
valstī;

• nodrošināt IeM un tās padotībā esošajās iestādēs esošo mobilo un pārnēsājamo
radiostaciju uzskaiti, plānot un nodrošināt IeM piešķirto radiofrekvenču
izmantošanu;

• koordinēt IeM padotībā esošo iestāžu darbu informācijas un komunikācijas
tehnoloģiju jomā;

• piedalīties IeM un tās padotībā esošo iestāžu valsts iepirkumu komisijās informācijas
un komunikācijas tehnoloģiju jomā;
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• piedalīties nacionālo pozīciju sagatavošanā par ES tiesību aktu projektiem
informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomā iekšlietu nozarē;

• koordinēt IeM padotībā esošo iestāžu darbu, kas saistīts ar ES koplietošanas
informācijas sistēmu un informācijas apmaiņas mehānismu izmantošanu un
attīstību;

• nodrošināt iespēju valsts un pašvaldības iestādēm, kā arī kritiskās infrastruktūras
objektiem izmantot ministrijas radiosakaru sistēmu valsts drošības un sabiedriskās
drošības un kārtības apdraudējuma un ārkārtas situāciju novēršanai;

• pildīt citus normatīvajos aktos noteiktos uzdevumus.
1.2. Īstenotās budžeta programmas (apakšprogrammas)
Centrs 2014.gadā savā darbībā īstenoja sekojošas budžeta programmas:

• programmas „Iekšlietu ministrijas vienotā sakaru un informācijas sistēma”
apakšprogramma "Vienotās sakaru un Informācijas sistēmu uzturēšana un vadība";

• programmas „Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu un pasākumu
īstenošana” apakšprogramma „Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu
un pasākumu īstenošana (2007-2013)”;

• programmas „Eiropas Kopienas iniciatīvas projektu un pasākumu īstenošana”
apakšprogramma „Pamatprogrammas "Drošība un brīvību garantēšana" projektu un
pasākumu īstenošana (2007-2013)”;

• programmas „Eiropas Kopienas iniciatīvas projektu un pasākumu īstenošana”
apakšprogramma „Vispārējās programmas "Pamattiesības un tiesiskums" projektu
un pasākumu īstenošana (2007-2013)”;

• programmas „Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu
īstenošana” apakšprogramma „Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas
pamatprogrammas Eiropas atgriešanās fonda projektu un pasākumu īstenošana
(2007-2013)”;

• programmas „Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu
īstenošana” apakšprogramma „Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas
pamatprogrammas Ārējo robežu fonda projektu un pasākumu īstenošana (20072013)”;

• programmas „Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu darbības nodrošinājums”
apakšprogramma „Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums”;

• programma „Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē nodrošināšana
2015.gadā”;

• programma „Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums”.
5

1.3. Pārskata gada galvenie uzdevumi
2014.gadā Centrs ir veicis šādus uzdevumus:

• Pabeigta Valsts policijas (VP), Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD),
Valsts robežsardzes (VRS), Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP),
Iekšlietu ministrijas (IeM) centrālā aparāta, Nodrošinājuma valsts aģentūras (NVA),
IeM Veselības un sporta centra plānoto informācijas un komunikācijas tehnoloģiju
(turpmāk – IKT) resursu pārņemšana, tika veikta to IKT nodrošinājuma uzturēšana,
turpinās atsevišķu materiālo vērtību pārņemšana grāmatvedības uzskaitē. Tika
turpināts IKT resursu centralizācijas process, pārņemot Ugunsdrošības un civilās
aizsardzības koledžas (UCAK) IKT resursus. Ir uzsākta to uzturēšana, kā arī turpinās
materiālo vērtību pārņemšana grāmatvedības uzskaitē;

• Pabeigta VP Kriminālistikas pārvaldes LATAFIS datu tehniskā pārnese uz
Biometrijas datu apstrādes sistēmu. Pēc datu ielādes sistēmā šie dati pilnvērtīgi
pieejami meklēšanai gala lietotājiem. Uzsākta datu apmaiņa ar Amerikas
Savienotajām Valstīm (ASV), kas paredzēta 2008.gada 29.septembra līgumā starp
Latvijas Republiku un ASV par sadarbības stiprināšanu smago noziegumu
novēršanā un apkarošanā;

• Uzsākts darbs pie “Eksperta veikto izmeklēšanas darbību uzskaites informācijas
sistēmas” (EVIDIS) izstrādes;

• Nodots ekspluatācijā e-pakalpojums „Ieroču reģistrācija, atļauju, licenču un
sertifikātu pārbaude”;

• Veikta VP un IeM izmantojamās Apliecību izsniegšanas sistēmas (APIS)
modernizācija, paredzot RFID (Radio-frequency identification) sagatavju
izmantošanu apliecībās, apliecību RFID kodu saglabāšanu RVS “Horizon”, kā arī
nodrošināta sistēmas aparatūras nomaiņa VP APIS sistēmai;

• Veikta ārkārtas tālruņa numura 112 izsaucēja atrašanās vietas informācijas sistēmas
uzturēšanas pārņemšana;

• Pilnveidota Pakalpojumu dienesta atbalsta sistēma Axios Assyst;
• Veikti pasākumi Jūras videonovērošanas sistēmas (JVNS) attīstīšanai:
 veikta Lattelecom sakaru kanāla paplašināšana starp Rojas, Mērsraga
kamerām un Jūras operāciju koordinācijas centru VRS Ventspils pārvaldē,
un Daugavgrīvas RKP;

 veikta Lattelecom optiskā datu tīkla ierīkošana, līdz ar ko nodrošināta
videoplūsmas nodošanas no VRS Rīga, Stūrmaņu ielas 1g uz VRS
Ventspils, Ostas iela 33;

6

 aprīkoti VRS objekti Rīgā, Stūrmaņu ielā 1g, Meldru ielā 5 un Daugavgrīvas
bāka ar jaunās paaudzes IP kamerām;

 izstrādāts rīcības plāns par video plūsmas novirzīšanu no radiorelejām uz
optisko datu pārraides tīklu un Centra iekārtu pārvietošanai un demontāžai
u.c.;

• Valsts reģionālās attīstības aģentūras īstenotā projekta „Valsts informācijas sistēmas
darbam
ar
Eiropas
Savienības
dokumentiem
izveidošana”
(3DP/3.2.2.1.1./12/IPIA/CFLA/006) ietvaros noslēgts sadarbības līgums par
datortīkla darbam ar dokumentiem dienesta vajadzībām izveidi IeM un tās padotības
iestāžu vajadzībām;

• Veikta IeM abonentu pārslēgšana uz mobilā tīkla operatora Tele2 tīklu;
• Veikta jaunas datortehnikas (900 komplekti) uzstādīšana VP;
• Veikta vairāk kā 6200 abonentu radiostaciju operatīvo dienestu vajadzībām tehniskā
ekspluatācija, programmēšana un remonts;

• Nodrošināta IeM iestāžu datortehnikas, biroja tehnikas un citu IKT resursu
uzturēšana;

• Nodrošināts IKT resursu tehniskais atbalsts IeM padotības iestāžu (VRS, VP,
VUGD, PMLP) reģionālajām struktūrvienībām, kā arī VUGD, VP, VRS un PMLP
centrālajām un Rīgas struktūrvienībām;

• Veikti sagatavošanās pasākumi ārējam Microsoft licencēšanas auditam;
• Kopumā pārskata periodā nodrošināta 23 e-pakalpojumu darbība, 109 informācijas
sistēmu uzturēšana (ieskaitot IKT centralizācijas ietvaros pārņemtos e-pakalpojumus
un informācijas sistēmas) un aptuveni 10000 informācijas sistēmu lietotāju
piekļuves tiesību pārvaldība;

