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1. Pamatinformācija 

1.1. Biroja juridiskais statuss 

Iekšējās drošības birojs ir iekšlietu ministra pārraudzībā esoša valsts pārvaldes 

iestāde, kurai ir konts Valsts kasē un zīmogs ar papildinātā mazā Latvijas valsts 

ģerboņa attēlu un pilnu Iekšējās drošības biroja nosaukumu. Iekšējās drošības 

birojs ir operatīvās darbības subjekts un izmeklēšanas iestāde. Iekšējās drošības 

biroja darbības tiesiskais pamats ir Latvijas Republikas Satversme, 

Kriminālprocesa likums, Operatīvās darbības likums, Iekšējās drošības biroja 

likums un citi normatīvie akti.  

Iekšējās drošības biroja padotība tiek īstenota pārraudzības formā un atbilstoši 

Valsts pārvaldes iekārtas likuma 7.panta piektajai daļai, Iekšējās drošības biroja 

darbību pārrauga iekšlietu ministrs, ar ko pamatojamas iekšlietu ministra tiesības 

pārbaudīt Iekšējās drošības birojā pieņemto lēmumu tiesiskumu un atcelt 

prettiesiskus lēmumus, kā arī prettiesiskas bezdarbības gadījumā dot rīkojumu 

pieņemt lēmumu. 

Iekšējās drošības biroja operatīvās darbības pasākumu un pirmstiesas 

kriminālprocesa veikšanas likumību uzrauga Latvijas Republikas Prokuratūra. 

 

1.2. Struktūra 

 
 

1.3. Funkcijas 

Birojs atklāj, izmeklē un novērš noziedzīgus nodarījumus, kurus izdarījuši 

Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu amatpersonas un darbinieki (izņemot 

Drošības policijā nodarbinātās personas), Ieslodzījuma vietu pārvaldes 
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amatpersonas ar speciālajām dienesta pakāpēm, pildot dienesta pienākumus 

ieslodzījuma vietās, ja tie saistīti ar vardarbību, kā arī ostas policijas un 

pašvaldības policijas darbinieki, pildot dienesta pienākumus, ja tie saistīti ar 

vardarbību.  

1.4. Biroja darbības virzieni un mērķi, kā arī īstenotā budžeta 

programma 

 

Biroja mērķis ir nodrošināt tiesiskumu un objektivitāti tiesībaizsardzības iestāžu 

amatpersonu un darbinieku izdarīto noziedzīgo nodarījumu atklāšanā, 

izmeklēšanā un novēršanā, lai veicinātu sabiedrības uzticību valsts pārvaldei. 

Biroja pamatfunkciju izpildes nodrošināšanas izdevumi 2017.gadā tika finansēti 

no budžeta programmas 42.00.00 „Iekšējās drošības biroja darbība”. 

1.5. 2017.gada galvenie uzdevumi 

 

1. Veikt preventīvos pasākumus ar mērķi novērst Iekšējās drošības biroja 

kompetences iestādēs nodarbināto noziedzīgo nodarījumu izdarīšanu: 

1.1. Iekšējās drošības biroja kompetences iestāžu iekšējās drošības risku 

izvērtēšanas un novēršanas pasākumus; 

1.2. sabiedrības informēšanu un iesaisti preventīvo pasākumu realizēšanā. 

2. Nodrošināt pasākumus, kas veicina Iekšējās drošības birojā nodarbināto 

personu profesionālo zināšanu celšanu. 

3. Pirmstiesas kriminālprocesu veikšana, lai atklātu noziedzīgus nodarījumus, 

kurus izdarījuši: 

3.1. Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu amatpersonas un darbinieki, 

izņemot Drošības policijas amatpersonas un darbiniekus. 

3.2. Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonas ar speciālajām dienesta 

pakāpēm, pildot dienesta pienākumus ieslodzījuma vietās, ja tie saistīti 

ar vardarbību; 

3.3. ostas policijas darbinieki, pildot dienesta pienākumus, ja tie saistīti ar 

vardarbību; 

3.4. pašvaldības policijas darbinieki, pildot dienesta pienākumus, ja tie 

saistīti ar vardarbību. 

4. Nokomplektēt vakantās amata vietas. 

5. Izstrādāt Iekšējās drošības biroja darbības stratēģiju 2017. - 2019.gadam. 
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2. Biroja finanšu resursi un darbības rezultāti  

2.1. Biroja finanšu resursi 2017.gadā 

Valsts budžeta programma 42.00.00 “Iekšējās drošības biroja darbība” 

Nr.p.k. Finansiālie rādītāji 

Iepriekšējā 

gadā (faktiskā 

izpilde) 

Pārskata gadā 

apstiprināts 

likumā 

faktiskā 

izpilde 

1. Finanšu resursi izdevumu 

segšanai (kopā) 

2 667 764  3 653 753  3 566 666  

1.1. dotācijas 2 667 764  3 653 753  3 566 666  

2. Izdevumi (kopā) 2 667 764  3 653 753  3 566 666  

2.1. uzturēšanas izdevumi (kopā) 2 573 823  3 506 251  3 419 629  

2.1.1. kārtējie izdevumi 1 874 903 2 941 807 2 855 185  

2.1.5. uzturēšanas izdevumu 

transferti 

698 920  564 444  564 444  

2.2. izdevumi 

kapitālieguldījumiem 

93 941  147 502 147 037 

 

Biroja darbība tiek finansēta no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem. Iekšējās 

drošības birojam 2017.gadam piešķirti finanšu resursi izdevumu segšanai EUR 

3 653 753 apmērā.  

