
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rīga, 2017.gads 

 

Iekšējās drošības birojs 

2016.GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS 
 



2 
 

SATURS 

1.Pamatinformācija………………………………………………………………………………………………………………………………….. 3 

1.1.Iekšējās drošības biroja juridiskais statuss……………………………………………………………………………………….  3 

1.2.Iekšējās drošības biroja struktūra…………………………………………………………………………………………………….  3 

    1.3.Iekšējās drošības biroja funkcijas……………………………………………………………………………………………………..  3 

    1.4.Iekšējās drošības biroja darbības virzieni un mērķi, kā arī īstenotā budžeta programma…………………  4 

1.5.2016.gada galvenie uzdevumi…………………………………………………………………………………………………………. 4 

2.Iekšējās drošības biroja finanšu resursi un darbības rezultāti 2016.gadā……………………………………………….. 5 

2.1.Iekšējās drošības biroja finanšu resursi 2016.gadā………………………………………………………………………….. 5 

2.2.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……………………………………………………………………………................................................................... 6 

    2.3.Iekšējās drošības biroja darbības rezultāti 2016.gadā………………………………………………………………………  6 

         2.3.1.Saņemtie iesniegumi un materiāli…………………………………………………………………………………………....  6 

2.3.2.Uzsāktie un saņemtie kriminālprocesi………………………………………………………………………………………  8 

2.3.3.Kriminālprocesu virzība…………………………………………………………………………………………………………….  9 

  2.4.Noziedzīgu nodarījumu novēršana un prevencija…………………………………………………………………………….. 10 

        2.4.1.Iestāžu darbības risku izvērtējums………………………………………………………………………………………..…  10 

        2.4.2.Riska faktoru mazināšanas pasākumi…………………………………………………………………………………….... 12 

3.Starptautiskā sadarbība……………………………………………………………………………………………………………………….. 13 

   3.1.Dalība starptautiskajās konferencēs……………………………………………………………………………………………….  13 

   3.2.Starptautiskās vizītes………………………………………………………………………………………………………………………  14  

4.Personāls……………………………………………………………………………………………………………………………………………..  16 

5.Komunikācija ar sabiedrību………………………………………………………………………………………………………………….   17 

6.Nākamajā gadā plānotie pasākumi………………………………………………………………………………………………………   19 

   6.1.Iepriekšējā gadā uzsāktie pasākumi, kuri tiks turpināti 2017.gadā…………………………………………………..  19 

   6.2.2017.gada galvenie uzdevumi un pasākumi…………………………………………………………………………………….  19 

 

 

 

 

 



3 
 

1. Pamatinformācija 

1.1. Iekšējās drošības 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. Iekšējās drošības biroja struktūra 

 

 

 

1.3. Iekšējās drošības biroja funkcijas 

Iekšējās drošības birojs atklāj, izmeklē un novērš noziedzīgus nodarījumus, kurus 

izdarījuši Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu amatpersonas un darbinieki 
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(izņemot Drošības policijā nodarbinātās personas), Ieslodzījuma vietu pārvaldes 

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. Iekšējās drošības biroja darbības virzieni un mērķi, kā arī īstenotā budžeta 

programma 

Iekšējās drošības 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. 

Iekšējās drošības biroja pamatfunkciju izpildes nodrošināšanas izdevumi 2016.gadā 

tika finansēti no budžeta programmas 42.00.00 “Iekšējās drošības biroja darbība”. 

1.5. 2016.gada galvenie uzdevumi  

1. Veikt preventīvos pasākumus, ar mērķi novērst Iekšējās drošības biroja 

kompetences iestādēs nodarbināto noziedzīgo nodarījumu izdarīšanu: 

1.1. Izveidot Iekšējās drošības biroja preventīvo pasākumu plānu; 

1.2. Iekšējās drošības biroja kompetences iestāžu iekšējās drošības risku 

izvērtēšanas un novēršanas pasākumus; 

1.3. sabiedrības informēšanu un iesaisti preventīvo pasākumu realizēšanā; 

2. Pirmstiesas kriminālprocesa veikšana, lai atklātu noziedzīgus nodarījumus, kurus 

izdarījuši: 

2.1. Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu amatpersonas un darbinieki, 

izņemot Drošības policijas amatpersonas un darbiniekus; 

2.2. Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonas ar speciālajām dienesta 

pakāpēm, pildot dienesta pienākumus ieslodzījuma vietās, ja tie saistīti ar 

vardarbību; 

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

vardarbību; 

2.4. pašvaldības policijas darbinieki, pildot dienesta pienākumus, ja tie saistīti 

ar vardarbību. 

