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Cienījamo lasītāj!
Nodrošinājuma valsts aģentūrā ir apkopoti 2011.gada darbības rezultāti,
kas dod iespēju izvērtēt paveikto. Ievērojot to, ka Aģentūras darba apjoms un
pienākumi pieaug ar katru gadu, ar katru gadu pieaug arī Aģentūras darbinieku
atbildība un darba spējas. Izvērtējot 2011.gada darbības rezultātus, nākas
secināt, ka tie rada gandarījuma un labi padarīta darba sajūtu.
Aģentūras kolektīvs ir stabils un pārmaiņas tajā, ja notiek, tad notiek tikai
ar mērķi optimizēt laiku un resursus, kā arī paaugstināt ikviena darbinieka
padarītā darba efektivitāti.
Aģentūra ir atvērta sabiedrībai un plašsaziņas līdzekļiem, līdz ar to
pagājušajā gadā aizvien biežāk aicinājām žurnālistus apmeklēt dažādus
Aģentūras pasākumus, lai sabiedrībai dotu iespēju uzzinātu par tām aktivitātēm,
kuras veic Aģentūra.
Manuprāt, Aģentūrai ir lielisks turpmākās attīstības potenciāls, kā arī
iespēja apliecināt sevi kā stabilu, efektīvu un uz kvalitatīvu rezultātu orientētu
valsts pārvaldes iestādi.
Lai mūs visus arī turpmāk pavada veiksme,