 

Biroja izdevumi 2017.gadā sastāda EUR 3 566 666, kas ir 98% apmērā no 

plānotajiem izdevumiem. Izdevumu neizpilde 2017.gadā (EUR 87 087)  
skaidrojama ar nenokomplektētām amata vietām. Birojam izdevumu izpilde 

piešķirtā finansējuma ietvaros pārskata periodā bija par 37% lielāka kā iepriekšējā 

gada pārskata periodā.  

3. Darbības stratēģijās plānotās budžeta programmu un 

apakšprogrammu ietvaros finansētās galvenās aktivitātes un to mērķi, 

plānotie darbības rezultāti, kā arī rezultātu izpildes analīze un valsts 

budžeta līdzekļu izlietojuma efektivitātes izvērtējums 

 

1. Informatīvi izglītojoši pasākumi (informatīvu materiālu izstrāde; dalība 

starptautiskajās un zinātniskajās konferencēs), skaidrojot Biroja 

kompetenci, t.sk., lai mazinātu saņemtās informācijas, kuras izskatīšana 

neietilpst Biroja kompetencē, apjomu;  
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2. Speciālā subjekta informatīvi izglītojoši pasākumi (izglītojošas lekcijas, 

semināri, diskusijas un citi pasākumi), skaidrojot Biroja kompetenci un 

konstatētos problēmjautājumus saistībā ar speciālā subjekta tiesisku 

dienesta pienākumu izpildi.  

3. Iekšējās drošības izvērtēšanas metodoloģijas prezentēšana ar mērķi 

nodrošināt risku izvērtējumu veikšanu Speciālā subjekta iestādēs, tādējādi 

mazinot noziedzīgu nodarījumu izdarīšanas iespējas;  

4. Attīstīt sadarbību ar citām Latvijas un ārvalstu tiesībaizsardzības iestādēm.  

5. Izvērtēt grozījumu nepieciešamību Kriminālprocesa likuma 387.panta 

astotajā daļā, nepieciešamības gadījumā sagatavojot grozījumu 

likumprojektu; 

6. Izvērtēt grozījumu nepieciešamību Iekšējās drošības biroja likuma 7.panta 

pirmajā daļā, nepieciešamības gadījumā sagatavojot grozījumu 

likumprojektu;  

7. Paaugstināt analītiskās spējas (t.sk. ieviest Biroja funkciju izpildei 

nepieciešamās informācijas elektronisku uzkrāšanu informācijas sistēmā, 

izmantojot pieejamos tehnoloģiskos risinājumus);  

8. Nodrošināt Biroju ar materiāltehniskajiem līdzekļiem, kas nepieciešami 

Biroja funkciju realizēšanai;  

9. Veicināt Birojā nodarbināto dalību pasākumos, kas saistīti ar profesionālo 

iemaņu paaugstināšanu (apmācības, konferences un citi līdzvērtīgi 

pasākumi);  

10. Veicināt labās prakses pārņemšanu no citām Latvijas un ārvalstu 

tiesībaizsardzības iestādēm, speciālā subjekta izdarītu noziedzīgo 

nodarījumu atklāšanā un izmeklēšanā. 

 

Biroja darbības stratēģijas 2017. – 2019.gadam rezultatīvo rādītāju 

izpildes pārskats. 

 

Darbības 

rezultāts 

Rezultatīvais 

rādītājs 

Rezultatīvā 

rādītāja pārskata 

gada plāns 

Rezultatīvā 

rādītāja pārskata 

perioda izpilde 

Noziedzīgo 

nodarījumu 

novēršana 

Izskatītie 

iesniegumi un 

materiāli 

950 978 

Veikto preventīvo 

pasākumu skaits 

20 27 

Noziedzīgo 

nodarījumu 

atklāšana un 

izmeklēšana 

Kriminālprocesu 

skaits, kuros 

veikta pirmstiesas 

izmeklēšana 

115 117 

Pabeigtie 

kriminālprocesi 

(ierosinot 

115 101 
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kriminālvajāšanas 

uzsākšanu, 

pieņemot lēmumu 

par 

kriminālprocesa 

izbeigšanu vai 

nosūtot 

kriminālprocesa 

materiālus pēc 

piekritības) 

(skaits) 
 

Kopumā piešķirtais finansējums ir nodrošinājis Biroja funkciju veikšanu un 

darbības rezultātu sasniegšanu. Viens rezultatīvais rādītājs nesasniedza plānoto, 

kas skaidrojams ar to, ka šī rādītāja izpildi ietekmē citi faktori. Savukārt, pārējie 

darbības rezultāti pārsniedza plānotos, no tā secināms, ka piešķirtie valsts budžeta 

līdzekļi Biroja funkciju izpildei ir izlietoti efektīvi. 