3. Nokomplektēt vakantās amata vietas. 

4. Nodrošināt darba telpu pielāgošanu atbilstoši darba aizsardzības prasībām. 
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5. Panākt vienošanos ar Iekšējās drošības biroja likuma 4.pantā minētajām 

iestādēm par informācijas aprites nodrošināšanu. 

6. Izstrādāt Iekšējās drošības biroja iekšējo normatīvo aktu bāzi. 

7. Nodrošināt darbu pie Iekšējās drošības biroja informācijas tehnoloģijas 

infrastruktūras izveides. 

2. Iekšējās drošības biroja finanšu resursi un darbības rezultāti 2016.gadā 

2.1. Iekšējās drošības biroja finanšu resursi 2016.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) 

140 661 2 667 764 2 667 764 

1.1. dotācijas 140 661 2 667 764 2 667 764 

1.2. maksas pakalpojumi un citi 
pašu ieņēmumi 

0 0 0 

1.3. ārvalstu finanšu palīdzība 0 0 0 

1.4. ziedojumi un dāvinājumi 0 0 0 

2. Izdevumi (kopā) 140 661 2 667 764 2 667 764 

2.1. uzturēšanas izdevumi (kopā) 117 950 2 573 823 2 573 823 

2.1.1. kārtējie izdevumi 117 950 1 874 903 1 874 903 

2.1.2. procentu izdevumi 0 0 0 

2.1.3. subsīdijas, dotācijas un sociālie 
pabalsti 

0 0 0 

2.1.4. kārtējie maksājumi Eiropas 
Kopienas budžetā un 
starptautiskā sadarbība 

0 0 0 

2.1.5. uzturēšanas izdevumu 
transferti 

0 698 920 698 920 

2.2. izdevumi kapitālieguldījumiem 0 93 941 93 941 

 

Iekšējās drošības birojam 2016.gadā tika piešķirti finanšu resursi izdevumu segšanai 

EUR 2 667 764, kas apgūti pilnā apmērā jeb 100% no plānotajiem finanšu resursiem 

izdevumu segšanai. Iekšējās drošības biroja darbība tiek finansēta no dotācijas no 

vispārējiem ieņēmumiem.  
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Iekšējās drošības biroja izdevumi 2016.gadā bija EUR 2 667 764, kas ir 100% apmērā 
no plānotajiem izdevumiem. Izdevumu izpilde 2016.gadā un izmaiņas, salīdzinot ar 
iepriekšējā gada pārskata perioda izpildi, EUR 2 527 103 apmērā, skaidrojama ar to, 
ka Iekšējās drošības birojs tika izveidots 2015.gada 1.novembrī. Līdz ar to secināms, 
ka Iekšējās drošības birojam izdevumi 2015.gadā ir tikai par novembri un decembri.  
 
2.2. 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 

Pamatojoties uz to, ka Iekšējās drošības birojs savu darbību uzsāka 2015.gada 
1.novembrī, Iekšējās drošības biroja darbības stratēģija pārskata periodā vēl nebija 
izstrādāta, bet tā tiks izstrādāta 2017.gadā. 

2.3. Iekšējās drošības biroja darbības rezultāti  

2.3.1. Saņemtie iesniegumi un materiāli 

Iekšējās drošības biroja Pirmstiesas izmeklēšanas nodaļā 2016.gadā saņemti 886 

iesniegumi un materiāli gan no fiziskām un juridiskām personām (428 jeb 48%), gan 

no citām valsts pārvaldes iestādēm par speciālā subjekta iespējamo noziedzīgo rīcību 

(458 jeb 52%).  

Pārskata periodā lielākā daļa no Iekšējās drošības birojā saņemtajām sūdzībām – 297 

bija par amatpersonu (Iekšējās drošības biroja likuma 4.pantā minēto iestāžu 

amatpersonas) iespējamo pretlikumīgo rīcību dienesta pienākumu izpildē un ārpus 

tā, kas saistīta ar vardarbību. Salīdzinoši liels – 241, ir saņemto iesniegumu un 

sūdzību skaits, kuru izskatīšana neietilpst Iekšējās drošības biroja kompetencē.   

