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5.maija noteikumiem Nr. 413 „Noteikumi par gada
publiskajiem pārskatiem” Valsts robežsardze
sabiedrības vērtējumam sniedz pārskatu par Valsts
robežsardzes veikumu un darba rezultātiem
2013.gadā.
2013.gadā paveiktas apliecina, ka esam
strādājuši atbilstoši izvirzītajiem mērķiem, esam
veiksmīgi īstenojuši nospraustās prioritātes un
pamatfunkciju
izpildi.
Esam
veiksmīgi
nodrošinājuši valsts robežas drošību atbilstoši
Eiropas Savienības izvirzītajām prasībām.
Iepriekšējā gadā, lai sekmētu efektīvu nekustamo īpašumu apsaimniekošanu, kā arī
informācijas tehnoloģiju sistēmu uzturēšanu, tika realizēta atbalsta funkciju nodošana
Iekšlietu ministrijas Informācijas centram un Nodrošinājuma valsts aģentūrai.
Esam nodrošinājuši Nacionālā koordinācijas centra darbību efektīvākai informācijas
apmaiņai ar Valsts robežsardzes struktūrvienībām un sadarbības institūcijām, kā arī Eiropas
Robežu uzraudzības (EUROSUR) ietvaros.
2013.gadā veiksmīgi tika realizēts pasākumu komplekss kārtējās Šengenas Acquis
atbilstības novērtēšanai. Esam gandarīti, ka Šengenas novērtēšanas komisija atzinīgi
novērtēja Latvijas sauszemes robežas kontroles kvalitāti, atzīstot, ka robežas pārvaldība
Latvijā atbilst Šengenas principiem, ir labas funkcionālas nacionālās robežapsardzības
sistēmas piemērs ar centralizētu struktūru, kas raksturojas ar efektīvu vienotu robežas
drošības sistēmu visos līmeņos.
Pagājušajā gadā esam turpinājuši attīstīt kinoloģiju. Tika veiksmīgi turpinātas citu
sadarbības iestāžu un starptautisko partneru kinologu regulāras apmācības, kas sekmēja
kinologu profesionālo izaugsmi.
Esam lepni arī par Valsts robežsardzes panākumiem starptautiskās sadarbības jomā,
ko īstenojam vairākus gadus. Latvijas robežsargi sniedza atbalstu Eiropas Savienības
dalībvalstīm nelegālās migrācijas apkarošanā, kā arī nodeva pieredzi trešo valstu
tiesībaizsardzības iestādēm.
2013.gadā tika turpināta personāla materiālās stimulēšanas sistēmas, kā arī resursu
pārvaldības iekšējās kontroles sistēmas pilnveidošana.
Varam būt gandarīti par robežsargu profesionalitāti, veicot dienesta pienākumus. Par
to liecina viltoto ceļošanas dokumentu augstie atklāšanas rādītāji, kā arī aizvien pieaugošais
par nelikumīgu uzturēšanos valstī aizturēto ārzemnieku skaits. Iepriekšējā gadā bez ievērības
nepalika arī preču nelikumīgas pārvietošanas pāri valsts robežai apkarošana, kā arī
amatnoziegumu izskaušana Valsts robežsardzē.
Kopumā uzskatu, ka savā darbībā 2013.gadā esam efektīvi pielietojuši mūsu rīcībā
esošos resursus un līdzekļus.
Valsts robežsardzes priekšnieks
ģenerālis

