Noziedzības novēršanas padomes rīcības plāns laikposmam no 2021. līdz 2026. gadam
1. Rīcības virziens - Risku vadība un prioritāšu noteikšana
Rīcības virzības mērķis – skaidri identificēt noziedzības riskus kopumā un atsevišķās jomās (piemēram, korupcija, vardarbīgie noziegumi), apzinot nozīmīgākos riskus un vājākos punktus
(lielākā ievainojamība), kas ļautu precīzi identificēt prioritāros pasākumus un veltīt tiem attiecīgus resursus, kā arī vadīt riskus, izvairoties no risku ignorēšanas. Stiprināt likuma autoritāti, cita
starpā nodrošinot soda neizbēgamības principa darbību. Panākt, ka sabiedrības informēšana un iesaiste darbojas kā papildu atbalsts prioritāro mērķu sasniegšanai. Stiprināt sabiedrības uzticēšanos
tiesai, prokuratūrai un tiesību aizsardzības iestādēm, tādējādi veicinot sabiedrības iesaistīšanos noziedzības novēršanā un atklāšanā.
Darbības joma
Pasākumi
Rezultatīvie rādītāji
Termiņi
Atbildīgās
Līdzatbildīgās
Komentāri
institūcijas
institūcijas
1.1. Risku
1.1.1. Stiprināt un attīstīt NKIM kā NNP Izstrādāts nacionāla līmeņa Reizi gadā
VP
NKIM
NNP
reizi
gadā
apzināšana,
stratēģisko noziedzības analīzes un analītiskais ziņojums, kurā
pārstāvētās un apstiprina/aktualizē
attiecīgā
novērtēšana un
monitoringa rīku. NKIM veic analīzi par identificētas
noziedzības
citas
gada/ divu gadu prioritāros
aktualizēšana.
noziedzību valstī, tās tendencēm un formas un tendences, kas
kompetentās noziedzības apkarošanas rīcības
Prioritāšu
veicinošiem un mazinošiem faktoriem, sabiedrībai un valstij rada
iestādes
virzienus, balstoties uz NKIM
noteikšana,
izvirzot
priekšlikumus
prioritāriem vislielāko kaitējumu, vai
analīzi. Apstiprinātie rīcības
konkrētas
uzdevumiem starpnozaru līmenī, lai apdraud īpaši jūtīgas grupas
virzieni ir pamatojums budžeta
rīcības
mazinātu noziedzību un vairotu cilvēku (piemēram, bērnus), kā arī
sarunu prioritāšu noteikšanai.
identificēšana
drošības sajūtu un uzticību tiesiskumam. noteiktas tendences radītā
prioritāro
kaitējuma
apmēra
Finansējums:
mērķu
pieaugumam.
Pasākums tiks īstenots esošā
sasniegšanai.
Sagatavoti priekšlikumi NNP
budžeta ietvaros.
ikgadējo
prioritāšu
noteikšanai
noziedzības
apkarošanai.
1.1.2. Nodrošināt efektīvu noziedzīgi iegūtu 1. Izstrādāts Nacionālais 31.12.2023.
FID
FKTK, VID, Pasākumu plāna NILLTPF
līdzekļu legalizācijas novēršanu un NILLTPF risku novērtējums
LB, IAUI, novēršanai laikposmam no 2020.
apkarošanu,
kas
balstās
uz par 2020. – 2022. gadu.
LZAP, LZNP, līdz 2022. gadam 1.2. pasākums.
nacionālo NILLTPF risku novērtējumu
LZRA, NKMP,
un Pasākumu plānu noziedzīgi iegūtu
PTAC,
Finansējums:
līdzekļu legalizācijas, terorisma un
LSMPAA, Rezultatīvais
rādītājs
tiks
proliferācijas finansēšanas novēršanai
MKD, VP, sasniegts esošā budžeta ietvaros.
laikposmam no 2020. līdz 2022. gadam.
KNAB, VDD,
ĢP, IeM, FM,
TM, ĀM
2. Aktualizēti kompetento 6 mēnešu laikā FID, VP, KNAB,
Pasākumu plāna NILLTPF
iestāžu rīcības plāni atbilstoši pēc Nacionālā VDD, VID, ĢP,
novēršanai laikposmam no 2020.
aktuālajam
Nacionālo NILLTPF risku VRS, IDB, MP,
līdz 2022. gadam 1.5. un 1.6.
NILLTPF
risku novērtējuma
IeVP, IeM, TM
pasākums.
novērtējumam.
publiskošanas
Finansējums:
Rezultatīvais
rādītājs
tiks
sasniegts esošā budžeta ietvaros.
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1.1.3.

1.2. Sabiedrības
līdzdalība.

1.2.1.