Pārskata periodā reģistrēti 113 jeb aptuveni 13% iesniegumi, materiāli par 

iespējamu amatpersonas rīcību, pārsniedzot dienesta pilnvaras, kas nav saistīta ar 

vardarbības pielietošanu, un iespējamu dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu; 

44 jeb aptuveni 5% par koruptīviem noziedzīgiem nodarījumiem; 16 jeb aptuveni 2% 

par iespējamu dokumentu viltošanu un 175 jeb gandrīz 20% par citu noziedzīgu 

nodarījumu izdarīšanu, piemēram, valsts amatpersonas bezdarbība, zādzība, 

piesavināšanās, nepatiess dienesta ziņojums. 
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Vairāk kā 27% (241) saņemto iesniegumu izskatīšana neietilpa Iekšējās drošības 

biroja kompetencē. Salīdzinot Pirmstiesas izmeklēšanas nodaļā izskatīšanai 

saņemtos iesniegumus pa mēnešiem, redzams, ka šī tendence saglabājas gandrīz 

nemainīga visu gadu.  

Salīdzinoši lielākā daļa  iesniegumu/materiālu, kuru izskatīšana neietilpst Iekšējās 

drošības biroja kompetencē, tiek saņemti no fiziskajām personām – 181 iesniegumi, 

bet 60 šādi iesniegumi/materiāli saņemti no citām valsts iestādēm. Novērotā 

tendence  varētu būt saistīta ar to, ka Iekšējās drošības birojs ir sācis savu darbību 

salīdzinoši nesen un pastāv neizpratne par iestādes kompetenci. 
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Analizējot Iekšējās drošības biroja kompetencei neatbilstošo iesniegumu/ materiālu 

sūdzību saturu, konstatēts, ka 125 no tiem saistīti ar sūdzībām par Kriminālprocesa 

likuma normu pārkāpumiem, 25 – Administratīvo pārkāpumu kodeksa normu 

pārkāpumiem, bet 91 – par citiem pārkāpumiem, piemēram, par disciplīnas un ētikas 

normu pārkāpumiem. 

 

 

 

2.3.2. Uzsāktie un saņemtie kriminālprocesi 

Pārskata laikā Iekšējās drošības birojā uzsākti 69 un saņemti pēc piekritības 43 

kriminālprocesi par darbībām, kuras, iespējams, izdarījis speciālais subjekts un kurās, 

atbilstoši Krimināllikuma normām, saskatāmas noziedzīga nodarījuma pazīmes.  
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Kriminālprocesu uzskaites rādītāji pēc noziedzīgā nodarījuma piederības objekta 

liecina par to, ka lielākā daļa – 61% Iekšējās drošības biroja Pirmstiesas izmeklēšanas 

nodaļā uzsākto kriminālprocesu ir uzsākti par iespējamiem noziedzīgiem 

nodarījumiem valsts institūciju dienestā, savukārt kriminālprocesu, kas tiek saņemti 

pēc piekritības no citām izmeklēšanas iestādēm, lielākā daļa jeb 49% ir par 

iespējamiem noziedzīgiem nodarījumiem pret īpašumu un pret veselību.  

 

 

 

2.3.3. Kriminālprocesu virzība 

Atskaites periodā Iekšējās drošības biroja Pirmstiesas izmeklēšanas nodaļā ir 
pieņemti 24 lēmumi  ierosināt uzraugošajam prokuroram lemt jautājumu par 
kriminālvajāšanas uzsākšanu pret 35 aizdomās turētajām personām, savukārt, 21 
kriminālprocess nosūtīts pēc piekritības citām izmeklēšanas iestādēm, kā arī 
pamatojoties uz Kriminālprocesa likuma normām, 61 kriminālprocess izbeigts, 
piemēram, konstatējot, ka nav noticis noziedzīgs nodarījums, izdarītajā nodarījumā 
nav noziedzīga nodarījuma sastāva vai iestājies noilgums. 
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Pamatojoties uz Kriminālprocesa likuma normām, 52 kriminālprocesi tika izbeigti, jo 

netika konstatēts, ka būtu noticis noziedzīgs nodarījums (377.p.1.pkt.); 

3 kriminālprocesi tika izbeigti, jo izdarītajā nodarījumā netika konstatētas noziedzīga 

nodarījuma pazīmes (377.p.2.pkt.); 3 – jo bija iestājies noilgums (377.p.3.pkt.), pa 

vienam gadījumam kriminālprocesi tika izbeigti, jo nebija cietušās personas 

pieteikuma, izdalīts kriminālprocess vai noskaidroti kriminālprocesu nepieļaujoši 

apstākļi. 

2.4. Noziedzīgo nodarījumu novēršana – prevencija 

Lai nodrošinātu iestādes mērķu sasniegšanu, Iekšējās drošības birojs par vienu no 

pārskata perioda prioritātēm noteica noziedzīgas rīcības risku identificēšanu un risku 

novēršanas (preventīvo) pasākumu ieviešanu. 