Raimonds Bluķis
Nodrošinājuma valsts aģentūras direktors
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1. PAMATINFORMĀCIJA
1.1. Nodrošinājuma valsts aģentūras juridiskais statuss un funkcijas, par
kurām iestāde ir atbildīga
Nodrošinājuma valsts aģentūra (turpmāk – aģentūra) ir iekšlietu ministra
pakļautībā esoša valsts pārvaldes iestāde. Iekšlietu ministrs aģentūras pakļautību
īsteno ar Iekšlietu ministrijas starpniecību.
Aģentūras darbības mērķus un galvenos uzdevumus nosaka Ministru
kabineta 2009.gada 30.jūnija noteikumi Nr.693 „Nodrošinājuma valsts aģentūras
nolikums”.
Aģentūra izveidota, lai nodrošinātu Iekšlietu ministrijas un tās padotībā
esošo iestāžu darbību nekustamo īpašumu, publisko iepirkumu un valsts
materiālo rezervju jomā, kā arī veiktu normatīvajos aktos noteiktās darbības ar
lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu, kas saistīta ar krimināllietām,
administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem.
Aģentūra noteiktās valsts pārvaldes funkcijas un uzdevumus veic saskaņā
ar iekšlietu ministra apstiprinātu vidēja termiņa darbības stratēģiju, kārtējā gada
darbības plānu un kārtējā gada budžetu, kā arī saskaņā ar pārvaldes līgumu, ko
iekšlietu ministrs noslēdzis ar aģentūras direktoru.
Aģentūras īstenotās valsts pārvaldes funkcijas:
 valsts materiālo rezervju veidošana, glabāšana, uzskaite,
atjaunināšana, izsniegšana, iznomāšana, aizdošana, realizācija un
norakstīšana (t.sk. pārstāde un apglabāšana);
 ar krimināllietām saistīto lietisko pierādījumu un arestētās mantas
glabāšana, realizācija vai iznīcināšana;
 administratīvo pārkāpumu lietās izņemtās mantas un dokumentu
glabāšana, realizācija vai iznīcināšana;
 iestāžu īpašumā, valdījumā vai lietošanā esošo īpašumu
pārvaldīšana un apsaimniekošana;
 būvniecības prasību izstrādes organizēšana;
 centralizēto iepirkumu veikšana iestāžu vajadzībām.
Lai īstenotu valsts pārvaldes funkcijas, aģentūra veic šādus
uzdevumus:
 uzskaita valsts materiālās rezerves un sagatavo pārskatus par
darbībām ar valsts materiālajām rezervēm;
 nodrošina valsts materiālo rezervju gatavību katastrofu seku
likvidēšanas neatliekamo pasākumu veikšanai;
 organizē valsts materiālo rezervju iegādi un atjaunināšanu;
 realizē vai utilizē valsts materiālo rezervju nomenklatūras izņemtos
valsts materiālo rezervju resursus;
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 uzglabā valsts materiālās rezerves un slēdz glabājuma līgumus ar
atbildīgajiem glabātājiem par valsts materiālo rezervju resursu
uzglabāšanu;
 izvērtē un pieņem lēmumu par atbildīgo glabātāju priekšlikumiem
valsts materiālo rezervju resursu norakstīšanai;
 glabā, realizē vai iznīcina ar krimināllietām saistītos lietiskos
pierādījumus saskaņā ar procesa virzītāja nolēmumu krimināllietā;
 saskaņā ar procesa virzītāja nolēmumu krimināllietā glabā arestēto
mantu;
 saskaņā ar procesa virzītāja nolēmumu krimināllietā atdod ar
kriminālprocesu saistītos lietiskos pierādījumus un arestēto mantu
attiecīgajām personām vai, ja lietiskie pierādījumi ir realizēti vai
iznīcināti, atlīdzina to vērtību;
 glabā, realizē vai iznīcina administratīvo pārkāpumu lietā izņemto
mantu saskaņā ar atbildīgās institūcijas lēmumu administratīvā
pārkāpuma lietā;
 glabā administratīvo pārkāpumu lietā izņemtos dokumentus
saskaņā ar atbildīgās institūcijas lēmumu administratīvā pārkāpuma
lietā;
 saskaņā ar atbildīgās institūcijas lēmumu administratīvā pārkāpuma
lietā atdod izņemto mantu un dokumentus attiecīgajām personām
vai, ja izņemtā manta ir realizēta vai iznīcināta, atlīdzina tās
vērtību;
 nodod izpildei dokumentus par izdevumu piedziņu no personas,
kurai uzlikts administratīvais sods, ja minētie izdevumi aģentūrai
radušies saistībā ar izņemtās mantas un dokumentu pārvietošanu,
glabāšanu, realizēšanu un iznīcināšanu;
 nodod izpildei izpildrīkojumu, kas uzliek adresātam pienākumu
izpildīt administratīvo aktu un samaksāt noteiktu naudas summu,
piemērojot naudas summas piedziņu;
 apsaimnieko iestāžu īpašumā, valdījumā vai lietošanā esošo
nekustamo īpašumu, kas nodots aģentūras pārvaldīšanā;
 nodrošina Iekšlietu ministrijas personā reģistrējamā nekustamā
īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā;
 uztur Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu valdījumā esošo
nekustamo īpašumu datubāzi;
 nodrošina valsts austrumu robežas demarkāciju;
 nodrošina Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu vajadzībām
nepieciešamā īpašuma būvniecības prasību izstrādi un to
īstenošanas uzraudzību;
 izstrādā un saskaņo ar attiecīgajām iestādēm projektēšanas
tehniskos uzdevumus;
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 pamatojoties uz iestāžu pieteikumiem, sagatavo un iesniedz
iekšlietu ministram apstiprināšanai Iekšlietu ministrijas iepirkuma
plānu kārtējam gadam;
 veic iepirkuma procedūras Iekšlietu ministrijas padotībā esošo
iestāžu vajadzībām saskaņā ar iekšlietu ministra apstiprinātu
iepirkuma plānu kārtējam gadam;
 nodrošina Iekšlietu ministrijas padotībā esošās iestādes ar
materiāltehnisko nodrošinājumu;
 nodrošina Iekšlietu ministrijas konsolidētā gada pārskata par
iepirkumiem sagatavošanu;
 vada aģentūrai deleģētos valsts un starptautiskos projektus un
programmas;
 sniedz iekšlietu ministram nepieciešamo informāciju un
priekšlikumus aģentūras darbības jautājumos;
 sniedz metodisku un konsultatīvu palīdzību Iekšlietu ministrijas
padotībā esošajām iestādēm aģentūras kompetencē esošajos
jautājumos.
Saskaņā ar aģentūras 2010.gada 19.jūnija reglamentu Nr.9/2010
„Nodrošinājuma valsts aģentūras reglaments” un tā grozījumiem 2010.gada
29.jūlijā ar aģentūras reglamentu Nr.11/2010, 2011.gada 21.martā ar aģentūras
reglamentu Nr.1/2011, 2011.gada 28.decembrī ar aģentūras reglamentu
Nr.4/2011 tika pilnveidota un optimizēta aģentūras struktūra, kas paredz
aģentūras direktora amata vietu, divas aģentūras direktora vietnieka amata
vietas, kā arī 9 struktūrvienības:
1. Administratīvā nodaļa;
2. Lietvedības nodaļa;
3. Bruņojuma un nodrošinājuma nodaļa;
4. Būvniecības nodaļa;
5. Finanšu un grāmatvedības nodaļa;
6. Iepirkumu un realizācijas nodaļa;
7. Izņemto lietu pārņemšanas nodaļa;
8. Izņemto transportlīdzekļu nodaļa;
9. Nekustamo īpašumu nodaļa.
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Nodrošinājuma valsts aģentūras struktūra

