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PREAMBULA
2012.gadā Valsts policija turpināja pildīt svarīgāko vidēja termiņa uzdevumu, esošā budžeta ietvaros nodrošinot Valsts policijas
darbības kapacitāti visā valsts teritorijā, kā arī izpildot likumos un citos normatīvajos aktos noteiktos uzdevumus un īstenojot
pasākumus noziedzības apkarošanai un sabiedriskās kārtības un drošības aizsardzībai, kā arī personu tiesību un likumīgo interešu
aizsardzībai. Tika turpināti pasākumi policijas spēku pieejamības un ātras rīcībspējas nodrošināšanai un sniegto pakalpojumu
kvalitātes saglabāšanai.
Valsts policijas darbība 2012.gadā tika īstenota, nodrošinot pasākumu izpildi sadalījumā pa šādām nozīmīgākajām prioritātēm:
personāla politikas plānošana;
preventīvie pasākumi;
noziedzīgu nodarījumu apkarošana;
starptautiskā sadarbība;
resursu un līdzekļu racionāla un efektīva izmantošana.
2012.gadā turpinājās darbs pie Valsts policijas darbības pilnveidošanas. Lai izveidotu efektīvu Valsts policijas pārvaldības
sistēmu, 2012.gadā tika uzsākts darbs pie Valsts policijas attīstības koncepcijas izstrādes. Koncepcijā tiks paredzēti pasākumi, lai
nodrošinātu Valsts policijas galvenās vērtības – personāla attīstību, pilnveidojot amatpersonu profesionālās zināšanas un prasmes.
Domājot par personāla jautājumu attīstību, Iekšlietu ministrijas darba grupas ietvaros uzsākts darbs pie jaunās darba samaksas
sistēmas izstrādes, kuru tiek plānots ieviest no 2016.gada. No 2013.gada 1.janvāra tiks palielināta Valsts policijas amatpersonu
mēnešalga, likvidējot uzturnaudas kompensāciju.
2012.gada pavasarī tika noslēgts projekts “Pilotprojekts Talsu rajona policijas pārvaldē – uz sabiedrību vērsts policijas darbs”.
Projekta īstenošanas gaitā tika noskaidrots sabiedrības viedoklis par dažādiem drošības jautājumiem, Valsts policijas tēlu un iespējamo
Valsts policijas un sabiedrības sadarbību, lai kopīgiem panāktu pēc iespējas drošāku vidi. Tika noskaidrots arī sabiedrības uzticības
līmenis Valsts policijai (2009.gadā – 45%, 2012.gadā – 69%). Projekta noslēgumā tika izdarīti daudzi nozīmīgi secinājumi par
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policijas darbībā nepieciešamo taktiku, kas būtu vērsta uz sadarbību ar sabiedrību. Projekta secinājumi tika plaši prezentēti Valsts
policijas struktūrvienību amatpersonām, citu valsts un nevalstisko institūciju pārstāvjiem, kā arī pārējai sabiedrībai.
Uz sabiedrību vērstas policijas darba taktikas ieviešana visā Latvijā būs svarīga Valsts policijas prioritāte arī 2013.gadā. Šīs
prioritātes īstenošana ir ciešā saistībā ar pasākumu veikšanu Valsts policijas struktūras pilnveidošanai, darba organizācijas uzlabošanai,
personāla apmācībai, darbības rezultātu novērtēšanai, līdzekļu un resursu racionālai izmantošanai, kā arī ārējai komunikācijai un
sabiedrības informēšanai par dažādiem drošības jautājumiem.
Noziedzības apkarošanas jomā 2012.gadā tika veikti pasākumi visu veidu noziedzības apkarošanai t.sk. cīņai pret noziegumiem,
kas ietekmē ekonomiskos un tiesiskos procesus valstī, organizētās noziedzības un narkotiku izplatības apkarošanai, pret īpašumu
vērsto noziedzīgo nodarījumu un ekonomiska rakstura noziedzīgo nodarījumu novēršanai un atklāšanai, kā arī turpinājās nacionālā
Kriminālizlūkošanas modeļa ieviešanu un sadarbība ar tiesībaizsardzības iestādēm Latvijā un ārvalstīs.
Saistībā ar 2014.gadā paredzēto Nacionālo kriminālizlūkošanas modeļa ieviešanu tiesībaizsardzības iestādēs un valsts drošības
iestādēs, kā arī ņemot vērā augstās starptautiskās prasības kriminālizlūkošanas kvalitātei, tika turpināta Kriminālizlūkošanas modeļa
attīstība Valsts policijā.
2012.gadā joprojām aktuāli bija Valsts policijas struktūras pilnveidošanas jautājumi – tika uzsākta finanšu, personāla un
saimniecisko funkciju centralizācija. Kurzemes, Vidzemes un Rīgas reģiona pārvaldē tika veikta saimniecisko funkciju centralizācija.
Uzsākta arī informācijas komunikācijas tehnoloģiju (ITK) pārvaldības nodošana Iekšlietu ministrijas Informācijas centram.
2012.gada novembrī tika veikta Šengenas novērtēšana policijas sadarbības jomā, kuras rezultāti tiek uzskatīti par sekmīgiem un
ekspertu sniegtās atsauksmes bija pozitīvas. Gatavojoties šai novērtēšanai, tika veikta apjomīga Valsts policijas amatpersonu
apmācība un īstenota sadarbība ar Igaunijas un Lietuvas policijas dienestiem. Nākamā novērtēšana, kura notiks 2013.gada 1.pusgadā,
tiek paredzēta par Šengenas informācijas sistēmas izmantošanu, līdz ar ko tiks turpināts iesāktais darbs pie starptautiskās policijas
sadarbības uzlabošanas.
2012.gadā joprojām tika pievērsta sevišķa uzmanība korupcijas risku mazināšanai, iekšējās kontroles pastiprināšanai, iekšējās
disciplīnas uzlabošanai, kā arī aktivitātēm sabiedrisko attiecību jomā (policijas tēla un ziņu par pozitīvajiem sasniegumiem
popularizēšana sabiedrības priekšstata par policiju uzlabošanai).
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Valsts policijas darbība 2013.gadā tiek plānota, lai nodrošinātu pasākumu izpildi šādās prioritātēs:
1. Ārējās darbības prioritātes policijas pieejamības, ātras rīcībspējas, pakalpojumu kvalitātes un redzamības uzlabošana;
informācijas saņemšanas un apstrādes kvalitātes, kā arī informācijas efektīvas izmantošanas nodrošināšana;
uz sabiedrību vērstas policijas darba taktikas ieviešana visā Latvijā;
preventīvie pasākumi;
noziedzīgo nodarījumu apkarošana.





