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Nodrošinājuma valsts aģentūras direktora priekšvārds 

Godātais lasītāj! 

Kopumā 2018. gads nav bijis viegls un vienkāršs gads 

– ir bijušas grūtības, izaicinājumi, smags darbs, arī 

prieka un gandarījuma pilni notikumi! 

Pārskata gadā nodrošināta aģentūrai noteikto funkciju 

un uzdevumu īstenošana, fokusējoties uz rezultātu, 

efektivitāti un atbildību. Būvniecības jomā, lai 

īstenotu valsts ēku energoefektivitātes pasākumus 

Eiropas Savienības finansējuma apguves ietvaros, 

Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā 2018. gadā 

apstiprināti astoņi projekta iesniegumi, kā arī 

šajā gadā ir pabeigti darbi Valsts policijas 

struktūrvienības ēkā Siguldā un uzsākta būvdarbu 

līgumu izpilde energoefektivitātes pasākumu 

īstenošanai Iekšlietu ministrijas padotības iestāžu 

struktūrvienību ēkās Olainē, Cēsīs un Ventspilī. 

Pārskata gadā pabeigta Latvijas Republikas un 

Krievijas Federācijas valsts robežas demarkācija, 

atsavināti 264 nekustamie īpašumi gar Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts 

robežu un 13 nekustamie īpašumi gar Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts 

robežu, kā arī turpinās nekustamo īpašumu atsavināšana, lai ierīkotu Latvijas Republikas un 

Baltkrievijas Republikas valsts robežas joslu. Savukārt nekustamo īpašumu pārvaldīšanas 

jomā aģentūra turpināja tās pārvaldīšanā nodoto neizmantoto nekustamo īpašumu 

atsavināšanu un īpašumtiesību apliecinošo dokumentu sakārtošanu. Realizējot prioritāro 

pasākumu, uzsāktas vairāku Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta depo ēku garāžu 

pārbūves, lai tajās varētu izvietot jauno ugunsdzēsības tehniku, kā arī pabeigta prioritārā 

pasākuma īstenošana, saskaņā ar kuru 2016., 2017. un 2018. gadā kopumā par vairāk kā 1,25 

miljoniem euro aģentūra nodrošināja ēkās telpu izbūvi darbam ar valsts noslēpuma objektiem. 

Bruņojuma jomā pārskata gadā tika turpinātas bruņojuma iegādes, nodrošinot Iekšlietu 

ministrijas sistēmas iestādes ar moderniem ieročiem un ekipējumu. 

Noteikti jāatzīmē arī veiksmīgā sadarbība ar atbildīgajām institūcijām un procesa virzītājiem 

izņemtās mantas glabāšanas ilguma samazināšanas sakarā, kā arī ekonomiskāka un 

profesionālāka aģentūras resursu izmantošana kopumā, pārņemot, glabājot, atgriežot, 

iznīcinot vai realizējot izņemto mantu.  

Viens no ievērojamiem šī gada sasniegumiem ir kvalitātes pārvaldības sistēmas sertifikācija 

visās aģentūras darbības jomās, līdz ar to mēs pievienojāmies Latvijas labākajiem 

uzņēmumiem un iestādēm, kas sertificēti kā atbilstoši starptautisku standartu prasībām. Šeit 

jāsaka paldies visiem un ikvienam aģentūras nodarbinātajam par iesaistīšanos šajā procesā, kā 

arī jānorāda, ka priekšā mums nopietns darbs sistēmas pastāvīgai uzturēšanai un pilnveidei. 

Nobeigumā vēlos pateikties Iekšlietu ministrijai, tās padotības iestādēm, mūsu sadarbības 

partneriem, klientiem un visiem aģentūras nodarbinātajiem, kā arī novēlēt mūsu kopīgo mērķu 

un ieceru īstenošanu, aģentūras 10-gadē ieejot! 

 

Cieņā  

 

Nodrošinājuma valsts aģentūras direktors                                           Ēriks Ivanovs 

 

Ēriks Ivanovs 
no 2013. gada marta  

Nodrošinājuma valsts 

aģentūras direktors 
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1. Pamatinformācija 

1.1. Juridiskais statuss 

Nodrošinājuma valsts aģentūra (turpmāk – aģentūra) ir iekšlietu ministra pakļautībā esoša 

tiešās pārvaldes iestāde, kura izveidota, lai nodrošinātu Iekšlietu ministrijas un tās padotībā 

esošo iestāžu (turpmāk – iestādes) darbību nekustamo īpašumu, publisko iepirkumu un valsts 

materiālo rezervju jomā, lai veiktu normatīvajos aktos noteiktās darbības ar lietiskajiem 

pierādījumiem un arestēto mantu un administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un 

dokumentiem, kā arī lai veiktu normatīvajos aktos noteiktās darbības ar ieročiem, munīciju, to 

sastāvdaļām un speciālajiem līdzekļiem.
1
 

1.2. Funkcijas 

Aģentūrai noteiktas šādas funkcijas: 

– organizēt iestāžu darbības nodrošināšanai nepieciešamo būvju būvniecību; 

– apsaimniekot un pārvaldīt iestāžu īpašumā, valdījumā vai lietošanā esošos nekustamos 

īpašumus, kas aģentūrai nodoti pārvaldīšanā; 

– veikt centralizētus iepirkumus iestāžu vajadzībām; 

– organizēt valsts materiālo rezervju iegādi, uzglabāšanu, atjaunināšanu, uzskaiti, realizāciju, 

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

– nodrošināt lietisko pierādījumu un arestētās mantas glabāšanu, realizāciju un iznīcināšanu, 

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

pierādījumu un arestētās mantas vērtības atlīdzināšanu; 

– nodrošināt administratīvo pārkāpumu lietās izņemtās mantas, tostarp transportlīdzekļu, un 

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

iznīcinātās mantas vērtības atlīdzināšanu; 

– atbilstoši ārējiem normatīvajiem aktiem, kas reglamentē ieroču, munīcijas, to sastāvdaļu un 

speciālo līdzekļu iznīcināšanu, nodrošināt iznīcināšanai nodoto ieroču, munīcijas, to 

sastāvdaļu un speciālo līdzekļu iznīcināšanu; 

– organizēt ieroču, munīcijas, to sastāvdaļu, speciālo līdzekļu un ekipējuma iegādi un 

realizāciju iestāžu vajadzībām, kā arī apbalvošanai paredzēto šaujamieroču un lielas 

enerģijas pneimatisko ieroču iegādi.
2
 

 

 

                                                           
1
 Ministru kabineta 2012. gada 11. decembra noteikumi Nr. 839 “Nodrošinājuma valsts aģentūras nolikums”. 

2
 Turpat. 
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1.3. Darbības virzieni un mērķi 

Lai īstenotu noteiktās funkcijas, aģentūra organizē darbību šādos virzienos:  

Darbības virziens Mērķis 

Aģentūras funkciju un 

uzdevumu izpildes vadības, 

personāla vadības un finanšu 

līdzekļu plānošanas, 

izlietojuma un uzskaites 

nodrošināšana 

Veicināt sistēmisku un uz rezultātu vērstu personāla 

kvalifikācijas paaugstināšanu, apgūstot nozares 

aktualitātes, kā arī izmaiņas normatīvajos aktos, tādējādi 

stiprinot aģentūras personāla profesionalitāti. 

