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I. PAMATINFORMĀCIJA
1.Iestādes juridiskais statuss
Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centrs (turpmāk-Centrs) ir
Iekšlietu ministrijas pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde.
Centra darbību reglamentē Ministru kabineta noteikumi Nr.943 „Iekšlietu
ministrijas veselības un sporta centra nolikums”.
Centrs izveidots 1996.gada 9.maijā kā Iekšlietu ministrijas pārziņā esošs
valsts uzņēmums "Iekšlietu ministrijas medicīnas centrs". No 2004.gada līdz
2010.gada 1.oktobrim Centrs darbojās publiskās aģentūras statusā kā „Iekšlietu
ministrijas veselības un sociālo lietu valsts aģentūra”. 2007. gada februārī Centrs
tika iekļauts valsts civildienesta iestāžu sastāvā.

2. Politikas jomas, nozares, apakšnozares vai funkcijas, par
kurām iestāde ir atbildīga
Centra funkcijas:
• nodrošināt dienesta pienākumu izpildei atbilstoša veselības stāvokļa,
psiholoģisko īpašību un fiziskās sagatavotības kontroli Iekšlietu
ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes
amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm (turpmāk–amatpersonas)
un personām, kuras vēlas iestāties dienestā Iekšlietu ministrijas sistēmas
iestādēs vai Ieslodzījuma vietu pārvaldē;
• veicināt amatpersonu spējas īstenot valsts nacionālās drošības un iekšlietu
politikas pasākumus;
• atbilstoši amatpersonu veselības aprūpes jomu regulējošiem
normatīvajiem aktiem nodrošināt amatpersonām veselības aprūpes
pakalpojumus;
• sniegt sociālo jomu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktās sociālās
garantijas;
• veicināt Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu amatpersonu fizisko
sagatavotību;
• atbalstīt atsevišķu sporta veidu attīstību Iekšlietu ministrijas sistēmas
iestādēs, ņemot vērā Latvijas Nacionālās sporta padomes ieteikumus.

3. Iestādes darbības virzieni un mērķi, kā arī īstenotās budžeta
programmas (apakšprogrammas)
Darbības virzieni un mērķi:
• valsts politiku iekšlietu jomā īsteno amatpersonas, kuras sava veselības
stāvokļa dēļ spēj pildīt likumos uzliktos pienākumus un īstenot noteiktās
tiesības, saņemot normatīvajos aktos noteiktās sociālās garantijas;
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• sekmēt amatpersonu fizisko sagatavotību un veicināt dažādu sporta veidu
attīstību Iekšlietu ministrijas padotībā esošajās iestādēs;
• atbalstīt valsts labāko sportistu — Iekšlietu ministrijas un tās iestāžu
darbinieku — treniņu un sacensību iespējas.
Mērķis tiek īstenots ar budžeta programmu
38.00.00. „Fiziskā
sagatavotība, veselības un sociālā aprūpe”, kurai ir viena apakšprogramma:
38.05. 00 Veselības aprūpe un fiziskā sagatavotība.

4. Pārskata gada galvenie uzdevumi (prioritātes, pasākumi)
Centra darbības virzienus un uzdevumus pārskata gadā noteica 2011. gada
darba plāns. Ekonomiskā situācija valstī ir ietekmējusi Centra veiktspēju, kas
iespaidoja izvirzīto uzdevumu sasniegšanu.
Neraugoties uz nepietiekamo finansējumu, Centrs kopumā sekmīgi paveicis
pārskata gada galvenos uzdevumus:
• veikt norēķinus ar ārstniecības iestādēm par amatpersonām sniegtajiem
veselības aprūpes pakalpojumiem;
• kompensēt amatpersonām izdevumus par veselības aprūpes
pakalpojumiem, kurus amatpersona apmaksājusi no saviem līdzekļiem
• sniegt informatīvu un metodisku palīdzību Iekšlietu ministrijas sitēmas un
Ieslodzījumu vietu pārvaldes iestādēm, kas saistīti ar veselības aprūpi;
• piešķirt un izmaksāt vienreizēju pabalstu amatpersonai, kura, pildot amata
pienākumus, ir cietusi nelaimes gadījumā;
• organizēt darba aizsardzības pasākumus sadarbībā ar Iekšlietu ministrijas
sistēmas iestādēm;
• nodrošināt Iekšlietu ministrijas spartakiādes un Valsts Policijas
spartakiādes sporta sacensību rīkošanu.
• atbalstīt valsts labāko profesionālo sportistu — Iekšlietu ministrijas un tās
iestāžu darbinieku — treniņu un sacensību iespējas.
• atbilstoši atlīdzības un sociālo jomu regulējošiem normatīvajiem aktiem
piešķirt, aprēķināt un izmaksāt amatpersonām kompensācijas un
pabalstus.
Paralēli šiem uzdevumiem Centrs veica pasākumus, lai samazinātu izmaksas
un pielāgotu savu darbību pieejamajam resursu apjomam.

