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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 
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policijā nodarbinātās personas), Ieslodzījuma vietu pārvaldes 4 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 identitāte 

 

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 709 "Noteikumi par Iekšlietu ministrijas 

sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta 

pakāpēm formas tērpu un atšķirības zīmju aprakstu, speciālā apģērba, individuālo 

aizsardzības līdzekļu, ekipējuma un inventāra veidiem un to izsniegšanas normām" 

2018.gada 21.novembra pieņemtajiem grozījumiem, apstiprināta izmantošanai pie 

speciālā formas tērpa Biroja emblēma – stilizēta foto kameras “acs”, tādējādi norādot 

uz pārkāpumu “saredzēšanu” un Iekšējās drošības biroja kompetenci noziedzīgu 

nodarījumu atklāšanā, izmeklēšanā un novēršanā. 

Grafiskā zīmējuma šķautnes veido dinamisku un 

sargājušu formu, vienlaikus simbolizējot sešas 

pamatvērtības, uz kurām balstīta Biroja darbība:  

 profesionāls personāls,  

 pamatoti lēmumi,  

 prevencija,  

 neatkarīga un objektīva noziedzīgu 

nodarījumu atklāšana un izmeklēšana,  

 sabiedrības uzticēšanās,  

 ilgtermiņa attīstības plānošana. 

Emblēmas zilais melleņu tonis akcentē piederību iekšlietu nozarei. 

 

1.5. 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 uzticēšanos valsts pārvaldei. Biroja pamatfunkciju 

izpildes nodrošināšanas izdevumi 2018.gadā tika finansēti no budžeta programmas 

42.00.00 „Iekšējās drošības biroja darbība”.  
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1.6. 2018.gada darbības prioritātes izvirzīto uzdevumu izpildē 

 

 Informatīvi izglītojoši pasākumi, skaidrojot Iekšējās drošības Biroja 

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

neietilpst Iekšējās drošības biroja kompetencē, apjomu; 

 Speciālā subjekta informatīvi izglītojoši pasākumi (izglītojošas lekcijas, 

semināri, diskusijas un citi pasākumi), skaidrojot Iekšējās drošības biroja 

kompetenci un konstatētos problēmjautājumus saistībā ar speciālā subjekta 

tiesisku dienesta pienākumu izpildi; 

 Iekšējās drošības biroja funkciju izpilde noziedzīgu nodarījumu izmeklēšanā; 

 Iekšējās drošības biroja informācijas sistēmas testēšana un ieviešana; 

 Iekšējās drošības biroja struktūras optimizēšanas iespējamo risinājumu 

izvērtēšana; 

 Izstrādāto Iekšējās drošības biroja iekšējo normatīvo aktu apstiprināšana 

Iekšlietu ministrijā; 

 Iekšējās drošības birojam piešķirto finanšu līdzekļu plūsmas centralizēta 

kontrole, kas vērsta uz visu struktūrvienību nepieciešamību; 

 Iekšējās drošības birojā nodarbināto kvalifikācijas celšanas apmācības ar mērķi 

iegūt padziļinātas zināšanas konkrētās jomās, kā arī zināšanu pārbaudes, lai 

identificētu nepieciešamās papildus apmācības. 

 

2. Biroja finanšu resursi un darbības rezultāti 

2.1. Biroja finanšu resursi 2018.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) 

  3 566 666   3 625 036   3 541 326 

1.1. dotācijas   3 566 666   3 625 036   3 541 326 

2. Izdevumi (kopā)   3 566 666   3 625 036   3 541 326 

2.1. uzturēšanas izdevumi (kopā)   3 419 629   3 511 126   3 427 620 

2.1.1. kārtējie izdevumi  2 855 185  2 944 870  2 861 364 
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2.1.2. subsīdijas, dotācijas un 

sociālie pabalsti 

 0  1812  1812 

2.1.3. uzturēšanas izdevumu 

transferti 

 564 444  564 444  564 444 

2.2. izdevumi 

kapitālieguldījumiem 

  147 037   113 910   113 706 

 

Iekšējās drošības biroja darbība tiek finansēta no dotācijas no vispārējiem 

ieņēmumiem. Iekšējas drošības birojam 2018.gadam piešķirti finanšu resursi izdevumu 

segšanai EUR 3 625 036 apmērā.  

Iekšējās drošības biroja izdevumi 2018.gadā sastāda EUR 3 541 326, kas ir 98% 

apmērā no plānotajiem izdevumiem. Izdevumu neizpilde 2018.gadā EUR 83 710 un 

lielākā daļa (EUR 77 949) tāpat kā pagājušajā gadā skaidrojama ar atlīdzības 

izdevumiem.  

 

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 

 

Saskaņā ar Iekšējās drošības biroja darbības stratēģiju 2017.-2019.gadam iestādes 

darbības virzieni ir noziedzīgu nodarījumu novēršana, atklāšana un izmeklēšana. Lai 

sasniegtu darbības virzienu mērķus, Iekšējās drošības birojs noteicis sekojošus 

uzdevumus: 

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;  

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; 
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5. Iekšējās drošības biroja darbību reglamentējošo normatīvo aktu izvērtēšana, 

nepieciešamo grozījumu, likumdošanas iniciatīvu sagatavošana, veicinot iestādes 

mērķu sasniegšanu; 

6. paaugstināt analītiskās spējas (t.sk. ieviest Biroja funkciju izpildei nepieciešamās 

informācijas elektronisku uzkrāšanu informācijas sistēmā, izmantojot pieejamos 

tehnoloģiskos risinājumus);  

7. nodrošināt Biroju ar materiāltehniskajiem līdzekļiem, kas nepieciešami Iekšējās 

drošības biroja funkciju realizēšanai;  