2. Iekšējās darbības prioritātes iestādes attīstības jautājumi;
resursu un līdzekļu racionāla un efektīva izmantošana;
dienesta disciplīnas un iekšējās kontroles pastiprināšana;
policijas iekšējās un ārējās komunikācijas uzlabošana.

Katras prioritātes izpildei tiek plānoti pasākumi, kuri aptvers dažādas būtiskas Valsts policijas darbības jomas – darba
organizēšanas un darbības uzlabošanu, normatīvo aktu pilnveidošanu, materiāli tehnisko nodrošinājumu u.c.
2013.gadā turpināsies Valsts policijas finanšu un personāla vadības, saimniecisko jautājumu, informācijas komunikācijas
tehnoloģiju (IKT) pārvaldības un operatīvo vadības struktūrvienību centralizācija. Turpināsies arī darbs pie Valsts policijas veicamo
neraksturīgo funkciju (atsevišķu objektu apsardze, atsevišķu personu kategoriju konvojēšana u.c.) izvērtēšanas un atteikšanās no to
veikšanas.
Tiks uzsākta Valsts policijas risku vadības sistēmas izveide.
Valsts policija piedalīsies Eiropas Savienības projektu izstrādē un realizēšanā, veiks pasākumus finanšu programmu ietvaros,
nodrošinās finanšu apgūšanu (akūti nepieciešamo materiāli tehnisko uzlabojumu veikšana infrastruktūrā, t.sk. apstākļu uzlabošana
īslaicīgās aizturēšanas vietās u.c., kur būs ieguvums ilgtermiņā), kā arī piedalīsies starptautiskajās misijās (EUMM GEORGIA,
EUPOL AFGHANISTAN u.c.).

6
Nr.p.k.

Pasākums

1

2

Struktūrvienība, Pasākuma Piezīmes
kas atbildīga par
izpildes
pasākumu
forma
(dokumentu) (dokuments)
sagatavošanu un
izpildi
3
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ĀRĒJĀS DARBĪBAS PRIORITĀTES
1. Policijas pieejamības, ātras rīcībspējas, pakalpojumu kvalitātes un redzamības uzlabošana
1.1.

Sadarbībā ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu,
Drošības policiju, Slimību profilakses un kontroles centru,
SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca",
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu, Valsts vides
dienestu un Valsts SIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un
meteoroloģijas centrs", veikt pasākumus starpinstitūciju
sadarbības uzlabošanai saskaņā ar MK 05.08.2008.
instrukciju Nr.12 „Instrukcija par atbildīgo institūciju rīcību
nezināmas izcelsmes vielas vai priekšmeta atrašanas
gadījumā, ja ir aizdomas, ka tas satur sprādzienbīstamas,
radioaktīvas, bīstamas ķīmiskas vai bioloģiskas vielas, kā arī
ja konstatētas terora akta pazīmes”.

GKPP,
GKrPP

apmācība,
sanāksmes,
koordinatoru
un
rīcības
kārtības
noteikšana,
rīcības plāni

1.2.

Sagatavot pārskatu par nepilngadīgo noziedzības stāvokli,
noziedzīgos nodarījumos cietušajiem bērniem, kā arī par
noziedzības novēršanas problēmām un nodrošināt to
ievietošanu un pieejamību Valsts policijas mājas lapā
(www.vp.gov.lv).

GKPP,
GKrPP,
SAN

pārskati
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1.3.

Uzturēt un pilnveidot kvalitātes sistēmu saskaņā ar standarta
LVS EN ISO/IEC 17025 prasībām un ieviest standartu LVS
EN ISO/IEC 17020.

KP

kvalitātes
rokasgrāmata,
instrukcijas

1.4.

Saskaņā ar standarta LVS EN ISO/IEC 17025 prasībām, veikt
iekšējos kvalitātes auditus Kriminālistikas pārvaldes Ekspertu
birojā un Reģionu birojā.

KP

audita
pārskati

1.5.

Pabeigt vienotas reģiona Operatīvās vadības struktūrvienības
(OVS) izveidi, kas operatīvi vadīs visus reģiona norīkojumus.
Sagatavot pārējo I un II kategorijas iecirkņu OVS telpas
atbilstoši to turpmākajām funkcijām.

GKPP,
GAP

pasākumu
plāns

1.6.

Realizēt profesionālās pilnveides izglītības programmu
„Sabiedriskās kārtības tiesiskie un praktiskie aspekti”.

VPK

programmas
īstenošana

1.7.

Realizēt profesionālās pilnveides izglītības programmu
„Publisku pasākumu pieteikšana, rīkošana un drošības
nodrošināšana to norises laikā”.