Tiesību aizsardzības iestāžu un citu valsts
iestāžu korupcijas risku novēršana un
sistēmas
pilnveidošana,
valsts
amatpersonu noziegumu izskaušanai
valsts dienestā. Veikt korupcijas risku
analīzi, apzinot nozīmīgākos korupcijas
riskus un vājākos punktus, kuros ar
visaugstāko varbūtību riski var iestāties.
Izstrādāt vienotu metodoloģiju korupcijas
risku novērtēšanai nacionālajā līmenī, kas
būtu pielietojama, analizējot korupcijas
riskus arī atsevišķās institūcijās vai jomās.

3. Divu gadu laikā nodotas
prokuratūrai
kriminālvajāšanas
uzsākšanai vismaz 5 Latvijas
riska profilam atbilstošas
NILL lietas.

31.12.2022.

4. Pamatojoties uz aktuālā
Nacionālo NILLTPF risku
novērtējuma secinājumiem,
identificētajiem draudiem un
ievainojamību,
nodrošināt
nepieciešamās
rīcības
apzināšanu un sagatavot
priekšlikumus NILLTPFN
jomas pilnveidošanā.
1. Apzināti nozīmīgākie
korupcijas riski un vājākie
punkti, kuros ar visaugstāko
varbūtību riski var iestāties.
Izstrādāta vienota korupcijas
risku
novērtēšanas
metodoloģija.
2.
Izstrādāts un ieviests
pasākumu plāns korupcijas
un
interešu
konflikta
novēršanas
sistēmas
pilnveidošanai.
3. Konceptuālais ziņojums
par normatīvo aktu, kas
regulē interešu konflikta
novēršanu
un
mazina
korupcijas riskus valsts
amatpersonu
darbībā
modernizāciju un vienota
korupcijas risku analītiska
rīka izveidi, lai pilnvērtīgi
izmantotu valsts pārvaldes
iestāžu rīcībā esošās datu
bāzes un uzkrāto zinātību.

6 mēnešu laikā
pēc Nacionālā
NILLTPF risku
novērtējuma
publiskošanas

FID

31.12.2022.

KNAB

IeM, IDB, VP, Finansējums:
VID IDP, VRS Pasākums tiks īstenots esošā
budžeta ietvaros.

31.12.2023.

KNAB

IeM, IDB, VP,
VID IDP, VRS

31.07.2022.

KNAB

IeM, IDB, VP,
VID IDP, VRS

Pastāvīgi

TM, ĢP,

TA, AT

Tiesu un prokuratūras komunikācija ar Pilnveidota
un
praksē
sabiedrību.
Lēmumu,
spriedumu realizēta
veiksmīga
skaidrošana. Lēmumu kvalitāte no komunikācija ar sabiedrību

VP, VID, KNAB, VRS, IDB, MP, Pasākumu plāna NILLTPF
VDD
IeVP
novēršanai laikposmam no 2020.
līdz 2022. gadam 7.5. pasākums.
Finansējums:
Rezultatīvais
rādītājs
tiks
sasniegts esošā budžeta ietvaros
VP, KNAB, Pastiprināta uzmanība tiem
VDD, VID, ĢP, jautājumiem, kas saistīti ar
VRS, IDB, MP, noziedzības apkarošanu.
IeVP, IeM, TM
Finansējums:
Rezultatīvais
rādītājs
tiks
sasniegts esošā budžeta ietvaros

Finansējums:
Pasākums tiks īstenots esošā
budžeta ietvaros.
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1.2.2.

1.2.3.

saprotamības viedokļa. Tiesnešu un par
pieņemtajiem
prokuroru apmācības komunikācijai ar nolēmumiem.
Sabiedrības
sabiedrību. Sabiedrības informēšana un aptaujas
apliecina,
ka
anketēšana.
palielinās
sabiedrības
uzticība
tiesām
un
prokuratūrai.
Sabiedrības
motivēšana
iesaistīties 1. Ir apzināta sabiedrības
latentās noziedzības novēršanā un attieksme
pret
TAI,
apkarošanā. Informatīvās kampaņas par prokuratūras un tiesu darbu
to, kādas sekas rada neziņošana par un noziedzības apkaršanā.
iecietība
pret
likumpārkāpumiem.
Sabiedrības anketēšana, lai noskaidrotu 2. Īstenotas aktivitātes 2021.
sabiedrības
viedokli
par
TAI, un 2022.gadā apstiprinātā
prokuratūras un tiesu darbu no Eiropas Ekonomikas zonas
noziedzības
apkarošanas
uzticības finanšu instrumenta 2014.2021.gada
perioda
aspekta.
programmas “Starptautiskā
policijas
sadarbība
un
noziedzības
apkarošana”
projekta
Nr.EEZ/KNAB/2020/4
“Atbalsts trauksmes celšanas
sistēmas izveidei Latvijā”
ietvaros.
Pieaugusi
sabiedrības
uzticēšanās
KNAB
(socioloģiskā aptauja).
3. Organizētas informatīvās
kampaņas.
Sadarbība ar medijiem noziedzības
apkarošanā. TAI informē medijus par
sabiedriski
nozīmīgu
noziedzīgu
nodarījumu atklāšanu, kā arī ar mediju
starpniecību aicina sabiedrību iesaistīties
noziedzīgu
nodarījumu
atklāšanā.
Jauniešu
izglītošana
par
kriminālatbildību. Skolēniem ir jāskaidro
un jārāda ar dažādiem piemēriem, kādas
sekas
rada
iecietība
pret
likumpārkāpumiem,
korupciju,
vardarbību.