5. Padotībā esošas iestādes
Centram nav padotībā esošu iestāžu.

Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centra 2011.gada publiskais pārskats

5

II. FINANŠU RESURSI UN
IESTĀDES DARBĪBAS REZULTĀTI
6. Valsts budžeta finansējums un tā izlietojums
Nr.
p.k.

Finansiālie rādītāji

1 Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā)
1.1.
dotācijas
1.2.
maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi
1.5.
Valsts budžeta transferti
2 Izdevumi (kopā)
2.1.
uzturēšanas izdevumi (kopā)
2.1.1. kārtējie izdevumi
2.1.3. subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
2.2.
izdevumi kapitālieguldījumiem

Iepriekšējā
Pārskata gadā (latos)
gadā (faktiskā
apstiprināts faktiskā
izpilde)
likumā
izpilde
14 534 289
1 197 150 1 171 932
8 340 255
1 132 150 1 138 615
41 810
65 000
33 317
6 152 224
0
0
14 534 203
1 197 150 1 172 076
14 532 136
1 192 500 1 172 076
1 000 752
1 192 500 1 172 076
13 531 384
0
0
2 067
4 650
0

7. Iestādes saņemtie ziedojumi un dāvinājumi, to izlietojums
2011.gada Centrs saņēmis ziedojumu LVL 4000.00 apmērā Iekšlietu
ministrijas Sporta sezonas noslēguma sacensību materiāli tehniskajam atbalstam.

8. 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
Īstenoto darbības virzienu ietvaros Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija
noteikumos Nr.569 „Kārtība, kādā Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un
Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersona ar speciālo dienesta pakāpi saņem
apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus” noteiktā kārtībā, Centrs apmaksāja
amatpersonām sniegtos veselības aprūpes pakalpojumus:
Rādītāja nosaukums

2011.gada plāns

Veiktās amatpersonu veselības stāvokļa pārbaudes

15020

2011.gada plāna
izpilde
16 240

16240
16500
16000
15020
15500
15000
14500
14000
2011.gada plāns

2011.gada plāna izpilde
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• 2011.gadā apmaksātas 14 288 ikgadējās obligātās veselības pārbaudes
amatpersonām un 1 952 obligātās veselības pārbaudes dienesta
kandidātiem;
Rādītāja nosaukums

2011.gada plāns

Stacionārā ārstēto amatpersonu skaits

705

2011.gada plāna
izpilde
848

848
1000

705

800
600
400
200
0
2011.gada plāns

2011.gada plāna izpilde

• veikti norēķini ar ārstniecības iestādēm par amatpersonu veselības
aprūpi, atbilstoši valstī noteiktai veselības aprūpes organizēšanas un
finansēšanas kārtībai - apmaksa par 848 amatpersonu ārstēšanos
stacionāros un 25 503 ambulatorajiem veselības aprūpes
pakalpojumiem. Kā arī Centrs apmaksājis 83 amatpersonu maksas
operācijas, kuru kopējā summa sastāda Ls 41 885.
Rādītāja nosaukums
Amatpersonu skaits, kurām izmaksātas kompensācijas par
veselības aprūpei izlietotajiem līdzekļiem