Sekmēt aģentūras nodarbināto apmierinātību, lojalitāti 

un labklājību, nodrošinot sakārtotu, kvalitatīvu, drošu 

darba vidi, izvirzītajiem mērķiem (stratēģiskajiem, 

rezultātu, darbības un individuālajiem) atbilstošu darba 

saturu un labvēlīgu psiholoģisko mikroklimatu. 
Centralizēto iepirkumu 

veikšana Iekšlietu ministrijas 

un tās padotībā esošo iestāžu 

vajadzībām 

Organizēt iestāžu darbības nodrošināšanai 

nepieciešamās iepirkuma procedūras saskaņā ar 

iepirkumu atklātības, brīvas konkurences un 

efektivitātes principiem. 
Iekšlietu ministrijas un tās 

padotībā esošo iestāžu 

īpašumā, valdījumā vai 

lietošanā esošo nekustamo 

īpašumu pārvaldīšana un 

apsaimniekošana 

Organizēt iestāžu darbības nodrošināšanai nepieciešamo 

būvju būvniecību atbilstoši piešķirtajam finansējumam 

un ikgadējiem aģentūras būvniecības un būvju 

uzlabošanas darbu plāniem. 

Nodrošināt Iekšlietu ministrijas nekustamo īpašumu 

centralizētu pārvaldīšanu atbilstoši valsts nekustamā 

īpašuma pārvaldīšanas principiem un kārtībai un 

aģentūras ikgadējiem nekustamā īpašuma 

apsaimniekošanas pasākumu plāniem. 

Nodrošināt valsts austrumu robežas atjaunošanas un 

iekārtošanas darbus atbilstoši kompetencei un 

piešķirtajam finansējumam. 
Lietisko pierādījumu un 

arestētās mantas un 

administratīvo pārkāpumu 

lietās izņemtās mantas un 

dokumentu glabāšanas, 

realizācijas un iznīcināšanas 

nodrošināšana un aģentūrai 

radīto izdevumu atgūšana 

valsts labā 

Sniegt profesionālu atbalstu atbildīgajām institūcijām un 

procesa virzītājiem lēmumu izpildē par rīcību ar 

lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu un 

administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un 

dokumentiem. 

Valsts materiālo rezervju 

veidošanas, glabāšanas un 

atjaunināšanas nodrošināšana 

Stiprināt atbildīgo institūciju gatavību katastrofu 

pārvaldīšanas pasākumu veikšanai. 

Iekšlietu ministrijas padotībā 

esošo iestāžu nodrošināšana ar 

funkciju izpildei nepieciešamo 

bruņojumu un ekipējumu 

Nodrošināt iestādes ar kvalitatīvu bruņojumu atbilstoši 

normatīvo aktu prasībām, iestāžu bruņojuma normām, 

pieprasījumiem un piešķirtajam finansējumam.
3 

                                                           
3
 Nodrošinājuma valsts aģentūras darbības stratēģija 2017.–2019. gadam (apstiprināta ar Iekšlietu ministrijas 

2017. gada 25. augusta rīkojumu Nr. 1-12/1951 “Par Nodrošinājuma valsts aģentūras darbības stratēģijas 2017.–

2019. gadam apstiprināšanu”; precizēta 2018. gadā (ar Iekšlietu ministrijas 2018. gada 26. februāra rīkojumu 

Nr. 1-12/280 “Par grozījumiem Iekšlietu ministrijas 2017. gada 25. augusta rīkojumā Nr. 1-12/1951 “Par 

Nodrošinājuma valsts aģentūras darbības stratēģijas 2017.–2019. gadam apstiprināšanu””)). 



 

 
 

6 2018. gada publiskais pārskats 

1.4. Prioritātes 

Pārskata gadam noteikti šādi prioritārie mērķi, kuros koncentrēti nozīmīgākie aģentūras 

resursi:  

– Nodrošināt Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas, Latvijas Republikas un 

Baltkrievijas Republikas valsts robežas joslas izveidi un infrastruktūras uzlabošanu, 

kopumā stiprinot Latvijas Republikas valsts austrumu robežu. 

– Uzlabot patvēruma meklētāju centra ēku tehnisko stāvokli un veikt to labiekārtošanu, 

nodrošinot patvēruma meklētāju izmitināšanas infrastruktūras attīstību. 

– Uzlabot Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu nodrošinājumu, sekmējot tām noteikto 

funkciju īstenošanu. 

– Veikt Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu pārbruņošanu, nodrošinot modernas, 

jaunākajām šaujamieroču ražošanas tehnoloģijām un Ziemeļatlantijas līguma 

organizācijas (NATO) standartiem atbilstošas Iekšlietu ministrijas iestāžu bruņojumā 

esošo dienesta ieroču vienotas sistēmas izveidi. 

– Nodrošināt valsts budžeta līdzekļu efektīvu, ekonomisku un tiesisku izlietojumu, veicot 

lietisko pierādījumu un arestētās mantas kriminālprocesos un administratīvo pārkāpumu 

lietās izņemtās mantas un dokumentu glabāšanu, realizāciju un iznīcināšanu. 

– Veidot un pārvaldīt valsts materiālās rezerves, stiprinot atbildīgo institūciju gatavību 

katastrofu un citu apdraudējumu pārvaldīšanas pasākumu veikšanai.
4
 

                                                           
4
 Aģentūras 2018. gada 8. janvāra rīkojums Nr. 34 “Par Nodrošinājuma valsts aģentūras prioritāriem mērķiem un 

2018. gada darba plānu”. 
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1.5. Struktūra
5

                                                           
5
 Aģentūras 2017. gada 13. maija reglaments Nr. 2/2017 “Grozījumi Nodrošinājuma valsts aģentūras 2016. gada 26. jūlija reglamentā Nr. 2/2016 “Nodrošinājuma valsts aģentūras 

reglaments””. 

                
 

Izņemto lietu 

nodaļa 

Piedziņas  
nodaļa 

Juridiskā  
nodaļa 

Īpašumu 
pārvalde 

Materiāli 

tehniskās 

apgādes pārvalde 

Bruņojuma 

nodaļa 

Būvniecības 

nodaļa 

Administratīvā 

nodaļa 

Iepirkumu un 

realizācijas 

nodaļa 

 

Finanšu un 

grāmatvedības 

pārvalde 
Sabiedrisko 

attiecību 

speciālists 

Direktora 

palīgs 

 

NODROŠINĀJUMA VALSTS AĢENTŪRAS DIREKTORS 

Administratīvi-

juridiskā un 

iepirkumu 

nodrošinājuma 

departaments 

Direktora vietnieks - 

Īpašumu, 

bruņojuma un 

materiālo rezervju 

departaments 

Direktora vietnieks  - 

Izņemto lietu, 

piedziņas un 

materiālās apgādes 

departaments 

Grāmatvedības 
nodaļa 

Finanšu  
nodaļa 

 

        Patstāvīgās struktūrvienības 
          
        Zemāka līmeņa struktūrvienības 
         
        Direktoram  tieši pakļautas amatpersonas 

Kvalitātes 

un risku 

vadītājs 

Valsts materiālo 

rezervju nodaļa 
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2. Finanšu resursi un darbības rezultāti 

Aģentūrai 2018. gadam piešķirto un izlietoto valsts budžeta finansējuma kopapjomu raksturo 

šādi rādītāji: 

Nr. 

p.k. 
Finansiālie rādītāji 

2017. gada 

izpilde 

2018. gada 

plāns izpilde 

40.00.00 “Iekšlietu ministrijas iestāžu darbības nodrošinājums” 

1. Finanšu resursi izdevumu segšanai 

(kopā) 44 770 087 42 938 218 42 538 484 

1.1. Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem 

un citi pašu ieņēmumi  1 974 445 2 094 620 2 060 928 

1.2. Valsts pamatbudžeta savstarpējie 

transferti 243 815 98 785 98 775 

1.3. Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 42 551 827 40 744 813 40 378 781 