DIREKTORS
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nodaļa

1.2. Īstenotās budžeta programmas (apakšprogrammas)
Aģentūra 2011.gadā īstenoja Iekšlietu ministrijas budžeta programmu
40.00.00 „Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu darbības nodrošinājums”, kura
sastāv no budžeta apakšprogrammām:
 40.01.00 „Administrēšana” – tiek īstenota aģentūras administratīvā
darbība – vadība, personāla vadība, grāmatvedība, lietvedība.
 40.02.00 „Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums” – tiek
īstenota valsts (Iekšlietu ministrijas personā) īpašumā esošo un
aģentūras valdījumā nodoto (34 vienības) un nomā esošo (2
vienības) nekustamo īpašumu apsaimniekošana un uzturēšana, kā
arī centralizēto iepirkumu veikšana Iekšlietu ministrijas padotības
iestāžu vajadzībām. Aģentūra nodrošina valsts nekustamo īpašumu,
kuri ir Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu īpašumā vai
lietošanā, apsaimniekošanu, uzturēšanu un pārvaldīšanu atbilstoši
Valsts nekustamā īpašuma vienotas pārvaldīšanas un
apsaimniekošanas koncepcijai (atbalstīta ar Ministru kabineta
2006.gada 9.maija rīkojumu Nr.319 "Par Valsts nekustamā īpašuma
vienotas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas koncepciju").
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 40.03.00 „Lietiskie pierādījumi un izņemtā manta” – tiek īstenota ar
krimināllietām saistīto lietisko pierādījumu un arestētās mantas
glabāšana, realizācija vai iznīcināšana un administratīvo pārkāpumu
lietās izņemtās mantas un dokumentu glabāšana, realizācija vai
iznīcināšana. Funkcijas deleģētas ar Ministru kabineta 2010.gada
7.decembra noteikumiem Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar
administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem”
un Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumiem Nr.1025
„Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto
mantu”.
 40.04.00 „Valsts materiālās rezerves” – tiek īstenota valsts
materiālo rezervju veidošana, glabāšana, uzskaite, atjaunināšana,
izsniegšana, iznomāšana, aizdošana, realizācija un norakstīšana
(tostarp pārstrāde un apglabāšana) atbilstoši Ministru kabineta
2007.gada 18.decembra noteikumiem Nr.877 „Valsts materiālo
rezervju glabāšanas, uzskaites, atjaunināšanas, iznomāšanas,
aizdošanas, realizācijas un norakstīšanas kārtība”.
1.3. Pārskata gada galvenie uzdevumi (prioritātes, pasākumi)
Nodrošinājuma valsts aģentūras 2011.gada budžets plānots ar mērķi
pieejamo līdzekļu ietvaros nodrošināt galvenās funkcijas – valsts materiālo
rezervju glabāšanu, atjaunināšanu un veidošanu, administratīvo pārkāpumu
lietās un krimināllietu ietvaros izņemtās mantas, lietisko pierādījumu un
arestētās mantas uzglabāšanu, atgriešanu, realizāciju vai iznīcināšanu,
nekustamo īpašumu apsaimniekošanu un uzturēšanu.
Lai nodrošinātu iestādes darbību un samazinātu izdevumus, tika veikti
šādi pasākumi:
1. veiktas pārrunas ar preču un pakalpojumu piegādātājiem par cenu
(izmaksu) samazinājumu, nepieciešamības gadījumā izdarot grozījumus
līgumos;
2. veikts pasākumu komplekss, lai iespēju robežās samazinātu
siltumenerģijas un elektroenerģijas patēriņu;
3. kārtējie remonti nekustamo īpašumu objektos netika veikti, nodrošinot
tikai remontdarbus avārijas gadījumos.
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2. FINANŠU RESURSI UN IESTĀDES DARBĪBAS
REZULTĀTI
2.1. Valsts budžeta finansējums un tā izlietojums un sasniegtie rezultāti
2011.gada
2010.gada
Nr.p.k. Finansiālie rādītāji
izpilde
plāns
izpilde
40.00.00 „Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu darbības nodrošinājums”
1.
Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā)
11 258 628
12 148 769 12 118 180
1.1.
dotācijas
10 197 583
10 897 918 10 897 918
1.2.
maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi
1 061 045
1 250 851
1 220 262
2.
Izdevumi (kopā)
12 406 476
13 490 662 12 378 974
2.1.
uzturēšanas izdevumi (kopā)
12 129 370
12 584 189 11 472 513
2.1.1. kārtējie izdevumi
12 129 370
12 584 189 11 472 513
2.2.
izdevumi kapitālieguldījumiem
277 106
906 473
906 461
3.
Finansiālā bilance (atlikums)
-1 147 848
-1 341 893
-260 794
4.
Finansēšana (iepriekšējā perioda atlikums)
1 274 434
1 341 893
1 341 892
40.01.00 „Administrēšana”
1.
Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā)
702 420
677 549
677 549
1.1.
dotācijas
702 420
677 549
677 549
1.2.
maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi
2.
Izdevumi (kopā)
702 420
677 549
675 777
2.1.
uzturēšanas izdevumi (kopā)
702 420
677 549
675 777
2.1.1. kārtējie izdevumi
702 420
677 549
675 777
2.2.
izdevumi kapitālieguldījumiem
3.
Finansiālā bilance (atlikums)
0
1 772
4.
Finansēšana (iepriekšējā perioda atlikums)
40.02.00 „Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums”
1.
Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā)
9 783 253
1.1.
dotācijas
9 409 703
1.2.
maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi
373 550
2.
Izdevumi (kopā)
9 676 660
2.1.
uzturēšanas izdevumi (kopā)
9 409 554
2.1.1. kārtējie izdevumi
9 409 554
2.2.
izdevumi kapitālieguldījumiem
267 106
3.
Finansiālā bilance (atlikums)
106 593
4.
Finansēšana (iepriekšējā perioda atlikums)
19 993
40.03.00 „Lietiskie pierādījumi un izņemtā manta”
1.
Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā)
636 649