2011.gada plāns

2011.gada
plāna
izpilde

2150

3561

3561
4000
3500
3000

2150

2500
2000
1500
1000
500
0
2011.gada plāns

2011.gadā

• papildus tam Centrs kompensēja izdevumus līdz Ls 50, katrai
amatpersonai, ja tā veselības aprūpes pakalpojumu apmaksājusi no
saviem finanšu līdzekļiem. 2011.gadā amatpersonām izmaksātas
3 561 kompensācijas par veselības aprūpei izlietotiem līdzekļiem, to
kopējā summa Ls 83 316, vidējais kompensācijas apmērs vienai
amatpersonai Ls 23,40.
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Rādītāja nosaukums

2011.gada plāns

2011.gada plāna
izpilde

Vienreizējo pabalstu, ja Iekšlietu ministrijas sistēmas
iestāžu amatpersona ar speciālo dienesta pakāpi,
pildot dienesta pienākumus, ir cietusi nelaimes
gadījumā un guvusi veselības traucējumus, saņēmēju
skaits

77

118

118

120
77
100
80
60
40
20
0
2011.gada plāns

2011.gada plāna izpilde

• Centrs, atbilstoši Ministru kabineta 21.06.2010. noteikumiem Nr. 565
„Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un
darbinieku sociālajām garantijām”, 2011.gadā izmaksāja 118 nelaimes
gadījuma pabalstus, to kopējā summa Ls 44 400 Iekšlietu ministrijas
sistēmas iestāžu amatpersonām, kuras, pildot likumā noteiktos
dienesta pienākumus, cietušas nelaimes gadījumā un guvušas
veselības bojājumus. Vidējais pabalsta apmērs - Ls 376.

Rādītāja nosaukums

2011.gada plāns

Fiziskās sagatavotības pārbaužu gaitas kontrole
13

13

2011.gada plāna
izpilde
13

13

16

12

8

4

0
2011.gada plāns

2011.gada plāna izpilde

• Centrs veica amatpersonu fiziskās sagatavotības pārbaužu gaitas
kontroli. Kontrolēs konstatēja, ka amatpersonu fiziskās sagatavotības
pārbaudes notiek atbilstoši 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” un Iekšlietu
ministrijā noteiktajai kārtībai.
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Rādītāja nosaukums

2011.gada plāns

2011.gada plāna
izpilde

Sporta sacensību organizēšana Iekšlietu ministrijas
sistēmas iestāžu amatpersonām ar speciālajām
dienesta pakāpēm (skaits)

21

21

21

21

25
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15

10

5

0
2011.gada plāns

2011.gada plāna izpilde

• 2011.gadā Centrs organizēja amatpersonu sporta nodarbības un
21 sacensību dažādos sporta veidos - volejbolā, basketbolā, šaušanā
u.t.t., saskaņā ar Iekšlietu ministrijas un Valsts policijas sporta
pasākumu kalendāro plānu, kā arī Iekšlietu ministrijas Sporta sezonas
noslēguma sacensības Kandavā.
Rādītāja nosaukums

2011.gada plāns

2011.gada plāna
izpilde

Apmācīto apsardzes darbinieku skaits sagatavošanas
kursā „Apsardzes darbs”

161

88

200

161

160
88
120
80
40
0
2011.gada plāns

2011.gada plāna izpilde

Rādītāja nosaukums

2011.gada plāns

2011.gada plāna
izpilde

Kvalifikācijas pārbaudījumu par ieroču un munīcijas
aprites kārtību un prasmi rīkoties ar ieroci
nokārtojušo personu skaits