8. veicināt Birojā nodarbināto dalību pasākumos, kas saistīti ar profesionālo iemaņu 

paaugstināšanu (apmācības, konferences un citi līdzvērtīgi pasākumi);  

9. 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 2018.gada 

plāns 

Rezultatīvā rādītāja 

pārskata perioda 

izpilde 

Noziedzīgo 

nodarījumu novēršana 

Izskatītie iesniegumi 

un materiāli 

1000 1232 

Veikto preventīvo 

pasākumu skaits 

25 34 

Noziedzīgo 

nodarījumu atklāšana 

un izmeklēšana 

Kriminālprocesu 

skaits, kuros veikta 

pirmstiesas 

izmeklēšana 

125 145 

Pabeigtie 

kriminālprocesi 

(ierosinot 

kriminālvajāšanas 

uzsākšanu, pieņemto 

lēmumu par 

kriminālprocesa 

izbeigšanu vai nosūtot 

kriminālprocesa 

materiālus pēc 

piekritības) (skaits) 

125 124 

Kopumā piešķirtais finansējums ir nodrošinājis Biroja funkciju veikšanu un darbības 

rezultātu sasniegšanu. Viens rezultatīvais rādītājs ir par vienu vienību mazāks nekā 
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plānotais, savukārt, pārējie darbības rezultāti pārsniedza plānotos. Kopumā 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, Iekšējās drošības birojs akcentējis 

preventīvās funkcijas realizēšanas nozīmīgumu. Vienlaikus ar prettiesiskas rīcības 

seku – noziedzīgu nodarījumu izmeklēšanu, Iekšējās drošības birojs par vienu no 

prioritātēm noteica noziedzīgas rīcības risku identificēšanu un risku novēršanas 

(preventīvo) pasākumu ieviešanu. 

 

4.1.1. Iekšējās drošības risku izvērtēšana 

Atskaites periodā tika turpināts Iekšlietu ministrijas padotības iestāžu veikto aktivitāšu 

iekšējās drošības risku izvērtēšanā monitorings. Izvērtējot no Iekšlietu ministrijas 

padotības iestādēm saņemto informāciju,  secināts, ka: 

 atskaites periodā situāciju lielā mērā ietekmēja nepieciešamība līdz 2018.gada 

gada beigām izpildīt 17.10.2017. Ministru kabineta noteikumu Nr.630 

„Noteikumi par iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām korupcijas un 

interešu konflikta riska novēršanai publiskas personas institūcijā” prasības, 

tāpēc lielākie iestāžu resursi tika ieguldīti pretkorupcijas pasākumu izstrādē un 

īstenošanā, un citu veidu iekšējās drošības risku identificēšana un novēršana tika 

veikta vēlāk vai atlikta uz vēlāku laiku; 

 Iekšējās drošības birojam jāturpina saņemt no Iekšlietu ministrijas padotības 

iestādes informāciju par aktuālo situāciju risku pārvaldības jomā, jo to darbības 

aktivizēšanās nereti vērojama tieši pēc informācijas pieprasījumu saņemšanas; 

 Iekšējās drošības birojam jāturpina akcentēt nepieciešamību Valsts policijai un 

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam pēc iespējas aktivizēt darbību 

iekšējās drošības risku izvērtēšanā. 

 

4.1.2. Riska faktoru mazināšanas pasākumi 

 

Kontrole un informatīvi izglītojošie pasākumi 

2018.gadā tika turpināta Iekšējās drošības biroja dalība Valsts Policijas Iekšējās 

kontroles biroja organizētajās Valsts policijas struktūrvienību darbības pārbaudēs. 
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Kopumā secināms, ka arī 2018.gadā tiek konstatēti līdzīgi pārkāpumi kā iepriekšējos 

gados, līdz ar to secināms, ka Valsts policijai jāturpina veikt sistēmiskas izmaiņas 

funkciju izpildes uzraudzības mehānismos. Joprojām aktuāla ir vienota iekšējās 

drošības risku izvērtējuma nepieciešamība, kā rezultātā būtu piemērojams kompleksi 

problēmsituāciju risinājumi, kas piemērojami visās iestādes struktūrvienībās. 

 

Lai veicinātu Iekšējās drošības biroja atpazīstamību, skaidrotu tā kompetenci, kā arī 

aktualizētu Iekšējās drošības biroja konstatēto pretlikumīgas rīcības problemātiku, tika 

turpināti 2017.gada nogalē uzsāktie informatīvi izglītojošie pasākumi Valsts policijā 

un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā. Atskaites periodā sniegtas 

prezentācijas Valsts policijas un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta reģionālo 

struktūrvienību vadībai un apkopojot informāciju par prezentāciju laikā pārrunāto, 

konstatēto problemātiku, organizēta tikšanās ar attiecīgo iestāžu vadību un iekšējās 

kontroles sistēmas uzraudzības funkciju veicošo struktūrvienību pārstāvjiem. 

Preventīvo pasākumu ietvaros, lai  veicinātu tiesisku rīcību un tiesiskās apziņas 

veidošanu iekšlietu sistēmas potenciāliem nodarbinātiem, tika veiktas informatīvi 

izglītojošas lekcijas: 

 Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas, 

 Valsts robežsardzes koledžas, 

 Valsts policijas koledžas 6 kadetu grupām un personālam. 

Informatīvi izglītojošu lekciju turpināšana Valsts policijas koledžas kadetu grupām 

plānota arī turpmāk.  