• 2014.gadā darbam ar informācijas sistēmām apmācīti 1527 iekšlietu iestāžu, kā arī
citu valsts un pašvaldību iestāžu darbinieki
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Att.1. Centra apmācīto personu skaits pa iestādēm 2014.gadā

• Nodrošināta informācijas sistēmu un sakaru sistēmu lietotāju apkalpošana – kopā
2014.gada 12 mēnešos nodrošināta 28622 IT infrastruktūras apkalpošanas
pieteikumu, kā arī 6191 sakaru sistēmu infrastruktūras apkalpošanas pieteikumu
apstrāde;

• Veikta Eiropas parlamenta un Saeimas vēlēšanām pieteikto deputātu kandidātu
pārbaude. Pārbaudītas 1156 personas;

• Sadarbībā ar kompetentajām iestādēm nodrošināta IT drošības incidentu
ierobežošana, izmeklēšana un novēršana;

• Izstrādāta un apstiprināta Centra darbības stratēģija 2014.-2016.gadam;
• 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 veicina pārrobežu informācijas apmaiņu par ceļu satiksmes
drošības noteikumu pārkāpumiem) paredzētās starptautiskās datu apmaiņas funkciju
tālākai pilnveidošanai, t.sk.:

 atkārtoti pieteikta ES Padomes nozīmētu ekspertu novērtēšanas vizīte par
gatavību uzsākt transportlīdzekļu datu apmaiņu;

 pārskata periodā pabeigta testēšana un saņemts pozitīvs atzinums no
sadarbības partneriem par daktiloskopisko datu apmaiņu u.c.;
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• Nodrošināta informācijas apmaiņa par sodāmību starp ES dalībvalstīm saskaņā ar
Padomes lēmuma (2009/315/TI) par organizatoriskiem pasākumiem un saturu no
sodāmības reģistra iegūtas informācijas apmaiņai starp dalībvalstīm:

 saņemta informācija par 5748 Latvijas valstspiederīgo personu notiesāšanu
ārvalstīs, t.sk. veikta 196 daktiloskopisko datu pārbaude un konstatēti 11
identitātes viltošanas gadījumi;

 saņemti 3781 pieprasījums un sniegtas 3781 atbildes, t.sk. veiktas 22
daktiloskopisko datu pārbaudes un konstatēti 4 identitātes viltošanas
gadījumi;

 no Latvijas tika nosūtīti 309 pieprasījumi par ārvalstu valstspiederīgo
personu iepriekšējām sodāmībām uz ES centrālajām iestādēm un nosūtīta
informācija par 102 citu ES dalībvalstu valstspiederīgo notiesāšanu Latvijas
Republikas teritorijā;

• Arhīva darbības raksturojums pārskata periodā:
 tika saņemtas 37465 IeM un IeM padotības iestāžu amatpersonu un
darbinieku personas lietas, kā arī attiecīgo IeM padotības iestāžu
kompetencē esošās un krimināllietas;

 saņemti un apstrādāti 2058 pieprasījumi un iesniegumi;
 nosūtīta 1181 lieta, nosūtīti/izsniegti 1759 dokumenti, citām iestādēm
(Krievija) nosūtīti 6 pieprasījumi;

• Veikta IKT risinājumu darbību regulējošo normatīvo aktu pilnveidošana:
 pieņemti Iekšlietu ministrijas 2014.gada 14.februāra iekšējie noteikumi
Nr.1-10/12 „Iekšlietu ministrijas Informācijas centra statistisko pārskatu
veidi, to sagatavošanas kārtība un loģiskie nosacījumi”;

 pieņemti Ministru kabineta 2014.gada 25.marta noteikumi Nr.157
„Nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēmas noteikumi”;

 pieņemti Ministru kabineta 2014.gada 6.maija noteikumi Nr.234
„Biometrijas datu apstrādes sistēmas noteikumi”;

 pieņemti Ministru kabineta 2014.gada 26.maija noteikumi Nr.271
„Noteikumi par izsaucēja – izsaucošās elektronisko sakaru pakalpojumu
lietotāja galiekārtas – atrašanās vietas datu noteikšanu, apstrādi, uzturēšanu
un nodošanu”;

 2014.gada 1.janvārī stājās spēkā jaunais Sodu reģistra likums.
• Veikta sekojošu projektu īstenošana:
 Apakšprogrammas 62.06.00 „Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF)
projektu un pasākumu īstenošana (2007-2013)” ietvaros realizētā projekta
Nr.3DP/3.2.2.1.1/13/IPIA/CFLA/011 „Iekšlietu ministrijas radiosakaru
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sistēmas modernizācija” pasākumu īstenošana. Projekta ietvaros 2014.gadā
apgūts finansējums 13 388 706 euro apmērā;

 Apakšprogrammas 67.06.00 „Pamatprogrammas ""Drošība un brīvību
garantēšana"" projektu un pasākumu īstenošana (2007-2013)” ietvaros
realizētā projekta Nr. Nr.HOME/2012/ISEC/AG/PNR/4000004443
„Pasažieru datu reģistra (PDR) sistēmas izveide Latvijā” pasākumu
īstenošana. Projekta ietvaros 2014.gadā apgūts finansējums 185 508 euro
apmērā;

 Apakšprogrammas 67.07.00 „Vispārējās programmas „Pamattiesības un
tiesiskums” projektu un pasākumu īstenošana (2007-2013)” realizētā
projekta Nr. JLS/2010/JPEN/AG/160 „Administratīvā procesa atbalsta
sistēmas izveide” pasākumu īstenošana. Projekta ietvaros 2014.gadā apgūts
finansējums 299243 euro apmērā;

 Apakšprogrammas 70.11.00 „Solidaritātes un migrācijas plūsmu
pārvaldīšanas pamatprogrammas Ārējo robežu fonda projektu un pasākumu
īstenošana (2007-2013)”:

▪ Projekts "SIRENE datu plūsmas informācijas sistēmas attīstība”
Projekts ir noslēdzies. Projekta ietvaros 2014.gadā apgūts
finansējums 31 363 euro;

▪ Projekts „Nacionālās SIS II aplikācijas, saistīto informācijas
sistēmu, tehniskās infrastruktūras un datu sagatavošana SIS II
ekspluatācijas uzsākšanai” ietvaros paredzētā Nacionālā SIS II
aplikācijas pilnveidošana (projekts nr. Nr. IA/IC/EĀRF/2013/3,
EĀRF 4.4.aktivitāte). Projekta ietvaros 2014.gadā apgūts
finansējums 1 179 218 euro apmērā.

 2014.gadā Centrs kā partneris piedalījās IeM realizētajā projektā
“Nacionālās kriminālizlūkošanas modeļa (NKIM) izveide” un Pilsonības un
migrācijas lietu pārvaldes īstenotajos projektos „Nelegālo imigrantu lietu
digitālā arhīva izveidošana un attīstīšana” un „Atgriezto personu uzskaites
sistēmas izveidošana”. Kopējais apgūtais finansējums 9 236 euro.
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2. Finanšu resursi un iestādes darbības rezultāti
2.1. Budžeta programmas (apakšprogrammas)

Budžeta programma (apakšprogramma) „Vienotās sakaru un Informācijas
sistēmu uzturēšana un vadība” (budžeta programmas kods 02.03.00);
Programmas valsts budžeta finansējums un tā izlietojums (euro)
Pārskata gadā

Finansiālie rādītāji

Iepriekšējā
gadā (faktiskā
izpilde)

apstiprināts
likumā

faktiskā
izpilde

1.