N. Garbars
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1. Pamatinformācija
1.1 Valsts robežsardzes juridiskais statuss, apakšnozare, funkcijas un uzdevumi
Valsts robežsardzes darbības tiesisko pamatu, uzdevumus, funkcijas un kompetenci, kā
arī robežsargu pienākumus un tiesības nosaka Robežsardzes likums.
Valsts robežsardze ir iekšlietu ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde.
Robežsardze ir bruņota, un tās funkcijas ir valsts robežas neaizskaramības nodrošināšana un
nelegālās migrācijas novēršana.
Valsts robežsardzes darbība tiek organizēta, ievērojot likumību, humānismu, cilvēka
tiesības, atklātumu, vienvadību un balstoties uz iedzīvotāju palīdzību.
Valsts robežsardze aizsargā personu tiesības un likumīgās intereses neatkarīgi no to
pilsonības, sociālā, mantiskā un cita stāvokļa, rases un nacionālās piederības, dzimuma un
vecuma, izglītības un valodas, attieksmes pret reliģiju, politiskās un citas pārliecības.
Valsts robežsardze nodrošina, lai tiktu ievērotas personu tiesības pārvietoties no vienas
valsts uz citu valsti.
Valsts robežsardze dod iespēju aizturētajām personām realizēt tiesības uz tiesisko
aizsardzību.
Valsts robežsardze valsts robežas apsardzības un kontroles jautājumos, kā arī
jautājumos, kas saistīti ar ārzemnieku ieceļošanas, uzturēšanās, izceļošanas un tranzīta
noteikumu ievērošanas kontroli, un pārējos tās kompetencē ietilpstošajos jautājumos
sadarbojas ar citām valsts un pašvaldību institūcijām, komersantiem un starptautiskajām
organizācijām, savienībām vai kopienām.
Valsts un pašvaldību institūcijas, kā arī komersanti un to amatpersonas sniedz
palīdzību Robežsardzei tās pienākumu izpildē.
Valsts robežsardze ir tiesīga uzturēt profesionālos sakarus ar kaimiņvalstu un citu
valstu kompetentajiem dienestiem un atbilstoši kompetencei slēgt ar tiem vienošanās, kā arī
gatavot saskaņotus starptautisko līgumu projektus un iesniegt tos Iekšlietu ministrijai.
Robežsargi piedalās starptautiskajās misijās un operācijās pēc to starptautisko
organizāciju, savienību vai kopienu rezolūcijas, rekomendācijas vai lūguma, ar kurām
Latvijas Republikai ir noslēgti starptautiskie līgumi.
Valsts robežsardze dienesta interesēs gan tieši, gan ar masu saziņas līdzekļu
starpniecību par savas darbības rezultātiem informē valsts un pašvaldību institūcijas, kā arī
iedzīvotājus, ievērojot likuma "Par valsts noslēpumu" prasības.
Robežsargs ir Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādes amatpersona, kura nodrošina
Robežsardzes uzdevumu izpildi un kurai piešķirta speciālā dienesta pakāpe.
Robežsardzes uzdevumi ir:
 saskaņā ar Latvijas Republikas valsts robežas likumu apsargāt valsts robežu,
robežzīmes un citas robežbūves, novērst jebkuru mēģinājumu nelikumīgi mainīt valsts
robežas atrašanās vietu apvidū;
 sadarbībā ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem novērst un atvairīt bruņotus
iebrukumus Latvijas teritorijā, teritoriālajos un iekšējos ūdeņos, kā arī gaisa telpā, novērst
bruņotas provokācijas uz valsts robežas, noziedzīgu apdraudējumu gadījumā sniegt palīdzību
pierobežas iedzīvotājiem;
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 novērot valsts robežai piegulošās sauszemes teritorijas, ūdeņus un gaisa telpu;
 nepieļaut, ka personas un transportlīdzekļi šķērso valsts robežu, kravas un citas
mantas tiek pārvietotas pāri valsts robežai ārpus šim nolūkam noteiktajām vietām vai citā
nelikumīgā veidā, atklāt un aizturēt valsts robežas pārkāpējus, kā arī atklāt pierobežas,
pierobežas joslas, robežkontroles punktu un robežpārejas punktu režīma pārkāpējus;
 organizēt robežpārejas punktu darbu un kopīgi ar muitas un Pārtikas un veterinārā
dienesta iestādēm — robežkontroles punktu darbu, koordinēt robežkontroles punktos
strādājošo kontroles dienestu darbību;