 

Ar mērķi mazināt noziedzīgu nodarījumu, kas saistīti ar vardarbību, izdarīšanu Iekšējās 

drošības birojs 2018.gada novembrī organizēja konferenci “Amatpersonu vardarbīgas 

rīcības novēršanas aspekti”. Līdz šim konferencēs tika akcentētas tēmas, kas saistītas 

ar vardarbības izpausmju sekām – tika analizēti Eiropas cilvēktiesību tiesas spriedumi, 

ierosināto kriminālprocesu, kas saistīti ar vardarbību, izmeklēšanas darbības un 

problēmsituācijas, kā arī labā prakse un ieteikumi. 2018.gadā akcents tika likts uz 

vardarbīgas rīcības iemeslu pētīšanu, identificēšanas un novēršanas iespējām Iekšlietu 

ministrijas padotības iestādēs, kā arī pašvaldības policijā un Ieslodzījuma vietu 

pārvaldē. Konferencē piedalījās Iekšlietu ministrijas, Iekšlietu ministrijas padotības 

iestāžu, Ieslodzījuma vietu pārvaldes, Rīgas pašvaldības policijas, Ostas policijas, 

Tiesībsarga un Latvijas pārstāvja starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās pārstāvji. 

Diskusiju gaitā tika aktualizēta sabiedrības attieksme pret tiesībaizsardzības iestāžu 

nodarbinātajiem un tas, kādu ietekmi tā atstāj uz sabiedriskās kārtības nodrošināšanā 

nodarbinātajām amatpersonām, akcentējot nepakļaušanos amatpersonu prasībām, 
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pretošanos, bēgšanu un uzbrukumus. Ņemot vērā esošos datus par nepatiesu ziņu 

sniegšanu no iespējamo cietušo puses, Iekšējās drošības birojs identificējis 

nepieciešamību izglītot sabiedrību par minētajiem jautājumiem un konferencē 

prezentēja infografiku “Esi atbildīgs”. 

 

Analītiskās spējas paaugstināšana 

Lai nodrošinātu uz izanalizētas informācijas balstītu lēmumu pieņemšanu, Iekšējās 

drošības birojā nodrošināta noteiktas informācijas aprite, apstrāde, uzkrāšana un 

izsniegšana. 

Atskaites periodā tika turpināts darbs pie Iekšējās drošības biroja informācijas sistēmas 

izstrādes un ieviešanas. Notika serveru instalācijas un sagatavošanas darbi, saslēgts 

tīkls, kas ļāva testa režīmā uzsākt sistēmas darbību ar mērķi identificēt sistēmas 

nepilnības, novērst kļūdas, paplašināt sistēmas funkcionalitāti utml. 

Izstrādāti un notestēti Iekšējās drošības biroja Lietu reģistrācijas un analītikas sistēmas 

(turpmāk – LRAS) ievadformu moduļi  ar datu ievades formām un datu bāzi. Izstrādāti, 

notestēti un ieviesti LRAS datu importa jeb ETL (Extract, Transform, Load) moduļi 

datu importam analītikas repozitorijā. Ieviesta reālā laika indeksēšana selektīvi 

izvēlētām datu bāzu tabulām tūlītējai informācijas meklēšanai saistību analītikas 

vajadzībām.  

Paralēli tika uzraudzīta un nodrošināta LRAS atbilstība Ministru kabineta noteikumiem 

Nr. 442 “Kārtība, kādā tiek nodrošināta informācijas un komunikācijas tehnoloģiju 

sistēmu atbilstība minimālajām drošības prasībām”, izstrādāta LRAS nepieciešamā 

dokumentācija, piemēram Iekšējās drošības biroja informācijas tehnoloģiju drošības 

politika, Informācijas sistēmas lietošanas un administrēšanas dokumentācija, u.c. 

LRAS projekta īstenošana ir komplicēts un sarežģīts process, jo sistēmas 

funkcionalitāte iedalīta divās savstarpēji saistītās daļās: 

1) datu ievades modulis, kas nodrošina informācijas uzkrāšanu, meklēšanu un 

izgūšanu, 

2) analītiskā platforma, kurā paredzēts attēlot Datu ievades modulī iekļauto datu un 

Iekšējās drošības birojā citas analizētās informācijas savstarpējās saistības.  

Ja 2018.gada pirmajā pusgadā vairāk tika strādāts pie informācijas sistēmas 

dokumentācijas sagatavošanas, prasību definēšanas un izstrādes, tad otrajā pusgadā 

vairāk tika veikti testēšanas darbi, uzlabojumu izstrādes un oktobrī uzsākta datu ievade. 
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Normatīvais regulējums un dalība darba grupās 

Atskaites periodā Iekšējās drošības biroja funkciju nodrošināšanai tika veikta 

starpresoru vienošanās, publisko un privāttiesisko līgumu izstrāde, notika tikšanās ar 

Iekšlietu ministrijas padotībā esošo un citu iestāžu pārstāvjiem, lai panāktu 

nepieciešamos rezultātus Iekšējās drošības biroja funkciju nodrošināšanai.  

2018.gadā Iekšējās drošības birojā notika darbs pie vairāku normatīvo aktu un/vai to 

grozījumu izstrādes. Kopumā izstrādāti un saskaņošanas procesā atrodas 14 iekšējo 

normatīvo aktu projekti un/vai grozījumi tajos. 

 

Atskaites periodā Iekšējās drošības biroja nodarbinātie piedalījās un pārstāvēja iestādes 

viedokli sekojošās darba grupās un komisijās: 

1. darbs Iekšlietu ministrijas darba grupā, kas izstrādā grozījumus Ministru 

kabineta 21.11.2006. noteikumos Nr. 970; 

2. darbs Iekšlietu ministrijas darba grupā, kas izstrādāja grozījumus Ministru 

kabineta 28.05.2013. not.Nr.288. Grozījumi stājās spēkā ar 2018.gada 

20.aprīli; 

3. Iekšlietu ministrijas Tiesību aktu projektu komitejas sēdēs; 

4. Iekšlietu ministrijas Valsts nodrošinājuma aģentūras Centralizēto iepirkumu 

komisijas sēdēs; 

5. darbs starpinstitūciju darba grupā, kas veic detalizētu tiesībaizsardzības 

iestāžu  amatpersonu izglītības sistēmas risinājumu izpēti; 

6. Nacionālā kriminālizlūkošanas modeļa ietvaros: vadības darba grupā un 

divās ekspertu darba grupās; 

7. Neformālā darba grupā apmācības programmas sagatavošanai “Institūciju 

iekšējie pasākumi korupcijas risku novēršanai”. 