Finanšu resursi izdevumu
segšanai (kopā)

9 715 622

10 049 878

9 999 565

1.1.

dotācijas

9 575 149

9 844 971

9 844 971

1.2.

maksas pakalpojumi un
citi pašu ieņēmumi

140 473

204 907

154 594

1.3.

ārvalstu finanšu palīdzība

1.4.

ziedojumi un dāvinājumi

2.

Izdevumi (kopā)

9 712 593

10 053 193

9 981 833

2.1.

uzturēšanas izdevumi
(kopā)

6 559 106

8 517 361

8 490 426

2.1.1.

kārtējie izdevumi

6 559 106

8 517 361

8 490 426

2.1.2.

procentu izdevumi

2.1.3.

subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti

2.1.4.

kārtējie maksājumi
Eiropas Kopienas budžetā
un starptautiskā sadarbība

2.1.5.

uzturēšanas izdevumu
transferti

2.2.

izdevumi
kapitālieguldījumiem

3 153 487

1 535 832

1 491 407

Nr.p.k.
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Darbības rezultātu un to rezultatīvo rādītāju izpilde 2014.gadā

Rezultatīvā
rādītāja
pārskata
perioda
izpilde

Darbības
rezultāts

Rezultatīvais rādītājs

Rezultatīvā
rādītāja
pārskata
perioda plāns

1

2

3

4

13 500 000

53 938 705

1. Valsts un pašvaldību iestāžu
un citu juridisko personu
tiešsaistes pieprasījumu skaits
no informācijas sistēmām

1. Nodrošināta
informācijas
sistēmās
uzkrātās
informācijas
pieejamība

Pārskata
perioda
izpildes un
plāna starpība
(absolūtā
izteiksmē)
5=4–3

Pārskata
perioda
izpildes
novirze no
pārskata
perioda plāna
(procentos)
6=4:3x100–100

40 438 705

299,55

Izpilde vairākkārt pārsniedz plānoto sakarā ar izmaiņām skaitīšanas metodikā – 2014.gadā pie šī
rādītāja uzsāka pieskaitīt arī tādus pieprasījumus Informācijas centra informācijas sistēmām, kuri
iepriekš netika skaitīti, bet kas praksē būtiski ietekmē rādītāja vērtību (piemēram, pieprasījumi,
kas veikti, izmantojot starpsistēmu saskarnes, pieprasījumi izmantojot mobilo aplikāciju Mobapp
u.c.)
2. No Sodu reģistra juridiskām
un fiziskām personām izsniegto
13100
13142
42
0,32
izziņu skaits, par kurām tiek
iekasēta valsts nodeva
Rezultatīvā rādītāja faktiskā vērtība nebūtiski atšķiras (pārsniedz) no plānotās, izsniegto izziņu
skaits atkarīgs no atbilstošu pieprasījumu skaita
3. Informācijas centra
23
23
0
0
nodrošināto e-pakalpojumu
skaits
Rezultatīvā rādītāja faktiskā vērtība sakrīt ar plānoto
1. Informācijas sistēmu
5
-0,75
-5,75
-115
autorizēto tiešsaistes lietotāju
skaita pieaugums (% pret
iepriekšējo gadu)

2. Nodrošināta
informācijas
sistēmu
uzturēšana,
attīstība un
informācijas
sistēmu
lietotāju
apkalpošana

Darbības rezultāta rezultatīvā rādītāja novirzes rašanās iemesli saistīti ar Iekšlietu ministrijas
Informācijas centra informācijas sistēmu lietotāja absolūtā skaita samazinājumu pārskata periodā.
Rādītāja vērtība atkarīga no lietotāju skaita tieši pārskata perioda beigās (31.decembris), tādēļ to
nav iespējams precīzi izplānot. Lietotāju absolūtā skaita samazinājums nav izteikts, tomēr
procentuāli rodas ievērojamāka starpība. Lietotāju skaita absolūtais samazinājums ir laicīgs un
saistīts galvenokārt ar lietotājiestāžu iniciatīvas trūkumu nobloķēto Nepilngadīgo atbalsta
informācijas sistēmu lietotāju atbloķēšanā. Jebkurā gadījumā, ņemot vērā iepriekšminēto, tiks
mainīta prognoze rādītāja vērtībai 2015.gadā, jo kopējā lietotāju absolūtā skaita un līdz ar to arī
procentuālā pieauguma temps turpmāk nav paredzams tik apjomīgs
2. Uzturēto informācijas
109
109
0
0
sistēmu skaits
Rezultatīvā rādītāja faktiskā vērtība sakrīt ar plānoto
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3. Nodrošinātās IT
25 000
28622
3622
14,49
infrastruktūras apkalpoto
pieteikumu skaits
Darbības rezultāta rezultatīvā rādītāja novirzes rašanās iemesli saistīti ar Iekšlietu ministrijas
Informācijas centra nodrošinātās IT infrastruktūras lietotāju paaugstinātu aktivitāti. Tā kā IKT
centralizācijas rezultātā, ir palielinājies Informācijas centra pārziņā esošās IT infrastruktūras
apjoms, arī turpmāk ir prognozējams pieteikumu skaita pieaugums, kas pavisam precīzi nav
nosakāms
1. Modernizēto iekšējā telefonu
200
257
57
28,5
tīkla pieslēgumu skaita
pieaugums
Pieejamais finansējums ļāva modernizēt lielāku iekšējā telefonu tīkla pieslēguma skaitu nekā
plānots
2. Modernizēto IeM radiotīkla
7 260
7659
399
5,5
3. Nodrošināta abonentu (pieslēguma) skaita
Iekšlietu
pieaugums
ministrijas
Pieejamais finansējums ļāva modernizēt lielāku IeM radiotīkla abonentu (pieslēgumu) skaitu nekā
sakaru
plānots
sistēmas
3. Nodrošināto sakaru sistēmu
7 000
6191
-809
11,56
darbība un
infrastruktūras
apkalpošanas
attīstība
pieteikumu skaits
Plānotā rādītāja vērtība nav sasniegta, jo nodrošināto sakaru sistēmu infrastruktūras apkalpošanas
pieteikumu skaits atkarīgs no šīs sakaru infrastruktūras lietotāju pieteikumu iesniegšanas
aktivitātes un apmācību līmeņa (jo labāk apmācīti lietotāji, jo tie mazāk vēršanas pēc palīdzības
infrastruktūras lietošanas jautājumos pie viena un tā paša aprīkojuma līmeņa), līdz ar to
pieteikumu skaits nav precīzi izplānojams

Izsniegto izziņu skaits par personu (ne)sodāmību
2010g.

13079

2011.g.

12886

2012.g.

12610

2013.g.

13503

2014.g
12000

13142
12200

12400

12600

12800

13000

13200

13400

13600

Att.2. Centra izsniegto izziņu par personu (ne)sodāmību skaits,
salīdzinājums 2010.-2014.gadā
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Tiešsaistē veikto pieprasījumu skaits Centra
informācijas sistēmās
60000000

53938705

50000000
40000000
30000000
18166449

20000000
11051986

11388427

12896695

2010.g.

2011.g.

2012.g.

10000000
0
2013.g.

2014.g.

Att.3. Tiešsaistē veikto pieprasījumu skaita Centra informācijas
sistēmās, salīdzinājums 2010.-2014.gadā

Budžeta programmas ietvaros galvenie veiktie pasākumi uzskaitīti pārskata sadaļā
„Pārskata gada galvenie uzdevumi”.