10 433 090
10 016 057
417 033
10 500 126
9 599 083
9 599 083
901 043
-67036

10 414 463
10 016 057
398 406
10 452 086
9 551 055
9 551 055
901 031
-37 623

67036

67 036

769 312

890 818
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1.1.
1.2.
2.
2.1.
2.1.1.
2.2.
3.
4.

dotācijas
maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi
Izdevumi (kopā)
uzturēšanas izdevumi (kopā)
kārtējie izdevumi
izdevumi kapitālieguldījumiem
Finansiālā bilance (atlikums)
Finansēšana (iepriekšējā perioda atlikums)

40.04.00 „Valsts materiālās rezerves”
1.
Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā)
1.1.
dotācijas
1.2.
maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi
2.
Izdevumi (kopā)
2.1.
uzturēšanas izdevumi (kopā)
2.1.1. kārtējie izdevumi
2.2.
izdevumi kapitālieguldījumiem
3.
Finansiālā bilance (atlikums)
4.
Finansēšana (iepriekšējā perioda atlikums)

85 460
551 189
945 714
935 714
935 714
10 000
-309 065

204 312
565 000
1 044 169
1 038 739
1 038 739
5 430
-274 857

204 312
686 506
996 418
990 988
990 988
5 430
-105 600

583 921

274 857

274 857

136 306

268 818

135 350

136 306
1 081 682
1 081 682
1 081 682

268 818
1 268 818
1 268 818
1 268 818

135 350
254 693
254 693
254 693

-945 376

-1 000 000

-119 343

2 672 330
1 000 000
1 000 000
70.10.00 „Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas Eiropas Bēgļu fonda
III projektu un pasākumu īstenošana (2007-2013)”
1.
Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā)
16 084
16 084
1.1.
dotācijas
16 084
16 084
2.
Izdevumi (kopā)
16 084
14 126
2.1.
uzturēšanas izdevumi (kopā)
1 084
774
2.1.1. kārtējie izdevumi
1 084
774
2.2.
izdevumi kapitālieguldījumiem
15 000
13 352
3.
Finansiālā bilance (atlikums)
1958
4.
Finansēšana (iepriekšējā perioda atlikums)
tai skaitā projekts – „Patvērumu meklētāju uzņemšanas standartu paaugstināšana un patvēruma
meklētāju izmitināšanas centra „Mucenieki” tehniskā stāvokļa uzlabošana”
1.
Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā)
16 084
16 084
1.1.
dotācijas
16 084
16 084
2.
Izdevumi (kopā)
16 084
14 126
2.1.
uzturēšanas izdevumi (kopā)
1 084
774
2.1.1. kārtējie izdevumi
1 084
774
2.2.
izdevumi kapitālieguldījumiem
15 000
13 352
3.
Finansiālā bilance (atlikums)
1958
4.
Finansēšana (iepriekšējā perioda atlikums)
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99.00.00 „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem izlietojums” – pasākums „Latvijas Republikas un
Krievijas Federācijas valsts robežas demarkācija”
1.
Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā)
98 720
98 720
1.1.
dotācijas
98 720
98 720
2.
Izdevumi (kopā)
98 720
98 720
2.1.
uzturēšanas izdevumi (kopā)
98 720
98 720
2.1.1. kārtējie izdevumi
98 720
98 720
2.2.
izdevumi kapitālieguldījumiem
3.
Finansiālā bilance (atlikums)
4.
Finansēšana (iepriekšējā perioda atlikums)