2.4.1. Iestāžu darbības risku izvērtējums 

Lai apzinātu Iekšlietu ministrijas padotības iestāžu rīcību prevencijas jomā, Iekšējās 

drošības birojs pieprasīja, apkopoja un analizēja informāciju par Valsts policijas, 

Valsts robežsardzes, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, Pilsonības un 

migrācijas lietu pārvaldes, Iekšlietu ministrijas informācijas centra, Iekšlietu 

ministrijas veselības un sporta centra, VSIA “Iekšlietu ministrijas poliklīnika”, 

Nodrošinājuma valsts aģentūras iekšējās kontroles sistēmu, identificētajiem iekšējās 

drošības riskiem un noteiktajiem preventīvajiem pasākumiem to novēršanā. 

Secināts, ka Iekšlietu ministrijas padotības iestāžu sasniegtie darbības rezultāti 

iekšējās kontroles mehānisma izveidē ir atšķirīgi – dažās iestādēs ir identificēti 

iespējamie korupcijas riski, kuru novēršanai izstrādāti darbības plāni, savukārt citās 

iestādēs ir veikts plašāks darbs kompleksā iestādes iekšējās drošības risku 

identificēšanā, novērtēšanā un preventīvo pasākumu izstrādē. Identificēto risku 
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izvērtēšanā ir pielietoti atšķirīgi risku novērtēšanas mehānismi, līdz ar to nepastāv 

vienota pieeja risku identificēšanā un novērtēšanā. 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 8.maija noteikumu Nr.326 „Noteikumi 

par iekšējās kontroles sistēmu tiešās pārvaldes iestādēs” prasībām, un lai ieviestu 

vienotu pieeju visās Iekšlietu ministrijas padotības iestādēs risku identificēšanai, 

Iekšējās drošības birojs izstrādāja metodoloģiju iekšējās drošības risku 

identificēšanai, novērtēšanai un novēršanas mehānismu izstrādāšanai. 

Metodoloģijas izstrādē tika ņemta vērā gan citu tiesībsargājošo iestāžu pieredze un 

mehānismi iekšējās drošības risku izvērtēšanā, gan komercsabiedrību risku 

izvērtēšanas pieejas. 

Pēc izstrādātās metodoloģijas 2016.gada martā tika uzsākts iekšējās drošības risku 

izvērtējums arī Iekšējās drošības birojā (apstiprināts 2016.gada 23.maijā) – 

identificēti 37 iekšējās drošības riski informācijas drošības, objektīvu un tiesisku 

lēmumu pieņemšanas, ekonomiskas un efektīvas rīcības ar finanšu līdzekļiem un 

materiālajām vērtībām un personāla jomā. Identificētie riski novērtēti un sagatavots 

rīcības plāns to novēršanai, ņemot vērā risku pakāpes. Periodiski – reizi ceturksnī, 

tiek veikta rīcības plānā iekļauto pasākumu izpildes kontrole, saņemot nepieciešamo 

informāciju no struktūrvienību vadītājiem. Identificētie riski tiek ņemti vērā 

organizējot Iekšējās drošības biroja darbību un plānojot turpmākos rīcības 

pasākumus. 

Iekšējās drošības risku izvērtēšanas metodoloģija prezentēta Valsts policijas, Valsts 

ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, Iekšlietu ministrijas Informācijas centra, 

Iekšlietu ministrijas Sporta un veselības centra un VAS “Iekšlietu ministrijas 

poliklīnika” pārstāvjiem, pamatojot kompleksas iekšējās drošības risku izvērtēšanas 

nepieciešamību un skaidrojot tās veikšanas kārtību. Iekšējās drošības birojs 

prezentāciju laikā akcentēja konstatētos iekšējās drošības riskus, norādot atsevišķas 

apdraudējuma jomas, kurām būtu pievēršama uzmanība. Kvalitatīva izvērtējuma 

veikšana ir laikietilpīgs process, kura izpildei ir nepieciešams iestādes darbinieku 

informatīvs atbalsts un iesaiste risku identificēšanā. 

Pārskata perioda beigās iekšējās drošības risku izvērtēšana uzsākta Valsts policijā un 

Iekšlietu ministrijas informācijas centrā, pārējās iestādēs, kurām prezentēta iekšējās 

drošības risku izvērtēšanas metodoloģija, plāno šīs darbības uzsākt 2017.gadā. 

Iekšējās drošības risku izvērtēšanas metodoloģija 2017.gadā tiks prezentēta un 

aicināta ieviest arī pārējās Iekšlietu ministrijas padotības iestādēs – Valsts 

robežsardzē, Pilsonības un migrāciju lietu pārvaldē un Nodrošinājuma valsts 
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aģentūrā, kas ļautu uzlabot iekšējās kontroles mehānismu un iestāžu rīcību savu 

mērķu sasniegšanā, strādājot sabiedrības labā. 