2014.gadā papildus piešķirts finansējums prioritāro pasākumu realizēšanai:

• elektrības un komunālo maksājumu sadārdzinājuma kompensācija;
• ārkārtas tālruņa numura 112 izsaucēja atrašanās vietas informācijas sistēmas
uzturēšana;

• personu, kuras cietušas no vardarbības un vajāšanas, personisko tiesību
aizsardzība;

• uz vienlīdzīgiem principiem balstītas atlīdzības nodrošināšanai (atvaļinājuma
pabalsts, prēmija saskaņā ar ikgadējo darbības un tās rezultātu novērtējumu,
virsstundu darba samaksa); minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai līdz
320 euro ar 2014.gada 1.janvāri) – 535 808 euro.
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Budžeta programma (apakšprogramma) „Eiropas Reģionālās attīstības fonda
(ERAF) projektu un pasākumu īstenošana (2007-2013)” (budžeta programmas
kods 62.06.00);
Budžeta programmas ietvaros Centrs 2014.gadā īstenojis Eiropas Reģionālās attīstības
fonda (ERAF) projektu „Iekšlietu ministrijas radiosakaru sistēmas modernizācija”.
Programmas valsts budžeta finansējums un tā izlietojums (euro)

Nr.p.k.

Finansiālie rādītāji

Pārskata gadā

Iepriekšējā
gadā (faktiskā
izpilde)

apstiprināts
likumā

faktiskā
izpilde

1.

Finanšu resursi izdevumu
segšanai (kopā)

2 824 644

13 388 706

13 350 137

1.1.

dotācijas

2 824 644

13 388 706

13 350 137

1.2.

maksas pakalpojumi un citi
pašu ieņēmumi

1.3.

ārvalstu finanšu palīdzība

1.4.

ziedojumi un dāvinājumi

2.

Izdevumi (kopā)

2 824 644

13 388 706

13 350 137

2.1.

uzturēšanas izdevumi
(kopā)

1 025 176

986 608

2.1.1.

kārtējie izdevumi

1 025 176

986 608

2.1.2.

procentu izdevumi

2.1.3.

subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti

2.1.4.

kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un
starptautiskā sadarbība

2.1.5.

uzturēšanas izdevumu
transferti

2.2.

izdevumi
kapitālieguldījumiem

12 363 530

12 363 529

2 824 644

Budžeta programmas ietvaros galvenie veiktie pasākumi 2014.gadā:
• Turpināta projekta Nr.3DP/3.2.2.1.1/13/IPIA/CFLA/011 „Iekšlietu ministrijas
radiosakaru sistēmas modernizācija” pasākumu īstenošana:
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 projekta ietvaros veikta 15 IeM radiosakaru sistēmas radiostaciju
uzturēšanas administratoru apmācība un 5 IeM radiosakaru sistēma
infrastruktūras uzturēšanas administratoru apmācība;

 saskaņā ar Centra un piegādātāja (Motorola) noslēgto līgumu
SL105/2013 saņemtas radiosakaru sistēmas abonentu iekārtas, kā arī
radiosakaru sistēmas infrastruktūras iekārtas (55 komplekti);

 veikts iepirkums Nr. IeM IC 2014/7 ERAF „Iekšlietu ministrijas
radiosakaru sistēmas teritoriālo bāzes staciju sakaru konteineru
elektroietaišu ierīkošanas elektroapgādes būvprojektu izstrāde”;

 veikts iepirkums Nr. IeM IC 2014/10 ERAF Iekšlietu ministrijas
radiosakaru sistēmas infrastruktūras savienojošo sakaru kanālu
ierīkošana”;

 veikts iepirkums Nr. IeM IC 2014/18 ERAF „Iekšlietu ministrijas
radiosakaru sistēmas teritoriālo bāzes staciju Limbaži un Jelgava
antenu–fīderu iekārtu (AFI) montāža”;

 noslēgts līgums SL-2014/87 par IeM radiosakaru sistēmas bāzes
stacijas sakaru konteinera transportēšanu un montāžu;

 veikta IeM radiosakaru sistēmas teritoriālo bāzes staciju sakaru
konteineru elektroietaišu ierīkošanas elektroapgādes būvprojektu
izstrāde un iesniegšana AS „Sadales tīkli”;

 veikta IeM radiosakaru sistēmas jauno radiostaciju (6795 gab.)
programmēšana un izdošana lietotājiem;

 veikta IeM radiosakaru sistēmas jauno teritoriālo bāzes staciju 7 sakaru
konteineru un AFI uzstādīšana;

 veikta IeM radiosakaru sistēmas centrālo iekāru modernizācijas
komplektu instalācija un testēšana;

 veikta IeM radiosakaru sistēmas esošo teritoriālo bāzes staciju (55
gab.) modernizējamo komplektu instalācija;

 veikta IeM radiosakaru sistēmas infrastruktūras teritoriālo bāzes staciju
(55.kompl.) pārslēgšana uz digitālajiem balss radiosakariem.

Budžeta programma (apakšprogramma) „Pamatprogrammas "Drošība un
brīvību garantēšana" projektu un pasākumu īstenošana (2007-2013)” (budžeta
programmas kods 67.06.00);
Budžeta programmas ietvaros Centrs 2014.gadā īstenojis projektu “Pasažieru datu
reģistra izveide Latvijā”(PDR).
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Programmas valsts budžeta finansējums un tā izlietojums (euro)

Nr.p.k.

Finansiālie rādītāji

Pārskata gadā

Iepriekšējā gadā
(faktiskā
izpilde)

apstiprināts
likumā

faktiskā
izpilde

71 294

1 956 685

189 798

191

507 738

28 509

71 104

1 448 947

161 289

1.

Finanšu resursi
izdevumu segšanai
(kopā)

1.1.

dotācijas

1.2.

maksas pakalpojumi un
citi pašu ieņēmumi

1.3.

ārvalstu finanšu
palīdzība

1.4.

ziedojumi un
dāvinājumi

2.

Izdevumi (kopā)

71 294

1 956 685

189 798

2.1.

uzturēšanas izdevumi
(kopā)

1 904

145 260

128 487

2.1.1.

kārtējie izdevumi

1 904

141 784

125 684

2.1.2.

procentu izdevumi

2.1.3.

subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti

2.1.4.

kārtējie maksājumi
Eiropas Kopienas
budžetā un starptautiskā
sadarbība

2.1.5.

uzturēšanas izdevumu
transferti

3 476

2 803

2.2.

izdevumi
kapitālieguldījumiem

1 811 425

61 311

69 391

Budžeta programmas ietvaros galvenie veiktie pasākumi 2014.gadā:
• 2014.gadā uzsākta projekta īstenošana;

• projekta 1.aktivitātes „Pētījums par PDR datu profilēšanu” ietvaros 2014.gada
14.janvārī notika videokonference ar projekta partneriem no Lielbritānijas –
„Sustainable Criminal Justice Solutions” Ltd., kuri apņēmās līdz 2014.gada
jūnijam veikt starptautisku pētījumu par PDR datu ievākšanu, apstrādi un
izmantošanu sešās citās ES dalībvalstīs, kas jau izmanto PDR sistēmas vai kas
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apsteidz Latviju šādu sistēmu izstrādē un ieviešanā. Papildus, tika izveidots un
saskaņots ar Lielbritānijas partneriem detalizēts izpētes jautājumu saraksts,
panākta vienošanās ar dalībvalstīm, kurās tiks īstenoti izpētes braucieni. Pētījuma
veikšana pabeigta, 2014.gada jūlija beigās tika saskaņota teksta galīgā redakcija;