4. Biroja darbības rezultāti  

4.1. Noziedzīgu nodarījumu novēršana 

Lai nodrošinātu iestādes mērķu sasniegšanu, Birojs konstatēja preventīvās 

funkcijas realizēšanas nozīmīgumu. Vienlaikus ar prettiesiskas rīcības seku – 

noziedzīgu nodarījumu izmeklēšanu, Birojs par vienu no prioritātēm noteica 

noziedzīgas rīcības risku identificēšanu un risku novēršanas (preventīvo) 

pasākumu ieviešanu. 

2017.gadā veikts sekojošu Iekšlietu ministrijas padotības iestāžu darba funkciju 

risku izvērtējums, iekšējās drošības risku izvērtēšanas metodisko materiālu 

sagatavošana un prezentēšana: 

 Nodrošinājuma valsts aģentūra; 

 Veselības un sporta centrs; 

 Valsts robežsardze; 

 Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde. 

Kopumā konstatējams, ka Iekšlietu ministrijas iestādēs pārsvarā tiek ievēroti 

Ministru kabineta noteikumi attiecībā uz amatpersonu korupcijas risku noteikšanu 

un pretkorupcijas pasākumu plānu izstrādāšanu. Lielākās daļas preventīvo 

pasākumu plānos iekļautie rīcības apraksti ir vispārīgi, ne vienmēr ir noteikti 

pasākumu izpildes termiņi un par to atbildīgās personas, izpilde lielākoties netiek 

kontrolēta. Visās iestādēs faktiski darbojas atsevišķi iekšējās kontroles 

mehānismi, bet konkrēta metodika, pēc kuras mērķtiecīgi veidot kontroles 

sistēmu, lielākajā daļā no tām 2017.gada sākumā bija izstrādes sākuma stadijā. 

Iestāžu struktūrvienībām un amatpersonām, kurām uzdots veikt iekšējās kontroles 
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sistēmu uzraudzības pasākumus, tas nav prioritārs darbības virziens, tāpēc 

iestādēm ir atšķirīgas iespējas ieguldīt resursus šīs jomas attīstībā. 

Arī turpmāk plānots periodiski (reizi pusgadā) apkopot informāciju par Iekšlietu 

ministrijas padotības iestāžu paveikto, kā arī pēc nepieciešamības sniegt 

metodisko atbalstu iekšējās drošības risku identificēšanas procesā. 

 

Kontrole 

Pārskata periodā tika turpināta dalība Valsts policijas Iekšējās kontroles biroja 

organizētajās pārbaudēs. 2017.gadā Biroja nodarbinātie piedalījušies 6 reģionālo 

iecirkņu pārbaudēs. 

Valsts pārvaldes iestāžu informatīvie un izglītojošie pasākumi 

Ņemot vērā 2017.gada pirmajā pusē analizēto Birojā saņemto iesniegumu, 

uzsākto un pēc piekritības 

saņemto kriminālprocesu 

statistiku (pēc, iespējams, 

izdarīto noziedzīgu 

nodarījumu veidiem, kā arī pēc 

iestādes un tās 

struktūrvienībām, it īpaši 

Valsts policijā, par kuru 

amatpersonām saņemtas 

sūdzības), tika konstatēta 

nepieciešamība veikt 

informatīvi izglītojošus pasākumus Valsts policijā. 

 

2017.gada 30.novembrī Birojs organizēja sanāksmi “Labā prakse, ieteikumi un 

konstatētās problēmsituācijas dienesta pilnvaru pārsniegšanas, t.sk., kas saistītas 

ar vardarbību, novēršanā un izmeklēšanā”, kurā uzstājās: 

 pārstāvis no Latvijas pārstāvja starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās 

biroja par aktualitātēm, konstatēto problemātiku un ieteikumiem efektīvas 

noziedzīgu nodarījumu, t.sk., kas saistīti ar vardarbību vai tās 

piedraudējumu no Biroja likuma 4.pantā minēto iestāžu nodarbināto puses, 

izmeklēšanas veicināšanai; 

 pārstāvis no Latvijas Tiesībsarga biroja par Tiesībsarga birojā saņemtajām 

iedzīvotāju sūdzībām un konstatēto problemātiku saistībā ar pretlikumīgu 

Iekšējās drošības biroja likuma 4.pantā minēto iestāžu nodarbināto rīcību; 

 pārstāvis no Latvijas republikas Ģenerālprokuratūras Krimināltiesiskā 

departamenta izmeklēšanas uzraudzības nodaļas par labo praksi, 
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ieteikumiem un konstatētiem trūkumiem tiesībaizardzības iestāžu 

nodarbināto rīcībā, izskatot personu sūdzības par vardarbības pielietošanu 

vai tās piedraudējumu no Iekšējās drošības biroja likuma 4.pantā minēto 

iestāžu nodarbināto puses;  

 kopējā diskusijā par noziedzīgu nodarījumu novēršanu piedalījās Valsts 

policijas, Rīgas pašvaldības policijas un Ieslodzījumu vietu pārvaldes 

pārstāvji, kuri diskutēja par dienesta pilnvaru pārsniegšanas, t.sk., ja tā 

saistīta ar vardarbību vai tās piedraudējumu veicinošiem apstākļiem, 

novēršanas mehānismiem, konstatētiem problēmjautājumiem. 