TAI sadarbojas ar medijiem
noziedzības
apkarošanā.
Jaunieši ir izglītoti par
noziedzības riskiem.

Pastāvīgi

TA

Pastāvīgi

KNAB

Pastāvīgi

KNAB, VP, VID

Pastāvīgi

TAI, IZM

TAI, ĢP, TM, Finansējums:
IeM
Pasākums tiks īstenots esošā
budžeta ietvaros.
TAI

Finansējums:
Pasākums tiks īstenots esošā
budžeta ietvaros.

Finansējums:
Pasākums tiks īstenots esošā
budžeta ietvaros.
TM, IeM, FM, Sadarbība
ar
medijiem
TA, KM
sabiedrības informēšanai ir
atbalstāma. Vienlaikus sadarbība
ir jāuztver kā valsts pārvaldes
iestāžu iespēju izmantot mediju
kā informācijas izplatīšanas
platformu,
ievērojot
redakcionālo neatkarību, nevis
mediju pienākumu informēt
sabiedrību
par
noziedzīgu
nodarījumu
atklāšanu
vai
sabiedrības
iesaistīšanu
noziedzīgu
nodarījumu
atklāšanā.
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1.2.4.

Regulāri iekļaut NNP darba kārtībā
pārskatu par sadarbības koordinācijas
grupas mehānismu darbību finanšu,
ekonomiskajos un ar korupciju saistītos
noziegumos, tādējādi stiprinot NNP
uzraudzību par sadarbības koordinācijas
grupas darbības efektivitāti, lai praksē
nodrošinātu atbilstošu un aktīvu ieviesto
sadarbības
koordinācijas
grupas
mehānismu
darbību,
faktisku
izmantošanu un kultūru no valsts
institūciju, tiesībaizsardzības institūciju
un privātā sektora puses.

Regulāri iekļauti NNP darba
kārtībā
pārskati
par
sadarbības
koordinācijas
grupas mehānismu darbību
finanšu, ekonomiskajos un ar
korupciju
saistītos
noziegumos.

Pastāvīgi

TM
kā NNP
sekretariāts

TAI
FID

Finansējums:
Pasākums tiks īstenots esošā
budžeta ietvaros.
1.3.6.
pasākums
noteikts
apstiprinātajā pasākumu plāna
samērīgas
pieejas
nostiprināšanai,
izpildot
noziedzīgi
iegūtu
līdzekļu
legalizācijas un terorisma un
proliferācijas
finansēšanas
novēršanas
prasības
18.pasākumā,
norādāms
informatīvajā sadaļā.
Finansējums:
Pasākums tiks īstenots esošā
budžeta ietvaros.

2. Rīcības virziens - Iestāžu darbības kvalitāte, efektivitāte un sadarbība
Rīcības virzības mērķis – pilnveidot un attīstīt tiesībsargājošo iestāžu funkciju izpildi un darbinieku – tiesībaizsardzības iestāžu amatpersonu, tai skaitā, operatīvo darbinieku, izmeklētāju,
analītiķu, kā arī prokuroru un tiesnešu – izglītošanu un apmācību, izstrādāt sadarbības vadlīnijas starp tiesībsargājošajām iestādēm, pilnveidot tiesībsargājošo iestāžu tehnoloģisko kapacitāti, kā
arī ar likumu noteikto uzdevumu izpildes kvalitāti un atalgojumu, lai nodrošinātu tiesiskās sistēmas efektīvu un kvalitatīvu funkcionēšanu.
Darbības joma
Pasākumi
Rezultatīvie rādītāji
Termiņi
Atbildīgās
Līdzatbildīgās
Komentāri
institūcijas
institūcijas
2.1. Izglītība.
2.1.1. Izveidot
pastāvīgu,
plānveidīgu, 1. Pieņemta mācību stratēģija, 31.12.2021.
TP
TM, LTMC, AT, Finansējums:
savstarpēji saskaņotu un pārdomātu kas ietver gan stratēģiskos
ĢP, FID, IeM, Pasākuma 1. un 2. rezultatīvais
kvalifikācijas
pilnveides
sistēmu mācību programmu virzienus,
VID
rādītājs tiks īstenots esošā
tiesnešiem un prokuroriem, paredzot gan
mācību
īstenošanas
budžeta ietvaros.
stabilu
saikni
ar
izmeklētājiem metodoloģijas vadlīnijas.
Attiecībā pie šī pasākuma 3.
(starpdisciplināros
jautājumos)
un
rezultatīvā rādītāja:
nodrošinot pietiekamas, praksē balstītas,
Mācību centra infrastruktūras
reālajām vajadzībām atbilstošas mācības.
izveidei un apmācību procesa
nodrošināšanai
paredzēts
2. Izstrādāts un Ministru 31.12.2022.
TM
TP
piesaistīt finansējumu no Eiropas
kabinetā
atbalstīts
atveseļošanas
un
noturības
normatīvais
regulējums
mehānisma līdzekļiem 7 572 030
justīcijas
tālākizglītības
euro apmērā laikaposmā no
reformas ieviešanai par jauna
2022.-2026.gadam
(pirmajam
mācību centra izveidošanu,
pusgadam).
Mācību
centra
nodrošinot tā virzību un
infrastruktūras izveidei plānots
pieņemšanu Saeimā.
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3. Nodrošināta infrastruktūra
vienota
mācību
centra
darbības
uzsākšanai
ar
2024.gada
1.janvāri.
Turpināts darbs pie mācību
programmu izstrādes un
ieviešanas.