 

4.2.Noziedzīgu nodarījumu atklāšana un izmeklēšana 

 

Vērtējot atskaites perioda pirmstiesas izmeklēšanas darba rezultatīvos rādītājus, 

konstatējams, ka, salīdzinot ar 2017.gadu, 2018.gadā par 26% pieaudzis saņemto 

iesniegumu skaits, bet pretēji pagājušam gadam un šī gada pirmajam pusgadam, 

kopumā 2018.gadā ir samazinājies to iesniegumu skaits, kuru izskatīšana neietilpst 

Iekšējās drošības biroja kompetencē: ja 2017.gadā no visiem saņemtajiem 37% 

iesniegumu izskatīšana neietilpa Iekšējās drošības biroja kompetencē, tad 2018.gadā 

tādi ir tikai 29%. 
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Par 33% pieaudzis Iekšējās drošības birojā uzsākto kriminālprocesu skaits un būtiski – 

par 79% pieaudzis kriminālvajāšanas uzsākšanai nosūtīto kriminālprocesu skaits, kas 

norāda uz izmeklēšanas efektivitātes pieaugumu. 

Mazliet vairāk kā par piektdaļu ir samazinājies pēc piekritības, nosūtīto 

kriminālprocesu skaits, bet vairāk kā uz pusi – izbeigto kriminālprocesu skaits. 

Pirmstiesas izmeklēšanas rezultatīvie rādītāji 

 2016.gadā 2017.gadā 2018.gadā Procentuālas 

izmaiņas 

pret 2017.g.  

Saņemtie 

iesniegumi 

886 978 1232 +26% 

Iesniegumi, kuru 

izskatīšana ietilpst 

Biroja kompetencē 

645 619 876 +42% 

Lēmumi par 

atteikšanos uzsākt 

kriminālprocesu 

325 297 312 +5% 

Veikta pirmstiesas 

izmeklēšana: 

177 188 232 +23% 

Lietvedībā no 

iepriekšējiem 

periodiem 

65 71 87 +23% 

Uzsākti 

kriminālprocesi 

69 76 97 +28% 

Saņemti 

kriminālprocesi 

43 41 48 +17% 

Pabeigti 

kriminālprocesi: 

114 102 137 +34% 

+Nosūtīti 

kriminālvajāšanai 

24 40 65 +68% 

Izbeigti 

kriminālprocesi 

61 47 36 -23% 

Pēc piekritības 

nosūtīti 

kriminālprocesi 

21 14 21 +50% 

Apvienoti 

kriminālprocesi 

8 1 13 +1200% 
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Pirmstiesas izmeklēšanas rezultatīvo rādītāju salīdzinājums par 2016.-2018.gadu 

 

Vērtējot pirmstiesas izmeklēšanas rādītājus, secināms, ka intensitāte un slodze 

Pirmstiesas izmeklēšanas nodaļā palielinās uz ko norāda periodisks un vērā ņemams 

Iekšējās drošības birojā saņemto iesniegumu skaita pieaugums, kā arī uzsākto 

kriminālprocesu skaits. 

 

4.2.1. Saņemtie materiāli un to virzība 

 

2018.gadā Iekšējās drošības biroja lietvedībā kopumā atradās 1373 iesniegumi, no tiem 

1232 iesniegumi saņemti 2018.gadā, bet 141 – palikuši lietvedībā no 2017.gada. 

No 2018.gadā saņemtajiem iesniegumiem: 

 716 vai 58% no visiem iesniegumiem saņemti no fiziskām un juridiskām 

personām,  

 417 vai 34% no citām valsts pārvaldes iestādēm pārsūtīti fizisku un juridisku 

personu iesniegumi,  

 66 vai 5% materiāli no citām valsts pārvaldes iestādēm, 

 33 vai 3% no citām Iekšējās drošības biroja struktūrvienībām saņemti materiāli 

par speciālā subjekta iespējamo noziedzīgo rīcību. 
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Atskaites periodā kopumā no visiem saņemtajiem iesniegumiem, 356 iesniegumu 

izskatīšana neietilpa Iekšējās drošības biroja kompetencē. Puse vai 165 no šiem 

iesniegumiem bija par iespējamiem kriminālprocesuālo normu pārkāpumiem. 

2018.gada otrajā pusgadā par 7% samazinājies saņemto iesniegumu skaits, kuru 

izskatīšana neietilpst Iekšējās drošības biroja kompetencē. 

Ņemot vērā, ka Iekšējās drošības birojs izveidots salīdzinoši nesen, tad prognozējams, 

ka, pieaugot iestādes atpazīstamībai, arī turpmāko gadu laikā pieaugs kopējais saņemto 

iesniegumu skaits. Iespējama arī iesniegumu, kuru izskatīšana neietilpst Iekšējās 

drošības biroja kompetencē, skaita palielināšanās, jo Iekšējās drošības 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 

un valsts iestāžu amatpersonām joprojām trūkst zināšanu par Iekšējās drošības biroja 

kompetenci nemainīgi katru gadu tiek saņemti aptuveni 60 iesniegumi. 

2018.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 Iekšējās drošības birojam. 