 kopīgi ar muitas iestādēm noteikt robežkontroles punktos darbavietas citām
institūcijām un privātpersonām, kas nodrošina robežšķērsošanas kontroli citos likumā
noteiktajos jautājumos vai sniedz pakalpojumus valsts robežu šķērsojošām personām;
 veikt robežkontroli un laist pāri valsts robežai personas, transportlīdzekļus, kravas
un citas mantas, ja pareizi noformēti dokumenti, kas dod tiesības šķērsot valsts robežu, un ir
pabeigtas robežsargu, muitas un citu valsts dienestu kontroles operācijas;
 patstāvīgi vai kopīgi ar muitas iestādēm novērst ievešanai Latvijas teritorijā un
tranzītam cauri Latvijas teritorijai aizliegto priekšmetu nelikumīgu pārvietošanu pāri valsts
robežai. Nepieļaut preču un citu priekšmetu pārvietošanu pāri valsts robežai, apejot muitas
kontroli;
 uzturēt valsts robežu, robežas joslu un robežpārejas punktus;
 patstāvīgi vai kopīgi ar starptautisko jūras ostu, lidostu, jūras pasažieru un dzelzceļa
staciju administrāciju, sadarbībā ar muitas iestādēm, policiju, Nacionālo bruņoto spēku
struktūrvienībām un attiecīgajām pašvaldībām nodrošināt un kontrolēt valsts robežas,
pierobežas, pierobežas joslas, robežkontroles punktu un robežpārejas punktu režīma
ievērošanu;
 uzraudzīt noteikumu par kuģošanas līdzekļu satiksmi iekšējos ūdeņos ievērošanu
jūras ostās, kurās ir noteiktas valsts robežas šķērsošanas vietas, un iekšējos ūdeņos, pa kuriem
saskaņā ar Latvijas Republikai saistošām starptautisko tiesību normām un starptautiskajiem
līgumiem ir noteikta Latvijas Republikas valsts sauszemes robeža;
 sniegt speciāli pilnvarotām valsts iestādēm nepieciešamo palīdzību dabas resursu
saglabāšanas un saimnieciskās darbības noteikumu ievērošanas kontrolē, vides aizsardzībā
pret piesārņošanu, ugunsgrēku dzēšanā un dabas katastrofu seku likvidēšanā pierobežā;
 nodrošināt, lai tiktu izpildītas Latvijai saistošos starptautiskajos līgumos noteiktās
saistības valsts robežas režīma jautājumos, savas kompetences ietvaros noregulēt ar valsts
robežas režīma pārkāpšanu saistītos incidentus;
 nodrošināt ar valsts robežas šķērsošanu saistīto likumu un citu normatīvo aktu
pārkāpumu profilaksi;
 savas kompetences ietvaros izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt
administratīvos sodus;
 kontrolēt, kā tiek ievēroti noteikumi par ārzemnieku ieceļošanu, uzturēšanos,
izceļošanu un tranzītu Latvijas Republikas teritorijā, kā arī savas kompetences ietvaros veikt
Patvēruma likumā paredzētās darbības;
 Kriminālprocesa likumā noteiktās kompetences ietvaros veikt pirmstiesas
izmeklēšanu.
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1.2 Pārskata gada galvenie uzdevumi
 Nodrošināt robežas nelikumīgas šķērsošanas un nelegālās imigrācijas apdraudējuma
veidam un apjomam atbilstošu dienesta organizāciju un pamatfunkciju izpildi pieejamo
resursu ietvaros;
 nodrošināt efektīvas iestādes struktūras izveidi realizējot atbalsta funkciju
(nekustamā īpašuma uzturēšana, informācijas tehnoloģiju sistēmu uzturēšana) nodošanu
Iekšlietu ministrijas Informācijas centram un Nodrošinājuma valsts aģentūrai;
 nodrošināt Eiropas robežu uzraudzības sistēmas (EUROSUR) Nacionālā
koordinācijas centra darbību un sistēmas darbības turpmāko attīstību;
 realizēt pasākumu kompleksu Valsts robežsardzes kārtējās Šengenas Acquis
atbilstības novērtēšanai;
 pilnveidot dienesta organizāciju robežpārbaužu un robežuzraudzības jomā atbilstoši
ārējā regulējuma aktuālajām izmaiņām;
 nodrošināt Valsts robežsardzes efektīvu dalību Eiropas Aģentūras operatīvās
sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām (FRONTEX) kopējās
operācijās;
 nodrošināt personāla motivācijas sistēmas efektīvu darbību pieejamo resursu
ietvaros;
 paaugstināt korupcijas apkarošanas un korupcijas risku mazināšanas pasākumu
realizācijas efektivitāti.