2.4.2. Riska faktoru mazināšanas pasākumi 

Iekšējās drošības birojs 2016.gadā iniciēja vairākas sanāksmes, lai aktualizētu 

identificētās problēmsituācijas un lemtu par sadarbības organizēšanu to novēršanai: 

 Iekšlietu ministrijas padotības iestāžu pārstāvji tika aicināti uz sanāksmi par 

neizpaužamu ziņu izpaušanas problemātikas apspriešanu, risku identificēšanu 

un to novēršanu. Sanāksmē piedalījās pārstāvji no Valsts policijas, Valsts 

ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, Valsts robežsardzes, Pilsonības un 

migrācijas lietu pārvaldes, Nodrošinājuma valsts aģentūras, Iekšlietu 

ministrijas informācijas centra, Iekšlietu ministrijas sporta un veselības centra 

un VSIA “Iekšlietu ministrijas poliklīnika”. Sanāksmē tika pārrunāti iestāžu 

ierobežotas pieejamības informācijas drošības jautājumi, kā arī prezentēti 

ieteikumi noteiktu risku novēršanai. 

 Sadarbībā ar Valsts policijas Iekšējās kontroles biroju tika pārrunāti Valsts 

policijas veiktie preventīvie pasākumi amatpersonu un darbinieku noziedzīgu 

nodarījumu novēršanai.  

 Iekšējās drošības birojs sadarbībā ar Valsts policijas Iekšējās kontroles biroju 

un Rīgas reģiona pārvaldi aktualizēja Valsts policijas amatpersonu, kas realizē 

ceļu satiksmes uzraudzības funkciju, pārbaužu veikšanas nepieciešamību, kā 

arī kopīgi veica pārbaudes. Analizējot pārbaužu laikā novēroto, konstatēts, ka 

Valsts policijas struktūrvienībās nodarbinātajiem, kuri piedalījās pārbaudēs, ir 

maza pieredze šādu pārbaužu veikšanā. Pārbaužu laikā tika iegūta informācija 

par Valsts policijas ceļu satiksmes uzraudzības jomā izmantotā tehniskā 

nodrošinājuma darbības problemātiku un iekšējās kārtības noteikumu 

pārkāpumiem. 

 Sadarbībā ar Valsts policijas Galvenās Kriminālpolicijas pārvaldes Speciālo 

objektu apsardzes pārvaldi tika pārrunāti aktuālie jautājumi par esošajiem un 

nepieciešamajiem preventīvajiem pasākumiem amatpersonu un darbinieku 

noziedzīgu nodarījumu izdarīšanas novēršanai. 

 Notika tikšanās ar Konkurences padomes pārstāvjiem, lai diskutētu un 

apmainītos ar pieredzi  publisko iepirkumu pārkāpumu jomā. 

 Iekšējās drošības birojs organizēja diskusiju par aktualitātēm Eiropas 

Cilvēktiesību tiesas spriedumos un konstatētajiem trūkumiem šo lietu 

izmeklēšanas gaitā. Par novērotajām aktualitātēm informēja Ārlietu 

ministrijas Latvijas pārstāve starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās. Diskusijā 



13 
 

piedalījās pārstāvji no Latvijas Republikas Ģenerālprokuratūras, Latvijas 

Republikas Tiesībsarga biroja, Ieslodzījuma vietu pārvaldes, Rīgas pašvaldības 

policijas un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta. Diskusijas mērķis bija 

informēt iestāžu pārstāvjus par konstatētajiem kriminālprocesu izmeklēšanas 

trūkumiem, lai turpmāk tādus nepieļautu. 

Pārskata periodā tika uzsākta situācijas apzināšana un preventīvo pasākumu 

izstrāde, lai novērstu noziedzīgu nodarījumu, kas saistīti ar vardarbību, izdarīšanu 

dienesta pienākumu izpildē.  

Iekšējās drošības birojā ir plānots apkopot informāciju par aizturēto un ieslodzīto 

personu miesas bojājumu un traumu konstatēšanas kārtību ar mērķi nodrošināt 

vienotā kārtībā fiksētas informācijas apriti starp iestādēm, kas realizē noziedzīgus 

nodarījumus izdarījušo personu aizturēšanu, atrašanās īslaicīgās aizturēšanas vietās 

un ieslodzījumu vietās nodrošināšanu; apzināt iespējas – normatīvā regulējuma 

veidu, šādu prasību ieviešanai, kā arī veicināt sabiedrības izpratni, izstrādājot 

informatīvu materiālu par fizisko personu pienākumu izpildīt amatpersonu 

likumiskās prasības un amatpersonu tiesībām pielietot fizisko spēku un speclīdzekļus 

nepakļaušanās, pretošanās vai uzbrukuma varas pārstāvim novēršanai. 