 

Iesniegumu sadaļā “Dažādi” ietilpst sūdzības par iespējamu mantiska rakstura 

noziedzīgu 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.  
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Analizējot iesniegumus, kuru izskatīšana ietilpst Iekšējās drošības biroja kompetencē, 

var secināt, ka arī 2018.gadā, tāpat kā 2017.gadā kopumā, lielākā daļa iesniegumu – 

42% ir par, iespējams, izdarītajiem noziedzīgajiem nodarījumiem, kas saistīti ar 

vardarbību. Analizējot saņemto informāciju pēc piederības noteiktam noziedzīgam 

nodarījumam, salīdzinot ar 2017.gadu, 2018.gadā ir saglabājušies līdzīgi procentuālie 

rādītāji. 2018.gadā par 3% pret kopējo skaitu, pieaudzis iesniegumu par iespējamu 

neizpaužamu ziņu izpaušanu skaits – ja 2017.gadā kopumā tika saņemti 14 šādi 

iesniegumi, tad 2018.gadā jau 47. Lai arī procentuāli pret kopējo iesniegumu skaitu 

ievērojamas izmaiņas nav vērojams, skaitliski gandrīz uz pusi pieaudzis iesniegumu 

skaits par iespējamiem korupcijas gadījumiem – 2017.gadā kopumā bija 34 šādi 

iesniegumi, bet 2018.gadā jau 65. 

 

Birojā 2018.gadā saņemto iesniegumu jomu procentuāls iedalījums 

 2017.gads 2018.gads Procentuālās izmaiņas 

Vardarbība  42% 42%  

Dienesta pilnvaru 

pārsniegšana/ 

dienesta stāvokļa 

ļaunprātīga 

izmantošana, kas 

nav saistīta ar 

vardarbību 

13% 10% -3% 

Bezdarbība 5% 5%  

Dienesta viltojums 6% 4% -2% 

Korupcija 5% 7% +2% 

Neizpaužamu ziņu 

izpaušana 

2% 5% +3% 

 

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

izdarītajiem noziedzīgajiem nodarījumiem saņemtas sūdzības, konstatējams, ka tāpat 

kā iepriekšējos pārskata periodos, arī 2018.gadā visvairāk saņemtas sūdzības par Valsts 

policijas nodarbināto iespējamo pretlikumīgo rīcību – 78%. Pieaudzis iesniegumu 

skaits, par Ieslodzījumu vietu pārvaldes amatpersonu iespējamo pretlikumīgo rīcību, 

2018.gada trīs reizes vairāk šādas sūdzības nekā 2017.gadā. Gandrīz uz pusi pieaudzis 

arī sūdzību skaits par pašvaldības policijas nodarbināto, iespējams, pretlikumīgo rīcību 

pildot dienesta pienākumus. Vairāk kā uz pusi ir pieaudzis saņemto iesniegumu par 

Valsts robežsardzes nodarbināto iespējami pretlikumīgo rīcību. 
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Jāatzīmē, ka ir pieaudzis to iesniegumu skaits, kurš skar Iekšējās drošības biroja 

amatpersonu, iespējamo pretlikumīgo rīcību, atskaites periodā ir saņemti 37 šādi 

iesniegumi (2017.gadā kopā – 20). Minētais pieaugums skaidrojams ar Iekšējās 

drošības biroja darbības kvantitatīvo rādītāju pieaugumu (uzsākto kriminālprocesu 

skaita palielinājumu, saņemto iesniegumu skaita pieaugumu, utt). 



17 

4.2.2.Saņemtie, uzsāktie kriminālprocesi un to virzība 

 

2018.gadā pirmstiesas izmeklēšana veikta 232 kriminālprocesos:  

 87 kriminālprocesos turpināta izmeklēšana no iepriekšējiem gadiem (aktīvā 

lietvedība uz 01.01.2018.);  

 uzsākti 97 kriminālprocesi; 

 no citām iestādēm kompetences ietvaros saņemti 48 kriminālprocesi. 

Iekšējās drošības birojā uzsāktie un pēc piekritības saņemtie kriminālprocesi laikā no 2016.-

2018.gadam 

 

2018.gada pirmajā pusgadā 2 kriminālprocesi saņemti papildus izmeklēšanai, savukārt 

otrajā pusgadā neviens no Iekšējās drošības biroja nosūtītajiem kriminālprocesiem 

kriminālvajāšanas uzsākšanai, papildus izmeklēšanai netika saņemts. 
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2018.gadā pārsvarā, t.i., 70% no 

visiem 2018.gadā uzsāktajiem un 

pēc piekritības saņemtajiem 

kriminālprocesiem ir par Valsts 

policijas nodarbināto, iespējams, 

pretlikumīgo rīcību, savukārt 16% 

par Valsts ugunsdzēsības un 

glābšanas dienesta nodarbināto, 

bet 8% par Valsts robežsardzes 

nodarbināto, iespējams, 

pretlikumīgo rīcību.   Diagrammas 

iedalījumā “Citas iestādes” ietilpst 

sūdzības par Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, pašvaldības policijas, 

Ieslodzījumu vietu pārvaldes, Iekšlietu ministrijas Informācijas centra, Iekšlietu 

ministrijas Veselības un sporta centra un Nodrošinājumu valsts aģentūras nodarbināto 

iespējamiem pārkāpumiem. 

 

2017. un 2018. gadā Iekšējās drošības birojā uzsākto un saņemto kriminālprocesu 

salīdzinājums pēc iestādes, kuras amatpersona, iespējams, izdarījusi noziedzīgu nodarījumu 
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Salīdzinoši lielu izmeklēto kriminālprocesu skaitu par Valsts policijas nodarbināto 

izdarītajiem noziedzīgajiem nodarījumiem iespējams skaidrot ar sekojošiem faktoriem:  

- sabiedrībai daudz biežāk nākas komunicēt tieši ar Valsts policijas 

nodarbinātajiem nekā ar citu Iekšlietu ministrijas padotības iestāžu 

nodarbinātajiem;  

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

ministrijas padotības iestāžu nodarbināto skaita.  