2.1.2

Īstenot valsts vienotos jurista
profesionālās kvalifikācijas eksāmenus.

01.01.2024.

Jurista kvalifikāciju iegūst Pastāvīgi 2 reizes
studējošie, kas nokārtojuši
gadā –
valsts
vienoto
jurista augstskolu
profesionālās kvalifikācijas
ziemas un
eksāmenu un apliecinājuši vasaras sesijā.
savas zināšanas un prasmes
pēc
vienotiem,
valsts
noteiktiem kritērijiem.

TM

TM

TP, AT, ĢP, finansējums 3 059 100 euro
FID, IeM, VID apmērā, paredzot tā izveidi līdz
2024.gada 1.janvārim. Mācību
programmām un to īstenošanai
novirzāmais finansējums no ANM
fonda
līdzekļiem
plānots
2 922 362 euro apmērā, uzsākot
programmu
īstenošanu
no
2022.gada,
pakāpeniski
sasniedzot vēlamo apmācības
apmēru sākot no 2024.gada.
Atbilstoši MK 15.01.2019. not.
Nr. 46 “Valsts vienotā jurista
profesionālās
kvalifikācijas
eksāmena kārtība” 2021. gada
jūnijā notiks pirmais valsts
vienotais jurista profesionālās
kvalifikācijas
eksāmens.
Eksāmena ieviešanas mērķis –
ilgtermiņā paaugstināt juridiskās
izglītības
kvalitāti
Latvijā,
nodrošinot
vienotu
juristu
profesionālās
kvalifikācijas
teorētisko
un
praktisko
sagatavotību un tās vienveidīgas
paaugstināšanas
iespējas.
Atbilstoši minēto noteikumu
24.1. apakšpunktam eksāmenā
pārbauda studējošā zināšanas un
prasmes, tostarp, krimināltiesībās
un kriminālprocesa tiesībās.
Finansējums:
Pasākums tiks īstenots esošā
budžeta ietvaros.
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2.1.3.

Nodrošināt speciālistu sagatavošanu
tiesībaizsardzības iestāžu vajadzībām par
valsts budžeta līdzekļiem Rīgas Stradiņa
universitātē bakalaura studiju programmā
“Policijas darbs” un speciālu moduli
papildinātā maģistra programmā “Tiesību
zinātne”.

1. Nodrošināta ilgtermiņa Pastāvīgi (līdz
sadarbība tiesībaizsardzības 23.04.2025.)
iestāžu
personāla
sagatavošanā.

2.
Sagatavoti un iesniegti
attiecīgi starpnozaru prioritārā
pasākuma
pieteikumi
(finansējuma pieprasīšanai)
nākamā gada un vidēja
termiņa
valsts
budžeta
likumprojektu sagatavošanas
procesā, ņemot arī vērā
faktisko vidējo studiju vietu
skaitu
bakalaura
studiju
programmā “Policijas darbs”
un ar speciālu moduli
papildinātā
maģistra
programmā
“Tiesību
zinātne”, kā arī izglītojamo
skaitu
kvalifikācijas
paaugstināšanas kursos, un
studiju vietas bāzes izmaksas
attiecīgajam gadam.