2.2. Īstenotās funkcijas un sasniegtie rezultāti
Aģentūra 2011.gadā nodrošināja 34 nekustamo īpašumu objektu
apsaimniekošanu un uzturēšanu, kuri tiek izmantoti Iekšlietu ministrijas
padotības iestāžu vajadzībām. Uz 2011.gada beigām ir noslēgti un spēkā esoši
72 līgumi par telpu īri, no kuriem tiek gūti pašu ieņēmumi. Iekšlietu ministrijas
padotības iestāžu vajadzībām iegādātas 1736 OCTA polises.
Veikti maksājumi par Iekšlietu ministrijas administratīvā kompleksa Rīgā,
Čiekurkalna 1.līnijā 1 telpu nomu ar kopējo platību 43 441,5 m2 un ēkas Rīgā,
Gaujas ielā 17 telpu nomu ar kopējo platību 7 496,8 m2. Maksājumi tiek veikti
saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem VAS „Valsts nekustamie īpašumi”, kuros
2011.gadā nomas maksa samazināta par 15% atbilstoši 2009.gada 22.septembra
Ministru kabineta protokollēmumā (prot.Nr.61 71.§, 3.punkts) dotajam
uzdevumam.
2011.gadā Nodrošinājuma valsts aģentūra iekļāvās samazinātā budžeta
plānoto izdevumu apmērā, neveidojot parādsaistības un līdz ar to izdevumu
optimizācija ir realizēta plānotā apmērā.
Budžeta apakšprogrammā 40.02.00. „Nekustamais īpašums un
centralizētais iepirkums” 2011.gadā ietaupītie līdzekļi tika novirzīti nekustamo
īpašumu dokumentācijas sakārtošanai, veicot ēku un būvju inženiertehnisko
apsekošanu Krustpils ielā 63a, Rīgā par 3477,00 Ls, pasūtot topogrāfisko plānu
izstrādāšanu Krustpils ielā 63a, Rīgā par 3409,90 Ls un nodrošinot īpašuma
uzmērīšanas darbus Krustpils ielā 63a, Rīgā par 3403,80 Ls, nodrošinot ēku un
būvju novērtēšanas darbus Piedrujas ielā 5, Rīgā un Piedrujas ielā 5D, Rīgā
(pamatojoties uz Valsts kontroles ieteikumiem) par 1065,00 Ls, nodrošinot
Balvu rajona pierobežas ceļu uzmērīšanu starp Vientuļu un Baharevas
novērošanas torņa zemes uzmērīšanu par 5188,83 Ls, Krāslavas pierobežas ceļu
ap Pļesņevu zemes gabalu uzmērīšanu par 1297,78 Ls, Krāslavas pierobežas
ceļa pie Kelovas zemes gabala uzmērīšanu par 7362,94 Ls, Krāslavas pierobežas
ceļu pie Kaplavas RPP zemes gabalu uzmērīšanu par 6001,03 Ls, Balvu rajona
pierobežas ceļa pie Lugu novērošanas torņa zemes gabalu uzmērīšanu un
īpašumtiesību sakārtošanu par 5910,47 Ls, Krāslavas novada Robežnieku
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pagasta Ikožencu ceļa īpašumtiesību sakārtošanu par 1868,65 Ls. Tāpat tika
veikti šādi remontdarbi – telpu kosmētiskais remonts un jumta seguma remonts
Klijānu ielā 4, Rīgā par 11569,04 Ls, jumta seguma remonts Ostas ielā 33,
Ventspilī par 3564,44 Ls un Kleistu ielā 46, Rīgā par 4166,32 Ls,
zibensaizsardzības sistēmas zemējuma remonts Krustpils ielā 63, Rīgā par
1475,30 Ls, elektroapgādes sistēmas remonts Stabu ielā 89, Rīgā par 1098,00
Ls, Krustpils ielā 63a, Rīgā par 2884,47 Ls, Piedrujas ielā 5, Rīgā par 8091,88
Ls, ūdens cauruļvadu remonts Klijānu ielā 4, Rīgā par 494, 70 Ls, Ezermalas
ielā, Rīgā par 774, 94 Ls, Bruņinieku ielā 72b, Rīgā par 989,55 Ls, Stabu ielā
89, Rīgā par 2935,97 Ls, fasādes remonts Stabu ielā 89, Rīgā par 1727,03 Ls un
Ganību ielā 63/67, Liepājā par 998,56 Ls, gaisa kondicionēšanas sistēmas
uzstādīšana Ezermalas 8a, Rīgā par 2228,61 Ls, apsardzes, piekļuves kontroles,
video novērošanas un apziņošanas sistēmu remonts Krustpils ielā 63a, Rīgā par
7567,40 Ls un Čiekurkalna 1.līnijā 1, Rīgā par 1579,07 Ls, ārējās kanalizācijas
sistēmas avārijas remonts Piedrujas ielā 5, Rīgā par 4340,15 Ls, ūdens un
kanalizācijas sistēmas remonts Daigones ielā 16, Kandavā par 2972,25 Ls,
elektrotehniskie mērījumu darbi Ezermalas ielā 8a, Rīgā par 2793,80 Ls un