2018.gadā tiks turpināta ikgadējās sanāksmes organizēšana saistībā ar dienesta 

pilnvaru pārsniegšanu, t.sk., ja tā saistīta ar vardarbību, lai veicinātu labās prakses 

ievērošanu noziedzīgu nodarījumu izmeklēšanā, kā arī noziedzīgu nodarījumu 

novēršanu un aktualizētu kopīgus problēmjautājumus. 

 

4.2.Noziedzīgu nodarījumu atklāšana un izmeklēšana 

Vērtējot atskaites perioda pirmstiesas izmeklēšanas darba rezultatīvos rādītājus, 

konstatējams, ka, salīdzinot ar 2016.gadu, par 10% pieaudzis saņemto iesniegumu 

skaits, bet kopumā par 4% samazinājies to iesniegumu skaits, kuru izskatīšana 

ietilpst Biroja kompetencē.  

Par 10 % pieaudzis Birojā uzsākto kriminālprocesu skaits, kas vērtējams 

kontekstā ar pirmstiesas izmeklēšanu veicošās nodaļas darbinieku skaita 

pieaugumu. 

Ievērojami – par 67% pieaudzis kriminālvajāšanas uzsākšanai nosūtīto 

kriminālprocesu skaits, kas vērtējams kontekstā ar izmeklētā noziedzīgā 

nodarījuma specifiku, kas saistīta ar atšķirīgu laika resursu patērēšanu un 

pierādīšanas sarežģītību. Vienlaikus ir uzlabojusies gan iekšējā, gan ārējā 

sadarbība ar citām iestādēm gan palielinājusies izmeklēšanas efektivitāte. 

Mazliet vairāk kā par piektdaļu ir samazinājies izbeigto un par trešdaļu – pēc 

piekritības, nosūtīto kriminālprocesu skaits. 

 2016.gadā 2017.gadā Pieaugums  

Saņemtie iesniegumi 886 978 +10,4% 

Iesniegumi, kuru 

izskatīšana ietilpst 

Biroja kompetencē 

645 619 -4%  

Lēmumi par 

atteikšanos uzsākt 

kriminālprocesu 

325 297 -8,6% 

Uzsākti 

kriminālprocesi 

69 76 +10,1% 
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Saņemti 

kriminālprocesi 

43 41 -4,6% 

Nosūtīti 

kriminālvajāšanai 

24 40 +66,7% 

Izbeigti 

kriminālprocesi 

61 47 -22,9% 

Pēc piekritības 

nosūtīti 

kriminālprocesi 

21 14 -33,3% 

Pirmstiesas izmeklēšanas darba ceturkšņu statistiskie rādītāji pēdējos četros 

pusgados ir skaitliski līdzīgi, ar nelielām skaitliskām izmaiņām. 

 

4.2.1.Saņemtie materiāli un to virzība 

Kopumā 2017.gadā Biroja lietvedībā atradās 1093 iesniegumi, t.sk., 115 

2016.gadā saņemtie iesniegumi. 

2017.gadā saņemti 978 iesniegumi/materiāli (salīdzinoši 2016.gadā – 886), t.sk. 

540 no fiziskām un juridiskām personām, 314 no citām valsts pārvaldes iestādēm 

pārsūtīti fizisku un juridisku personu iesniegumi, 90 materiāli no citām valsts 

pārvaldes iestādēm un 34 no citām Biroja struktūrvienībām saņemti materiāli par 

speciālā subjekta iespējamo noziedzīgo rīcību. 

Kopumā pārskata perioda beigās – uz 2017.gada 31.decembri Pirmstiesas 

izmeklēšanas nodaļas lietvedībā atradās 141 materiāls (t.sk. iesniegumi un 

sūdzības), kas ir par 23% vairāk nekā 2016.gada beigās (115 materiāli). 
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Ņemot vērā, ka Birojs izveidots salīdzinoši nesen, prognozējams, ka, pieaugot 

iestādes atpazīstamībai, arī turpmāko gadu laikā pieaugs saņemto iesniegumu 

skaits. Iespējama arī iesniegumu, kuru izskatīšana neietilpst Biroja kompetencē, 

skaita palielināšanās, jo Birojam deleģētās pirmstiesas izmeklēšanas funkcijas 

izpilde saistīta ne tikai ar iespējamā vainīgā nodarbinātību kādā no noteiktām 

iestādēm, bet arī ar atrašanos dienestā vai ārpus tā, noziedzīga nodarījuma 

izdarīšanas laikā, kas savukārt  plašākai sabiedrības daļai varētu būt sarežģīti 

izprotams. Vienlaikus konstatēts, ka arī citu tiesībaizsardzības iestāžu 

amatpersonām trūkst zināšanu par Biroja kompetenci.  