242

235
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245

242

240
235

235

230
2011.gada plāns

2011.gada plāna izpilde

• Papildus tam Centrs, saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada
5.oktobra noteikumiem Nr.945 „Noteikumi par Iekšlietu ministrijas
veselības un sporta centra sniegto maksas pakalpojumu cenrādi”,
sniedza maksas pakalpojumus apsardzes darbinieku sagatavošanai
kursā „Apsardzes darbs”, kā arī kvalifikācijas pārbaudījumam par
ieroču un munīcijas aprites kārtību un prasmi rīkoties ar ieroci.
Jāatzīmē, ka nozīmīgi samazinājies pieprasījums pēc Centra
sniegtajiem maksas pakalpojumiem, līdz ar to, lai veiktu lietderīgu
budžeta līdzekļu izlietojumu, nepieciešams izvērtēt apsardzes
darbinieku sagatavošanas kursu ekonomisko pamatojumu.
Centra darbinieki - profesionālie sportisti ar labiem rezultātiem startējuši
Pasaules čempionātos, Pasaules kausa un citās starptautiskās sacensībās,
Latvijas čempionātos un Shenker līgas sacensībās volejbolā. Tā piemēram
Pasaules kausa izcīņas skeletonā 2010./2011. gada sezonā kopvērtējumā
M.Dukurs ieņēma 1.vietu, bet T.Dukurs 8.vietu. Kā arī Pasaules čempionātā
kamaniņu sportā brāļi Šici ieņēma 3.vietu, bet Pasaules kausa izcīņā 2010./2011.
gada sezonas kopvērtējumā - 7.vietu. Jāatzīmē, ka volejbolā Latvijas
2010./2011. gada sezonas čempionātā „Lāse-R” izcīnīja 1.vietu.
Rādītāja nosaukums

2011.gada plāns

Parbaudītas Iekšlietu ministrijas pakļautībā esošas
iestādes un struktūrvienības

80

2011.gada plāna
izpilde
81

81
81

80
80

79
2011.gada plāns

2011.gada plāna izpilde

• Centrs 2011.gadā īstenoja pasākumus amatpersonu darba vides
uzlabošanai un sadarbībā ar iekšlietu iestādēm novērtēja darba
vides riska faktorus un izstrādāja
rekomendācijas nodarbināto
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drošības un veselības aizsardzības uzlabošanai. 2011.gadā pārbaudītas
81 iekšlietu sistēmas iestādes un struktūrvienības, izsniegtas 525
rekomendācijas, darba aizsardzības un darba higiēnas jomā sniegtas
175 konsultācijas.

9. Informācija par pārskata gadā īstenotajām jaunajām politikas
iniciatīvām
2011.gadā jaunas politikas iniciatīvas netika apstiprinātas un īstenotas.

10. Valsts aizdevumu izlietojums projektu īstenošanai, kā arī to
aizņēmumu izlietojums un īstenošanas rezultāti, par kuriem valsts
ir galvojusi
2011.gadā Centram nav piešķirti valsts aizdevumi un nav aizņēmumi, par
kuriem valsts ir galvojusi.

11. Iestādes veiktie un pasūtītie pētījumi
2011.gadā Centrs nav veicis un nav pasūtījis pētījumu.

12. Sadarbības partneru finansēto programmu un ārvalstu
ieguldījumu programmu ietvaros īstenoto projektu rezultāti un
līdzekļu izlietojums
2011.gadā Centrs nav realizējis sadarbības partneru finansētas
programmas un nav īstenojis projektus ārvalstu ieguldījumu programmu ietvaros