Klijānu ielā 4, Rīgā par 2842,18 Ls. Sakarā ar lielo sniega daudzumu
2010./2011.gada ziemā, lai novērstu ēku fasādes un iekštelpu, kā arī tur
atrodošos materiālo vērtību bojāšanos, tika nodrošināta jumta tekņu apsildes
sistēmu uzstādīšana Piedrujas ielā 5, Rīgā par 1829,18 Ls.
Ņemot vērā to, ka lielākā daļa nekustamo īpašumu ir sliktā tehniskā
stāvoklī, tajos ir novecojušas, bojātas inženiertehniskās komunikācijas, kas
ilgtermiņā var radīt papildu izdevumus, tika saņemts un izlietots papildus
finansējums – 82 250 Ls, par kuru tika veikti šādi remontdarbi – daļējs
siltumtrases un siltumtīklu remonts Ķīšezera ielā 27a, Rīgā, Stabu ielā 89, Rīgā,
Bruņinieku ielā 72b, Rīgā. Lai novērtu siltuma zudumus, tika veikta logu
nomaiņa nekustamajos īpašumos Ziemeļu ielā 21a, Liepājā, Raiņa ielā 14a,
Liepājā, Stabu ielā 89, Rīgā, Bruņinieku ielā 72b, Rīgā, garāžas boksu vārtu
nomaiņa Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta ēkām Raiņa ielā 7,
Priekulē un Ziedu ielā 14a, Aizputē, durvju nomaiņa Stabu ielā 89, Rīgā, Klijānu
ielā 4, Rīgā, Ezermalas ielā 8a, Rīgā. Lai novērstu preču un materiālo vērtību
bojāšanos, tika veikti jumta remonti noliktavām Piedrujas ielā 5, Rīgā un
Krustpils ielā 63a, Rīgā.
2011.gadā tika saņemti papildu līdzekļi Iekšlietu ministrijas dienestu
objektu renovācijai:
 Valsts policijas koledžas jumta seguma nomaiņai Ezermalas ielā 8a, Rīgā
47945 Ls apmērā;
 Iekšlietu ministrijas dienesta ēku renovācijai Ostas ielā 33, Ventspilī
467530 Ls apmērā;
 nepieciešamās uzņemšanas un palīdzības patvēruma meklētājiem
pilnveidošanai patvēruma meklētāju uzņemšanas centrā „Mucenieki”
16084 Ls apmērā.
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Saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 28.marta rīkojumu Nr.128 „Par
finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas „Līdzekļi
neparedzētiem gadījumiem” un turpmāko budžeta plānošanu”, pamatojoties uz
Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām, izrietošām no Latvijas
Republikas un Krievijas Federācijas līguma par Latvijas un Krievijas valsts
robežu, aģentūra robežas līnijas iezīmēšanai dabā ar pagaidu robežzīmēm,
vizūras līnijas 0,5m platumā no robežas līnijas attīrīšanai un robežas
demarkācijas komisijas locekļu darba nodrošināšanai saņēma un izlietoja 98720
Ls.
Saskaņā ar 2005.gada 15.septembra un 22.decembra grozījumiem Latvijas
Administratīvo pārkāpumu kodeksā aģentūra ar 2006.gada 1.janvāri veic
administratīvo pārkāpumu lietās aizturēto transportlīdzekļu pārvietošanu,
uzglabāšanu un realizāciju. 2011.gadā aizturētas 4588 automašīnas, kas,
salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ir par 52 transportlīdzekļiem vairāk. Atdoti
īpašniekiem 3406 un realizēti 1162 transportlīdzekļi.
Turpinās izdevumu piedziņa no aizturēto transportlīdzekļu īpašniekiem,
nosūtot zvērinātiem tiesu izpildītājiem lēmumus par piedzenamām summām.
2011.gadā, lai segtu aģentūras izmaksas, piedzīti 36 173 Ls, savukārt aģentūras
atgūtie finanšu līdzekļi saistībā ar transportlīdzekļu nodošanu glabāšanā un
glabāšanu 2011.gadā ir 15 542 Ls. Ar daļu no transportlīdzekļu īpašniekiem
noslēgti vienošanās protokoli par šo parādu atmaksas termiņiem un
maksājamām summām.
2011.gadā atjauninātas valsts materiālās rezerves par 37 971 Ls.
Aģentūra sniedz publiskos pakalpojumus (dzīvojamo telpu īre, sporta
zāles un viesnīcas pakalpojumi), kas noteikti Ministru kabineta 2009.gada
30.novembra noteikumos Nr.1364 „Noteikumi par Nodrošinājuma valsts
aģentūras sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi”.