1.3 Valsts robežsardzes struktūra

Iekšlietu ministrija

Valsts robežsardzes
priekšnieks
Inspekcijas un slepenības
režīma dienests

Valsts robežas pilnvarotais
(LR-Krievijas Federācijas
robeža)

Galvenā pārvalde

Rīgas pārvalde
Viļakas pārvalde

Ludzas pārvalde

Sevišķās lietvedības
nodaļa

Ventspils pārvalde
Daugavpils pārvalde

Valsts
robežsardzes
koledža
Aviācijas pārvalde
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2. Finanšu resursi un darbības rezultāti
2.1 Valsts budžeta finansējums un tā izlietojums
2.1.1 Programma 10.00.00. Valsts robežsardzes darbība
Pārskata gadā

Nr.p.k.
1
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
2
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.

2.1.5.
2.2.

Finansiālie rādītāji
Finanšu resursi izdevumu
segšanai (kopā)
Dotācijas
maksas pakalpojumi un citi pašu
ieņēmumi
ārvalstu finanšu palīdzība
ziedojumi un dāvinājumi
Transferti
Izdevumi (kopā)
uzturēšanas izdevumi (kopā)
kārtējie izdevumi
procentu izdevumi
subsīdijas, dotācijas un sociālie
pabalsti
kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un
starptautiskā sadarbība

Iepriekšējā
gadā
(faktiskā
izpilde)

apstiprināts
likumā

25 069 119

27 246 286

26 244 771

23 049 289
1 974 116

25 088 056
2 146 282

25 070 727
1 162 096

45 714
25 030 883
24 974 270
24 951 939

11 948
27 363 740
27 160 845
27 125 845

11 948
26 171 018
26 017 715
25 981 677

22 331
56 613
-38 236

35 000
202 895
-117 454

36 038
153 303
-73 753

uzturēšanas izdevumu transferti
izdevumi kapitālieguldījumiem
Finansēšana (atlikums par
iepriekšējo periodu)

faktiskā
izpilde

2.1.2. Budžeta izmaiņas salīdzinot ar 2012.gadu: 1 689 561 lats
Samazinājums izdevumos: 3 793 437 lati
Ilgtermiņa saistības: 1 424 150 latu
1 332 384 lati – samazināti izdevumi pasākumam „Ēkas Daugavpilī, A.Pumpura ielā
105B nomas maksa” (izdevumiem precēm un pakalpojumiem);
91 766 lati – samazināti izdevumi ilgtermiņa saistību pasākumam „Latvijas Republikas
un Krievijas Federācijas valsts robežas demarkācija” (11 766 lati izdevumiem precēm un
pakalpojumiem, 80 000 latu izdevumiem pamatkapitāla veidošanai).
Vienreizēji pasākumi: 1 762 882 lati
52 412 lati – samazināti izdevumi apkures izdevumu segšanai (izdevumiem precēm un
pakalpojumiem);
135 000 latu – samazināti izdevumi videonovērošanas un tehniskās uzraudzības
sistēmas remontam un darbībai (izdevumiem precēm un pakalpojumiem);
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26 173 lati – samazināti izdevumi aizturēto ārzemnieku uzturēšanai (izdevumiem
precēm un pakalpojumiem);
117 726 lati – samazināti izdevumi šķidrā kurināmā iegādei (izdevumiem precēm un
pakalpojumiem);
89 651 lats – samazināti izdevumi helikoptera Augusta 109 E dzinēju garantijas
apkopei un dzinēju plānotajam remontam (izdevumiem precēm un pakalpojumiem);
131 554 lati – samazināti izdevumi formas tērpu un kaujas tērpu iegādei (izdevumiem
precēm un pakalpojumiem);
207 591 lats – samazināti izdevumi degvielas iegādei (izdevumiem precēm un
pakalpojumiem);
27 500 latu – samazināti izdevumi robežkontroles punktos
videonovērošanas sistēmas remontam (izdevumiem precēm un pakalpojumiem);