Iekšējās drošības birojā analizēta saņemtā informācija – reģistrētie notikumi 

informācijas sistēmā “Elektroniskais notikumu žurnāls”, Valsts robežsardzē un 

Ieslodzījuma vietu pārvaldē, Iekšējās drošības birojā saņemtie iesniegumi un 

materiāli, lēmumi par atteikšanos uzsākt kriminālprocesu un publiski pieejamā 

informācija par Iekšējās drošības biroja kompetencē esošiem noziedzīgiem 

nodarījumiem, kā rezultātā tika sagatavoti iknedēļas pārskati par periodā konstatēto 

problemātiku un tendencēm. 

3. Starptautiskā sadarbība 

Pamatojoties uz Iekšējās drošības biroja likuma normām, Iekšējās drošības birojs 

savu funkciju izpildē sadarbojas ar citu valstu tiesībaizsardzības iestādēm un 

starptautiskajām organizācijām. Pārskata periodā  Iekšējās drošības birojs piedalījās 

četrās ar iestādes kompetenci saistītās konferencēs, kā arī tikās ar septiņu valstu 

delegācijām pieredzes apmaiņas nolūkā.  

3.1. Dalība starptautiskajās konferencēs 

2016.gada februārī Iekšējās drošības biroja pārstāvji Igaunijā (Tallinā) piedalījās 

konferencē „Korupcijas mazināšana – koncentrējoties uz privāto sektoru”, kuras 

mērķis bija vērst sabiedrības, tai skaitā tiesībaizsardzības iestāžu uzmanību uz 

korupcijas negatīvo ietekmi uz Eiropas Savienības ekonomiku. Konferencē liela 
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uzmanība tika veltīta tēmām par preventīvo pasākumu kopumu īstenošanu 

korupcijas mazināšanai, kā arī neētiskas, prettiesiskas rīcības identificēšanu.  

Martā Iekšējās drošības biroja pārstāvis piedalījās Valsts policijas organizētajā 

starptautiskajā zinātniski – praktiskajā konferencē “Personas tiesību un brīvību 

ievērošanas pamatprincipi un ierobežošanas samērīgums policijas darbā”, kas notika 

Jūrmalā. Konference tika rīkota, īstenojot Norvēģijas finanšu instrumenta projektu 

“Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu standartu uzlabošana” – sadarbībā ar 

Eiropas padomi un projekta partneriem Igaunijā. Konferencē tika spriests par 

paveikto infrastruktūras attīstībā šī projekta ietvaros, kā arī risināti jautājumi saistībā 

ar darba uzlabošanu īslaicīgās aizturēšanas vietās Latvijā. Konferences dalībnieki tika 

iepazīstināti ar Iekšējās drošības biroja funkcijām prettiesiskas rīcības novēršanā 

īslaicīgās aizturēšanas vietās, tika akcentēta Iekšējās drošības biroja loma, īstenojot 

preventīvos pasākumus, piemēram, darbības risku izvērtēšanu, darbinieku 

izglītošanu un apmācību, kā arī informēšanu par pārkāpumiem, kas veikti īslaicīgās 

aizturēšanas vietās, tādējādi veicinot aizturēto personu tiesību ievērošanu. 

Novembrī Rīgā norisinājās gadskārtējā profesionālā konference „Eiropas partneri 

cīņai pret korupciju/ Eiropas kontakttīkls” cīņai pret korupciju (EPAC/EACN), kurā 

piedalījās arī Iekšējās drošības biroja priekšnieks. Konferences dalībnieki dalījās 

pieredzē par korupcijas novēršanas kampaņām, tika apspriestas starptautisku 

pretkorupcijas izmeklēšanu norises un to rezultāti. Konferences laikā tās dalībnieki 

tika informēti par Iekšējās drošības biroja funkcijām un gūto pieredzi pirmā darbības 

gada laikā. Pēc dalībnieku informēšanas sekoja diskusija par korupcijas novēršanu 

policijā.  

3.2. Starptautiskās vizītes 

Starptautiskās sadarbības ietvaros, ar mērķi apzināt citu valstu pieredzi, 2016.gada 

martā Iekšējās drošības biroja pārstāvji tikās ar Marokas delegāciju, kura ieradās 

Latvijā, lai iepazītos ar Latvijā izveidoto pretkorupcijas sistēmu un Latvijas pieredzi 

korupcijas novēršanā un apkarošanā. Iekšējās drošības biroja pārstāvji iepazīstināja 

Marokas delegāciju ar iestādes funkcijām un uzkrāto pieredzi korupcijas apkarošanā 

un novēršanā. 