3. PERSONĀLS
Amata vietu skaits
Aģentūrā uz 2012.gada 31.decembri bija 260 amata vietas, to skaitā 33
ierēdņu amata vietas un 227 darbinieku amata vietas. 2011.gada nogalē aģentūrā
faktiskais nodarbināto skaits bija 252.
Izglītība
Iegūtais izglītības veids
Augstākā izglītība
Profesionālā vidējā izglītība
Vidējā izglītība
Cita izglītība

Skaits
93
80
55
24
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Nodarbināto izglītība
Augstākā izglītība

Profesionālā vidējā izglītība

Vidējā izglītība

Cita izglītība

9%
22%

37%

32%

Mainība
2011.gada laikā aģentūrā darba tiesiskās attiecības nodibinātas ar 85
personām, izbeigtas ar 41 personu.
Nodarbināto sadalījums pēc vecuma un dzimuma grupām
Nodarbināto vecums
Līdz 20 gadiem
No 21 līdz 30 gadiem
No 31 līdz 40 gadiem
No 41 līdz 50 gadiem
No 51 līdz 60 gadiem
No 61 un vecāki

Skaits
(sievietes un vīrieši)
2
48
37
65
70
30

Sievietes
(%)
0
33,33
62
51
63
47

Nodarbināto skaits atkarībā no vecuma un
dzimuma
80
60
40
20
0
Līdz 20
gadiem

No 21 līdz No 31 līdz No 41 līdz No 51 līdz No 61 un
30 gadiem 40 gadiem 50 gadiem 60 gadiem vecāki
Sievietes

Vīrieši

Vīrieši
(%)
100
66,67
38
49
37
53
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Kopā:
Vīrieši – 122 (48,41%)
Sievietes – 130 (51,49%)