uzstādītās

286 525 lati – samazināti izdevumi nekustamā īpašuma remontam un inventāra
atjaunošanai (izdevumiem precēm un pakalpojumiem);
212 626 lati – samazināti izdevumi šķidrā kurināmā iegādei (izdevumiem precēm un
pakalpojumiem);
48 444 lati – samazināti izdevumi transportlīdzekļu remontam un rezerves daļu, riepu
un akumulatoru bateriju iegādei (izdevumiem precēm un pakalpojumiem);
150 000 latu – samazināti izdevumi helikopteru rezerves daļu iegādei (izdevumiem
precēm un pakalpojumiem);
175 612 lati – samazināti izdevumi formas tērpu un speciālā apģērba iegādei
(izdevumiem precēm un pakalpojumiem);
96 000 latu – samazināti izdevumi ēnu ekonomikas apkarošanas pasākumu īstenošanā
iesaistīto institūciju amatpersonu (darbinieku) motivēšanai (izdevumiem atlīdzībai, tai skaitā
77 363 lati izdevumiem atalgojumam);
6 068 lati – samazināti izdevumi Valsts robežsardzes kuģa RK-03 „TIIRA” iekšējā
kontūra dzesēšanas elementa un tā blīvju komplekta nomaiņai (izdevumiem precēm un
pakalpojumiem).
Citas izmaiņas: 606 405 lati
45 121 lats – samazināti izdevumi no ieņēmumiem no maksas pakalpojumiem un citi
pašu ieņēmumiem sakarā ar Iekšlietu ministrijā uzsākto atbalsta funkciju centralizāciju kā
rezultātā Valsts robežsardze nodod nekustamos īpašumus Zemnieku ielā 1G, Liepājā,
„Mežnorās”, Dunikas pagastā, Rucavas novadā un Talsu ielā 112, Ventspilī Nodrošinājuma
valsts aģentūrai (izdevumiem precēm un pakalpojumiem);
13 025 lati – samazināti izdevumi no maksas pakalpojumiem un citiem pašu
ieņēmumiem atstarotāju, priekšmetu ar gaismu atstarojošiem elementiem, atstarojošo vestu,
lukturu, prožektoru un zižļu iegādei Valsts robežsardzes uzdevumu izpildei ceļu satiksmes
drošība paaugstināšanā (izdevumiem precēm un pakalpojumiem);
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78 587 lati – samazināti izdevumi no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu
naudas līdzekļu atlikuma uz 2012.gada 1.janvāri izmantošanai 2012.gadā (izdevumiem
precēm un pakalpojumiem);
21 950 latu – samazināti izdevumi kravas transportlīdzekļu reģistrācijas
nodrošināšanai valsts robežas šķērsošanai Terehovas robežšķērsošanas vietā līdz 2012.gada
31.decembrim (14 521 lats izdevumiem atlīdzībai, tai skaitā 11 337 lati izdevumiem
atalgojumam, 7429 lati izdevumiem precēm un pakalpojumiem);
23 764 lati – samazināti izdevumi Valsts robežsardzes Aviācijas pārvaldes
amatpersonas apmācībām cilvēku meklēšanas un glābšanas darbu veikšanai virs jūras ar
Valsts robežsardzes rīcībā esošajiem gaisa kuģiem un tehniskiem resursiem (izdevumiem
precēm un pakalpojumiem).
2.1.3. Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām/apakšprogrammām:
21 845 lati – iekšējā līdzekļu pārdale budžeta programmai 01.00.00 „Iekšlietu politikas
plānošana” sakarā ar centralizācijas pasākumu īstenošanu Iekšlietu ministrijā (izdevumiem
atlīdzībai, tai skaitā 17 604 lati izdevumiem atalgojumam);
25 015 lati – līdzekļu pārdale budžeta apakšprogrammai 02.03.00 „Vienotās sakaru un
informācijas sistēmas uzturēšana un vadība”, lai nodrošinātu Iekšlietu ministrijas informācijas
un komunikāciju tehnoloģiju centralizāciju (1,5 amata vietas pārdale –22 979 lati izdevumiem
atlīdzībai, tai skaitā 20 451 lats izdevumiem atalgojumam, 2036 lati izdevumiem precēm un
pakalpojumiem);