2. Izdevumi (kopā) 45 123 172 43 334 504 42 865 581 

2.1. Uzturēšanas izdevumi 32 343 757 33 674 443 33 632 884 

2.1.1. Kārtējie izdevumi 32 263 757 33 594 443 33 552 884 

2.2. Uzturēšanas izdevumu transferti 80 000 80 000 80 000 

2.3. Kapitālie izdevumi 12 779 415 9 660 061 9 232 697 

40.01.00 “Administrēšana” 

1. Finanšu resursi izdevumu segšanai 

(kopā) 

 

5 376 163 

 

5 435 634 

 

5 435 634 

1.1. Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 5 376 163 5 435 634 5 435 634 

2. Izdevumi (kopā) 5 376 163 5 435 634 5 435 634 

2.1. Uzturēšanas izdevumi 5 376 163 5 435 634 5 435 634 

2.1.1. Kārtējie izdevumi 5 376 163 5 435 634 5 435 634 

40.02.00 “Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums” 

1. Finanšu resursi izdevumu segšanai 

(kopā) 38 081 569 36 134 116 35 710 356 

1.1. Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem 

un citi pašu ieņēmumi  1 076 688 1 140 750 1 083 032 

1.2. Valsts pamatbudžeta savstarpējie 

transferti 243 815 98 785 98 775 

1.3. Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 36 761 066 34 894 581 34 528 549 

2. Izdevumi (kopā) 38 073 321 36 144 564 35 717 195 

2.1. Uzturēšanas izdevumi 25 658 400 26 862 961 26 862 956 

2.1.1. Kārtējie izdevumi 25 658 400 26 862 961 26 862 956 

2.2. Kapitālie izdevumi 12 414 921 9 281 603 8 854 239 

40.03.00 “Lietiskie pierādījumi un izņemtā manta” 

1. Finanšu resursi izdevumu segšanai 

(kopā) 1 250 609 1 246 997 1 286 778 

1.1. Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem 

un citi pašu ieņēmumi  836 011 832 399 872 180 

1.2. Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 414 598 414 598 414 598 

2. Izdevumi (kopā) 1 233 727 1 264 835 1 264 835 

2.1. Uzturēšanas izdevumi 869 233 886 377 886 377 

2.1.1. Kārtējie izdevumi 869 233 886 377 886 377 

2.2. Kapitālie izdevumi 364 494 378 458 378 458 
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Nr. 

p.k. 
Finansiālie rādītāji 

2017. gada 

izpilde 

2018. gada 

plāns izpilde 

40.04.00 “Valsts materiālās rezerves” 

1. Finanšu resursi izdevumu segšanai 

(kopā) 61 746 121 471 105 717 

1.1. Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem 

un citi pašu ieņēmumi  61 746 121 471 105 717 

2. Izdevumi (kopā) 439 961 489 471 447 917 

2.1. Uzturēšanas izdevumi 439 961 489 471 447 917 

2.1.1. Kārtējie izdevumi 359 961 409 471 367 917 

2.2. Uzturēšanas izdevumu transferti 80 000 80 000 80 000 

42.00.00 “Iekšējās drošības biroja darbība” 

1. Finanšu resursi izdevumu segšanai 

(kopā) 

 

109 961 

 

122 113 

 

122 113 

1.1. Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 109 961 122 113 122 113 

2. Izdevumi (kopā) 109 961 122 113 122 113 

2.1. Uzturēšanas izdevumi 109 961 122 113 122 113 

2.1.1. Kārtējie izdevumi 109 961 122 113 122 113 

62.00.00 “Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu un pasākumu 

īstenošana” 

1. Finanšu resursi izdevumu segšanai 

(kopā) 

 

130 483 

 

1 558 096 

 

1 115 640 

1.1. Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 130 483 1 558 096 1 115 640 

2. Izdevumi (kopā) 130 483 1 558 096 1 115 640 

2.1. Kapitālie izdevumi 130 483 1 558 096 1 115 640 

70.00.00 “Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu 

īstenošana” 

1. Finanšu resursi izdevumu segšanai 

(kopā) 

 

186 889 

 

75 879 

 

68 566 

1.1. Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 186 889 75 879 68 566 

2. Izdevumi (kopā) 186 889 75 879 68 566 

2.1. Uzturēšanas izdevumi 72 228 20 241 20 240 

2.1.1. Kārtējie izdevumi 72 228 20 241 20 240 

2.2. Kapitālie izdevumi 114 661 55 638 48 326 

70.18.00 “Iekšējās drošības un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu projektu 

un pasākumu īstenošana (2014–2020)” projekts – Atbalsta pasākumi personu, kurām 

nepieciešama starptautiskā aizsardzība, uzņemšanai un izmitināšanai Latvijā 

1. Finanšu resursi izdevumu segšanai 

(kopā) 

 

167 762 

 

0 

 

0 

1.1. Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 167 762 0 0 

2. Izdevumi (kopā) 167 762 0 0 

2.1. Uzturēšanas izdevumi 53 101 0 0 

2.1.1. Kārtējie izdevumi 53 101 0 0 

2.2. Kapitālie izdevumi 114 661 0 0 

70.18.00 „Atbalsta pasākumi personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, 

uzņemšanai un izmitināšanai Latvijā (2.posms)”   

1. Finanšu resursi izdevumu segšanai 

(kopā) 

 

0 

 

75 879 

 

68 566 
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Nr. 

p.k. 
Finansiālie rādītāji 

2017. gada 

izpilde 

2018. gada 

plāns izpilde 

1.1. Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 0 75 879 68 566 

2. Izdevumi (kopā) 0 75 879 68 566 

2.1. Uzturēšanas izdevumi 0 20 241 20 240 

2.1.1. Kārtējie izdevumi 0 20 241 20 240 

2.2. Kapitālie izdevumi 0 55 638 48 326 

70.18.00 “Iekšējās drošības un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu projektu 

un pasākumu īstenošana (2014–2020)” projekts – ATLAS Network specializētā 

aprīkojuma iegāde 

1. Finanšu resursi izdevumu segšanai 

(kopā) 

 

13 765 

 

0 

 

0 

1.1. Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 13 765 0 0 

2. Izdevumi (kopā) 13 765 0 0 

2.1. Uzturēšanas izdevumi 13 765 0 0 

2.1.1. Kārtējie izdevumi 13 765 0 0 

70.18.00 “Iekšējās drošības un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu projektu 

un pasākumu īstenošana (2014–2020)” projekts – Tiesu ekspertīzes tehnisko iespēju un 

kapacitātes celšana prioritārajās jomās (1. posms) 

1. Finanšu resursi izdevumu segšanai 

(kopā) 5 362 

 

0 

 

0 

1.1. Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 5 362 0 0 

2. Izdevumi (kopā) 5 362 0 0 

2.1. Uzturēšanas izdevumi 5 362 0 0 

2.1.1. Kārtējie izdevumi 5 362 0 0 

99.00.00 “Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums” 

1. Finanšu resursi izdevumu segšanai 

(kopā) 

 

8 061 

 

0 

 

0 

1.1. Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 8 061 0 0 

2. Izdevumi (kopā) 8 061 0 0 

2.1. Uzturēšanas izdevumi 8 061 0 0 

2.1.1. Kārtējie izdevumi 8 061 0 0 
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Aģentūras funkciju un uzdevumu izpildes vadības, personāla vadības un finanšu 

līdzekļu plānošanas, izlietojuma un uzskaites nodrošināšana. 