Reizi gadā

VP, KNAB, VID,
IDB, RSU

IeM

VP, KNAB,
VID, IDB

Ar RSU un katru iestādi
noslēgtais līgums par ilgtermiņa
speciālistu sagatavošanu iestādes
vajadzībām.
Atbilstoši
2019.gada
17.septembra Ministru kabineta
sēdes protokola Nr. 42 28. §
Informatīvais ziņojums “Par
valsts
universitātes
izvēli
tiesībaizsardzības
iestāžu
speciālistu sagatavošanai un
atbilstoša normatīvā regulējuma
izstrādes
nepieciešamību”
6. punktam jautājumu par papildu
valsts
budžeta
līdzekļu
piešķiršanu
tiesībaizsardzības
iestādēm
speciālistu
sagatavošanai tiesībaizsardzības
iestāžu
vajadzībām
Rīgas
Stradiņa universitātē bija nolemts
izskatīt
Ministru
kabinetā
turpmāko gadu un vidēja termiņa
valsts budžeta likumprojektu
sagatavošanas un izskatīšanas
procesā kopā ar visu ministriju un
centrālo
valsts
iestāžu
iesniegtajiem
prioritāro
pasākumu
pieteikumiem
atbilstoši
valsts
budžeta
finansiālajām
iespējām.
Faktiski
ne
2021.,
ne
turpmākajiem gadiem, ne likumā
"Par valsts budžetu 2021.gadam",
ne likumā "Par vidēja termiņa
budžeta ietvaru 2021., 2022. un
2023.gadam"
papildu
finansējums nav paredzēts.
Finansējums:
Atbilstoši
2019.gada
17.septembra Ministru kabineta
sēdes protokola Nr. 42 28. §
6.punktam
speciālistu
sagatavošanai tiesībaizsardzības
iestāžu
vajadzībām
Rīgas
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Stradiņa universitātē papildu
nepieciešamais
finansējums
2021.gadam ir ne vairāk kā
635 351 euro, 2022.gadam ne
vairāk kā 1 189 863 euro,
2023.gadam ne vairāk kā
1 402 770 euro, 2024.gadam ne
vairāk kā 1 627 546 euro,
2025.gadam un turpmāk katru
gadu ne vairāk kā 1 870 885 euro
apmērā
Iekšlietu ministrija ir iesniegusi
saskaņošanai Finanšu ministrijā
rīkojuma projektu “Par finanšu
līdzekļu piešķiršanu no valsts
budžeta programmas “Līdzekļi
neparedzētiem
gadījumiem””,
kas paredz Finanšu ministrijai no
valsts budžeta programmas
02.00.00
“Līdzekļi
neparedzētiem
gadījumiem”
piešķirt Iekšlietu ministrijai
(Valsts policijai) finansējumu
150 952 euro apmērā, lai
saskaņā ar 2020. gada 13.
augusta līgumu “Par ilgtermiņa
speciālistu sagatavošanu Valsts
policijas
vajadzībām”,
nepieciešamajā
skaitā
nodrošinātu Valsts policijas
amatpersonu uzņemšanu un
izglītošanu
profesionālajā
bakalaura studiju programmā
„Policijas
darbs”.
Papildu
finansējums
150 952
euro
apmērā nepieciešams 2021.gadā.
Valsts
policijai
budžeta
apakšprogrammā
06.01.00
“Valsts policija” Valsts policistu
izglītošanai
Rīgas Stradiņa
universitātē ik gadu bāzes
izdevumos
tiek
plānots
finansējums
161 480
euro
apmērā.
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2.1.4.

2.2. Sadarbība
2.2.1.
starp iestādēm
un
ar
pašvaldībām.

2.2.2.

2.2.3.

Latvijas Policijas akadēmijas atjaunošana Izstrādāts
un
Ministru
kabinetā
izskatīts
informatīvais ziņojums par
nepieciešamajiem
pasākumiem un finansējuma
piesaisti tās dibināšanai un
darbības nodrošināšanai
Sadarbības un dialoga veicināšana starp
izpildvaru un tiesu varu tiesiskuma
stiprināšanai.
Izveidot
augstāko
amatpersonu apspriedes forumu, kurā
regulāri tiktos TM un IeM vadība ar AT
priekšsēdētāju, Ģenerālprokuroru, VP
priekšnieku un citu TAI vadību, lai
apspriestu un risinātu aktuālākos
jautājumus, kas saistīti ar tiesiskuma
apdraudējuma
riskiem,
noziedzības
novēršanu un apkarošanu.
Izstrādāt prokuratūras un TAI sadarbības
vadlīnijas,
nolūkā
nodrošināt
kopēju nostāju par prioritārajām lietu
kategorijām, izmeklēšanas virzieniem un
samērīgām
prasībām
pierādījumu
apjomam, kas ir nepieciešams personu
saukšanai pie kriminālatbildības, tādējādi
pēc iespējas efektīvāk izmantojot
izmeklēšanas iestādēm un prokuratūrai
pieejamos resursus.
Organizēt lokāla mēroga sabiedriskās
kārtības
un drošības sēdes
un
sanāksmes konkrētās administratīvajās
teritorijās,
veicinot
pašvaldību
iesaistīšanu noziedzības novēršanas
pasākumu (prevencijas) plānošanā un
ieviešanā.

VID, ĢP, IZM, Finansējums:
TM, KNAB Finansējuma apjoms un avoti
atbilstoši
MK
izskatītajā
ziņojumā noteiktajam, paredzot
augstskolas darbības uzsākšanu
sākot ar 2027. gadu

31.12.2021.