VPK

programmas
īstenošana

2. Informācijas saņemšanas un apstrādes kvalitātes, kā arī informācijas efektīvas izmantošanas nodrošināšana
2.1.

Izvērtēt
Iekšlietu
integrētās
informācijas
sistēmas
apakšsistēmu funkcionalitāti (ievades formas, meklēšanas
formas, atskaites), sagatavot un iesniegt Iekšlietu ministrijas
Informācijas centram priekšlikumus to funkcionalitātes
uzlabošanai un pilnveidošanai atbilstoši Valsts policijas
definētajām prasībām un faktiskajai nepieciešamībai.

GAP

pasākumu
komplekss

2.2.

Sagatavot un saskaņot ar VP 29.10.2012. pavēli Nr.2106
izveidoto darba grupu priekšlikumus interaktīvās informatīvās
sociālās kartes izstrādei, un sadarbībā ar Iekšlietu ministrijas
Informācijas centru organizēt tās izstrādi.

SAN

pasākumu
komplekss
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2.3.

Sagatavot priekšlikumus un organizēt Valsts policijas
“Intranet” lapas attīstību un izvērtēt Valsts policijas
struktūrvienību “Intranet” lapu kvalitāti.

SAN,
GAP,
KP,
reģionu pārvaldes

pasākumu
komplekss

2.4.

Nodrošināt interaktīvo izglītojošo preventīvo materiālu
ievietošanu un pieejamību Valsts policijas mājas lapā
www.vp.gov.lv (skatīšanās režīmā) un Intranet mājas lapā
http://intranet.vp.gov.lv/ (lejupielādes un rediģēšanas režīmā).

GKPP,
GAP

pasākumu
komplekss

2.5.

Izveidot aizsargātu
informācijas apmaiņai.

2.6.

Turpināt Kriminālpolicijas elektroniskās informācijas
sistēmas (KEIS) katras apakšsistēmas specifisko drošības
prasību aprakstu un tajās ievērojamo drošības procedūru
instrukciju izstrādi un aktualizāciju.

GKrPP

iekšējo
normatīvo
aktu projekti

2.7.

Paplašināt piekļuvi Interpola komunikāciju sistēmai I-24/7 un
Interpola slēgtajai mājas lapas sadaļai INSYST.

GKrPP,
GAP

informācija,
organizatoriskie
pasākumi

2.8.

Realizēt profesionālās pilnveides izglītības programmu
„Valsts noslēpuma objektu, NATO un ES klasificētas
informācijas dienesta vajadzībām aizsardzība”.

VPK

programmas
īstenošana

2.9.

Lai vienkāršotu un efektivizētu Valsts policijas nodarbināto
un struktūrvienību darbības rezultatīvo rādītāju izvērtēšanu un

GAP,
GKPP,

pasākumu
komplekss

tīkla

infrastruktūru

klasificētās

GKrPP,
iekšējo
VP informācijas
noteikumu
sistēmu drošības
projekts,
pārvaldnieks,
risku analīze,
RRP
informācijas
sistēmas
drošības
prasības
apraksts
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statistiskās informācijas apstrādi:
GKrPP,
pēc atsevišķa
- apzināt un izanalizēt Valsts policijā un tās struktūrvienībās reģionu pārvaldes
plāna
izmantojamās atskaites un to saturu, kā arī apzināt atskaites
izmantojošo personu mērķauditoriju un atskaišu izmantošanas
mērķi;
- veikt pasākumus atskaišu satura un sagatavošanas termiņa
standartizācijai;
- noteikt atskaišu izmantošanas mērķauditoriju, atskaišu
izmantošanas mērķi un atskaišu pieejamību;
- izstrādāt procedūras, kādās atskaites tiek sagatavotas,
iesniegtas un pieejamas Valsts policijā nodarbinātajiem un
privātpersonām.
3. Uz sabiedrību vērstas policijas darba taktikas ieviešana visā Latvijā
3.1.

Izstrādāt jaunus policijas darba vērtēšanas kritērijus, t.sk.,
preventīvajam darbam.

GAP,
GKPP,
GKrPP,

atskaišu
formas

3.2.

Veikt policijas darbinieku apmācību par „Uz sabiedrību vērsts
policijas darba” community policing metodēm.

VPK

programmas
īstenošana

3.3.

Noteikt vietēja (iecirkņa) līmeņa prioritātes (vietējā policija reģionu pārvaldes
risina vietējās problēmas) un ieviest iecirkņa darba plānu
katra reģiona vienā iecirknī pēc izvēles.

3.4.

Iniciēt pašvaldībās koordinējošas institūcijas (lokālās
GKPP,
priekšlikumi
likumpārkāpumu novēršanas padomes) izveidošanu.
reģionu pārvaldes pašvaldībām

3.5.

Iniciēt pašvaldībās starpinstitucionālo komandu izveidošanu
GKPP,
priekšlikumi
“Bērnu
tiesību
aizsardzības
likuma”
58.panta reģionu pārvaldes pašvaldībām
(likumpārkāpumu prevencija) realizēšanai.

iecirkņu
darba plāni
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3.6.

Zemgales reģiona pārvaldes Jelgavas iecirknī organizēt
preventīvu pasākumu kopumu, lai īstenotu uz sabiedrību
vērstu policijas darbu.

ZRP

pasākumu
komplekss

3.7.

Nodrošināt Eiropas Kopienas finanšu programmas
„Krimināltiesības”
līdzfinansētā
projekta
Nr.
JUST/2010/JPEN/AG/1535
„Atkārtotas
viktimizācijas
mazināšana Valsts policijā” īstenošanu.

GAP

pasākumu
komplekss

3.8.

Veikt pētījumu „Tiesību aizsardzības institūciju kompetence
sabiedriskās kārtības nodrošināšanā”.