Lai attīstītu nodarbināto kompetences un sekmētu uz 

rezultātu vērstu aģentūras personāla kvalifikācijas 

paaugstināšanu, 2018. gadā apmācīti 65% aģentūras 

nodarbināto (57% sievietes un 43% vīrieši). Šis 

rādītājs pārsniedz iepriekš plānotos 30%, kā arī 

būtiski ir  pieaudzis, salīdzinot ar 2017. gada rādītāja 

izpildi - 33%.  

Pārskata gadā izpilde virs plānotā izskaidrojama ar to, 

ka aģentūrā tika organizētas vairākas iekšējās 

apmācības, t.sk. 2018. gada aprīlī un maijā notika 

iekšējās mācības personas datu aizsardzības 

jautājumos, ieviešot Vispārīgo datu aizsardzības 

regulu, kuras, organizējot vairākos aģentūras 

objektos, kopumā pulcināja 240 aģentūras 

nodarbinātos.  

Tāpat daļa aģentūras nodarbināto 2018. gadā ir apmeklējuši ārējās mācības, galvenokārt par 

pamatu ņemot ikgadējās darba izpildes novērtēšanā izteiktās mācību vēlmes. 

Par 2018. gada darba novērtējuma periodu ikgadējās darba izpildes novērtēšanā 37 (10%) 

aģentūras nodarbināto veikta vērtēšana, piesaistot vērtēšanas komisiju, tādējādi vērtēšanas 

komisijai iesakot un sekmējot nodarbinātajam izvēlēties tieši viņam visnepieciešamākās 

mācības.  

Tāpat kā divos iepriekšējos gados, arī 2018. gadā aģentūrā veikta nodarbināto apmierinātības 

aptauja, lai noskaidrotu nodarbināto pamatvajadzības darbavietā, vadības atbalstu, komandas 

darbu un izaugsmes iespējas. Aptaujā piedalījās 79 nodarbinātie (21%), kas diemžēl ir par 

32% mazāk nekā 2017. gadā.  

Lai pilnveidotu aģentūras darbību un uzlabotu iekšējās kontroles sistēmu, pārskata gadā 

ieviesti 74% (no plānotajiem 85%) Valsts kontroles un Iekšlietu ministrijas iekšējo auditu 

ieteikumu būvniecības, apsaimniekošanas, iepirkumu veikšanas un izņemto lietu jomās. 

2018. gada 11. maijā aģentūras kvalitātes pārvaldības/vadības sistēma (turpmāk – KVS) tika 

sertificēta kā atbilstoša starptautiskajam standartam 

ISO 9001:2015. Par aģentūras partneri sertifikācijas 

procesā tika izvēlēta SIA “Bureau Veritas Latvia”. 

KVS ietvaros kopumā tika identificēti 230 vadības, 

pamatdarbības un atbalsta procesi un apakšprocesi, 

noteikta to savstarpējā mijiedarbība, apkopotas 

aptuveni 500 veidlapas un dokumentu paraugi, kurus 

ikdienas darbā izmanto aģentūras nodarbinātie. Tāpat 

visās aģentūras darbības jomās tika apzināti, analizēti 

un vērtēti pastāvošie riski. Augsta un vidēja līmeņa 

riskiem noteiktas preventīvās darbības, lai izvairītos 

no gadījumiem, kad tie varētu ietekmēt procesu 

darbību vai mērķu sasniegšanu. Liela uzmanība tika 

veltīta arī apmācībām, nodarbinātajiem stāstot par 

ieguvumiem no KVS, kā arī par riskiem un to 

ietekmi. 10 aģentūras nodarbinātie tika apmācīti par KVS iekšējiem auditoriem, kuri 

nodrošinās KVS auditu veikšanu visās aģentūras darbības jomās, tādējādi gūstot pārliecību 

 

Par aģentūras partneri 

sertifikācijas procesā izvēlēta 

SIA “Bureau Veritas Latvia” 

 

          Paaugstināta kvalifikācija 

            65% nodarbināto 

http://www.bureauveritas.lv/
http://www.bureauveritas.lv/
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par KVS atbilstību ISO 9001:2015 standarta prasībām. 2018. gadā aģentūrā atbilstoši KVS 

auditu plānam notika 11 KVS iekšējie auditi, kuru laikā tika konstatētas 44 neatbilstības un 

norādīti 39 auditoru ieteikumi KVS sistēmas pilnveidei.  

Centralizēto iepirkumu veikšana Iekšlietu ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu 

vajadzībām. 

Lai nodrošinātu iepirkumu organizēšanu iestāžu vajadzībām, aģentūra pārskata gadā 

organizēja 93 iepirkuma procedūras, tai skaitā 61 centralizētā iepirkuma procedūru (no 

plānotajām 45 iepirkuma procedūrām). 

2018. gadā aģentūra turpināja sadarbību ar Valsts robežsardzi, nodrošinot optimālus 

robežapsardzībai nepieciešamos apstākļus uz Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas 

valsts robežas, iekārtojot robežas joslu. Aģentūra 2018. gadā organizēja atklātu konkursu 

“Valsts robežas joslas gar Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas robežu ierīkošana, 

noslēdzot vispārīgo vienošanos uz četriem gadiem” (iepirkuma identifikācijas numurs IeM 

NVA 2017/147), kura rezultātā Valsts robežsardze noslēdza vispārīgo vienošanos ar SIA 

“Igate” par kopējo summu 22 850 772,67 euro (bez PVN). 

Aģentūra pārskata gadā ir organizējusi arī vairākus iepirkumus par preču piegādēm un 

pakalpojumiem, kuri ir nepieciešami iestāžu vajadzībām – lielākais no tiem ir atklātais 

konkurss “Degvielas iegāde degvielas uzpildes stacijās Iekšlietu ministrijas padotībā esošo 

iestāžu vajadzībām uz trīs gadiem” (iepirkuma identifikācijas numurs IeM NVA 2018/74). 

Nodrošinot zaļā iepirkuma īstenošanu, aģentūra 2018. gadā organizēja 15 iepirkumus 

(publikāciju skaits – Iepirkumu uzraudzības biroja dati), izmantojot vides kritērijus – zaļais 

publiskais iepirkums –, kā rezultātā valsts pārvaldes institūciju vidū ierindojās augstajā 

5. vietā.
6
 

Iekšlietu ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu īpašumā, valdījumā vai lietošanā esošo 

nekustamo īpašumu pārvaldīšana un apsaimniekošana. 

Aģentūra pārskata gadā piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros veica kārtējos un kapitālos 

remontdarbus 2 122 372 euro apmērā, lai uzlabotu pārvaldīšanā nodoto ēku drošības prasības 

un energoefektivitāti: 

- apkures sistēmu uzlabošana, t.sk. arī projektēšana, 14 objektos; 

- iekštelpu remontdarbi 31 objektā; 

- elektroinstalācijas pretestības mērījumi 11 objektos; 

- jumta seguma nomaiņa un remonts 10 objektos; 

- logu nomaiņa 5 objektos; 

- fasādes atjaunošanas darbi 6 objektos. 

2018. gadā aģentūra turpināja Valsts policijas, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un 

Valsts robežsardzes telpu aprīkošanu atbilstoši Ministru kabineta noteikumu prasībām
7
 

darbam ar klasificēto informāciju. Piešķirtā finansējuma 589 926 euro ietvaros 31 Valsts 

policijas objektā, 3 Valsts robežsardzes objektos un 1 Valsts ugunsdzēsības un glābšanas 

dienesta objektā tika aprīkotas telpas ar nepieciešamajām apsardzes un ugunsaizsardzības 

sistēmām, kā arī izveidotas atbilstošas telpas darbam ar klasificēto informāciju.  