IeM

Pilnveidota sadarbība un
dialogs starp izpildvaru un
tiesu
varu
tiesiskuma
stiprināšanai.

Pastāvīgi

TM, IeM, AT ĢP,
TAI

Izstrādātas prokuratūras un
TAI horizontālās sadarbības
vadlīnijas.

2022. gada
decembris

ĢP

TAI, TM

Finansējums:
Pasākums tiks īstenots esošā
budžeta ietvaros.

1.
Organizētas
lokālas Pastāvīgi, sākot
sabiedriskās kārtības un ar 01.07.2021.
drošības
sēdes
un
sanāksmes Latvijas teritorijā;

VP

Pašvaldības

2. Sniegts ziņojums NNP par Pirmais ziņojums
paveikto un konstatēto gada
līdz
laikā,
kā
arī 31.12.2022.
priekšlikumiem turpmākajai pēc tam reizi
rīcībai.
gadā

VP

Īstenojot pasākumu, ir jāņem
vērā, ka pašvaldību funkcijas ir
noteiktas ar likumu un tās
neparedz pašvaldību iesaistīšanos
noziedzības
novēršanas
pasākumu plānošanā. Proti,
saskaņā
ar
likuma
“Par
pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas
12.punktu
pašvaldību
autonomā funkcija ir piedalīties
sabiedriskās
kārtības
nodrošināšanā, apkarot žūpību un
netiklību, savukārt saskaņā ar
likuma “Par policiju” 19.panta
otrās daļas 1.punktu pašvaldības

Finansējums:
Pasākums tiks īstenots esošā
budžeta ietvaros.
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policijas pienākumos ietilpst
likumpārkāpumu
profilakse.
Vienlaikus pašvaldības policija
varētu tikt iesaistīta noziedzības
novēršanas pasākumu īstenošanā,
ievērojot likuma “Par policiju”
19.panta otrās daļas 1.punktā
noteikto kompetenci.
Finansējums:
Pasākums tiks īstenots esošā
budžeta ietvaros.
2.3. TAI
kapacitātes
stiprināšana.

2.3.1.

2.3.2.

Noteikt konkurētspējīgu un vienlīdzīgu
atalgojumu un sociālās garantijas (t.sk.
izdienas pensijas) IeM sistēmas iestāžu
amatpersonām ar speciālajām dienesta
pakāpēm, VID Nodokļu un muitas
policijas pārvaldes amatpersonām, VID
IDP
amatpersonām
un
KNAB
amatpersonām, sasaistot to ar atbilstošu
darba kvalitātes nodrošināšanu un
rezultatīvo radītāju sasniegšanu.

1. Izstrādāts informatīvā
ziņojuma
projekts
par
amatpersonu
atlīdzības
sistēmas pilnveidošanu.

31.12.2021.

IeM, FM, KNAB

2. Izstrādāti priekšlikumi
amatpersonu
pēcnodarbinātības
labumu
sistēmas
pilnveidošanai
(ieviešanai).
3. Izstrādāti priekšlikumi
nepieciešamajām izmaiņām
ārējos tiesību aktos, lai
nodrošinātu
risinājumu
ieviešanu.

31.12.2021.

IeM, FM, KNAB

31.12.2021.

IeM, FM, KNAB

Pilnveidot tiesībaizsardzības iestāžu
tehnoloģisko kapacitāti. Izstrādāt un
ieviest digitālos risinājumus noziedzības
mazināšanai
un
efektīvākai
tās
apkarošanai.
Pilnveidot un stiprināt
sadarbību starp izmeklēšanas iestādēm un
operatīvās darbības subjektiem, arvien
vairāk un plašāk izmantojot jaunus IT
risinājumus .

Palielināta
tehnoloģiskā
kapacitāte
noziedzīgu
nodarījumu
efektīvākai
atklāšanai un izmeklēšanai.

Pastāvīgi

IeM, TAI, VID

VP, VRS,
IeM, VID un KNAB ir savi
VUGD, IDB, stratēģiskie plāni kapacitātes un
VID
spēju stiprināšanā.
Finansējums:
VP, VRS,
VUGD, IDB, Pasākuma 1. rezultatīvā rādītāja
sasniegšana tiks īstenota esošā
VID
budžeta ietvaros.
Par nepieciešamā finansējuma
apmēru izstrādāto priekšlikumu
VP, VRS,
VUGD, IDB, īstenošanai būs zināms pēc
Iekšlietu ministrijas Informatīvā
VID
ziņojuma izstrādes. Informatīvais
ziņojums tiks virzīts izskatīšanai
Ministru kabinetā.
TM
Finansējums:
Pasākuma
īstenošanai
nepieciešami 4 341 650 euro
kapitālieguldījumos, no tiem:
ViedX izveidei - 819 650 euro
(finansējums piešķirts no Valsts
budžeta programmas 02.00.00
“Līdzekļi
neparedzētiem
gadījumiem”),
datu
uzglabāšanas izmaksu segšanai –
180 000
euro
(finansējums
piešķirts no Valsts budžeta
programmas 02.03.00 “Vienotās
sakaru un informācijas sistēmas
uzturēšana un vadība”) pēc tam
sākot ar 2022. gadu ik gadu
9