13.
Būtiskākie
pakalpojumi,
uzlabojumi
pieejamības un kvalitātes nodrošināšanā

pakalpojumu

13.1. starpiestāžu pakalpojumi, kuri saistīti ar Centra uzdevuma izpildi.
2011.gadā Centrs sadarbojies ar:
• Latvijas Republikā esošajām ārstniecības iestādēm, lai nodrošinātu
Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes
amatpersonu ar speciālo dienesta pakāpi apmaksātu veselības aprūpes
pakalpojumu pieejamību;
• Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādēm, lai saskaņotu nodarbību laikus
sporta spēļu, tuvcīņas zālēs un šautuvēs un nodrošinātu sporta sacensību
norisi;
• Ieslodzījumu vietu pārvaldi, lai nodrošinātu normatīvajos aktos noteikto
pakalpojumu sniegšanu.
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13.2. komercpakalpojumi
Centrs 2011.gadā nav sniedzis komercpakalpojumus.
13.3. publiskie pakalpojumi
Saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 5.oktobra noteikumiem Nr.945
„Noteikumi par Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centra sniegto maksas
pakalpojumu cenrādi” Centrs sniedzis maksas pakalpojumus:
• kvalifikācijas pārbaudījums par ieroču un munīcijas aprites kārtību un
prasmi rīkoties ar ieroci;
• apliecības dublikāta izsniegšana kvalifikācijas pārbaudījumam par ieroču
un munīcijas aprites kārtību un prasmi rīkoties ar ieroci;
• apmācības kurss "Ieroču un munīcijas aprites kārtība un prasme rīkoties ar
ieroci";
• apsardzes darbinieku sagatavošanas kurss "Apsardzes darbs";
• konsultācija par šaujamieroča nepilno izjaukšanu un salikšanu;
• apsardzes darbinieku sagatavošanas kurss "Tuvcīņas paņēmieni";
• noslēdzis līgumus par sporta spēļu zāļu un šautuves nomu ar fiziskām un
juridiskām personām, laikos, kad telpas netiek izmantotas Centra noteikto
funkciju izpildes vajadzībām.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2005.gada 1.marta noteikumu Nr.159
„Ieroču, munīcijas un gāzes pistoļu (revolveru) iegādāšanās, reģistrēšanas,
uzskaites, glabāšanas, pārvadāšanas, pārsūtīšanas, nēsāšanas, realizēšanas un
kolekciju veidošanas noteikumi” 2.1. sadaļas 8.punktu, maksu par kvalifikācijas
pārbaudījuma kārtošanu iekasē Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centrs.

14. Novērtējums par stratēģijas ieviešanu
14.1. Politikas un darbības rezultātu izpildes analīze.
Atbilstoši Centra rīcībā esošajiem finanšu līdzekļiem, tika nodrošināti
apmaksāti veselības aprūpes pakalpojumi amatpersonām un izmaksāti pabalsti
amatpersonām, kuras pildot likumā noteiktos dienesta pienākumus cietušas
nelaimes gadījumā un guvušas veselības bojājumus.
Centra Izglītības un Sporta nodaļas organizēja Iekšlietu ministrijas
sistēmas darbinieku spartakiādes un Valsts policijas darbinieku spartakiādes
dažādos sporta veidos. Kā arī veica Iekšlietu ministrijas amatpersonu ar
speciālajām dienesta pakāpēm dienesta pienākumu izpildei atbilstošas fiziskās
sagatavotības pārbaudžu norises kotroles.
Centrs sniedzis atzinumus par normatīvajiem aktiem, kuri nosūtīti
atzinuma sniegšanai, kā arī piedalījies darba grupās un, atbilstoši ministrijas
Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centra 2011.gada publiskais pārskats
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deleģējumam, ir pārstāvējis ministriju starpministriju koordinācijas komisiju
darbā.
14.2. Mērķu sasniegšanu kavējošie un veicinošie faktori.
Centra darbība ir prognozējama un tā savā darbībā nepieļauj būtisku risku
iestāšanos. Ietekmi uz Centra darbību nākotnē var radīt lēmumi par budžeta
izdevumu samazinājumiem.
2011.gadā netika izpildīti plānotie ieņēmumi no maksas pakalpojumiem,
jo ievērojami samazinājies pieprasījums pēc Centra sniegtajiem maksas
pakalpojumiem.