                                                           
6
 Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas informatīvais ziņojums “Par zaļā iepirkuma īstenošanas 

valsts pārvaldē gaitu 2018. gadā” (Ministru kabineta sēdes 2019. gada 21. maija protokols Nr. 25, 35. § (TA-

819)). 
7
 Ministru kabineta 2004. gada 6. janvāra noteikumi Nr. 21 “Valsts noslēpuma, Ziemeļatlantijas līguma 

organizācijas, Eiropas Savienības un ārvalstu institūciju klasificētās informācijas aizsardzības noteikumi”. 
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Pārskata gadā aģentūra turpināja Iekšlietu ministrijas būvju aprīkošana ar ugunsaizsardzības 

sistēmām. Piešķirtā finansējuma 271 442 euro ietvaros tika aprīkoti 8 objekti, nodrošinot 

noteikto ugunsaizsardzības pasākumu izpildi. 

2018. gadā aģentūra saskaņā ar “Bērnu noziedzības novēršanas un bērnu aizsardzības pret 

noziedzīgu nodarījumu pamatnostādnēs 2013.-2019.gadam” noteikto piešķirtā finansējuma 

64 030 euro ietvaros veica remontdarbus nepilngadīgo nopratināšanas telpās 10 Valsts 

policijas objektos, uzlabojot nepilngadīgo personu aizsardzību. 

Pildot darbības virziena uzdevumu – koordinēt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta 

depo ēku būvniecību –, pārskata gadā turpinājās Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta 

depo Jaunpils ielā 13, Rīgā, būvniecība.  

Lai nodrošinātu atbilstošus apstākļus Valsts policijas darbinieku un kadetu fiziskās 

sagatavotības attīstībai, 2018. gadā aģentūra pabeidza Valsts policijas koledžas Ezermalas ielā 

8A, Rīgā, sporta zāles atjaunošanu un ēkas fasādes atjaunošanas un siltināšanas darbus par 

kopējām būvniecības izmaksām 253 921,65 euro apmērā. Piešķirtā finansējuma ietvaros 

veikta sporta kompleksa iekštelpu atjaunošana, elektroapgādes sistēmas pārbūve, uzstādīta 

apziņošanas sistēma, ēkas fasādes siltināšana un atjaunošana. 

Uzlabojot patvēruma meklētāju centra ēku tehnisko stāvokli un veicot to labiekārtošanu, 

2018. gada 18. janvārī parakstīts sadarbības līgums ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi  

par projekta īstenošanu. Projekta ietvaros par kopējo summu 62 445,00 euro īstenotas šādas 

aktivitātes: 

 

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas 

dienesta depo Jaunpils ielā 13, Rīgā, 

būvdarbi 2018. gada janvārī 

(2017. gada 31. janvārī) 

  

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas 

dienesta depo Jaunpils ielā 13, Rīgā, 

būvdarbi 2018. gada martā 

 

 

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas 

dienesta depo Jaunpils ielā 13, Rīgā, 

būvdarbi 2018. gada oktobrī 

 

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas 

dienesta depo Jaunpils ielā 13, Rīgā, 

būvdarbi 2018. gada novembrī 
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− elektrotīkla pārsprieguma aizsardzības ierīkošana; 

− ventilācijas sistēmas ierīkošana Patvēruma meklētāju centra paplašinātās ēkas telpās; 

− gaisa kondicionēšanas sistēmas izveide; 

− nojumes iegāde, uzstādīšana atkritumu konteineru novietošanai; 

− Patvēruma meklētāju centra paplašinātās ēkas ieejas durvju nomaiņa; 

− Patvēruma meklētāju centra paplašinātās ēkas ieejas kāpņu atjaunošana; 

− Patvēruma meklētāju centra ēku korpusa remontdarbi; 

− būvju tehniskā apsekošana. 

Turpinot īstenot Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas “Izaugsme un 

nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un 

dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2. pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts 

ēkās” pirmās projekta iesniegumu atlases kārtas projektus Iekšlietu ministrijas īpašumā un 

lietošanā esošajās ēkās, pārskata gadā pabeigta 

būvprojektu izstrāde septiņām ēkām un Centrālajā 

finanšu un līgumu aģentūrā  apstiprināti seši šādi 

projekta iesniegumi:  

− “Paaugstināt valsts ēkas Miera ielā 3, Siguldā, 

energoefektivitāti” (Nr. 4.2.1.2/17/I/026); 

 “Paaugstināt valsts ēkas Inženieru ielā 1, 

Ventspilī, energoefektivitāti” 

(Nr. 4.2.1.2/17/I/033); 

 “Paaugstināt valsts ēkas Rīgas ielā 14, Olainē, 

Olaines novadā, energoefektivitāti” 

(Nr. 4.2.1.2/17/I/031); 

 “Paaugstināt valsts ēkas Piebalgas ielā 89, 

Cēsīs, Cēsu novadā, energoefektivitāti” 

(Nr. 4.2.1.2/17/I/030); 

 “Paaugstināt valsts ēkas Kr.Valdemāra ielā 

20, Rēzeknē, energoefektivitāti” 

(Nr. 4.2.1.2/18/I/012); 

 “Paaugstināt valsts ēkas Gaitnieku ielā 2A, Gulbenē, energoefektivitāti” 

(Nr. 4.2.1.2/18/I/011). 

2018. gadā pabeigta Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas demarkācija, 

Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas demarkācijas dokumenti 

apstiprināti ar Ministru kabineta 2018. gada 16. janvāra noteikumiem Nr. 30 “Par Latvijas 

Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas demarkācijas dokumentu apstiprināšanu”. 

Demarkācijas ietvaros uzstādītas 639 robežzīmes, tajā skaitā 2 vēruma zīmes Zanoginas 

purvā. Attīrīta no apauguma valsts robežas josla ~145 km garumā. Atsavināti 264 nekustamie 

īpašumi gar Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežu un 13 nekustamie 

īpašumi gar Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežu. Turpinās 

nekustamo īpašumu atsavināšana, lai varētu ierīkot Latvijas Republikas un Baltkrievijas 

Republikas valsts robežas joslu. 

Ir pabeigta pierobežas ceļu kadastrālā uzmērīšana un reģistrēšana Nekustamā īpašuma valsts 

kadastra informācijas sistēmā. Atbilstoši budžeta iespējām tika nodrošināta 75,65 km 

pierobežas ceļu uzturēšanas darbu veikšana (no plānotajiem 75,65 km), ievērojot prasības 

autoceļu uzturēšanas klasei, kas noteiktas saskaņā ar Ministru kabineta 2010. gada 9. marta 

noteikumiem Nr. 224 “Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas 

prasībām un to izpildes kontroli”. Tika turpināta zemes zem pierobežas ceļiem īpašumtiesību 

sakārtošana. 

 

Energoefektivitātes 

paaugstināšanas pasākumu 

veikšana Rīgas ielā 14, Olainē, 

Olaines novadā 
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Lai nodrošinātu Iekšlietu ministrijas valdījumā esošo nekustamo īpašumu, kas aģentūrai 

nodoti pārvaldīšanā, dokumentācijas un īpašumtiesību sakārtošanu un īpašumu uzskaites 

pilnveidošanu datubāzē, pārskata gadā veikti šādi pasākumi: 

- izgatavoti topogrāfiskie plāni 23 nekustamo īpašumu objektiem (plānoti bija 40 plāni, 

novirzi izskaidro tas, ka 2017. gadā tika izstrādāti topogrāfiskie plāni vairāk, nekā bija 

plānots, tādējādi 2018. gadā komersanti iesniedza atlikušo skaitu – 23 topogrāfiskos 

plānus); 

- izgatavoti zemes robežu plāni 43 nekustamo īpašumu objektiem;  

- izgatavotas 3 apliecinājuma kartes (no plānotajām 3 kartēm);  

- izgatavotas 11 kadastrālās uzmērīšanas lietas (no plānotajām 15 lietām, novirze ir saistīta 

ar to, ka 4 kadastrālās uzmērīšanas lietas ir izpildes procesā un to izstrāde tiks pabeigta 

2019. gada sākumā); 

- zemesgrāmatā ierakstīti 4 nekustamie īpašumi (no plānotajiem 4 nekustamajiem 

īpašumiem); 

- veikta datu aktualizācija 17 zemesgrāmatu nodalījumos. 