Aprīlī Iekšējās drošības biroja pārstāvji tikās ar  Eiropas Komitejas delegāciju 

spīdzināšanas un necilvēcīgas vai pazemojošas rīcības vai soda novēršanai (CPT) 

delegāciju. Tikšanās laikā Iekšējās drošības birojs informēja CPT pārstāvjus par savas 

kompetences jomām tiesībaizsardzības iestāžu amatpersonu un darbinieku izdarīto 

noziedzīgo nodarījumu atkāšanā, izmeklēšanā un novēršanā. Komitejas locekļi 

izrādīja īpašu interesi par Iekšējās drošības biroja lomu preventīvo pasākumu 
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īstenošanā, lai jau priekšlaicīgi apzinātu iestāžu darbības riskus un īstenotu 

nepieciešamos pasākumus tiesībaizsardzības iestāžu amatpersonu izdarīto 

noziedzīgo nodarījumu mazināšanai un novēršanai. 

Maijā notika divas tikšanās ar Amerikas Savienoto Valstu (ASV) vēstniecības 

pārstāvjiem, kuras rezultātā Iekšējās drošības biroja amatpersonām tika sniegta 

lekcija par jautājumiem, kas saistīti ar operatīvo darbību.  

Maijā notika tikšanās arī ar Uzbekistānas Republikas pārstāvjiem, kas Latvijā 

uzturējās programmas “Labas pārvaldības un pretkorupcijas ieviešana: Latvijas 

pieredze Uzbekistānai” ietvaros. Šīs programmas ietvaros Uzbekistānas Republikas 

galvenais mērķis bija gūt zināšanas, mācoties no Latvijas pieredzes par labu 

pārvaldību korupcijas apkarošanā. Iekšējās drošības biroja amatpersonas informēja 

Uzbekistānas delegāciju par īstenotajām reformām, izveidojot neatkarīgu 

izmeklēšanas iestādi – Iekšējās drošības biroju, vienlaicīgi būtiski paplašinot 

jaunizveidotās iestādes kompetenci. 

Jūnijā Iekšējās drošības biroja pārstāvji tikās ar Kirgizstānas valsts delegāciju. 

Tikšanās mērķis bija iepazīstināt Kirgizstānas valsts delegāciju ar Iekšējās drošības 

biroja kompetenci un funkcijām pirmstiesas kriminālprocesa veikšanā.  

Augustā Iekšējās drošības birojā viesojās Ukrainas Nacionālā pretkorupcijas biroja 

delegācija. Ukrainas delegācijas mērķis bija iepazīties ar Iekšējās drošības biroja 

lomu korupcijas novēršanā un apkarošanā. Tikšanās laikā Iekšējās drošības biroja 

amatpersonas informēja klātesošos pārstāvjus par iestādes izveides mērķiem, kā arī 

par kompetenci korupcijas apkarošanas un novēršanas jomā tiesībaizsardzības 

iestāžu sistēmā. Delegācijas pārstāvju interesi izraisīja Iekšējās drošības biroja 

izmantotā iekšējās drošības risku, tai skaitā korupcijas risku, izvērtēšanas 

metodoloģija un metodiskie norādījumi Iekšlietu ministrijas padotībā esošajās 

iestādēs. 

Oktobrī, pieredzes apmaiņas un sadarbības veicināšanas nolūkā, Iekšējās drošības 

biroju apmeklēja Lietuvas Republikas policijas Imunitātes dienesta (Dienests) 

pārstāvji. Dienesta pārstāvji pastāstīja par savu kompetenci un lomu Lietuvas 

tiesībaizsardzības iestāžu vidū, kā arī informēja par veiktajiem nozīmīgākajiem 

pasākumiem korupcijas apkarošanas un prevencijas jomā. Dienesta pārstāvji tika 

iepazīstināti ar Iekšējās drošības biroja kompetenci, kā arī tika pārrunātas turpmākās 

sadarbības iespējas starp abām iestādēm. 
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4. Personāls 

Iekšējās drošības birojā kopumā ir 97 amata vietas, no kurām 2016.gadā tika 

nokomplektētas 69 vietas jeb 71% no visām amata vietām.  

Uz 2016.gada 31.decembri vakantas bija 28 amata vietas jeb 29% no visām amata 

vietām.   

2016.gadā darba/dienesta tiesiskās attiecības ar Iekšējās drošības biroju uzsāka 41 

nodarbinātais, no kuriem 6 izbeidza darba/dienesta tiesiskās attiecības ar Iekšējās 

drošības biroju. 