 

Kopumā vērtējot materiālus, kuru izskatīšana neietilpst Biroja kompetencē, 

vērojama pozitīva tendence – samazinās no citām iestādēm saņemto iesniegumu 

skaits, kuru izskatīšana neietilpst Biroja kompetencē. Savukārt no fiziskām 
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personām saņemto iesniegumu, kuru izskatīšana neietilpst Biroja kompetencē, 

skaits palielinās. Visbiežāk šādi iesniegumi ir par kriminālprocesuālo normu 

pārkāpumiem, vai citiem pārkāpumiem, piemēram par tādu iestāžu amatpersonu 

iespējamo noziedzīgo rīcību, kuru izmeklēšana neietilpst Biroja kompetencē, vai 

arī ētikas vai iekšējo noteikumu pārkāpumiem. 

 

Pārskata periodā, lai arī ar tendenci samazināties, joprojām ir aktuāls no valsts 

pārvaldes iestādēm saņemto iesniegumu skaits, kuru izskatīšana neietilpst Biroja 

kompetencē,2017.gadā- 65  (2016.gadā-60). 38% vai 25 iesniegumi saņemti no 

Valsts policijas, 35% vai 23 iesniegumi – no Prokuratūras iestādēm, 8% vai 5 

iesniegumi  – no KNAB un pa vienai vai pāris šādiem iesniegumiem no 

pašvaldības policijas, Tiesībsarga biroja, Ieslodzījumu vietu pārvaldes u.c. 

2017.gada laikā nosūtītas vairākas vēstules un veiktas informatīvi izglītojošas 

prezentācijas, lai vērstu uzmanību uz iestādē konstatētajām problēmām, t.sk., 

iesniegumu un materiālu nosūtīšana pēc piekritības Birojam. 

Ņemot vērā kopumā 2017.gadā konstatēto tendenci, arī 2018.gadā tiks turpināts 

uzlabot informācijas apmaiņu un Biroja kompetences skaidrojošo darbu ar Valsts 

policiju un prokuratūras iestādēm. 
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Analizējot iesniegumus, kuru izskatīšana ietilpst Biroja kompetencē, var secināt, 

ka arī 2017.gadā (42%), tāpat kā 2016.gadā (46%), lielākā daļa iesniegumu ir par, 

iespējams, izdarītajiem noziedzīgajiem nodarījumiem, kas saistīti ar vardarbību. 

Analizējot saņemto informāciju pēc piederības noteiktam noziedzīgam 

nodarījumam, salīdzinot ar 2016.gadu, 2017.gadā ir saglabājušies līdzīgi 

procentuālie rādītāji ar 1-3% izmaiņām. 

 2016.gads 2017.gads Skaitliskās 

izmaiņas 

Vardarbība  43% 42% -1% 

Dienesta pilnvaru 

pārsniegšana/ 

dienesta stāvokļa 

ļaunprātīga 

izmantošana, kas 

nav saistīta ar 

vardarbību 

12% 13% +1% 

Bezdarbība 5% 5% 0% 

Dienesta viltojums 5% 6% +1% 

Korupcija 4% 6% +2% 

Citi noziedzīgi 

nodarījumi 

26% 28% +2% 

 

Iesniegumos par “citu noziedzīgu nodarījumu” izdarīšanu ietilpst sūdzības par 

iespējamu mantiska rakstura noziedzīgi nodarījumu – krāpšana, zādzība, 

piesavināšanās, u.c., kā arī noziedzīgu nodarījumu, kas saistīti ar neizpaužamu 

ziņu, apzināti nepatiesu ziņu sniegšanu, pirmstiesas noslēpuma izpaušanu, 

apzināti nepatiesu ziņu sniegšanu, u.c. noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu. 

Analizējot saņemtos iesniegumus pēc iestādēm, par kuras nodarbināto, iespējams, 

izdarītajiem noziedzīgajiem nodarījumiem saņemtas sūdzības, konstatējams, ka 

tāpat kā 2016.gadā arī 2017.gadā visvairāk saņemtas sūdzības par Valsts policijas 

nodarbināto iespējamo pretlikumīgo rīcību (2016.gadā – 83%, 2017.gadā – 86%). 

Salīdzinoši par pārējām iestādēm ir saglabājusies nemainīga situācija (1% 

iespējamās izmaiņas), ar sekojošiem izņēmumiem: par 3% (no 6% uz 3%) 

samazinājies saņemto iesniegumu skaits par pašvaldības policijas amatpersonu, 

iespējams, izdarītajiem noziedzīgiem nodarījumiem, kā arī šogad nav saņemts 

neviens iesniegums par Nodrošinājumu valsts aģentūras (2016.gadā – 3 

iesniegumi). 
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4.2.2.Saņemtie, uzsāktie kriminālprocesi un to virzība 

2017.gadā pirmstiesas izmeklēšana veikta 188 kriminālprocesos:  

 71 kriminālprocesos turpināta izmeklēšana no iepriekšējiem gadiem;  

 uzsākti 76 kriminālprocesi (par 10% vairāk nekā 2016.gadā);  

 no citām iestādēm kompetences ietvaros saņemti 41 kriminālprocess (par 

5% mazāk nekā 2016.gadā).  