Iekšējās drošības birojs turpina attīstīt operatīvās un pirmstiesas izmeklēšanas 

kapacitāti aizvien plašākas kompetences ietvaros – salīdzinoši ar iepriekšējiem 

darbības gadiem, atskaites periodā uzsākti kriminālprocesi par deviņu dažādu iestāžu 

nodarbinātajiem, bet pagājušajā gadā tikai par piecu iestāžu nodarbināto iespējams 

pretlikumīgo rīcību. Krietni pieaudzis kriminālprocesu skaits, kas uzsākti par Valsts 

ugunsdzēsības un glābšanas dienesta nodarbināto, iespējams, pretlikumīgo rīcību –

šādu kriminālprocesu skaits pieaudzis vairāk kā četras reizes. Savukārt uz pusi 

samazinājies kriminālprocesu skaits, kas Iekšējās drošības birojā uzsākti par 

pašvaldības policijas amatpersonu dienesta pienākumu pildīšanas laikā, iespējams, 

izdarītajiem noziedzīgajiem nodarījumiem. 

2018.gadā kopumā no lietvedībā esošajiem kriminālprocesiem: 

 67 pieņemti lēmumi par kriminālprocesa nosūtīšanu kriminālvajāšanas 

uzsākšanai 65 kriminālprocesos; 

 36 kriminālprocesi izbeigti; 

 21 nosūtīti pēc piekritības; 

 13 pievienoti citiem kriminālprocesiem. 

 



20 

2018.gadā kriminālvajāšanas uzsākšanai nosūtīto kriminālprocesu skaits salīdzinot ar 

2017.gadu  pieaudzis par 67,5%.  

 

 

5.Starptautiskā sadarbība 

 

2018.gada Iekšējās drošības biroja pārstāvji labās prakses pārņemšanas nolūkā tikās ar 

ASV federālo tiesnesi, kurš Iekšējās drošības biroju apmeklēja ASV vēstniecības 

Latvijā politikas jautājumu un politikas speciālistes pavadībā, kuriem sniegta 

prezentācija par iekšējās drošības Biroja kompetenci un darbības virzieniem. Tikšanās 

gaitā notika tās dalībnieku informācijas un viedokļu apmaiņa par Latvijas un ASV 

tiesībaizsardzības sistēmu funkcionēšanas atsevišķiem aspektiem. 

Lai iegūtu informāciju par citu valstu pieredzi korupcijas, kā arī ekonomisko un finanšu 

noziegumu apkarošanā un novēršanā, notika ASV Valsts departamenta, Finanšu 

departamenta un Tieslietu departamenta pārstāvju delegācijas uzņemšana Iekšējās 

drošības birojā, kuras gaitā saņemta informācija arī par ASV vēstniecības plāniem 

nākotnē piedāvāt Latvijas tiesībaizsardzības institūcijām dažādas apmaiņas 

programmas un mācību kursus. 

Atskaites periodā, iesaistoties sadarbības partneru izglītošanas procesā, tika sniegta 

prezentācija par Iekšējās drošības biroja izveidi, mērķiem un darbību Uzbekistānas 
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tiesībaizsardzības iestāžu pārstāvju delegācijai, kura bija ieradusies uz Rīgas Juridiskās 

augstskolas organizēto kursu ASV valdības finansēta mācību projekta ietvaros. 

Atskaites periodā, iesaistoties starptautisko organizāciju sadarbības projektu 

īstenošanas procesā, tika sagatavoti Iekšējās drošības biroja priekšlikumi GRECO V 

kārtas ziņojuma projektam tā sadaļās saistībā ar iestādes darbības statistiskajiem 

rādītājiem, kompetenci un kompetences pārklāšanos ar Valsts robežsardzi. Iekšējās 

drošības biroja pārstāvji piedalījās Iekšlietu ministrijas organizētajā vairāku valsts 

institūciju pārstāvju diskusijā par to iesniegtajiem priekšlikumiem, kur tika aizstāvēta 

iestādes pozīcija tās kompetenci skarošajos jautājumos. 

Atskaites periodā izvērtētas Austrumu partnerības platformu jaunās programmas, 

identificējot to, ka Iekšlietu ministrijas kompetences jomai atbilst 1.platformas sadaļa 

„Likuma vara”, kuras ietvaros 2018. un 2019.gadā plānotas vairākas dalībvalstu 

pārstāvju tikšanās, un sagatavots viedoklis par Iekšējās drošības biroja nodarbināto 

piedalīšanās tajās lietderību. 

2018.gada pavasarī Iekšējās drošības biroja pārstāvis piedalījās Valsts administrācijas 

skolas sadarbībā ar Nodrošinājuma valsts aģentūru, Īrijas Republikas, Beļģijas 

Karalistes un Apvienotās Karalistes kompetentajām institūcijām organizētajā 

Starptautiskajā mācību seminārā par aktīvu pārvaldīšanas jautājumiem, kura gaitā 

NVA pārstāve sniedza prezentāciju par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem 

kriminālprocesos un administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu Latvijā. 

Atbildot uz Ārlietu ministrijas informācijas pieprasījumu saistībā ar tematiskajiem 

uzsvariem un iespējamiem jaunajiem trīspusējās sadarbības jautājumiem, kurus Latvija 

varētu virzīt kā prioritārus 2019.gadā Baltijas valstu izpildvaru līmenī, Iekšējās 

drošības birojs sniedza priekšlikumu izvērtēt iespēju organizēt mācību, pieredzes 

apmaiņas seminārus/konferences mērķauditorijai no tiesībaizsardzības un citām 

organizētās noziedzības apkarošanā iesaistītajām iestādēm, lai veicinātu informācijas 

aprites uzlabošanu, labās prakses pārņemšanu, t.sk., izmantojot jaunākos tehnoloģiskos 

risinājumus, kā arī citus aktuālos noziedzīgo nodarījumu atklāšanas paņēmienus. 