• projekta 2.aktivitātes „Esošā tiesiskā ietvara novērtēšana un priekšlikumu par
nepieciešamajām izmaiņām normatīvajos aktos sagatavošana” ietvaros sagatavota
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas par pasažieru datu reģistra datu
izmantošanu teroristu nodarījumu un smagu noziegumu novēršanai, atklāšanai,
izmeklēšanai un saukšanai pie atbildības par tiem projekta atbilstības tabula.
Pabeigts darbs pie normatīvo aktu projektu izstrādes - sagatavots likumprojekts
“Pasažieru datu apstrādes likums” un likumprojekts “Grozījumi likumā “Par
aviāciju””;

• projekta 3.aktivitātes „PDR tehniskā risinājuma detalizēta apraksta un prasību
sagatavošana” ietvaros tika sagatavots un 2014.gada 10.februārī izsludināts atklāts
konkurss (iepirkums) Nr. IeM IC 2014/1 „Funkcionālo un tehnisko prasību izstrāde
Pasažieru datu reģistra (PDR) sistēmas izveidei”. Noslēgts līgums ar uzvarētāju,
SIA “Agile&Co”, sekmīgi veikta sistēmas specifikāciju sagatavošana, izstrādāta
un saskaņota visa nepieciešamā iepirkumu dokumentācija;

• projekta 4.aktivitātes “Konference” ietvaros sekmīgi organizēta un novadīta
starptautiskā konference un seminārs Briselē. Pasākumu apmeklēja projekta
eksperti un partneru pārstāvji, 13 dažādu ES dalībvalstu pārstāvji, kā arī
FRONTEX un Eiropas Komisijas amatpersonas;

• Projekta 7.aktivitātes ietvaros tika sagatavots un 2014.gada 3.oktobrī izsludināts
slēgts konkurss (iepirkums) Nr. IeM IC 2014/22 „Pasažieru datu reģistra (PDR)
sistēmas analītiskās programmatūras izstrāde” un uzsākts kandidātu atlases posms.

Budžeta
programma
(apakšprogramma)
„Vispārējās
programmas
"Pamattiesības un tiesiskums" projektu un pasākumu īstenošana (2007-2013)”
(budžeta programmas kods 67.07.00);
Budžeta programmas ietvaros Centrs 2014.gadā īstenojis projektu „Administratīvā
procesa atbalsta sistēmas izveide”.
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Programmas valsts budžeta finansējums un tā izlietojums (euro)

Nr.p.k.

Finansiālie rādītāji

Iepriekšējā
gadā
(faktiskā
izpilde)

1.

Finanšu resursi
izdevumu segšanai
(kopā)

159 170

329 437

299
243

1.1.

dotācijas

131 867

18 665

18 664

1.2.

maksas pakalpojumi
un citi pašu
ieņēmumi

1.3.

ārvalstu finanšu
palīdzība

27 302

310 772

280
579

1.4.

ziedojumi un
dāvinājumi

2.

Izdevumi (kopā)

159 170

329 437

299
243

2.1.

uzturēšanas
izdevumi (kopā)

13 711

40 219

10 026

2.1.1.

kārtējie izdevumi

13 711

40 219

10 026

2.1.2.

procentu izdevumi

2.1.3.

subsīdijas, dotācijas
un sociālie pabalsti

2.1.4.

kārtējie maksājumi
Eiropas Kopienas
budžetā un
starptautiskā
sadarbība

2.1.5.

uzturēšanas
izdevumu transferti

2.2.

izdevumi
kapitālieguldījumiem

145 459

289 218

289
217

Pārskata gadā
apstiprināts
likumā

faktiskā
izpilde

Budžeta programmas ietvaros galvenie veiktie pasākumi 2014.gadā:
• pabeigts darbs pie programmatūras izstrādes un pilnveidošanas darbiem 2013.gada
1.augusta publiskā pakalpojuma līguma Nr.SL-2013/68 ietvaros;
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• izstrādātas vadlīnijas un metodoloģija par informācijas apmaiņu ar Eiropas
Savienības dalībvalstīm. Tika nodrošināta vadlīniju tulkošana angļu un franču
valodās;
• 27.02.2014. tika organizēta starptautiskā konference „Par informācijas apmaiņas
aspektiem administratīvo sodu (sodāmības) jomā”;
• izstrādāts un nosūtīts saskaņošanai vispārīgs saprašanās memorandu par datu
apmaiņu administratīvo pārkāpumu jomā Kipras Republikai;
• sagatavota un nosūtīta Eiropas Komisijai projekta gala atskaite, par kuru (gan
tehniskā, gan finanšu daļa) saņemts pozitīvs Eiropas Komisijas vērtējums. Projekts
faktiski un juridiski ir noslēdzies.

Budžeta programma (apakšprogramma) „Citu Eiropas Savienības politiku
instrumentu projektu un pasākumu īstenošana” apakšprogrammu „Solidaritātes
un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas Eiropas atgriešanās
fonda projektu un pasākumu īstenošana (2007-2013)” (budžeta
apakšprogrammas kods 70.09.00);
Budžeta programmas ietvaros Centrs 2014.gadā piedalījās kā partneris PMLP vadītajos
projektos:
• “Atgriezto ārzemnieku un ieceļošanas aizliegumu reģistra izstrādāšanai”;
• “Nelegālo imigrantu lietu digitālā arhīva izveidošana un attīstīšana”.

Programmas valsts budžeta finansējums un tā izlietojums (euro)
Pārskata gadā

Finansiālie rādītāji

Iepriekšējā
gadā (faktiskā
izpilde)

apstiprināts
likumā

faktiskā
izpilde

1.

Finanšu resursi izdevumu
segšanai (kopā)

2 082

6 578

4 945

1.1.

dotācijas

2 082

6 578

4 945

1.2.

maksas pakalpojumi un
citi pašu ieņēmumi

1.3.

ārvalstu finanšu palīdzība

1.4.

ziedojumi un dāvinājumi

2.

Izdevumi (kopā)

2 082

6 578

4 945

Nr.p.k.
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2.1.

uzturēšanas izdevumi
(kopā)

2 082

6 578

4 945

2.1.1.

kārtējie izdevumi

2 082

6 578

4 945

2.1.2.

procentu izdevumi

2.1.3.

subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti

2.1.4.

kārtējie maksājumi
Eiropas Kopienas budžetā
un starptautiskā sadarbība

2.1.5.

uzturēšanas izdevumu
transferti

2.2.

izdevumi
kapitālieguldījumiem

Budžeta programma (apakšprogramma) „Solidaritātes un migrācijas plūsmu
pārvaldīšanas pamatprogrammas Ārējo robežu fonda projektu un pasākumu
īstenošana (2007-2013)” (budžeta programmas kods 70.11.00);
Budžeta programmas ietvaros Centrs 2014.gadā īstenojis šādus Solidaritātes un
migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas Ārējo robežu fonda projektus:
• „Otrās paaudzes Nacionālās Šengenas informācijas sistēmas un
starpsistēmu saskarņu pilnveidošana, IeM optiskā datu pārraides tīkla
attīstība” (EĀRF 4.4.aktivitāte, 2013.gada programma);
• „SIRENE datu-plūsmas informācijas sistēmas attīstība” (EĀRF
4.8.aktivitāte, 2012.gada programma).

Programmas valsts budžeta finansējums un tā izlietojums (euro)

Nr.p.k.