Analizējot informācijas saņemšanas veidu, kas bijusi par pamatu kriminālprocesa 

uzsākšanai: 

 
38% (29) no uzsāktajiem kriminālprocesiem ir uz Biroja amatpersonu iegūtas 

informācijas pamata. Tieši tik pat kriminālprocesi uzsākti uz fizisku vai juridisku 

personu sniegtās informācijas pamata, taču tikai viena trešdaļa (10) šo iesniegumu 
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iesniegti Birojā, bet divas trešdaļas (19) citās iestādēs, kuras iesniegumus 

pārsūtījušas Birojam pēc piekritības. 12% kriminālprocesi uzsākti uz citu iestāžu 

iegūtas informācijas pamata, un tikpat – izdalīti no Biroja lietvedībā esošām 

krimināllietām vai atteikuma materiāla. 

 
2017.gadā  (71%) pārsvarā uzsākti un saņemti kriminālprocesi par Valsts policijas 

nodarbināto iespējams izdarītajiem noziedzīgajiem nodarījumiem.  

 
Šo tendenci iespējams skaidrot ar sekojošiem faktoriem:  

 sabiedrībai daudz biežāk nākas saskarties tieši ar Valsts policijas 

nodarbinātajiem nekā ar citu Iekšlietu ministrijas padotības iestāžu 

nodarbinātajiem;  
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 Valsts policijā ir skaitliski visvairāk nodarbināto – 49% no visu Iekšlietu 

ministrijas padotības iestāžu nodarbināto skaita; 

 Birojā uzsākot savu darbību bija gandrīz pilnībā nokomplektēts operatīvo 

funkciju veicošais bloks, kā arī šīm amatpersonām bija nepieciešamā darba 

pieredze un informācijas avoti, kas ir viens no priekšnoteikumiem, 

noziedzīgu nodarījumu atklāšanā. 

Salīdzinot uzsākto un saņemto kriminālprocesu, kas saistīti ar iespējamu 

vardarbības pielietošanu gan dienesta laikā, gan ārpus tā skaitu, 2017.gadā 

kopumā tie ir 29% no visiem uzsāktajiem, saņemtajiem kriminālprocesiem, 

līdzīgi kā 2016.gadā (28,6%). Kopumā no uzsāktajiem un saņemtajiem 34 

kriminālprocesiem, 33 saistīti ar iespējamu vardarbības pielietošanu dienesta 

laikā, bet 11 – ārpus dienesta.  

2017.gadā uzsāktie 16 un saņemtie 10 kriminālprocesi iekļauti sadaļā “citi NN” 

un salīdzinot tos ar attiecīgas sadaļas 2016.gada datiem, konstatējams, ka abos 

gados izmeklēti iespējams izdarīti noziedzīgi nodarījumi, kas saistīti ar 

nelikumīgām medībām/ zvejošanu, ieroču un munīcijas pretlikumīgu glabāšanu 

vai lietošanu, noziedzīgi nodarījumi pret tikumību un dzimumneaizskaramību, kā 

arī par ceļu satiksmes drošību, t.sk. par transportlīdzekļu vadīšanu apreibinošo 

vielu ietekmē. 

 

Sadaļas “Citi NN” detalizētāks iedalījums 

 
 

2017.gadā kopumā no lietvedībā esošajiem kriminālprocesiem: 
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 40 nosūtīti kriminālvajāšanas uzsākšanai; 

 47 kriminālprocesi izbeigti; 

 14 nosūtīti pēc piekritības. 

 
2017.gadā lietvedībā esošo kriminālprocesu ietvaros nosūtīti 40 kriminālprocesi 

kriminālvajāšanas uzsākšanai par 57 personu, t.sk., par 48 Valsts policijā 

nodarbināto, izdarītajiem noziedzīgiem nodarījumiem. 2017.gadā 

kriminālvajāšanas uzsākšanai nosūtīto kriminālprocesu skaits salīdzinot ar 

2016.gadu (24 kriminālprocesi) ir pieaudzis par 67%.  
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Kopumā no Biroja darbības laikā (2015.gada 1.novembris – 2017.gada 

31.decembris) nosūtītajiem kriminālprocesiem kriminālvajāšanas uzsākšanai 5 

kriminālprocesos (par neizpaužamu ziņu izpaušanu, dienesta viltojumu, 

kukuļņemšanu, kontrabandu, pretlikumīgas darbības ar šaujamieročiem un 

munīciju) pieņemti notiesājoši spriedumi pret 6 amatpersonām un 23 atrodas 

iztiesāšanas procesa stadijā. 4 spriedumi pieņemti 2017.gadā, bet 1 spriedums 

2016.gadā. 