Eiropas Savienības finansētā projekta „Krimināltiesību atbalsts Gruzijā” ietvaros, 

pārskata periodā Iekšējās drošības biroja  pārstāvji tikās ar Gruzijas tiesībaizsardzības 

iestāžu pārstāvju delegāciju, kurai sniegta prezentācija par Iekšējās drošības biroja 

kompetenci un darbību, kā arī atbildēts uz uzdotajiem jautājumiem. 

Iekšējās drošības birojs atskaites periodā ir izvērtējis un sniedzis viedokli par 

Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas Valsts uzņēmumu un privatizācijas 

prakses darba grupas izstrādāto vadlīniju projektu „Anti-Corruption and Integrity 

Guidelines for State-Owned Enterprises”. 
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2018.gada rudenī Biroja pārstāvis piedalījās un uzstājās Valsts policijas koledžas V. 

Starptautiskajā zinātniskajā konferencē ”Valsts iekšējās drošības 100 gadu evolūcija. 

Attīstība. Dinamika. Problemātika”, kas norisinājās Valsts policijas koledžā un tās 

laikā starptautiskā un nacionālā līmenī veicināja Biroja atpazīstamību, informējot par 

tā izveidi, kompetenci un darbību. 

 

6. Personāls 

 

Personāla vadības  jomā tiek īstenoti personāla atlases procesi Iekšējās drošības biroja 

vakanto amatu komplektēšanai, pastāvīgi veikta nodarbināto datu ievade resursu 

vadības sistēmā Horizon Personāla modulī, personas lietu uzturēšana, uzskaite, 

glabāšana un nosūtīšana uz arhīvu. Koordinēta un veikta  nodarbināto darbības un tās 

rezultātu novērtēšana, organizēta un koordinēta Iekšējās drošības biroja nodarbināto 

profesionālā pilnveide/kvalifikācijas paaugstināšana, organizēti darba aizsardzības 

pasākumi.   

Uz 2018. gada 31. decembri Iekšējās drošības birojā bija 82 nodarbinātie 

(nokomplektētas 81 amata vieta), t.sk. 56 amatpersonas ar speciālajām dienesta 

pakāpēm, 4 valsts civildienesta ierēdņi, 22 darbinieki, ar kuriem noslēgts darba līgums.  

 

2018.gadā darba/dienesta tiesiskās attiecības Iekšējās drošības birojā uzsāka 14 

nodarbinātie: 

 1 amatpersona pieņemta dienestā,  
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 9 pārceltas dienesta turpināšanā no citām Iekšlietu ministrijas padotības 

iestādēm  

 1 valsts civildienesta ierēdņa amatā, 

 ar 3 darbiniekiem noslēgti darba līgumi, 

savukārt, darba/dienesta tiesiskās attiecības pārtrauca 15 personas: 

 6 atvaļinātas no dienesta  

 4 amatpersonas pārceltas dienestā uz citu Iekšlietu ministrijas padotības iestādi  

 ar 2 valsts civildienesta ierēdņiem un 3 darbiniekiem izbeigtas darba tiesiskās 

attiecības. 

Uz 2018.gada 31.decembri Iekšējās drošības birojā bija nokomplektēti 84,5% amata 

vietas. 

No visām uz 2018.gada 31.decembri Iekšējās drošības birojā nodarbinātajām 

personām, 73 personas jeb 89% ir ieguvušas augstāko izglītību, savukārt, 9 personas 

jeb 11% ir ieguvušas vidējo/vidējo arodizglītību. 

 

2018.gadā personāla vadības jomā koordinēta Iekšējās drošības biroja nodarbināto 

profesionālās pilnveides/ kvalifikācijas paaugstināšana, tajā skaitā tika noorganizētas 

specializētās apmācības nodarbinātajiem dažādās jomās,  piesaistot attiecīgās jomas 

augsti kvalificētus speciālistus: 

 LU Juridiskās fakultātes Juridiskās tālākizglītības un profesionālās 

pilnveides centra apmācības procesa virzītājiem, 

 SIA “PAC Agenda”  apmācības “Efektīva personāla vadība”, 

 SIA “ABP” apmācības “Efektīva komunikācija”. 

2018.gadā  Iekšējās drošības biroja nodarbinātie turpināja apmeklēt Valsts 

administrācijas skolas īstenotās aktivitātēs ESF projekta Nr. 3.4.2.0/15/I/002 “Valsts 

pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide korupcijas novēršanas un ēnu 

ekonomikas mazināšanas jomā” ietvaros: 

 17 nodarbinātie piedalījās pamatmoduļu mācībās (“Institūciju iekšējie pasākumi 

korupcijas risku novēršanai”, “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas 

novēršanas aspekti”, “Valsts pārvaldes darbības tiesiskā valstī”, “Korupcijas un 

interešu konflikta risku novēršana”, “Pretkorupcijas un ēnu ekonomikas 

apkarošanas aspekti tiesībaizsardzības iestāžu darbā”;   

 12 nodarbinātie piedalījās specializētajās mācībās (“Datu analīze ar Power B1”, 

“Informācijas vizuālās analīzes rīki IBM i2”, “Datu analīze 2”, “Datu analīze 1”, 
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“Mācības par korupcijas un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas 

izmeklēšanu, noziedzīgi iegūtas mantas meklēšanu un konfiskāciju”;  

 5 nodarbinātie piedalījās starptautiskajos semināros  (par organizētas 

noziedzības un korupcijas apkarošanas jautājumiem, par aktīvu pārvaldīšanas 

jautājumiem, par korupcijas apkarošanu nepubliskajā sektorā un publisko 

iepirkumu jomā).  