15. Pārskats par iestādes vadības un darbības uzlabošanas
sistēmām efektīvas darbības, kā arī informācija par veiktajām
strukturālajām reformām un reorganizācijām
Atbilstoši likumam „Grozījumi likumā „Par izdienas pensijām Iekšlietu
ministrijas sistēmas darbiniekiem ar speciālajām dienesta pakāpēm””, no
2011.gada 1.janvāra
izdienu pensiju un apbedīšanas pabalstu izmaksu
administrēšanu pārņēma Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra. Pamatojoties
uz 2010.gada 15.decembra starpresoru vienošanos starp Centru un Valsts
sociālās apdrošināšanas aģentūru, ar pieņemšanas nodošanas aktu tika nodotas
visu uzskaitē esošo izdienas pensijas saņēmēju personas lietas.
Sakarā ar profesionālo sportistu, kuri nodarbojas ar Latvijas Republikas
Nacionālās sporta padomes atbalstītiem sporta veidiem, amata vietu pārcelšanu
no Iekšlietu ministrijas padotības iestādēm, ar 2011.gada 1.janvāri darbā Centrā
tika pieņemts 21 profesionāls sportists.
Pārskata gadā veiktas strukturālas reformas, kā rezultātā gada beigās
Centrā ir četras nodaļas - Administratīvā nodaļa, Sporta nodaļa, Izglītības nodaļa
un Darba vides nodaļa.
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III. PERSONĀLS
2011.gada 1.janvārī Centrā faktiski bija 56 nodarbinātie, no kuriem 12
ierēdņi (8 sievietes, 4 vīrieši) un 44 darbinieki ar kuriem noslēgts darba līgums
(12 sievietes, 32 vīrieši).
2011.gada 31.decembrī Centrā faktiski nodarbināto skaits - 54, no tiem 8
ierēdņi (4 sievietes, 4 vīrieši) un 46 darbinieki ar kuriem noslēgts darba līgums
(14 sievietes, 32 vīrieši).
Gada laikā pieņemti 30 darbinieki, tai skaitā 1 darbinieka aizvietošanai
prombūtnes laikā, atbrīvoti 7 darbinieki, tai skaitā 2 ierēdņi.
Faktiski vidējais nodarbināto skaits 2011.gadā – 55.
Centra nodarbināto sadalījums pēc izglītības uz 2011.gada 1.janvāri.
Izglītības veids
Maģistra grāds
Augstākā
Vidējā speciālā
Vispārējā vidējā

Skaits
5
26
23
2

2; 4%

5; 9%

23; 41%

26; 46%

Augs tāk ā iz glītība

Maģis tra grāds

Vidējā s pec iālā iz glītība

Vis pārējā v idējā iz glītība

Centra nodarbināto vecuma struktūra uz 2011.gada 1.janvāri.
Vecums

Līdz 25g.

26-29g.

30-39g.

40-49g.

50-59g.

60 g. un
vairāk

Sievietes
Vīrieši
Kopā

1
5
6

1
9
10

6
10
16

6
3
9

5
6
11

1
3
4

4; 7%

6; 11%

11; 20%

10; 18%

9; 16%
16; 28%

Līdz 25g.

26-29g.

30-39g.

40-49g.

50-59g.

60 g. un vairāk
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IV. KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU
Centrs sniedz visu nepieciešamo informāciju Iekšlietu ministrijas un
Ieslodzījumu vietu pārvaldes padotībā esošajām iestādēm, kā arī valsts un
pašvaldību institūcijām saistībā ar Centra veicamajām funkcijām un
uzdevumiem.
V. NĀKAMAJĀ GADĀ PLĀNOTIE PASĀKUMI
Centrs:
1.1. turpinās veselības aprūpes pakalpojumu apmaksu ārstniecības iestādēm
par amatpersonām sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem;
1.2. kompensēs izdevumus
amatpersonām, kuras
veselības aprūpes
pakalpojumus ir apmaksājušas no saviem līdzekļiem;
1.3. turpinās pabalstu izmaksu amatpersonām, kuras, pildot likumos noteiktos
pienākumus, ir cietušas nelaimes gadījumā un guvušas veselības
bojājumu;
1.4. organizēs amatpersonām fiziskās sagatavotības pārbaudes, sacensības un
citus sporta pasākumus;
1.5. veicinās talantīgo sportistu izaugsmi un sasniegt augstus sportiskos
rezultātus, nodrošinot viņu piedalīšanos dažāda līmeņa sacensībās;
2. 2012.gadā centrs sadarbosies ar Latvijas Olimpisko vienību profesionālo
sportistu fiziskās attīstības un augstu sporta sasniegumu veicināšanai.
3. Izstrādās grozījumus Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos
Nr.569 „Kārtība, kādā Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un
Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersona ar speciālo dienesta pakāpi
saņem apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus”, lai nodrošinātu
vienlīdzīgu pieeju rehabilitācijas pakalpojumu samaksai gadījumos, kad
amatpersona pildot dienesta pienākumus cietusi nelaimes gadījumā, kā arī,
lai nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi pret amatpersonām veicot pacientu
iemaksas un līdzmaksājumus ārstniecības iestādēs, ar kurām Centrs nav
noslēdzis līgumu.
1.

Direktors

U.Iskrovs

2012.gada 22.jūnijā
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