Finansiālie rādītāji

Pārskata gadā

Iepriekšējā
gadā (faktiskā
izpilde)

apstiprināts
likumā

faktiskā
izpilde

1.

Finanšu resursi izdevumu
segšanai (kopā)

1 344 691

1 210 589

1 210 582

1.1.

dotācijas

1 344 691

1 210 589

1 210 582

1.2.

maksas pakalpojumi un
citi pašu ieņēmumi

1.3.

ārvalstu finanšu palīdzība
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1.4.

ziedojumi un dāvinājumi

2.

Izdevumi (kopā)

2.1.

1 344 691

1 210 589

1 210 582

uzturēšanas izdevumi
(kopā)

100 677

392 010

392 004

2.1.1.

kārtējie izdevumi

100 677

392 010

392 004

2.1.2.

procentu izdevumi

2.1.3.

subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti

2.1.4.

kārtējie maksājumi
Eiropas Kopienas budžetā
un starptautiskā sadarbība

2.1.5.

uzturēšanas izdevumu
transferti

2.2.

izdevumi
kapitālieguldījumiem

1 244 014

818 579

818 578

Budžeta programmas ietvaros galvenie veiktie pasākumi 2014.gadā:
• pabeigta projekta SIRENE datu-plūsmas informācijas sistēmas attīstība” īstenošana
(EĀRF 4.8.aktivitāte, 2012.gada programma). Projekta ievaros ir nodrošināta
SIRENE datu-plūsmas informācijas sistēmas atbilstība DEBS 1.3.2. versijai, kā arī
veikti sistēmas uzlabojumi, uzlabojot sistēmas lietojamību un samazinot lietotāju
pieļauto kļūdu skaitu.
• Turpināta projekta „Otrās paaudzes Nacionālās Šengenas informācijas sistēmas un
starpsistēmu saskarņu pilnveidošana, IeM optiskā datu pārraides tīkla attīstība”
īstenošana (EĀRF 4.4.aktivitāte, 2013.gada programma):
 pabeigta projekta pasākuma Nr.2 „Nacionālo reģistru pilnveidošana atbilstoši
SIS II specifikācijai” īstenošana. Pasākuma ietvaros ir nodrošināta VRS un
PMLP starpsistēmu saskarņu pilnveidošana;
 pabeigta projekta pasākuma Nr.3 „SIS II informācija kampaņas
nodrošināšana” īstenošana. Pasākuma ietvaros sagatavoti reprezentācijas
materiāli tika izplatīti Centra telpās, izmantoti SIS II lietotāju apmācībās, ka
arī nodoti VRS, Ārlietu ministrijai, PMLP, IeM un VP;
 pabeigta projekta pasākuma Nr.4 „Nacionālās SIS II lietojumprogrammas
funkcionalitātes attīstība” īstenošana. Pasākuma ietvaros ir nodrošināta
nacionālās SIS II lietojumprogrammatūras atbilstība aktuālajām Eiropas
Komisijas prasībām kā arī paaugstināta nacionālajā SIS II iekļauto datu
kvalitāte;
 pabeigta projekta pasākuma Nr.5 „IeM pamattīkla modernizācija” īstenošana.
Pasākuma ietvaros ir nodrošināta IeM optiskā datu pārraides tīkla aktīvo
iekārtu nomaiņa un pamattīkla komutatoru modernizācija;
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 noslēgušās projekta pasākuma Nr.6 „Nacionālās SIS II migrācija uz jaunākās
paaudzes programmatūras platformu” realizācijai nepieciešamās iepirkuma
procedūras. Ir piegādātās N.SIS II programmatūras platformas licences un
uzsāktas risinājuma migrācijas aktivitātes;
 pabeigta projekta pasākuma Nr.7 „SIS II datu apstrādes tehnisko resursu
modernizācija” īstenošana. Pasākuma ietvaros veikta nepieciešamās
aparatūras piegāde un uzstādīšana;
 projektu plānots īstenot līdz 2015.gada 31.martam.
Budžeta programma (apakšprogramma) „Nekustamais
centralizētais iepirkums” (budžeta programmas kods 40.02.00);

īpašums

un

Programmas valsts budžeta finansējums un tā izlietojums (euro)
Pārskata gadā

Finansiālie rādītāji

Iepriekšējā gadā
(faktiskā
izpilde)

apstiprināts
likumā

faktiskā
izpilde

1.

Finanšu resursi izdevumu
segšanai (kopā)

72 376

455 929

455 927

1.1.

dotācijas

72 376

455 929

455 927

1.2.

maksas pakalpojumi un
citi pašu ieņēmumi

1.3.

ārvalstu finanšu palīdzība

1.4.

ziedojumi un dāvinājumi

2.

Izdevumi (kopā)

72 376

455 929

455 927

2.1.

uzturēšanas izdevumi
(kopā)

6 203

6 201

2.1.1.

kārtējie izdevumi

6 203

6 201

2.1.2.

procentu izdevumi

2.1.3.

subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti

2.1.4.

kārtējie maksājumi
Eiropas Kopienas budžetā
un starptautiskā sadarbība

2.1.5.

uzturēšanas izdevumu
transferti

2.2.

izdevumi
kapitālieguldījumiem

449 726

449 726

Nr.p.k.

72 376
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Budžeta programmas ietvaros galvenie veiktie pasākumi 2014.gadā:
Piešķirtā finansējuma ietvaros tika veikta datortehnikas, sakaru līdzekļu iegāde,
lai nodrošinātu IeM sistēmas iestāžu darbiniekus ar biroja tehniku, kas paredzēta tiešo
funkciju izpildei, kā arī veikta transportlīdzekļu iegāde, lai nodrošinātu kvalitatīvu un
operatīvu IeM IKT resursu uzturēšanu Latvijas teritorijā.

Budžeta programma „Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē
nodrošināšana 2015.gadā” (budžeta programmas kods 96.00.00);
Programmas ietvaros 2014.gadā tika veikta infrastruktūras elementu iegāde, lai
nodrošinātu Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē pasākumu nepatrauktu
un drošu norisi.
Programmas valsts budžeta finansējums un tā izlietojums (euro)

Nr.p.k.

Finansiālie rādītāji

Iepriekšējā gadā
(faktiskā
izpilde)

Pārskata gadā
apstiprināts
likumā

faktiskā
izpilde

1.

Finanšu resursi izdevumu
segšanai (kopā)

339 047

326 971

1.1.

dotācijas

339 047

326 971

1.2.

maksas pakalpojumi un
citi pašu ieņēmumi

1.3.

ārvalstu finanšu palīdzība

1.4.

ziedojumi un dāvinājumi

2.

Izdevumi (kopā)

339 047

326 971

2.1.

uzturēšanas izdevumi
(kopā)

21 544

9 468

2.1.1.

kārtējie izdevumi

21 544

9 468

2.1.2.

procentu izdevumi

2.1.3.

subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
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2.1.4.

kārtējie maksājumi
Eiropas Kopienas budžetā
un starptautiskā sadarbība

2.1.5.

uzturēšanas izdevumu
transferti

2.2.

izdevumi
kapitālieguldījumiem

317 503

317 503

Budžeta programma „Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums”
(budžeta programmas kods 99.00.00);
Programmas ietvaros 2014.gadā tika nodrošināta IeM IKT resursu uzturēšana, tajā
skaitā: licenču iegāde un IS pilnveidošana, kas ietvēra Eiropas Savienības informācijas
sistēmas EUCARIS integrāciju ar Integrēto iekšlietu informācijas sistēmu, sniedzot
Latvijas tiesībsargājošām iestādēm tiešsaistē piekļūt citu ES dalībvalstu
transportlīdzekļu reģistru datiem ES Padomes lēmuma 2008/615/TI un Direktīvas
2011/82/ES kontekstā).
Programmas valsts budžeta finansējums un tā izlietojums (euro)

Nr.p.k.