4835 lati – līdzekļu pārdale budžeta apakšprogrammai 38.05.00 „Veselības aprūpe un
fiziskā sagatavotība”, lai atbilstoši normatīvajiem aktiem nodrošinātu profesionālā sportista,
kurš nodarbojas ar Latvijas Republikas Nacionālās sporta padomes atbalstītiem sporta
veidiem, nodarbinātību Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centrā (1 amata vietas pārdale
– izdevumiem atlīdzībai, tajā skaitā 3864 lati izdevumiem atalgojumam);
71 590 latu – līdzekļu pārdale budžeta apakšprogrammai 40.02.00 „Nekustamais
īpašums un centralizētais iepirkums”, lai nodrošinātu Iekšlietu ministrijas nekustamo īpašumu
apsaimniekošanas centralizāciju (3 amata vietu pārdale – 12 330 latu izdevumiem atlīdzībai,
tai skaitā 9760 latu izdevumiem atalgojumam, 59 260 latu izdevumiem precēm un
pakalpojumiem);
34 810 latu – līdzekļu pārdale budžeta apakšprogrammai 06.01.00 „Valsts policija”
dalības Eiropas Savienības misijā Afganistānā (EUPOL AFGANISTAN) nodrošināšanai (23
861 lats izdevumiem atlīdzībai, tai skaitā 19 228 lati izdevumiem atalgojumam, 10 949 lati
izdevumiem precēm un pakalpojumiem);
590 latu – līdzekļu pārdale budžeta programmai 07.00.00 „Ugunsdrošība, glābšana un
civilā aizsardzība” komunālo un citu izdevumu segšanai saskaņā ar Ministru kabineta
2012.gada 5.novembra sēdē nolemto (prot.Nr.61, 16.§, 4.p.) (izdevumiem precēm un
pakalpojumiem);
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1 752 lati – līdzekļu pārdale budžeta apakšprogrammai 06.01.00 „Valsts policija”
komunālo un citu izdevumu segšanai saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 5.novembra
sēdē nolemto (prot.Nr.61, 16.§, 4.p.) (izdevumiem precēm un pakalpojumiem);
18 886 lati – līdzekļu pārdale budžeta apakšprogrammai 40.02.00 „Nekustamais
īpašums un centralizētais iepirkums”, lai nodrošinātu nekustamo īpašumu Rojā, Ostas ielā 1,
Pāvilostā, Dzintaru ielā 2A, Ventspilī, Ganību ielā 103 un Dārza ielā 6, Mērsragā, Lielā ielā
62 un Grobiņas novadā, "Cimdenieki", Lidostas ielā 8 apsaimniekošanu saskaņā ar Ministru
kabineta 2012.gada 5.novembra sēdē nolemto (prot.Nr.61, 16.§, 4.p.) (izdevumiem precēm un
pakalpojumiem);
244 635 lati – līdzekļu pārdale budžeta apakšprogrammai 02.03.00 „Vienotās sakaru
un informācijas sistēmas uzturēšana un vadība”, lai nodrošinātu atlīdzības izmaksu Iekšlietu
ministrijas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju speciālistiem, komunikācijas
tehnoloģiju (datortehnikas, sakaru aparatūras, perifēro iekārtu, printeru, multifunkcionālo
iekārtu, kopētāju, skeneru) uzturēšanu un videonovērošanas un tehnikas uzraudzības sistēmu
remontu un darbību saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 5.novembra sēdē nolemto
(prot.Nr.61, 16.§, 4.p.) (22 amata vietas pārdale – 175 615 lati izdevumiem atlīdzībai, tai
skaitā 141 525 lati izdevumiem atalgojumam, 69 020 latu izdevumiem precēm un
pakalpojumiem).
Palielinājums izdevumos: 5 482 998 lati
Ilgtermiņa saistības: 1 979 741 lats
1 321 463 lati – palielināti izdevumi pasākumam „Ēkas Daugavpilī, A.Pumpura ielā
105B nomas maksa” (izdevumiem precēm un pakalpojumiem);
658 278 lati – palielināti izdevumi ilgtermiņa saistību pasākumam „Latvijas
Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas demarkācija” (11 766 lati izdevumiem
precēm un pakalpojumiem, 646 512 lati izdevumiem pamatkapitāla veidošanai)