VPK

pētījums

3.9.

Veikt pētījumu „Valsts policijas darbinieku priekšstati par
taisnīgumu un agresijas savstarpējās sakarības”.

VPK

pētījums

4. Preventīvie pasākumi
4.1.

Izstrādāt interaktīvos (elektroniskā veidā) metodiskos
materiālus par tiesībizglītojošajiem, drošības un sabiedriskās
kārtības jautājumiem:
1) prezentācija par huligānismu un tīšu mantas bojāšanu;
2) prezentācija par bērnu tiesībām, pienākumiem un
atbildību;
3) prezentācija par drošību ziemā.

GKPP

pasākumu
komplekss

4.2.

Veikt preventīvos pasākumus par ceļu satiksmes un vispārējo
drošību.

GKPP

pasākumu
komplekss

4.3.

Organizēt drošības akcijas un kampaņas:
- „Droša vasara – Tava vasara”;

GKPP,
GKrPP,

pasākumu
komplekss
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- „Drošības dienas skolās”;
SAN,
- „Esi redzams”;
reģionu pārvaldes
- “Pirotehnikas droša lietošana”,
- “Lašiem būt!”;
- “Droši svētki”;
- velo un moto sezonas atklāšana, skolas sākums, informācija
par cilvēku tirdzniecības riska iespējamību. u.c. pasākumi
sabiedrības izglītošanai drošības jautājumos.
4.4.

Turpināt dialogu ar intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpēju
riska grupā esošo uzņēmēju asociācijām, apvienībām,
biedrībām, informējot par izplatītākajiem pārkāpumiem, to
veicinošajiem apstākļiem un nepieciešamību veikt
preventīvus un uzņēmējus informējošus pasākumus.

GKrPP

semināri,
konferences

4.5.

Lai nodrošinātu preventīvo pasākumu efektīvu veikšanu:
reģionu pārvaldes
- turpināt popularizēt mācību klases izmantošanas iespējas,
maksimāli noslogot tās izmantošanu;
- attīstīt sadarbību ar izglītības iestādēm un
veicināt vecāku iesaistīšanos preventīvā darbā ar izglītības
iestāžu audzēkņiem ( aicinot piedalīties skolu vecāku sapulcēs
kārtības policijas struktūrvienību amatpersonas);
- informēt sabiedrību ar plašsaziņas līdzekļu palīdzību par
drošības pasākumiem, kas novērstu iespējamus noziedzīgus
nodarījumus.

4.6.

Izstrādāt un realizēt profesionālās pilnveides izglītības
programmu par preventīvajiem piespiedu līdzekļiem.

VPK

programmas
īstenošana

4.7.

Realizēt profesionālās pilnveides izglītības programmu
„Ūdens satiksme un kontrole”.

VPK

programmas
īstenošana

pasākumu
komplekss
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4.8.

Nodrošināt EUCPN (Eiropas Savienības noziedzības
novēršanas tīkla) nacionālā kontaktpunkta funkciju izpildi.

GAP

pasākumu
komplekss

5. Noziedzīgo nodarījumu apkarošana
5.1.

Piedalīties Finanšu ministrijas izveidotajā darba grupā „Par
GKrPP,
pasākumu plānu ēnu ekonomikas apkarošanai un godīgas reģionu pārvaldes
konkurences nodrošināšanai” (Ministru prezidenta 2010.gada
15.marta rīkojums Nr.96). un piedalīties plānā ietverto
pasākumu izpildē.

pasākumu
komplekss

5.2.

Piedalīties
Valsts
ieņēmumu
dienesta
Muitas
GKrPP,
Kriminālpārvaldes organizētajā darba grupā saistībā ar „Valsts reģionu pārvaldes
tiesību aizsardzības iestāžu rīcības plāna 2013.gadam, lai
aktivizētu cīņu pret cigarešu, alkohola un degvielas
kontrabandas un to nelikumīgu apriti Latvijā” izstrādi un
plānā ietverto uzdevumu izpildē.

pasākumu
komplekss

5.3.

Sadarbībā ar Latvijas Interneta asociāciju un Labklājības
ministrijas Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekciju
piedalīties projektā par interneta drošību “NET-SAFE” (HOT
LINE).

GKrPP

profilaktiskais
un konsultatīvi
metodiskais
darbs interneta
resursā

www.netsafe.
lv
5.4.

Pilnveidot
sadarbību
(ātrākas
informācijas
aprites
nodrošināšanai) ar nevalstiskajām Intelektuālā īpašuma
tiesību aizsardzības organizācijām: AKKA/LAA, LaIPA,
DAA, SNB – REACT, IT jomas pārstāvjiem u.c.

GKrPP

tikšanās
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5.5.

Piedalīties starptautiska rakstura intelektuālā īpašuma tiesību
aizsardzības un kiberdrošības nodrošināšanas pasākumos.

GKrPP

pasākumu
komplekss

5.6.

Piedalīties starpministriju (starpinstitūciju) sanāksmēs,
semināros, darba grupās, sēdēs, citos intelektuālā īpašuma
tiesību aizsardzības sistēmas nodrošināšanas pasākumos,
t.sk.:
- Intelektuālā īpašuma padomes sēdēs;
- Ekspertu grupā intelektuālā īpašuma tiesību jomā.

GKrPP

pasākumu
komplekss

5.7.

Piedalīties Nacionālās informācijas tehnoloģiju drošības
padomes sēdēs.

GKrPP

sanāksmes

5.8.

Sadarbība un informācijas apmaiņa ar Latvijas Investīciju un
attīstības aģentūru, Lauku atbalsta dienestu saistībā ar
noziedzīgiem nodarījumiem, kas saistīti ar ES fondu finanšu
līdzekļu izkrāpšanu.