Lai sekmētu efektīvu nekustamo īpašumu pārvaldīšanu, 2018. gadā tika veikti nekustamo 

īpašumu optimizācijas pasākumi, izvērtējot nekustamo īpašumu noslodzi un to 

nepieciešamību iestādēm funkciju īstenošanai, kā rezultātā atsavināti 6 nekustamie īpašumi.  

Lietisko pierādījumu un arestētās mantas un administratīvo pārkāpumu lietās izņemtās 

mantas un dokumentu glabāšanas, realizācijas un iznīcināšanas nodrošināšana un 

aģentūrai radīto izdevumu atgūšana valsts labā. 

Pārskata gadā ir pieaudzis aģentūras izpildīto atbildīgo institūciju un procesa virzītāju lēmumu 

par rīcību ar izņemto mantu skaits līdz 13 921 (no plānotajiem 12 339 lēmumiem), nodrošinot 

lēmuma skaita izpildi ar 13% pieaugumu pret plānoto. Tajā pat laikā viena lēmuma izpildes 

izmaksas ir samazinātas līdz 53,20 euro, nodrošinot samazinājumu par 11%, salīdzinot ar 

2017. gadu. Šie rādītāji liecina par izņemtās mantas glabāšanas ilguma samazināšanos, kā arī 

ekonomiskāku un profesionālāku aģentūras resursu izmantošanu, pārņemot, glabājot, 

atgriežot, iznīcinot vai realizējot izņemto mantu. 

2018. gadā kā būtisks funkcijas darbības uzlabošanas faktors ir jāmin aģentūras kapacitātes 

stiprināšana saistībā ar iespējām patstāvīgi veikt darbības ar administratīvo pārkāpumu lietās 

izņemto mantu un lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu kriminālprocesos, ko parāda 

34% lēmumu, kuru izpildē izmantoti komersantu pakalpojumi (plānoti bija tikai 38%), un 

samazinājums komersantiem par pakalpojumu samaksātajās summās saistībā ar rīcību ar 

izņemto mantu. Efektīvs kļuvis arī piedziņas process no sodītajām personām, ko pierāda 

pastāvīgs pašu ieņēmumu pieaugums. Aģentūra pārskata gadā bijusi stabils partneris 

tiesībsargājošo iestāžu funkciju nodrošināšanā saistībā ar izņemto mantu un sekmīgi īstenojusi 

savu funkciju visos būtiskajos procesos saistībā ar lietiskajiem pierādījumiem, kā, piemēram, 

cigarešu ražotņu demontāža, glabāšana, iznīcināšana, tipogrāfijas iekārtu (naudas viltošanas 

lietās) demontāža, pārvietošana, realizācija. Dažāda apjoma alkohola un tabakas izstrādājumu 

pārņemšana un iznīcināšana notiek regulāri – katru nedēļu. Iznīcināšanas procesi ir kļuvuši 

modernāki un pārskatāmāki, mazinot korupcijas u.c. riskus.  

2018. gadā sekmīgi ir veikta iepirkuma procedūra, lai nodrošinātu ceļu satiksmē izņemto 

transporta līdzekļu evakuāciju no notikuma vietas visā Latvijas teritorijā uz glabāšanas vietām 

Rīgā, Liepājā, Kuldīgā, Talsos, Valmierā, Madonā, Balvos, Ludzā, Preiļos, Daugavpilī, 

Jēkabpilī.  
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Pārskata gadā organizēti arī semināri sadarbības 

partneriem, stiprināta tehniskā kapacitāte (kravas 

automašīnas, iekrāvēji, evakuatori u.c. tehniskie līdzekļi), 

uzlabota noliktavu atbilstība un glabāšanas apstākļi, kā arī 

ieguldīti finanšu līdzekļi Administratīvo un krimināllietu 

informācijas sistēmas funkciju pilnveidē, kas nodrošina 

nepārtrauktu informācijas apmaiņu starp stāvlaukumiem un 

administrēšanas centru Piedrujas ielā 20, Rīgā.  

2018.gadā aģentūra organizēja 126 izņemto 

transportlīdzekļu realizācijas (no plānotajām 115 

realizācijām), kurās tika realizēts 491 transportlīdzeklis par 

kopējo summu 97 822,09 euro, un 291 izņemtās mantas 

realizāciju (no plānotajām 190 realizācijām), kurās tika 

realizēta dažāda veida izņemtā manta par kopējo summu 

119 605,83 euro. 

Valsts materiālo rezervju veidošanas, glabāšanas un 

atjaunināšanas nodrošināšana. 

Lai stiprinātu atbildīgo institūciju gatavību katastrofu un citu apdraudējumu pārvaldīšanas 

pasākumu veikšanā un palīdzības sniegšanā iedzīvotājiem, 2018. gadā aģentūra valsts 

materiālo rezervju veidošanas un pārvaldīšanas procesā sadarbībā ar atbildīgajiem valsts 

materiālo rezervju glabātājiem:  

– nodrošināja valsts materiālo rezervju uzglabāšanu, to uzskaiti un gatavību reaģēšanas un 

seku likvidēšanas neatliekamo pasākumu veikšanā, veicot nepieciešamos valsts materiālo 

rezervju resursu uzturēšanas darbus (to pārbaudes, tehniskās apkopes un apskates); 

– veica nepieciešamo materiālo resursu iegādi valsts materiālajās rezervēs (tai skaitā resursu 

atjaunināšanas nolūkā) Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, Valsts drošības 

dienesta un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta vajadzībām; 

– organizēja valsts materiālo rezervju resursu (no nomenklatūras izslēgto, kā arī 

atjaunināmo resursu vai resursu, kuru turpmāka uzglabāšana nav nepieciešama) 

atsavināšanu; 

– organizēja norakstīto resursu (lietošanai nederīgu, bojātu vai to, kurus nav izdevies 

atsavināt) nodošanu utilizācijai (otrreizējai pārstrādei) un apglabāšanai. 