 

Atskaites periodā pirmstiesas izmeklēšanas ietvaros, kopumā izbeigti 47 

kriminālprocesi. 

 
Gada beigās Biroja lietvedībā atradās 87 kriminālprocesi. 

5.Starptautiskā sadarbība 

5.1. Dalība starptautiskajās konferencēs 

28.-29.aprīlī Biroja pārstāvis piedalījās starptautiskajā zinātniski – praktiskā 

konferencē „Sabiedrība. Cilvēks. Drošība - 2017”, kuras tēma bija „Noziedzība 

un tās prevence: tagadne un nākotne -problēmas un risinājumi” un kurā tika 

diskutēts par: 

- Globālie apdraudējumi un sabiedrības drošība: vērtējums un perspektīva; 

- Kriminoloģijas attīstība un kriminālās tendences mūsdienu sabiedrībā; 

- Tiesības un tiesībsargājošo iestāžu darbības pilnveide iedzīvotāju interešu 

aizsardzībai; 
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- Privāto drošības uzturēšanas dienestu un detektīvu nozīme apdraudējumu 

novēršanā; 

- Mūsdienu tehnisko līdzekļu un informācijas tehnoloģiju nozīme cilvēka un 

sabiedrības drošības garantēšanā. 

Konferences ietvaros dalībniekiem tika sniegta prezentācija par Biroja 

kompetenci noziedzīgu nodarījumu apkarošanā un novēršanā. 

31.maijā, 1. un 2. jūnijā Biroja pārstāvis piedalījās Finanšu ministrijas un Valsts 

kancelejas organizētā konferencē „Krāpšanas apkarošanas instrumenti un 

nacionālās krāpšanas apkarošanas stratēģijas īstenošana”, kurā tika diskutēts par: 

- Krāpšanas apkarošanas stratēģijas izstrādes un ieviešanas problemātiku; 

- Datu iegūšanu, risku analīzi no informācijas avotiem; 

- Krāpšanas prevenciju; 

- Valsts kontroles audita funkcijām un lomu krāpšanas novēršanā; 

- Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja lomu krāpšanas apkarošanā 

un novēršanā; 

- Ziņotāju aizsardzības mehānismiem un uzticības tālruņiem; 

- Brīdinājuma sistēmu un konkrētu krāpšanas gadījumu analīzi. 

Konferences ietvaros pārstāvis skaidroja Biroja kompetenci un risināja 

jautājumus saistībā ar informācijas apriti ar Finanšu ministriju gadījumos, kad tiek 

konstatēti iespējami pārkāpumi, iespējams, noziedzīgi nodarījumi, saistībā ar 

Eiropas Savienības finanšu līdzekļu izkrāpšanu, neatbilstošu izlietošanu.  

Atskaites periodā tika sekots līdzi cilvēktiesību aizsardzības jautājumiem Iekšējās 

drošības biroja kompetences ietvaros, kā arī iegūts videomateriāls no konferences 

„Gadskārtējā diskusija par aktuālajiem cilvēktiesību jautājumiem Latvijā”, kurā 

pieejams visas konferences videoieraksts. Konferencē tika diskutēts par 

jautājumiem, kas saistīti ar cilvēktiesību regulējumu, ievērošanu un problemātiku 

Latvijā.  

2017.gada 21.-22.septembrī Biroja amatpersonas piedalījās Finanšu ministrijas un 

Valsts kancelejas organizētā starptautiskā seminārā  “Kriminālās izmeklēšanas 

metodes saistībā ar krāpšanu, korupciju un citiem pārkāpumiem, kas apdraud ES 

finanšu intereses”. Biroja amatpersona prezentēja informāciju par Biroja 

kompetenci, iekšējās drošības risku izvērtēšanas metodiku un tādām izmeklēšanas 

metodēm kā elektronisko sakaru komersantu, komercsabiedrību sniegtās 

informācijas analīzi un datu ieguvi no elektroniskajiem datu nesējiem. 

2017.gada 9.-11.oktobrī Biroja amatpersonas piedalījās Korupcijas novēršanas un 

apkarošanas biroja rīkotajā starptautiskajā konferencē “Ceļā uz atklātību, 

atbildību un labāku pārvaldību: trauksmes celšanas veicināšana, cīņa pret 

korupciju, nākotnes perspektīvas”. Konferencē Biroja priekšnieks sniedza 
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prezentāciju par Biroja izveidi, kompetenci, Biroja nodrošinātajām iespējām, lai 

sabiedrības pārstāvji varētu realizēt trauksmes celšanu, kā arī par informācijas 

tālāku izskatīšanu un konstatēto problemātiku šīs funkcijas realizēšanā 

 

Biroja nodarbinātie sadarbībā ar Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja 

pārstāvi tikās ar Igaunijas Policijas un robežsardzes pārvaldes Korupcijas 

apkarošanas biroja Izmeklēšanas nodaļas vadītāju, kā rezultātā tika iegūti kontakti 

sadarbības uzsākšanai labās prakses apmaiņas un informācijas iegūšanas nolūkos 

ar Centrālās Kriminālpolicijas Korupcijas apkarošanas biroja Analītisko nodaļu 

un Iekšējās kontroles biroju  - struktūrām, kas veic preventīvās un analītiskā darba 

funkcijas izpildi. Igaunijas prakses izvērtēšanas lietderīgums skaidrojams ar 

skaitliski nelielu koruptīvu un ar vardarbību saistītu noziedzīgu nodarījumu skaitu 

no policijas amatpersonu puses. 