Kopumā darba/dienesta tiesiskās attiecības ar Iekšējās drošības biroju 2016.gadā 

pārtrauca 14 personas, t.sk. 8 personas, kuras darba/dienesta tiesiskās attiecības ar 

Iekšējās drošības biroju bija uzsākušas 2015.gadā. 

2016.gadā faktiskais vidējais nodarbināto skaits (darbinieki, amatpersonas, ierēdņi) 

Iekšējās drošības birojā bija 62 personas. 

Kopumā 2016.gada laikā nodarbināto skaits ir palielinājies par 27 personām. 

 

 

 

No visām 69 Iekšējās drošības birojā nodarbinātajām personām 65 personas jeb 94% 
ir ieguvušas augstāko izglītību, savukārt, 4 personas jeb 6% ir ieguvušas vidējo/vidējo 
arodizglītību. 
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Pārskata periodā no visām Iekšējās drošības birojā nodarbinātajām personām 49% 

jeb 34 bija sievietes, bet 51% jeb 35 bija vīrieši. 

      

 

5. Komunikācija ar sabiedrību 

2016.gadā tika izveidota Iekšējās drošības biroja mājaslapa- www.idb.gov.lv , kurā 

regulāri tiek ievietota informācija par aktuālajiem notikumiem, kas saistīti ar Iekšējās 

drošības biroja kompetenci, t.sk. par pasākumiem, kuros Iekšējās drošības birojs 

piedalās, lai dalītos pieredzē ar citām gan Latvijas, gan ārvalstu tiesībaizsardzības 

iestādēm. No iestādes mājaslapas izveidošanas brīža 2016.gada 1.martā līdz 

2016.gada 31.decembrim, mājaslapa tika apmeklēta/apskatīta kopumā 12 tūkstoš 

reizes, savukārt, mājaslapas lietotāju skaits līdz 2016.gada nogalei sasniedza 6,6  

tūkstošus.  

http://www.idb.gov.lv/
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Kopumā, sabiedrības informēšanas nolūkā, publiskošanai sagatavotas aptuveni 50 

ziņas, tai skaitā  12 reizes izplatīta informācija medijiem (sagatavotas preses relīzes). 

Regulāri tika sniegtas atbildes uz mediju pārstāvju uzdotiem jautājumiem par 

Iekšējās drošības biroja darba rezultātiem, pirmstiesas kriminālprocesu virzību un 

citiem iestādes kompetencē esošajiem jautājumiem. 

Pārskata periodā Iekšējās drošības biroja priekšnieks sniedza vienu interviju un 

piedalījās vienā preses brīfingā.   

Lai skaidrotu Iekšējās drošības biroja kompetenci un novērstu iesniegumu 

saņemšanu, kuru izskatīšana neietilpst Iekšējās drošības biroja kompetencē, 

iestādes mājas lapā www.idb.gov.lv tika iekļauta atsevišķa kompetenci skaidrojoša 

sadaļa, kā arī izstrādāts informatīvs buklets – infografika par Iekšējās drošības biroja 

kompetenci, iesniegumā norādāmo informāciju un iesniegumu izskatīšanas 

termiņiem.  
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6. Nākamajā gadā plānotie pasākumi 

6.1. Iepriekšējā gadā uzsāktie pasākumi, kuri tiks turpināti 2017.gadā 

1. Tiks turpināta jau uzsākto preventīvo pasākumu veikšana, t.sk. turpināsies 

Iekšējās drošības risku izvērtēšanas metodoloģijas prezentēšana Iekšlietu 

ministrijas padotības iestādēm, kurām tā netika prezentēta 2016.gadā. 

2. Tiks turpināta pārskata periodā uzsākto kriminālprocesu veikšana, kā arī jaunu 

kriminālprocesu uzsākšana par noziedzīgiem nodarījumiem, kurus izdarījuši: 

2.1. Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu amatpersonas un darbinieki, 

izņemot Drošības policijas amatpersonas un darbiniekus; 

2.2. Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonas ar speciālajām dienesta 

pakāpēm, pildot dienesta pienākumus ieslodzījuma vietās, ja tie saistīti ar 

vardarbību; 

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

vardarbību; 

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

vardarbību. 

3. Tiks turpināts darbs pie Iekšējās drošības biroja informācijas tehnoloģijas 

infrastruktūras izveides. 

4. Tiks turpinātas darbības, kas nepieciešamas Iekšējās drošības biroja iekšējo risku 

mazināšanā. 

6.2. 2017.gada galvenie uzdevumi un pasākumi 

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; 
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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. 