nepieciešami
65 000
euro
uzturēšanas izmaksu segšanai
(tiks
pieprasīts
papildus
finansējums, iesniedzot attiecīgu
pieprasījumu);
Gala iekārtu iegādei pilnīgai
E-lieta un Smart city projektos
paredzēto mērķu sasniegšanai –
1 342 000 euro;
Smart city platformas ieviešanai
Latvijā – 2 000 000 euro.
Pasākumu īstenošanai Valsts
policijai 2022.gadā nepieciešams
finansējums 10 135 659 euro,
t.sk.
Valsts
policijas
struktūrvienības (kiberpolicija)
izveidei
2022. gadā
nepieciešamais
finansējums
1 227 260
euro
(personāla
izmaksu segšanai, iekārtu un
programmatūras iegādei un
prevencijas
kampaņas
īstenošanai), turpmāk ik gadu
1 040 374
euro
(personāla
izmaksu segšanai, prevencijas
kampaņu īstenošanai un iekārtu
un programmatūras uzturēšanai),
Valsts policijas tehnoloģiskās
kapacitātes
palielināšanai
(iekārtu un programmatūras
iegāde operatīvās darbības
veikšanai,
programmatūras
iegāde
analītiskā
darba
veikšanai, ekipējuma iegāde
pretterorisma
vienībai,
datortehnikas
un
programmatūras iegāde likumā
noteikto uzdevumu izpildei)
2022. gadā
nepieciešams
finansējums 8 908 399 euro
apmērā, turpmāk ik gadu 59 599
euro (iekārtu un programmatūras
uzturēšanai).
Pasākumu īstenošanai Valsts
robežsardzei
2022.gadā
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2.3.3.

Izveidot “AML inovāciju centru”, kas Pieņemts lēmums par “AML
nodrošinātu publiskās
– privātās inovāciju centrs” izveidošanu.
partnerības drošās sadarbības platformas
attīstīšanu, lielo datu analīzes procesa
piemērošanu, zināšanas nodošanu u.tml.
(pasākums īstenojums pēc finansējuma
piešķiršanas (iesniegts pieteikums ES
jaunajam
budžeta
instrumentam
“Atveseļošanas
un
noturības
mehānisms”)).

2022. gada
pirmais
ceturksnis

FID

nepieciešamais
finansējums
1 938 700 euro, t.sk. iekārtu
iegādei un pieslēgumu izveidei
NKIM darbības paplašināšanai
Valsts robežsardzē
(iekārtu
iegādei un pieslēgumu izveidei)
2022.gadā
nepieciešamais
finansējums 200 000 euro, Valsts
robežsardzes operatīvās darbības
veiktspējas uzlabošanai (iekārtu
un programmatūras iegādei)
2022.gadā
nepieciešamais
finansējums
1 738 700 euro.
Plānošanas perioda ietvaros būs
nepieciešams aktualizēt Rīcības
plānu ņemot vērā jaunas
iniciatīvas, kas vērstas uz
tiesībaizsardzības
iestāžu
tehnoloģiskās
kapacitātes
pilnveidi.
Šis pasākums sasaucas ar Finanšu
sektora attīstības padomes 27.
novembrī apstiprinātā pasākumu
plāna
samērīgas
pieejas
nostiprināšanai,
izpildot
noziedzīgi
iegūtu
līdzekļu
legalizācijas un terorisma un
proliferācijas
finansēšanas
novēršanas prasības 17. un
18. pasākumu.
Finansējums:
Projekta
priekšlikums
tika
izskatīts
Ministru
kabineta
2021.gada
4.februāra
sēdē
“Atveseļošanas un noturības
mehānisms” paketē ar sākotnējo
garantēto
finansējumu
1 474 010 euro apmērā.
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3. Rīcības virziens – Atbildība par rezultātu sasniegšanu
Rīcības virzības mērķis – nodrošināt uzraudzību pār padomes un atsevišķu tās locekļu darbību, kontrolēt padomes izvirzīto mērķu un citu institūciju sniegto rekomendāciju izpildi, kā arī regulāri
apzināt aktualitātes noziedzības novēršanas un apkarošanas jomā un veikt risku pārvērtēšanu.
Darbības joma
Pasākumi
Rezultatīvie rādītāji
Termiņi
Atbildīgās
Līdzatbildīgās
Komentāri
institūcijas
institūcijas
3.1. Padomes atskaite 3.1.
Nacionālās
drošības
padomei.
3.2. Ģenerālprokuror 3.2.
a
ikgadējs
ziņojums
Saeimai.

3.3. AT priekšsēdētā 3.3.
ja
ikgadējs
ziņojums NNP.
3.4. VK lietderības 3.4.1
revīzijas
priekšlikumu
izpildes
uzraudzība.
3.4.2.