2018.gadā Iekšējās drošības biroja nodarbinātie uzsāka dalību Tiesu administrācijas 

īstenotajās aktivitātēs ESF projekta Nr.  3.4.1.0/16/I/001 “Justīcija attīstībai” ietvaros 

un piedalījās šādās apmācībās:  

 5 amatpersonas seminārā “E-pierādījumi (krimināllietās)”; 

 7 amatpersonas apmācībās “Ekspertīžu veidi un tiesu ekspertīžu mūsdienu 

iespējas; 

 3 amatpersonas apmācībās “Notikumu vietas apskates īpatnības un ekspertīžu 

noteikšana liela apjoma un specifisku noziedzīgu nodarījumu izmeklēšanas 

laikā”.  

Plānots, ka  iepriekš minētā projekta ietvaros 3 nodarbinātie apgūs/pilnveidos angļu 

valodas zināšanas (2018.gada vasarā nodarbinātie kārtoja angļu valodas zināšanu 

pārbaudes testu). 

 

2018.gadā Iekšējās drošības biroja personāla speciālisti piedalījās: 

 Starpinstitūciju darba grupā, kas veica detalizētu tiesībaizsardzības iestāžu 

amatpersonu izglītības sistēmas pilnveides risinājumu izpēti;  

 IeM darba grupā, kas izstrādāja grozījumus Ministru kabineta 2006. gada 

21.novembra noteikumos Nr. 970 “Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas 

iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta 

pakāpēm un amatpersonu amata kandidātiem nepieciešamo veselības stāvokli un 

psiholoģiskajām īpašībām un veselības stāvokļa un psiholoģisko īpašību 

pārbaudes kārtību”; 

 konsultatīvās grupas sanāksmēs Valsts administrācijas skolā  Eiropas Sociālā 

fonda projekta  Nr.3.4.2.0/15/I/002 "Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā 

pilnveide korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā" 

ietvaros;   

 IeM rīkotajā sanāksmē par HORIZON pašapkalpošanās portāla HOP ieviešanu. 

 

Personāla vadības jomā Iekšējās drošības birojā darbojās sekojošas komisijas: 
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 Iekšējās drošības biroja izveidotā komisijā par mēnešalgas apmēra noteikšanu 

kandidātiem un amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm; 

 Iekšējās drošības biroja izveidotā kandidātu un pretendentu vērtēšanas komisijā; 

 Iekšējās drošības biroja izveidotā komisijā par koeficienta piemērošanu 

amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm noteiktajai mēnešalgai; 

 Iekšējās drošības biroja izveidotā amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm 

fiziskās sagatavotības pārbaudes komisijā; 

 Iekšējās drošības biroja izveidotā kandidātu fiziskās sagatavotības pārbaudes 

komisijā; 

 Valsts civildienesta ierēdņu amata pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisija. 

 

7. Komunikācija ar sabiedrību 

 

Uzticības tālruņa darbība 

Atskaites periodā atbildīgās struktūrvienības nodarbinātie ir atbildējuši uz 219 

zvaniem, kā arī 86  reizes apstrādājuši informāciju, kas atstāta automātiskajā 

atbildētājā. Salīdzinoši 2018.gadā gandrīz divas reizes pieaudzis saņemto zvanu skaits, 

kad zvanītāji izmantojuši iespēju runāt ar Biroja amatpersonu. 

 

Izvērtējot saņemto informāciju, jāsecina, ka joprojām visaktīvāk tiek saņemti zvani par 

iespējamiem Valsts policijas nodarbināto pārkāpumiem.  Savukārt par Iekšējās 

drošības biroju visvairāk saņemto zvanu saistīti -  ar informācijas noskaidrošanu par 

personu iesniegto iesniegumu izskatīšanas gaitu vai saziņas iespējām ar izmeklētāju. 
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Vēl joprojām liela daļa 

saņemtās informācijas 

izskatīšana neietilpst Iekšējās 

drošības biroja kompetencē. 75 

gadījumos saņemtā informācija 

bija piekritīga citām valsts 

pārvaldes iestādēm un 

zvanītājiem tika skaidrots, kur 

vērsties ar viņu rīcībā esošo 

informāciju, 39 gadījumos 

zvanītāji izteicās neadekvāti un 

netika saņemta izvērtējama 

informācija. 78 gadījumos informācijas izskatīšana ietilpa Iekšējās drošības biroja 

kompetencē. Diagrammas iedalījumā “Citas iestādes” iekļauta saņemtās informācijas 

skaits par Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, Ieslodzījumu vietu pārvaldes, 

Valsts robežsardzes, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes un Valsts ieņēmumu 

dienesta nodarbināto iespējamiem pārkāpumiem. 

 

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

satura izstrāde, žurnālistiem nepieciešamo skaidrojumu un statistisko datu 

sagatavošana 

Ar katru gadu pieaug Iekšējās 

drošības biroja mājas lapas 

apmeklētāju skaits – 2018.gadā mājas 

lapai bija 24 493 apmeklētāji, t.sk. 

80% no tiem bija jauni apmeklētāji un 

kopumā apskatīti 76 394 mājas lapas 

logi. Saskaņā ar Google sniegtajiem 

datiem, Iekšējās drošības biroja 

mājas lapa visaktīvāk apmeklēta 

jūlijā, augustā un septembrī – 

nedaudz vairāk kā 7300 reižu. 

Atskaites periodā nodrošināta aktuālās informācijas iekļaušana Iekšējās drošības biroja 

mājas lapā par Iekšējās drošības biroja atklātajiem un izmeklētajiem noziedzīgajiem 

nodarījumiem. Pēc nepieciešamības sagatavoti statistiskie dati un atbildes uz žurnālistu 

jautājumiem. 