GKrPP

pasākumu
komplekss

5.9.

Piedalīties „Narkotisko un psihotropo vielu un to izplatības
GKrPP,
ierobežošanas un kontroles pamatnostādnēs 2011.-2017.g.” reģionu pārvaldes
ietverto uzdevumu izpildē atbilstoši Uzdevumu un pasākumu
plānā noteiktajām aktivitātēm (MK 2011.gada 14.marta
rīkojums Nr.98).

pasākumu
komplekss

5.10.

Organizēt
Narkotiku
kontroles
un
narkomānijas
ierobežošanas
koordinācijas
padomes
Piedāvājuma
samazināšanas darba grupas darbu, deleģētās kompetences
ietvaros nodrošināt Darba grupai izvirzīto uzdevumu izpildi
(Ministru prezidenta 2006.gada 12.maija rīkojums Nr.232).

GKrPP

pasākumu
komplekss

5.11.

Piedalīties
Narkotiku
kontroles
un
narkomānijas
ierobežošanas koordinācijas padomes Informācijas analīzes
darba grupas darbā (Ministru prezidenta 2006.gada 12.maijā
rīkojums Nr.230).

GKrPP

dalība darba
grupā,
pārskati,
priekšlikumi,
protokoli
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5.12.

Piedalīties „Valsts programmas cilvēku tirdzniecības
GKrPP,
novēršanai 2009.-2013.gadam” paredzēto pasākumu izpildē reģionu pārvaldes
(MK 2009.gada 27.augusta rīkojums Nr. 590).

pasākumu
komplekss

5.13.

Izstrādāt nacionālo Smagās un organizētās noziedzības
GKrPP,
apdraudējuma novērtējumu (SOCTA).
reģionu pārvaldes
Pilotprojekta ietvaros veikt pasākumus organizētās
noziedzības kapacitātes novērtēšanai un izmeklēšanu
prioritizēšanai.

pasākumu
komplekss

5.14.

Atbilstoši ES Padomes 2010.gada 8.-9.novembra secinājumos
par ES politikas cikla izveidi un īstenošanu organizētās un
smagās starptautiskās noziedzības jomā noteiktajam turpināt
piedalīties Eiropola Smagās un organizētās noziedzības
apdraudējuma novērtējuma (SOCTA) darba grupās ar mērķi
noteikt prioritātes (balstītas uz SOCTA 2013 secinājumiem)
smagās un organizētās noziedzības jomā ES nākošajam
plānošanas ciklam no 2014.gada.

GKrPP

pasākumu
komplekss

5.15.

Atbilstoši ES Padomes 2011.gada 9.-10.jūnija secinājumos
par ES prioritātēm cīņai pret organizēto noziedzību 2011.2013.gadā un ar secinājumiem saistītajā ES dokumentācijā
noteiktajam piedalīties EMPACT aktivitātēs pasākumu
koordinēšanai Operatīvās rīcības plānu ieviešanā, realizēšanā,
kā arī jaunu Operatīvās rīcības plānu izstrādē atbilstoši
prioritātēm (balstītas uz SOCTA 2013 secinājumiem) smagās
un organizētās noziedzības jomā ES nākošajam plānošanas
ciklam no 2014.gada.

GKrPP

pasākumu
komplekss

5.16.

Atbilstoši Stokholmas programmas 2010.-2014.gadam
Rīcības plānā (2010/C115/01), 2010.gada 2.-3.decembra ES
Padomes secinājumos par cīņu pret mobilajām (ceļojošām)
noziedznieku grupām un ar secinājumiem saistītajā ES
dokumentācijā noteiktajam, turpināt izpildīt ES neformālā

GKrPP

pasākumu
komplekss
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kontaktpunktu tīkla administratīvās pieejas realizēšanai cīņā
ar smago un organizēto noziedzību nacionālā kontaktpunkta
funkcijas.
5.17.

Nodrošināt nacionālā koordinatora un Valsts policijas
ekspertu dalību Speciālās komisijas organizētās noziedzības
apkarošanai Baltijas jūras reģiona valstīs (TASK FORCE),
Operatīvās plānošanas un koordinācijas sanāksmēs (OPC) un
TASK FORCE aktivitātēs.

GKrPP

dalība
sanāksmēs,
atskaites,
informatīvie
materiāli

5.18.

Turpināt sadarbības attīstīšanu ar Eiropas Savienības valstīm,
Amerikas Savienotajām Valstīm, Kanādu, Krievijas
Federāciju un citām valstīm, kā arī starptautiskajām
organizācijām (ANO, BJVP, Eiropas Padomi, EDSO, IOM,
Interpolu, Eiropolu, Eurojust u.c.).

GKrPP

sarakste,
ekspertu
tikšanās,
konferences,
vizītes,
semināri

5.19.

Nodrošināt dalību Interpola organizētājās sanāksmēs un
aktivitātēs (ikgadējā Interpola nacionālo centrālo biroju
priekšnieku sanāksme, ikgadējā 25. Interpola NCB sakaru
virsnieku sanāksme Interpola Ģenerālsekretariātā, 42.
Interpola Eiropas reģionālajā konferencē, 82.Interpola
Ģenerālās Asamblejas sesijā u.c.).

GKrPP

pasākumu
komplekss

5.20.

Turpināt sadarbību ar Baltijas valstīm (Lietuva, Igaunija)
Baltijas Ministru padomes Tieslietu un iekšlietu komitejas
izveidotajā apakškomitejā „Latvijas Republikas Valdības,
Igaunijas Republikas Valdības un Lietuvas Republikas
Valdības vienošanās par sadarbību liecinieku un cietušo
aizsardzībā” ietvaros.