Prioritārie pasākumi un jaunās politikas iniciatīvas: 3 086 825 lati
2 882 042 lati – palielināti izdevumi atlīdzībai, lai nodrošinātu uzturdevas
kompensācijas integrēšanu amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi mēnešalgā saskaņā ar
Ministru kabineta 2012. gada 10.jūlija sēdē nolemto (prot.Nr.39, 45.§ 3.p.) (izdevumiem
atlīdzībai, tai skaitā 2 322 541 lats izdevumiem atalgojumam);
204 783 lati – palielināti izdevumi videonovērošanas un tehniskās uzraudzības sistēmu
remontam un darbības nodrošināšanai saskaņā ar Ministru kabineta 2012. gada 16.augusta
sēdē nolemto (prot.Nr.46, 11.§ 1.p.) (izdevumiem precēm un pakalpojumiem).
Citas izmaiņas: 416 432 lati
177 283 lati – palielināti izdevumi šķidrā kurināmā iegādei (izdevumiem precēm un
pakalpojumiem);
86 310 latu – palielināti izdevumi Valsts robežsardzes elektroniskās informācijas
sistēmas (REIS) uzturēšanai (izdevumiem precēm un pakalpojumiem);
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35 352 lati – palielināti izdevumi Robežapsardzības informācijas sistēmas „RAIS
2009” uzturēšanai (izdevumiem precēm un pakalpojumiem);
31 092 lati – palielināti izdevumi bezvadu datu pārraides tīkla Terehovas
robežšķērsošanas punktā un Zilupes dzelzceļa kontroles punktā uzturēšanai (izdevumiem
precēm un pakalpojumiem);
65 592 lati – palielināti izdevumi Videonovērošanas robežuzraudzības sistēmas
uzturēšanas nodrošināšanai (izdevumiem precēm un pakalpojumiem);
9 882 lati – palielināti izdevumi atbilstoši Ministru kabineta 2011. gada 21.oktobra
rīkojuma Nr.555 „Par pamatbudžeta apropriācijas pārdali starp Finanšu ministriju un Iekšlietu
ministriju” 2.punktam (izdevumiem precēm un pakalpojumiem);
10 921 lats – palielināti izdevumi komunālajiem pakalpojumiem saistībā ar pievienotās
vērtības nodokļa samazinājumu no 2012.gada 1.jūlija atbilstoši grozījumu likumā „Par valsts
budžetu 2012.gadam” ietekmei (izdevumiem precēm un pakalpojumiem).
2.1.4.Iekšējā līdzekļu pārdale starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām
kategorijām:
1 068 619 lati – līdzekļu pārdale starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām
kategorijām – samazināti izdevumi uzturdevas kompensācijai un attiecīgi palielināti izdevumi
atalgojumam – mēnešalgai, lai nodrošinātu uzturdevas kompensācijas integrēšanu
amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi mēnešalgā (MK 17.04.2012. prot.Nr.20 38.§ 9.p;
MK 10.07.2012. prot.Nr.39 45.§ 2., 3.p.);
14 750 latu – līdzekļu pārdale starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām
kategorijām – samazināti izdevumi precēm un pakalpojumiem un attiecīgi palielināti
izdevumi valsts budžeta transfertiem valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātajām
publiskajām personām un budžeta nefinansētām iestādēm noteiktam mērķim,, lai nodrošinātu
amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta pienākumu izpildei nepieciešamās
izglītības ieguvi un kvalifikācijas paaugstināšanu Rēzeknes Augstskolā;
32 000 latu – līdzekļu pārdale starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām
kategorijām – samazināti izdevumi pamatkapitāla veidošanai un attiecīgi palielināti izdevumi
precēm un pakalpojumiem, lai nodrošinātu FRONTEX aģentūras starptautisko operāciju
veiksmīgu norisi, iegādājoties speciālo aprīkojumu.

