
Iekšlietu resors 

 

2009. gads 
1. Valsts policijas reăionālā reforma, Valsts policijas struktūras optimizācija. Reformas 

rezultātā izveidotas Kurzemes, Vidzemes, Latgales un Zemgales reăionālās pārvaldes 
un Rīgas reăionālā pārvalde. Pateicoties šim lēmumam, tika ietaupīts 17 miljonus latu; 

2. Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes centrālo nodaĜu un teritoriālo nodaĜu un Valsts 
robežsardzes strukturālās reformas. Tās rezultātā samazināts amata vietu skaits; 

3. Iekšlietu īpašumu valsts aăentūras un valsts aăentūras "Materiālās rezerves" 
apvienošana, izveidojot Nodrošinājuma valsts aăentūru. 

4. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta administratīvā aparāta un brigāžu 
reorganizācija. Teritoriālo struktūrvienību optimizācija – reăionālās reformas ietvaros 
veikta 33 teritoriālo brigāžu reorganizācija, to vietā izveidojot 5 teritoriālās 
(reăionālās) struktūrvienības. Šo pasākumu ietvaros veikta amata vietu skaita 
samazināšana. 

 

2010. gads 
Ar 2010.gada 1.janvāri tika likvidēta Latvijas Policijas akadēmija. Tas deva apmēram 4,5 
miljonu latu ietaupījumu. Vienlaikus tika nodrošināta amatpersonu ar speciālajām dienesta 
pakāpēm uzsākto studiju turpināšana Latvijas Universitātē.  

1. Valsts policijas koledža tika pārvietota uz Latvijas Policijas akadēmijas telpām Rīgā, 
kur tai pieejama augsta līmeĦa bibliotēka, moderna šautuve Klijānu ielā, bet ēka 
Kauguros nodota VAS „Valsts nekustamie īpašumi”.  

2. Ar 2010.gada 1. janvāri no Tieslietu ministrijas tika pārĦemta, bet ar 2010.gada 
1.martu likvidēta Naturalizācijas pārvalde, nododot tās funkcijas Pilsonības un 
migrācijas lietu pārvaldei.  

3. Ar 2010.gada 1.jūliju Valsts policija un Drošības policija pilnībā no Aizsardzības 
ministrijas Militārās policijas pārĦēma Saeimas deputātu un Saeimas Prezidija, kā arī 
Saeimas institūciju (objektu) aizsardzību (apsardzi).  

4. Tika veikta iekšējā audita funkciju centralizācija un ar 2010.gada 1.jūniju izveidota 
ministrijas Iekšējā audita nodaĜa, pārceĜot darbiniekus un pārdalot izdevumus 
ministrijas centrālajam aparātam, attiecīgi samazinot tos ministrijas padotības iestādēs. 

 
 Salīdzinot 2009.gada un 2010. gada budžeta izpildes rādītājus, izdevumi atlīdzībai 
kopumā samazinājušies par 18,6 % (Iekšlietu ministrijas centrālajam aparātam– par 22,7 %), 
ko pamatā veido 2009.gadā īstenoto strukturālo reformu un veiktā atlīdzības samazinājuma 
ietekme. Vidējā mēneša atlīdzība strādājošajiem Iekšlietu ministrijā un tās padotības iestādēs 
2010.gadā, salīdzinot ar 2009.gada vidējo mēneša atlīdzību, samazinājās par 9,4%. Kopējais 
valsts budžeta finanšu samazinājums 2010.gadā, salīdzinot ar 2009.gadu, saskaĦā ar budžeta 
likumā noteikto (bez finansējuma izmaiĦām 2009. gada un 2010.gada laikā), bija 20 759 635 
lati jeb 11,6%; 

Vienlaikus ar izdevumu samazināšanu 2010.gadā tika samazināts amata vietu skaits 
par 2,1%. Ja 2008. gada beigās ministrijas sistēmā faktiskais amata vietu skaits bija 18 024, 
tad 2009.gada beigās – 14 717, bet 2010.gada beigās faktiskais amata vietu skaits bija – 
14 408.   