GKrPP

pasākumu
komplekss

5.21.

Turpināt sadarbību ar ANO Krimināltribunāla mehānismu
Latvijas Republikas valdības un Starptautiskā kriminālā
tribunāla bijušajai Dienvidslāvijai līguma ietvaros par
liecinieku, kuri uzstājušies vai uzstāsies Starptautiskā

GKrPP

pasākumu
komplekss
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tribunāla tiesvedības procedūrās un, nepieciešamības
gadījumā, arī viņu tuvāko radinieku pārvietošanā uz Latvijas
Republikas teritoriju.
5.22.

Piedalīties Tieslietu ministrijas pastāvīgajās Kriminālprocesa
likuma un Krimināllikuma pilnveidošanas darba grupās.

GKrPP

dalība darba
grupā

5.23.

Veikt pasākumus Kriminālprocesa likuma normu un to
piemērošanas pilnveidošanai, lai vienkāršotu un efektivizētu
noziedzīgu nodarījumu izmeklēšanu.

GKrPP

priekšlikumi,
pasākumu
komplekss

5.24.

Sagatavot informāciju par Interpola Ģenerālsekretariāta,
Interpola
un
Eiropola
dalībvalstu
organizētajiem
kvalifikācijas celšanas un specializētajiem kursiem,
piedalīties apmācībās.

GKrPP

informācija,
organizatoriski
e pasākumi

5.25.

Attīstīt sadarbību ar Lietuvas Republikas, Igaunijas
Republikas, Baltkrievijas Republikas un Krievijas Federācijas
tiesībsargājošajām struktūrvienībām.

ZRP,
VRP,
LRP,
KRP

pasākumu
komplekss

5.26.

Izstrādāt un realizēt profesionālās pilnveides izglītības
programmu „Kriminālizlūkošanas modelis Valsts policijā”,
tēmas iekļaujot arī studiju kursu aprakstos un mācību
programmās.

VPK

programmas
īstenošana

5.27.

Realizēt profesionālās pilnveides izglītības programmu
„Noziedzīgu
nodarījumu
izmeklēšana
saistībā
ar
narkotiskajām vielām”.

VPK

programmas
īstenošana

5.28.

Veikt pētījumu par prokuroru un Valsts policijas amatpersonu,
kurām ir piešķirtas pilnvaras veikt kriminālprocesu,
sadarbību.

VPK

pētījums

5.29.

Balstoties uz pētījumā iegūtajiem rezultātiem, izstrādāt
profesionālās pilnveides programmu prokuroriem un Valsts
policijas amatpersonām, kurām ir piešķirtas pilnvaras veikt

VPK

programmas
izstrāde
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kriminālprocesu.
5.30.

Organizēt un realizēt procesa virzītāju apmācības (VP
darbinieki, prokurori, tiesneši).

KP,
VPK

apmācību
materiāli

5.31.

Organizēt un realizēt vienotās automatizētās pirkstu
nospiedumu identifikācijas sistēmas (AFIS) nomaiņu un
pāreju uz BDAS.

KP

pasākumu
komplekss

5.32.

Nodrošināt RailPol (Dzelzceļa policijas) tīkla nacionālā
kontaktpunkta funkciju izpildi.

GAP

pasākumu
komplekss

IEKŠĒJĀS DARBĪBAS PRIORITĀTES
6. Iestādes attīstības jautājumi
6.1.

Piedalīties Valsts policijas attīstības koncepcijas izstrādē.

GAP,
GKrPP,
GKPP,
FVB,
PVB,
KP

koncepcijas
projekts

6.2.

Turpināt darbu pie Valsts policijas struktūras attīstības
jautājumiem.

GAP,
GKPP,
GKrPP,
PVB,
FVB,
reģionu pārvaldes

pasākumu
komplekss

6.3.

Izstrādāt un iesniegt Valsts policijas vadībai apstiprināšanai
Valsts policijas procesu aprakstu ieviešanas plānu.

GAP

plāns

6.4.

Pilnveidot un optimizēt analītisko darbu VP GKrPP ENAP,
sniedzot informatīvi analītisko atbalstu ekonomisko

GKrPP

pasākumu
komplekss
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noziegumu novēršanā un apkarošanā valstī, nodrošinot VP
GKrPP ENAP ar analītisko slēgto tīklu un atbilstošo
datortehniku.
6.5.

Turpināt pasākumus vienotas kibernoziegumu apkarošanas
struktūrvienības izveidei un tās darbības attīstībai Valsts
policijā.

GKrPP

pasākumu
komplekss

6.6.

Piedalīties „Savstarpējo izvērtējumu Piektās kārtas
izvērtējuma „Finanšu noziegumi un finanšu izmeklēšanas”
ziņojumā par Latviju” iekļauto ieteikumu īstenošanā, t.sk.
līdzekļu atguves dienesta (Nacionālās ARO vienības)
stiprināšanas pasākumos.

GKrPP

pasākumu
komplekss

6.7.

Objektīvi izvērtēt pašreizējo darba organizācijas efektivitāti
ekonomisko noziegumu apkarošanā VP reģionālajās
struktūrvienībās, izstrādāt konceptuālus priekšlikumus tās
uzlabošanai.

GKrPP

pasākumu
komplekss

6.8.

Izstrādāt Valsts policijas iekšējos noteikumus par personu
konvojēšanu.

GKPP

iekšējo
noteikumu
projekts

6.9.

Izstrādāt Valsts policijas noteikumus par darba organizāciju
ieroču, pirotehnisko izstrādājumu un sprāgstvielu aprites
kontroles jomā.

GKPP

iekšējā
normatīvā
akta projekts

6.10.