Valsts materiālo rezervju veidošanā un pārvaldīšanā pārskata gadā kopumā izlietoti 

447 916,83 euro, savukārt gūti ieņēmumi 105 716,57 euro apmērā, tai skaitā valsts materiālo 

rezervju realizācijas rezultātā 2018. gadā gūti finanšu līdzekļi 77 087,98 euro apmērā un 

finanšu līdzekļi 28 628,59 euro apmērā no parāda atmaksas par 1992.–1993. gada apkures 

sezonā ar Ministru Padomes rīkojumiem no valsts materiālajām rezervēm izņemtajiem un 

aizdotajiem energoresursiem (mazuts, dīzeļdegviela, ogles), kas novirzīti valsts materiālo 

rezervju iegādēm, uzglabāšanai un uzturēšanai. Veikto darbību rezultātā panākts katastrofu 

pārvaldīšanā iesaistīto nozaru ministriju nodrošinājums ar valsts materiālajām rezervēm 

atbilstoši valsts materiālo rezervju nomenklatūrā noteiktajam 69% apmērā (no plānotajiem 

70%
8
). Novirze no plānotā saistīta ar izmaiņām iepirkumos (pieejamā finansējuma ietvaros 

nopirkti mazāk resursi nekā plānots, jo komersanti nevarēja piegādāt konkrētus resursus vai 

                                                           
8
 Ievērojot 2018. gadā plānotās valsts materiālo rezervju iegādes, realizāciju un norakstīšanu, nodrošinājums ar 

valsts materiālajām rezervēm uz 01.01.2019. pēc 2018. gadā veiktajām izmaiņām valsts materiālo rezervju 

nomenklatūrā tika plānots 70% apmērā no kopējā valsts materiālo rezervju nomenklatūrā iekļautā materiālo 

resursu apjoma (attiecībā uz iepriekšējo valsts materiālo rezervju nomenklatūru – 73% apmērā). 
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arī tika piedāvāti resursi ar maziem 

derīguma termiņiem, un attiecīgi tika 

iegādāti citi nepieciešamie materiālie resursi 

(medikamenti un medicīniskās ierīces)), kā 

arī norakstīti vairāk valsts materiālo rezervju 

resursi kā plānots, tai skaitā tika norakstīti 

meža ugunsgrēku dzēšanas darbos 

izmantotie materiālie resursi un resursi 

(medikamenti un medicīniskās ierīces), kuru 

realizācija nebija sekmīga, un pēc to 

derīguma termiņa beigām tie tika norakstīti. 

2018. gadā nodrošināta valsts materiālo 

rezervju iesaiste civilās aizsardzības 

sistēmas mācībās un katastrofu pārvaldīšanā 

iesaistītā personāla apmācībās, kā arī valsts 

materiālās rezerves izmantotas meža ugunsgrēku likvidēšanos darbos Mazsalacas novada 

Ramatas pagasta Saklaura purvā un Talsu novada Valdgales pagasta Lielsalas kūdras purvā, 

un medicīnas palīdzības nodrošināšanai XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju 

svētkos Rīgā. 

2018. gadā aģentūra aktīvi iesaistījās likumprojekta “Valsts materiālo rezervju likums” 

(likums stājās spēkā 2019. gada 1. janvārī), Ministru kabineta noteikumu projekta “Valsts 

materiālo rezervju izmantošanas un pārbaudes kārtība” izstrādē (Ministru kabineta noteikumi 

Nr. 268 stājās spēkā 2019. gada 29. jūnijā) un sadarbībā ar nozaru ministrijām un 

atbildīgajiem valsts materiālo rezervju glabātājiem izstrādāja jaunu valsts materiālo rezervju 

nomenklatūru, lai īstenotu konceptuālajā ziņojumā “Par valsts materiālo rezervju veidošanu 

un pārvaldīšanu”
9
 ietvertos pasākumus valsts materiālo rezervju veidošanas sistēmas 

pilnveidei. 

Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu nodrošināšana ar funkciju izpildei 

nepieciešamo bruņojumu un ekipējumu. 

Turpinot uzsākto bruņojuma modernizācijas (pārbruņošanas) procesu, iestāžu darbinieki 

nodrošināti ar dienestam nepieciešamo ekipējumu, speciālajiem līdzekļiem, bruņojumu un 

munīciju. Pārskata gadā sasniegts plānotais darbības rezultāts, un iegādāts ekipējums 8 700 

vienības (no plānotajām 1 260 vienībām), kā arī iegādāti speclīdzekļi – 1 023 vienības – 

atbilstoši Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu pieprasījumiem, apstiprinātajam bruņojuma 

apgādes plānam 2018. gadam un piešķirtajam finansējumam.  

Pārskata gadā turpinājās darbs pie Iekšlietu ministrijas iekšējo noteikumu projekta izstrādes 

par bruņojuma apriti iestādēs un to pakļautībā esošajās izglītības iestādēs, un 2018. gada 

19. jūlijā stājās spēkā Iekšlietu ministrijas iekšējie noteikumi Nr. 1-10/17 “Bruņojuma aprites 

kārtība”, kuri nosaka iestāžu un to pakļautībā esošo izglītības iestāžu bruņojuma iegādes, 

uzskaites, glabāšanas, izsniegšanas, saņemšanas, remonta, pārvadāšanas, iznīcināšanas un 

atsavināšanas kārtību. 

 

 

  

                                                           
9
 Ministru kabineta 2017. gada 22.  maija rīkojums Nr. 244 “Par konceptuālo ziņojumu “Par valsts materiālo 

rezervju veidošanu un pārvaldīšanu””. 
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3. Personāls 

Aģentūrā uz 2018. gada 31. decembri kopā bija 398 amata vietas (slodzes) – 30 valsts 

civildienesta ierēdņu amata vietas un 368 darbinieku amata vietas (slodzes) –, savukārt 

faktiskais vidējais nodarbināto skaits pārskata gadā bija 376. Ja salīdzina vidējo nodarbināto 

skaitu ar 2017. gadu – 378 nodarbinātie –, tad var secināt, ka šis rādītājs 2018. gadā ir 

samazinājies pavisam nedaudz – par 0,53%. 

Personāla mainība 2018. gadā bija 11%. Darba tiesiskās attiecības ar aģentūru izbeidza 43 

nodarbinātie. Ja salīdzina ar 2017. gadu, tad personāla mainība ir palikusi nemainīga. Var 

secināt, ka pēdējos divos gados šis rādītājs parāda reālu darbinieku mainību, ko ir grūti 

ietekmēt. Vērojams, ka aģentūrai 2017. gadā un 2018. gadā nav bijis pamats, kādu tās 

funkciju vai funkcijas daļu nodot komersanta pārziņā, kā tas bija, piemēram, 2016. gadā, kad 

telpu uzkopšana tika nodota komersantam, izbeidzot darba tiesiskās attiecības ar 

darbiniekiem, un tādējādi ievērojami ietekmējot personāla mainības rādītāju. 2016. gadā tas 

bija 23,25%.  

3.1. Izglītība 

Lai aģentūra īstenotu noteiktās funkcijas, tai ir nepieciešami izglītoti, kompetenti un augsti 

kvalificēti speciālisti. Uz 2018. gada 31. decembri aģentūrā visvairāk nodarbināti darbinieki 

ar augstāko izglītību – 189 (šeit ieskaitīta pirmā un otrā līmeņa augstākā izglītība, kā arī 

maģistra grāds), 166 nodarbinātajiem ir vispārējā/profesionālā vidējā izglītība un 14 

nodarbinātie ir ar pamatizglītību. 

 

Kā uzskatāmi redzams no aģentūras nodarbināto izglītības sadalījuma, nedaudz vairāk kā puse 

aģentūras nodarbināto ir ar augstāko izglītību. 

Lai paaugstinātu un nostiprinātu aģentūras nodarbināto zināšanas un prasmes, katru gadu viņi 

izglītojas dažādos kvalifikācijas paaugstināšanas semināros un mācību kursos, ievērojot 

nodarbināto ikgadējās novērtēšanas gaitā izteiktās mācību vajadzības. 

3.2. Demogrāfiskais sadalījums un vecuma raksturojums  

No visiem aģentūrā nodarbinātajiem 186 jeb 50,40% ir sievietes un 183 jeb 49,60% ir vīrieši, 

tātad dzimumu sadalījums aģentūrā ir gandrīz pilnīgi vienāds. 

51% 45% 

4% 

Aģentūras nodarbināto izglītības sadalījums % 

(31.12.2018.) 