Finansiālie rādītāji

Iepriekšējā gadā
(faktiskā
izpilde)

Pārskata gadā
apstiprināts
likumā

faktiskā
izpilde

1.

Finanšu resursi izdevumu
segšanai (kopā)

941 404

940 166

1.1.

dotācijas

941 404

940 166

1.2.

maksas pakalpojumi un
citi pašu ieņēmumi

1.3.

ārvalstu finanšu palīdzība

1.4.

ziedojumi un dāvinājumi

2.

Izdevumi (kopā)

941 404

940 166

2.1.

uzturēšanas izdevumi
(kopā)

2.1.1.

kārtējie izdevumi

2.1.2.

procentu izdevumi
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2.1.3.

subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti

2.1.4.

kārtējie maksājumi
Eiropas Kopienas budžetā
un starptautiskā sadarbība

2.1.5.

uzturēšanas izdevumu
transferti

2.2.

izdevumi
kapitālieguldījumiem

941 404

940 166

Kopējais 2014.gadā sadarbības partneru finansēto programmu un ārvalstu ieguldījumu
programmu ietvaros īstenoto projektu apgūtais finansējums ir 15 054 705 euro, t.sk.:

• 14 612 837 euro - dotācija no vispārējiem ieņēmumiem (valsts nacionālais
līdzfinansējums);

• 441 868 euro - ārvalstu finanšu palīdzība.

Konsolidētais valsts budžeta finansējums un tā izlietojums pārskata gadā(euro).
Pārskata gadā

Finansiālie rādītāji

Iepriekšējā
gadā (faktiskā
izpilde)

apstiprināts
likumā

faktiskā
izpilde

1.

Finanšu resursi izdevumu
segšanai (kopā)

14 393 788

28 678 253

26 777 334

1.1.

dotācijas

14 044 863

26 713 627

26 180 872

1.2.

maksas pakalpojumi un
citi pašu ieņēmumi

140 473

204 907

154 594

1.3.

ārvalstu finanšu palīdzība

208 452

1 759 719

441 868

1.4.

ziedojumi un dāvinājumi

2.

Izdevumi (kopā)

14 390 759

28 681 568

26 759 602

2.1.

uzturēšanas izdevumi
(kopā)

6 837 004

10 154 351

10 028 165

2.1.1.

kārtējie izdevumi

6 824 923

10 150 875

10 025 362

2.1.2.

procentu izdevumi

Nr.p.k.
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2.1.3.

subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti

2.1.4.

kārtējie maksājumi
Eiropas Kopienas budžetā
un starptautiskā sadarbība

2.1.5.

uzturēšanas izdevumu
transferti

12 082

3 476

2 803

2.2.

izdevumi
kapitālieguldījumiem

7 553 755

18 527 217

16 731 437

2.2.1.

pamatkapitāla veidošana

7 548 883

18 527 217

16 731 437

2.2.2.

kapitālo izdevumu
transferti

4 872

2.2. Informācija par pakalpojumiem, uzlabojumiem pakalpojumu
pieejamības un kvalitātes nodrošināšanā

Centra pakalpojumu vispārīgs apraksts:
• izziņas par (ne)sodāmību - detalizēta pakalpojuma saņemšanas kārtība pieejama
Centra mājaslapā: http://www.ic.iem.gov.lv/node/152 ;
• Centra arhīva pakalpojumi:

 arhīva izziņas vai izraksti no bijušo IeM sistēmas darbinieku personīgajām

lietām - par darba stāžu, par darba algu, cita informācija, kas atrodas
personīgajā lietā,

 izziņas par cietumos mirušām personām līdz 2000.gadam;
 arhīva izziņas par politiski represēto personu (administratīvā kārtā izsūtīto)
izsūtījumā pavadīto laiku;

 izziņas no Latvijas policijas akadēmijā studējošo personu personīgajām lietām
un sekmju lapām;
• statistiskās informācijas sagatavošana pēc informācijas sistēmā esošajiem datiem.

Papildus iepriekš uzskaitītajiem pakalpojumiem, kas pamatā domāti iedzīvotājiem, tiek
sniegti atsevišķi pakalpojumi privātpersonām, piemēram, tiek piedāvāta radiosakaru
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sistēmas abonentu iekārtu profilakse un remonts, ziņu sniegšana tiešsaistes datu
pārraides režīmā no valsts informācijas sistēmām "Sodu reģistrs" un "Integrētā iekšlietu
informācijas sistēma".
Centrs nodrošina šādu e-pakalpojumu sniegšanu:
• 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;
Dokumentu pārbaude Nederīgo dokumentu reģistrā;
Transportlīdzekļu pārbaude;
Kultūras objekta statusa noteikšana;
Kultūras objektu apraksta veidošana;
Personu vai sabiedrības drošību apdraudējušo notikumu statistika;
Personu vai sabiedrības drošību apdraudējušo notikumu apkopojums;
Reģistrēto noziedzīgo nodarījumu attēlošana uz digitālās kartes;
Administratīvo sodu pārbaude un nomaksa;
Mani dati Biometrijas datu apstrādes sistēmā;
Ieroču reģistrācija, atļauju, licenču un sertifikātu pārbaude.

2014.gadā tika nodrošināta Centra informācijas sistēmās ietverto ziņu izsniegšana
juridiskām un fiziskām personām normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
Centra pārziņā esošo sistēmu lietotāju atbalstu nodrošina Centra Lietotāju atbalsta
nodaļa – Pakalpojumu dienests. 2014.gadā Pakalpojumu dienestā reģistrēti 54809
pieteikumi dažādos problēmjautājumos (skat. Att. 4., Att. 5., Att. 6).
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Centra Pakalpojumu dienestā reģistrēto pieteikumu
skaits
Lietotāju tiesību pārvaldība
5,50%1,00%
8,10%
0,10%

Datu bāzu administrēšana
Programmatūras uzturēšana
27,10%

58,20%

Izziņu sagatavošana
Informācijas
meklēšana/ievade
Pārējie pakalpojumi

Att.4. Centra Pakalpojumu dienestā reģistrēto pieteikumu skaits 2014.gadā

Reģistrēto pieteikumu skaita
sadalījums

Reģistrēto pieteikumu skaita
sadalījums

15,50%

7127
Ārējie lietotāji

Citas iestādes
13,10%

54 809

47682
84,50%

Centra
darbinieki

Iekšlietu
ministrijas
iestādes 80%

Att.5. Centra Pakalpojumu dienestā 2014.gadā reģistrēto pieteikumu skaita sadalījums
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Pieteikumu skaita sadalījums pa mēnešiem
6000
5000

5520

5556
4600

4461

4534

4710

4556
4066

4119

4805
4071

4000

3811

3000
2000
1000
0

Att.6. Centra Pakalpojumu dienestā 2014.gadā reģistrēto pieteikumu
skaita sadalījums pa mēnešiem

2.3. Pārskats par iestādes vadības un darbības uzlabošanas
sistēmām efektīvas darbības nodrošināšanai, kā arī informācija
par veiktajām strukturālajām reformām un reorganizācijām
Centrs pielieto RVS „Horizon”, kas nodrošina vienotu grāmatvedības uzskaites
pamatprincipu ieviešanu un konsolidētā finanšu pārskata sagatavošanu atbilstoši
normatīvo aktu grāmatvedības jomā prasībām.
Pārskata gadā veikto auditu rezultātā veikto ieteikumu izpilde tiek kontrolēta,
izmantojot audita ieteikumu sistēmu, kā arī, ja nepieciešams, nozīmējot ar rīkojumu
konkrētus darbiniekus Valsts kontroles, IeM auditu, ES līdzfinansēto projektu auditu
ieteikumu izpildei.
2014.gadā Centrā izveidota Juridiskā nodaļa, kā arī ieviests informācijas drošības
vadītāja amats.
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3. Personāls
• Amatu vietu skaits 2014. gadā bija 309 darbinieki, vidējais darbinieku skaits – 283;
• Centra personāla izglītības līmenis 2014. gadā:
o Akadēmiskā vai otra līmeņa augstākā izglītība - 170;
o Pirmā līmeņa augstākā izglītība – 16;
o Vidējā profesionālā izglītība - 49;
o Vidējā izglītība - 48.