Izstrādāt Valsts policijas ieteikumus
pieņemšanu, pārbaudi un reģistrāciju ĪAV.

GKPP

iekšējo
noteikumu
projekts

6.11.

Sagatavot priekšlikumus par policijas vienību rīcībai krīzes
situācijās izveidošanu un apmācību.

VRP

priekšlikumi

6.12.

Izstrādāt iekšējo normatīvo aktu, kas noteiks vienotu kārtību
Valsts policijā rīcībai ar atrasto mantu.

GAP

iekšējo
noteikumu

par

pienesumu
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projekts
6.13.

Izstrādāt iekšējo normatīvo aktu vienotas dokumentu aprites
kārtības Valsts policijā noteikšanai.

GAP

iekšējo
noteikumu
projekts

6.14.

Izstrādāt iekšējo normatīvo aktu, kas noteiks Valsts policijā
vienotu kārtību, kādā kinologu un dienesta suņu apmācībai
saņem, glabā, izsniedz, kontrolē un noraksta narkotiskās vielas.

GAP,
KP,
VPK,
RRP

iekšējo
noteikumu
projekts

6.15.

Uzsākt kompetenču
novērtēšanā.

psiholoģiskajā

PVB

pasākumu
komplekss

6.16.

Izstrādāt grozījumu projektu Valsts policijas 2010.gada
23.aprīļa noteikumos Nr.7 “Kārtība, kādā Valsts policijā
organizē amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm
karjeras attīstību”.

PVB

iekšējo
noteikumu
grozījumu
projekts

6.17.

Veikt pētījumu “Iemesli darbinieku izvēlei aiziet no dienesta
Valsts policijā”- ievākt pētījuma anketas un apkopot
rezultātus.

PVB

pasākumu
komplekss

6.18.

Organizēt seminārus Valsts policijas amatpersonām par
psiholoģiskām traumām policijas darbā un to prevencijas
iespējām.

PVB

pasākumu
komplekss

6.19.

Veikt Valsts policijas amatpersonu izglītības atbilstības
auditu.

PVB

pasākumu
komplekss

6.20.

Turpināt darbu pie resursu vadības sistēmas Horizon modulī
“PERSONĀLS”
un
“GRĀMATVEDĪBA”
esošās
informācijas kārtošanas un papildināšanas, sniedzot IeM
priekšlikumus sistēmas funkcionalitātes pilnveidošanai.

PVB,
FVB,
GAP

pasākumu
komplekss

6.21.

Veikt organizatoriskos pasākumus, lai ieviestu Valsts policijā
nodarbināto darba izpildes novērtēšanu, izmantojot valsts

PVB

pasākumu
komplekss

pieejas

ieviešanu
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informācijas sistēmu “Novērtēšanas elektroniskās veidlapas
informācijas sistēma” (NEVIS).
6.22.

Realizēt profesionālās pilnveides izglītības programmu
„Personāla vadība”.

VPK

programmas
īstenošana

6.23.

Izstrādāt un realizēt profesionālās pilnveides izglītības
programmu ”Efektīvas komandas veidošana un motivācijas
paaugstināšana”.

VPK

programmas
īstenošana

6.24.

Uzsākt pētījumu par fiziskās sagatavotības prasību saskaņā
ar Ministru kabineta 2006.gada 21.novembra noteikumiem
Nr.969 „Fiziskās sagatavotības prasības Iekšlietu ministrijas
sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes
amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm” atbilstību
amatpersonu veicamajiem dienesta pienākumiem.

VPK

metodoloģija
, apkopoti
statistiskie
dati

6.25.

Saskaņā ar IeM sistēmas iestāžu amatpersonu profesionālās
izglītības attīstības koncepciju 2010.-2013.gadam un IeM
2012.gada 12.septembra rīkojumu Nr.1673 nodrošināt
izglītības iegūšanu:
- arodizglītības programmā pilna laika mācību programmā;
- arodizglītības programmā nepilna laika mācību programmā;
- pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmā
pilna laika studijās;
- pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmā
nepilna laika studijās;
- profesionālās pilnveides izglītības programmā;
- otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmā.

VPK,
PVB

pasākumu
komplekss

6.26.

Nodot Valsts policijas koledžas rīcībā vismaz pa vienam
tehnikas, transportlīdzekļa un ekipējuma veidam (automašīna,
motocikls, kuteris, speciālā tehnika u.c.).

GAP,
VPK

pasākumu
komplekss
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6.27.

Nodrošināt ekspertu sertifikāciju un resertifikāciju.

KP

sertifikāti

6.28.

Nodrošināt partnerību Lietuvas policijas vadītajā projektā
HOME/2011/ISEC/AG/JIT/4000002155 „Eiropas Savienības
tiesību aktu kopuma un citu instrumentu ieviešana un
piemērošana, lai pilnveidotu starptautisko sadarbību”.

GAP

pasākumu
komplekss

6.29.

Nodrošināt kompetentu pārstāvju dalību, kā arī instrukciju un
uzziņu izstrādi dalībai Eiropas Savienības Padomes un
Eiropas Komisijas darba grupās par policijas kompetencē
esošajiem jautājumiem.

GAP

pasākumu
komplekss

6.30.

Nodrošināt pasākumu organizēšanu un atbildīgo pārstāvju
dalību CEPOL aktivitātēs, kā arī CEPOL Nacionālā
kontaktpunkta funkciju izpildi.

GAP

pasākumu
komplekss

6.31.

Organizēt III starptautisko zinātnisko konferenci.

VPK

konference

6.32.

Nodrošināt
partnerību
Lietuvas
policijas
projektā
Nr.JlS/2009/ISEC/FP/C2 – 4000000555 „Policijas pārrobežas
sadarbības stiprināšana starp Lietuvu, Latviju un Poliju”.