Nodarbināto dzimums
Vīrieši

Sievietes

48%
52%

4. KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU
Sekmējot sabiedrības informēšanu par pārskata periodā veiktajām
darbībām lietisko pierādījumu glabāšanas, realizācijas un iznīcināšanas jomā,
izņemto transportlīdzekļu realizāciju, iepirkumiem un izsolēm, aģentūra regulāri
ievieto informāciju interneta vietnē www.agentura.iem.gov.lv saskaņā ar
veicamajiem pasākumiem un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, tādējādi
nodrošinot vienmēr aktuālu, kā arī ērtu un vienkārši pieejamu informāciju par
aģentūras
iepirkumiem,
administratīvo
pārkāpumu
lietās
izņemto
transportlīdzekļu realizāciju, kā arī lietisko pierādījumu un izņemtās mantas
realizāciju. Turklāt uz liela apjoma nelegālo alkoholisko un tabakas
izstrādājumu iznīcināšanu vairākkārt tika pieaicināti plašsaziņas līdzekļu
pārstāvji.

5. 2012.GADĀ PLĀNOTIE PASĀKUMI
2012.gadā aģentūra nodrošinās tai deleģētās funkcijas pieejamo līdzekļu
ietvaros, iespēju robežās tiks samazināti nekustamo īpašumu apsaimniekošanas
un uzturēšanas izdevumi, Iekšlietu ministrijas padotības iestāžu funkciju
nodrošināšanai neizmantotie nekustamie īpašumi un to daļas tiks iznomāti, un
iegūtie līdzekļi tiks izmantoti šo īpašumu apsaimniekošanai un uzturēšanai.
Saskaņā ar Iekšlietu ministrijas 2011.gada 19.decembra rīkojumu Nr.2248
„Par nekustamo īpašumu pārvaldīšanas centralizāciju” 2012.gadā plānots
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pārņemt apsaimniekošanā un pārvaldīšanā nekustamos īpašumus Rīgas pilsētā,
Rīgas un Kurzemes reģionā.
Ar nekustamo īpašumu apsaimniekošanu un uzturēšanu saistītie izdevumi
un izdevumi, kas saistīti ar krimināllietās un administratīvo pārkāpumu lietās
izņemtajiem lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu, tiks segti no
gadskārtējā budžetā piešķirtās valsts dotācijas, no iegūtajiem pašu ieņēmumiem,
kā arī no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu
atlikumiem iepriekšējā pārskata gadā, kas 2011.gada 31.decembrī budžeta
apakšprogrammā 40.02.00 „Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums”
sastādīja 27 351 Ls un budžeta apakšprogrammā 40.03.00 „Lietiskie pierādījumi
un izņemtā manta” sastādīja 169 256 Ls. Materiālo rezervju iegādi 2012.gadā
plānots veikt no pašu ieņēmumu atlikumiem par iepriekšējā gadā realizētiem
valsts materiālo rezervju resursiem, kas 2011.gada 31.decembrī budžeta
apakšprogrammā 40.04.00 „Valsts materiālās rezerves” sastādīja 1 607 610 Ls.
2012.gadā būvniecības jomā plānots:
 nodrošināt Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes (Daugavpils PRPP)
ēku kompleksa būvniecības projekta koordināciju un līdz 2012.gada
31.decembrim nodrošināt I kārtas nodošanu ekspluatācijā;
 2012.gada jūlijā uzsākt būvdarbus Valsts ugunsdzēsības un glābšanas
dienesta Cēsu ugunsdzēsības depo Ata Kronvalda ielā 52, Cēsīs projekta
realizācijas ietvaros;
 nodrošināt tālāku ēkas Ventspilī, Ostas ielā 33 telpu pārbūves Valsts
policijas Ventspils iecirkņa un Valsts robežsardzes Ventspils pārvaldes
vajadzībām projekta vadību līdz pilnīgai projekta realizācijai;
 nodrošināt iepirkuma procedūru – atklāto konkursu „Latvijas-Krievijas
robežas joslas uzmērīšana, robežas joslā ietilpstošo privātpersonām un
juridiskām personām piederošo nekustamo īpašumu daļu atsavināšana,
dokumentu izstrāde, robežas joslas zemes vienību reģistrācija
Zemesgrāmatā”.