3.5. NKIM
NNP

Saīsinājumi:
AiM
AML
AT
ĀM
FID

atskaite 3.5.

Sniegt atskaiti Nacionālās drošības Sniegta atskaite Nacionālās Reizi pusgadā
padomei par NNP paveikto un drošības padomei par NNP
plānotajiem pasākumiem.
paveikto un plānotajiem
pasākumiem.
Ģenerālprokurors informē NNP attiecībā NNP sniegta informācija par Reizi gadā
par to, ko plāno ziņot Saeimai ikgadējā Ģenerālprokurora
Saeimai
ziņojumā par iepriekšējā gadā paveikto un gatavoto ziņojumu.
nākamā gada darbības prioritātēm.

Augstākās tiesas priekšsēdētājs informē
NNP attiecībā par to, kā NNP mērķi tiek
sasniegti tiesu varas ietvaros.
VK lietderības revīzijā “Noziedzīgu
nodarījumu ekonomikas un finanšu jomā
izmeklēšanas un iztiesāšanas efektivitāte”
(turpmāk – VK lietderības revīzija)
ietverto priekšlikumu ieviešanas plāna
izstrāde.
Iestādes sniedz atskaiti NNP par VK
lietderības
revīzijas
priekšlikumu
ieviešanas plāna izpildi.

NNP sniegta informācija par
NNP mērķu sasniegšanu tiesu
varas ietvaros.
Izstrādāts VK lietderības
revīzijas
priekšlikumu
ieviešanas plāns.

Iestādes sniegušas atskaiti
NNP par VK lietderības
revīzijā atklāto trūkumu
novēršanu.

TM
kā NNP
sekretariāts
ĢP

NNP locekļi Finansējums:
Pasākums tiks īstenots esošā
budžeta ietvaros.
NNP locekļi

Reizi gadā

AT

NNP locekļi

01.07.2021.

TM

ĢP, IeM,
TAI

Pastāvīgi

Visi VK
lietderības
revīzijas
priekšlikumu
adresāti
VP

NNP locekļi

VP sniedz atskaiti NNP par NKIM Sniegta atskaite NNP par Reizi pusgadā
aktualitātēm noziedzības apkarošanā, tajā NKIM izstrādāto nacionāla informējot
skaitā
attiecībā
uz
noziedzīgiem līmeņa analītisko ziņojumu.
NNP par
nodarījumiem pret bērniem u.c.
aktuālo

Sākotnēji NNP pārrunā ziņojuma
saturu – ko sagaida no ĢP
ziņojuma
Finansējums:
Pasākums tiks īstenots esošā
budžeta ietvaros..
Finansējums:
Pasākums tiks īstenots esošā
budžeta ietvaros.
Finansējums:
Pasākums tiks īstenots esošā
budžeta ietvaros.

Finansējums:
Pasākums tiks īstenots esošā
budžeta ietvaros.

NKIM
Finansējums:
pārstāvētās un Pasākums tiks īstenots esošā
citas
budžeta ietvaros.
kompetentās
iestādes

Aizsardzības ministrija
Anti-money laundering
Augstākā tiesa
Ārlietu ministrija
Finanšu izlūkošanas dienests
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FKTK
FM
ĢP
IAUI
IDB
IeM
IeVP
IZM
KM
KNAB
LB
LTMC
LZAP
LZNP
IZM
LZRA
LSMPAA
MKD
MONEYVAL
MP
NILL
NILLTPF
NKIM
NKMP
NNP
PTAC
RSU
TA
TAI
TM
TP
VARAM
VDD
VID
VK
VID IDP

Finanšu un kapitāla tirgus komisija
Finanšu ministrija
Ģenerālprokuratūra
Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija
Iekšējās drošības birojs
Iekšlietu ministrija
Ieslodzījuma vietu pārvalde
Izglītības un zinātnes ministrija
Kultūras ministrija
Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs
Latvijas Banka
Latvijas tiesnešu mācību centrs
Latvijas Zvērinātu advokātu padome
Latvijas Zvērinātu notāru padome
Izglītības un zinātnes ministrija
Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija
Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesaadministratoru asociācija
Maksātnespējas kontroles dienests
Eiropas Padomes Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas pasākumu novērtēšanas ekspertu komiteja
Militārā policija
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija un terorisma un proliferācijas finansēšana
Nacionālais kriminālizlūkošanas modelis
Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde
Noziedzības novēršanas padome
Patērētāju tiesību aizsardzības centrs
Rīgas Stradiņa universitāte
Tiesu administrācija
Tiesībaizsardzības iestādes
Tieslietu ministrija
Tieslietu padome
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Valsts drošības dienests
Valsts ieņēmumu dienests
Valsts kontrole
Valsts ieņēmumu dienesta Iekšējās drošības pārvalde
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VP
VRS
VUGD

Valsts policija
Valsts robežsardze
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests
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