VPK,
GAP

pasākumu
komplekss

6.33.

Nodrošināt partnerību Lietuvas policijas vadītajā projektā Nr.
HOME/2010/ISEC/FP/C2/4000001445 „Prīmes lēmuma
ieviešana. Sagatavošanās kopīgām policijas operācijām
Igaunijā, Latvijā, Lietuvā un Polijā”.

VPK

pasākumu
komplekss

6.34.

Nodrošināt partnerību UNICRI vadītajā 7.ietvarprogrammas
projektā Nr.285099 “Nacionālo izpētes programmu Eiropas

GAP,
GKPP,

pasākumu
komplekss
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līmeņa koordinācijas uzlabošana liela mēroga pasākumu
drošības jomā (THE HOUSE)”.

RPP

7.1.

Pārstrādāt operatīvos plānus „Slazdi” un „Zibens”.

GKPP,
reģionu pārvaldes

plāni

7.2.

Atbilstoši VP 2009.gada 23.oktobra pavēlei Nr. 1547 „Par
GKPP,
Valsts policijas rīcības plānu signāla „Trauksme” izziņošanas reģionu pārvaldes
gadījumā” veikt apziņošanas shēmu aktualizāciju.

apziņošanas
shēmas

7.3.

Ieviest projektus:
- OLAF Hercule II Technical Assistance projekts;
- ISEC projekts Prīmes lēmumu ieviešanai attiecībā uz
daktiloskopisko datu apmaiņu.

KP

projekta
dokumentācij
a

7.4.

Turpināt darbu pie Norvēģijas valdības finanšu instrumenta
projekta "Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu
standartu uzlabošana" sagatavošanas un nodrošināt tā
ieviešanu.

GAP,
GKPP,
FVB

pasākumu
komplekss

7.5.

Lai nodrošinātu operatīvu Valsts policijas spēku un līdzekļu
vadību un monitoringu, veikt Valsts policijas resursu vadības
sistēmas (RVIS) funkcionalitātes pilnveidošanu.

GAP,
GKPP

pasākumu
komplekss
budžeta
ietvaros

7.6.

Lai nodrošinātu Valsts policijas IKT resursu pārvaldību un
optimālu uzturēšanu, noteikt Valsts policijas IKT resursu
pārziņus, veikt IKT resursu klasifikāciju, sagatavot resursu
pases un resursu darbspējas un atjaunošanas plānus, kā arī
veikt citus organizatoriskos pasākumus.

GAP,
VP
struktūrvienības

pasākumu
komplekss

7.7.

Iekšlietu ministrijas IKT resursu pārvaldības centralizācijas
ietvaros veikt organizatoriskos pasākumus Valsts policijas
centrālā aparāta IKT resursu uzturēšanas funkcijas nodošanai

GAP

pasākumu
komplekss
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Iekšlietu ministrijas Informācijas centram.

8. Dienesta disciplīnas un iekšējās kontroles pastiprināšana
8.1.

Veikt pēkšņās pārbaudes Valsts policijas struktūrvienībās par
dienesta disciplīnas ievērošanu.

IDB

ziņojums

8.2.

Organizēt Valsts policijas struktūrvienību atbildīgo
amatpersonu apmācības par dienesta pārbaužu veikšanu un
disciplinārlietu izmeklēšanu.

IDB

apmācības

8.3.

Veikt pārbaudes par likumā „Par interešu konflikta novēršanu
valsts amatpersonu darbībā” noteikto ierobežojumu un
aizliegumu ievērošanu no Valsts policijas amatpersonu puses.

IDB

ziņojums
reizi
ceturksnī VP
vadībai

8.4.

Veikt pārbaudes par Valsts policijas amatpersonu amatu
savienošanu, t.sk., veikt pārbaudes par savienojamo amatu
darba vietām.

IDB

ziņojums
reizi
ceturksnī VP
vadībai

8.5.

Veikt Valsts policijas amatpersonu finanšu auditu.

IDB

ziņojums
reizi
ceturksnī VP
vadībai

8.6.

Izstrādāt iekšējo normatīvo aktu, kurā būtu noteiktas
pamatprasības tiešā priekšnieka pienākumiem darbā ar
pakļautībā esošajām amatpersonām.

IDB

iekšējā
normatīvā
akta projekts

8.7.

Veikt Valsts policijas reģionu pārvalžu struktūrvienību KPN

GKPP

uzziņas
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darba organizācijas pārbaudi iecirkņa inspektoru jomā,
nepilngadīgo noziedzības novēršanas jomā, policijas
uzraudzības un kontroles jomā, atļauju sistēmas jomā,
satiksmes uzraudzības jomā.

9. Policijas iekšējās un ārējās komunikācijas uzlabošana
9.1.

Popularizēt policista profesiju sabiedrībā un izglītības
iestādēs.

SAN,
VPK,
GKPP,
reģionu pārvaldes

pasākumu
komplekss

9.2.

Sagatavot Valsts policijas vienību dalībai NBS organizētajos
Latvijas Republikas proklamēšanas 95.gadadienai veltītajos
pasākumos – militārajās parādēs.

VPK,
GAP

vienības
sagatavošana
pasākumiem,
nodrošināšan
a ar formas
tērpu
priekšmetiem
un šaujamieročiem AK74.

9.3.

Izvietot Valsts policijas kontus sociālajos tīklos.

SAN

pasākumu
komplekss

9.4.

Organizēt mediju treniņus darbiniekiem.

SAN,
VPK

pasākumu
komplekss

9.5.

Organizēt masu mediju apmācību.

SAN,
GKrPP,
GKPP

pasākumu
komplekss
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