Centra personāla izglītības līmenis

17%
17%
60%

6%

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

Att.7. Centra personāla izglītības līmenis 2014.gadā

Darbinieku mainība
18%
16%
16%

14%
12%

12%

10%
8%
6%

8%

4%

6%

6%

2013.gadā

2014.gadā

2%
0%
2010.gadā

2011.gadā

2012.gadā

Att.8. Centra darbinieku mainības salīdzinājums 2010.-2014.gadā
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• Sadalījums pa vecumu un dzimuma grupām:
o No 20-24 vīrieši – 6, sievietes - 3;
o No 25-39 vīrieši – 93, sievietes - 56;
o No 40-59 vīrieši – 62, sievietes - 40;
o No 60 -... vīrieši – 14, sievietes - 9.

Centra personāla sadalījums
No 60 un vairāk
No 40-59
sievietes
No 25-39

vīrieši

No 20-24
0

20

40

60

80

100

Att.9. Centra personāla sadalījums pēc vecuma un dzimuma grupām
2014.gadā

4. Komunikācija ar sabiedrību
Pasākumi, kas veikti sabiedrības informēšanai un izglītošanai un sabiedrības viedokļa
izzināšanai par apmierinātību ar valsts iestādes darba kvalitāti:

• Centra mājaslapā ietverta informācija par Centra darbību, funkcijām, uzdevumiem,
vēsturi, struktūru, Centra kontaktinformācija, informācija par pakalpojumiem,
pārziņā esošajām informācijas sistēmām, īstenojamajiem projektiem, kā arī
normatīvo aktu apkopojums un cita informācija. Galvenās mājaslapas sadaļas ir
tulkotas arī angļu un krievu valodā.

• 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;
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• Centra mājaslapā tiek ievietoti iepriekšējo gadu publiskie pārskati, svarīgākās
aktualitātes. Tāpat mājaslapā ir pieejami arī statistiskie pārskati par noziedzīgajiem
nodarījumiem, meklēšanā izziņotajiem un atrastajiem transportlīdzekļiem un
nederīgiem personu apliecinošiem dokumentiem, kā arī informācijas apmaiņas
rezultāti kriminālstatistikas jomā starp Baltijas valstīm;

• Centra mājaslapā regulāri tiek ievietotas dažādas aptaujas un ir nodrošināta iespēja
nosūtīt jautājumu Centra darbiniekiem.

5. Nākamajā gadā plānotie pasākumi
2015.gadā plānotie pasākumi:

• Latvijas prezidentūras ES Padomē norises nodrošināšana iekšlietu jomā;
• Iekšlietu nozares informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) attīstības
stratēģijas izstrāde un īstenošanas uzsākšana un IKT centralizētas pārvaldības
modeļa izstrādes turpināšana un ieviešana Iekšlietu ministrijas un tās padotības
iestādēs;

• “E-lietas” projektu sagatavošana un projektu īstenošanas uzsākšana;
• 112 ārkārtas palīdzības dienesta vienotās tehnoloģiskās platformas ieviešanas
projekta sagatavošana un īstenošanas uzsākšana;

• Centra kompetencē esošo pasākumu īstenošana, kas ietverti šādos nozīmīgākajos
attīstības plānošanas dokumentos:

 Latvijas Republikas valsts robežas integrētas pārvaldības koncepcijā 2013.2018.gadam;

 Organizētās noziedzības novēršanas un apkarošanas plānā 2014.-2016.gadam;
 Ceļu satiksmes drošības plānā 2014.-2016.gadam.
• eCall ieviešanas Latvijas Republikā rīcības plāna pasākumu īstenošana;
• Pasākumu kompleksa veikšana, nodrošinot EUROSUR projekta realizāciju
atbilstoši „Eiropas Robežu uzraudzības sistēmas (EUROSUR) ieviešanas plānam
2014.-2015.gadam”;

• Pasākumu veikšana Eiropas Savienības Padomes Lēmuma 2008/615/TI „Par
pārrobežu sadarbības pastiprināšanu, jo īpaši apkarojot terorismu un pārrobežu
noziedzību” ieviešanai un Lēmumā paredzētās starptautiskās pirkstu nospiedumu un
transportlīdzekļu reģistrācijas datu apmaiņas funkcijas attīstības turpināšana;

• Pasākumu veikšana Eiropas Savienības Padomes lēmuma 2009/315/TI “Par
organizatoriskiem pasākumiem un saturu no sodāmības reģistra iegūtas informācijas
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apmaiņai starp dalībvalstīm” ieviešanai un Lēmumā paredzētās starptautiskās
personu sodāmības datu apmaiņas funkcionalitātes attīstības turpināšana;

• Uzsākto, kā arī jaunu ES līdzfinansēto projektu īstenošana:
 Eiropas

Reģionālās
attīstības
fonda
Nr.3DP/3.2.2.1.1/13/IPIA/CFLA/011 „Iekšlietu
sistēmas modernizācija” īstenošanas pabeigšana;

(ERAF)
projekta
ministrijas radiosakaru

 Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas Ārējo
robežu fonda projekta „Nacionālas SIS II aplikācijas, saistīto informācijas
sistēmu, tehniskās infrastruktūras un datu sagatavošana SIS II ekspluatācijas
uzsākšanai” īstenošanas pabeigšanas;

 Ar Pasažieru datu reģistra (PDR) un Pasažieru informācijas nodaļas (PIN)
izveidi saistītus pasākumu īstenošana, tajā skaitā programmas ES
„Noziedzības novēršana un apkarošana” (2007-2013) projekta
Nr.HOME/2012/ISEC/AG/PNR/4000004443 „Pasažieru datu reģistra izveide
Latvijā” īstenošana;

 Iekšējās drošības fonda – robežas / vīza projekta “Nacionālās otrās paaudzes
Šengenas informācijas sistēmas un SIRENE datu-plūsmas informācijas
sistēmas funkcionalitātes paplašināšana” īstenošana.

5.1. Centra finanšu saistības un kredītsaistības
Līdz 2014.gada beigām Centram ir izveidojušās kredītsaistības par kopējo
summu 2 532 812 euro. Lielāko daļu no kredītsaistībām veido nākamo periodu
ieņēmumi, kuru apjoms ir 91,81% no kopējās saistību summas. Šajā summā ietilpst
Eiropas Komisijas finansēto projektu ilgtermiņa un īstermiņa nākamo periodu
ieņēmumi.

Pārskata elektroniskā versija ir pieejama Centra mājaslapā www.ic.iem.gov.lv

Centra priekšnieka p.i.

Juris Melderis
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