Pārskata periodā iegūts apstiprinājums informācijas apmaiņas procesa uzsākšanai 

ar Norvēģijas Policijas lietu izmeklēšanas biroju. 

2017.gadā papildus notika tikšanās ar Igaunijas policijas un robežsardzes 

pārvaldes Korupcijas apkarošanas biroja izmeklēšanas nodaļas vadītāju, kuram 

prezentēta Biroja kompetence un darbības principi korupcijas apkarošanā, kā arī 

diskutēts par noziedzīgu nodarījumu prevenciju Latvijā un Igaunijā. 

2017.gada novembrī notika tikšanās ar ASV Pasta pakalpojumu dienesta 

Ģenerālinspektora asistenta vietnieci, kurai skaidrota Biroja kompetence, darba 

rezultāti, kā arī diskutēts par analītiskā darba specifiku un saņemta informācija 

par iespējamo tālāko sadarbību ar ASV vēstniecību informācijas apmaiņai un 

apmācību organizēšanai. 

6. Personāls 

Iekšējās drošības birojā ir 97 amata vietas, no kurām 2017.gadā tika 

nokomplektētas 83 vietas jeb 86% no visām amata vietām.  

Uz 2017.gada 31.decembri vakantas bija 14 amata vietas jeb 14% no visām amata 

vietām.   

2017.gadā darba/dienesta tiesiskās attiecības ar Iekšējās drošības biroju uzsāka 25 

nodarbinātie. 

Darba/dienesta tiesiskās attiecības ar Iekšējās drošības biroju 2017.gadā pārtrauca 

11 personas. 

2017.gadā faktiskais vidējais nodarbināto skaits (darbinieki, amatpersonas, 

ierēdņi) Birojā bija 74,5 personas. 

2017.gada laikā nodarbināto skaits, salīdzinājumā ar 2016.gadu: Birojā 

nodarbināto amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm skaits ir pieaudzis par 
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13%, darbinieku skaits- par 22%, savukārt, valsts civildienesta ierēdņu skaits ir 

palicis nemainīgs, t.i.- nokomplektētas visas Birojā paredzētās valsts civildienesta 

ierēdņu amata vietas, tāpat kā 2016.gadā. 

 

No visām 69 Iekšējās drošības birojā nodarbinātajām personām 75 personas jeb 

90% ir ieguvušas augstāko izglītību, savukārt, 8 personas jeb 10% ir ieguvušas 

vidējo/vidējo arodizglītību. 

Pārskata periodā no visām Birojā nodarbinātajām personām 50,6% jeb 42 bija 

sievietes, bet 49,4% jeb 41 bija vīrieši. 

7. Komunikācija ar sabiedrību 

Uzticības tālruņa darbība 

Birojā darbojas anonīmais uzticības tālrunis, kur ir izvēles iespējas atstāt 

informāciju ierunājot to automātiskajā auto atbildētājā vai arī runāt ar Biroja 

dežurējošo darbinieku, kurš darba laikā atbild uz zvanītāju jautājumiem saistībā 

ar Biroja kompetenci un nepieciešamo rīcību konkrētās situācijās.  

Salīdzinoši – 2016.gada desmit mēnešos 58 reizes tika atstāta informācija un 55 

reizes tika izmantota iespēja runāt ar Iekšējās drošības biroja amatpersonu, bet 

2017.gada gadā zvanītāji aizvien vairāk izmanto iespēju runāt ar Biroja 

amatpersonu – attiecīgi 38 reizes atstāta informācija, bet 112 reizes personas 

izvēlējušās runāt ar amatpersonu.  
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2017.gadā 75% zvanītāju izmantoja iespēju runāt ar Biroja amatpersonu, 

bet 2016.gadā šādu iespēju izmantoja 49% zvanītāju. 

Iekšējās drošības biroja mājas lapā www.idb.gov.lv publicētās informācijas 

satura izstrāde, žurnālistiem nepieciešamo skaidrojumu un statistisko datu 

sagatavošana 

Atskaites periodā nodrošināta aktuālās informācijas iekļaušana – 48 raksti 

Iekšējās drošības biroja mājas lapā par Biroja atklātajiem un izmeklētajiem 

noziedzīgajiem nodarījumiem, kā arī turpināts uzturēt Biroja Intraneta lapu, lai 

nodrošinātu nodarbināto informētību par aktuāliem ar darba funkciju izpildi 

saistītiem jautājumiem. Pēc nepieciešamības sagatavoti statistiskie dati un 

atbildes uz žurnālistu jautājumiem. 

 