Augstākā izglītība
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Ja salīdzina aģentūras nodarbinātos pēc vecuma grupām, tad vislielāko daļu aģentūrā veido 

nodarbinātie vecuma grupā no 51 gada līdz 60 gadiem – 118 nodarbinātie. Visjaunākajam 

aģentūras nodarbinātajam ir 22 gadi, turpretī visvecākajam – 78 gadi.  
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4. Komunikācija ar sabiedrību 

Informācija par aģentūras 

darbību, plānoto un sasniegto, kā 

arī vizuālais materiāls  pieejams 

tīmekļa vietnē 

www.nva.iem.gov.lv.  

Kopš aģentūrā strādā sistēmu 

analītiķis, būtiski ir uzlabota 

aģentūras tīmekļa vietne – tā ir 

kļuvusi pārskatāmāka un vieglāk 

lietojama, kā arī aģentūras 

nodarbinātie ir iepazīstināti ar 

drošības un kultūras jautājumiem 

internetā. 

Pārskata gadā aģentūra turpināja 

sadarbību ar plašsaziņas līdzekļu 

pārstāvjiem un aicināja viņus uz 

lielākajām nelegālā alkohola un 

tabakas izstrādājumu 

iznīcināšanām. Jaunums 

aģentūras darbībā ir sadarbība ar 

ārzemju komersantu, iznīcinot 

nelegālo cigarešu ražotni, 

tādējādi pārliecinot ārzemju 

kolēģus par “caurspīdīgu” 

darbību kontrafakta produktu 

apkarošanā. 

Turpinot aktīvi sadarboties ar 

Finanšu ministriju pretkrāpšanas 

kustībā #Atkrāpies!, aģentūra 

2018. gada nogalē saņēma 

atzinību un simbolisku “Eventiada IPRA GWA 2018” balvas (balva tika piešķirta par Finanšu 

ministrijas un komunikācijas aģentūras “A.W.Olsen& Partners” radīto un īstenoto 

pretkrāpšanas kustības #Atkrāpies! (#FraudOff!) koncepciju un komunikācijas kampaņu, 

iegūstot 1. vietu sociālo projektu kategorijā) – zelta šķīvja – zelta puzles gabaliņu kā 

pierādījumu un novērtējumu par ieguldījumu cīņā pret ēnu ekonomiku, korupciju un citām 

negodprātīgām darbībām, kas ietekmē valsts budžetu un kopējo sabiedrības labklājību. 
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5. Nākamajā gadā plānotie pasākumi 

– Izstrādāt aģentūras personāla vadības politiku un personāla stratēģiju 2019.–2021.gadam. 

– Veikt “Valsts pārvaldes reformu plānā 2020” noteikto uzdevumu un pasākumu īstenošanu. 

– Ilgtermiņā īstenot gudru mācīšanos un zināšanu un prasmju mērķtiecīgas pārmaiņas. 

– Konkursa procedūras ar sarunām “Mobilo sakaru operatoru sniegto pakalpojumu iegāde 

Iekšlietu ministrijas padotības iestāžu vajadzībām uz pieciem gadiem” (iepirkuma 

identifikācijas numurs IeM NVA 2018/) rezultātā izvēlēties mobilo sakaru operatoru, kurš 

nodrošinās pakalpojumu iekšlietu nozarē nākamajos piecos gados. 

– Pieņemt ekspluatācijā lielāko līdz šim būvēto Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta 

depo ēku Jaunpils ielā 13, Rīgā. 

– Turpināt īstenot ēku energoefektivitātes pasākumus, kopumā līdz 2021. gadam atjaunojot 17 

ēkas (2019. gadā pieņemt ekspluatācijā ēku Piebalgas ielā 89, Cēsīs, Cēsu novadā, Rīgas ielā 

14, Olainē, Olaines novadā, Inženieru ielā 1, Ventspilī, un Kr.Valdemāra ielā 20, Rēzeknē).  

– Sadarboties ar Valsts policiju un piedalīties pasākumos, kuri saistīti ar OMEGA mācību 

centra izveidi, īstenojot Iekšējās drošības fonda projektu. 

– Turpināt nekustamo īpašumu atsavināšanu un īpašumtiesību sakārtošanu uz Latvijas 

Republikas un Krievijas Federācijas, Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts 

robežas. 

– Kopīgi ar citu iestāžu pārstāvjiem turpināt darbu Iekšlietu ministrijas organizētajā darba 

grupā, izvērtējot katra nekustamā īpašuma lietderību, t.sk. izvērtējot iespējas apvienot 

dienestus vienā īpašumā un atbrīvojoties no iestāžu funkciju nodrošināšanai nevajadzīgiem 

īpašumiem. 

– Pārskatīt apstiprinātos aģentūras maksas pakalpojumu un telpu nomas maksas izcenojumus, 

kā arī izvērtēt nepieciešamību precizēt aģentūras iekšējos normatīvos aktus, detalizēti nosakot 

maksas pakalpojumu izcenojumu un nomas maksas aprēķināšanas kārtību un to pārskatīšanas 

regularitāti. 

– Sadarbībā ar Iekšlietu ministrijas Informācijas centru ieviest visām iestādēm vienotu ar 

nekustamā īpašuma pārvaldīšanu un lietošanu saistītu defektu pieteikšanas centru, kas ļautu 

efektīvāk apkopot un analizēt datus par pieteiktajiem defektiem, to veidiem, novēršanas laiku 

un izmaksām. 

– Ja tiks piešķirti budžeta finanšu līdzekļi, turpināt aprīkot ēkas ar ugunsdrošības 

signalizāciju, turpināt pārbūvēt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta depo ēku garāžu 

vārtus, lai nodrošinātu iespēju izvietot garāžās jauno Valsts ugunsdzēsības un glābšanas 

dienesta tehniku, kā arī nodrošināt normatīvajos aktos noteikto pienākumu veikt ēku tehniskās 

apsekošanas. 

– Turpināt iesākto darbu, izstrādājot Iekšlietu ministrijas izglītības iestāžu attīstības 

koncepcijas sporta infrastruktūras attīstības pasākumu plānu, t.sk. paredzot iespēju izveidot 

vienotu iestāžu taktisko mācību poligonu nekustamajā īpašumā “Skuķīši”, Garkalnes novadā. 

– Turpināt palielināt izpildīto lēmumu skaitu, vienlaikus efektivizējot aģentūras resursus, 

samazinot lēmumu izpildes laiku un izmaksas, kā arī atbilstoši aģentūras faktiskajām 

izmaksām pārskatīt ceļu satiksmē izņemto transportlīdzekļu glabāšanas izmaksas, kuras sedz 

pārkāpējs. 

– Turpināt attīstīt Administratīvo un krimināllietu informācijas sistēmu, uzlabojot uzskaites 

un kontroles procesus. 
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– Turpināt darbu pie jaunās valsts materiālo rezervju veidošanas un pārvaldīšanas sistēmas 

ieviešanas un īstenošanas, pārdalot finanšu un materiālos resursus nozaru ministrijām valsts 

materiālo rezervju turpmākai pārvaldīšanai attiecīgā nozarē, turpinot valsts materiālo rezervju 

nomenklatūras pilnveidošanu un normatīvās aktu bāzes sakārtošanu, kā arī pieejamā 

finansējuma ietvaros nodrošinot valsts materiālo rezervju veidošanu un pārvaldīšanu iekšlietu 

resorā. 

– Turpināt uzsākto bruņojuma modernizācijas (pārbruņošanas) procesu un līdz 2020. gada 

beigām pabeigt iestāžu dienesta ieroču modernizāciju, pilnveidot bruņojuma apgādes sistēmu. 

– Pilnveidot aģentūrā ieviesto KVS, nosakot klientu sūdzību definīciju un veicamās darbības 

klientu sūdzību uzskaitei, apstrādei un analīzei. 

 

 

 