2.2 Sadarbības partneru finansēto programmu un ārvalstu ieguldījumu
programmu ietvaros īstenoto projektu rezultāti un līdzekļu izlietojums
Nr.
p/k

Plānotais Apgūts
Rezultāti
finansējums 2013.g.
Ls
SOLIDARITĀTES UN MIGRĀCIJAS PLŪSMU PĀRVALDĪBAS
PAMATPROGRAMMA
2007. – 2013. GADAM (IeM izsludinātie konkursi)
Ārējo robežu fonda 2012. gada programma
Projekts
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1.

2.

3.

4.

Nr.IA/VRS/EĀRF/20
12/2 “VIS ieviešana
robežkontroles
punktos”

1301734

101673 Projekta realizācijas beigu termiņš
2014.gada jūnijs
 veikta iepirkumu procedūra
iekārtu iegādei robežpārbaužu
veikšanai 1. un 2. līnijā bezvadu
datu pārraides tīklā;
 uzsākta bezvadu datu pārraides
tīkla ierīkošana (Kārsavas DzRKP,
Indras DzRKP, Grebņevas RKP,
Silenes RKP, Pāternieku RKP) un
paplašināšana (Zilupes DzRKP)
robežkontroles punktos;
 robežkontroles punktu 1. un 2.
līnijas personāls nodrošināts ar 79
datorkomplektiem un 13 monitoriem.
Nr.IA/VRS/EĀRF/20 116755
37526 Projekta realizācijas beigu termiņš
12/1 “Nacionālās
2014.gada jūnijs
ENTRY/EXIT
 uzsākta sarunu procedūra
sistēmas sasaiste ar
Nacionālās Entry/Exit sasaistei ar
SIS II”
Šengenas informācijas sistēmu (SIS
II);
 iegādātas iekārtas (cietie diski,
disku kastītes un operatīvās atmiņas)
nacionālajai Entry / Exit sistēmai.
Ārējo robežu fonda 2013. gada programma
Nr.IA/VRS/EĀRF/
2013/4
„Robežuzraudzības
mobilitātes
uzlabošana”

1948857

Projekta īstenošanas beigu termiņš
2015.gada februāris
 izsludināts iepirkums "Sauszemes
transportlīdzekļu piegāde Valsts
robežsardzes vajadzībām".
Eiropas Atgriešanās fonda ietvaros
Nr.IA/VRS/EAF/2011 113064
105867  Notika 36 nelegālo imigrantu
/3 Atbalsts piespiedu
piespiedu izraidīšana (uz Afganistānu,
izraidīšanas pasākumu
Albāniju, Alžīriju, Armēniju,
organizēšanai un
Baltkrieviju, Etiopiju, Ēģipti, Ganu,
pilnveidošanai”
Gruziju, Irāku, Kirgizstānu, Krieviju,
Pakistānu, Somāliju, Turciju, Ukrainu
un Uzbekistānu,;
 uzlabotas 26 Valsts robežsardzes
izraidīšanas procesā iesaistīto
amatpersonu zināšanās un praktiskās
iemaņas;
 nodrošināta aizturēto nelegālo
305,14
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5.

6.

Nr.IA/VRS/EAF/2012
/2013/4 “Atbalsts
piespiedu izraidīšanas
pasākumu
organizēšanai un
pilnveidošanai”

237 698

Nr.IA/VRS/EAF/
2013/1 „Atgriešanās
jomā iesaistīto Valsts
robežsardzes
darbinieku
kapacitātes
stiprināšana”

168 200

imigrantu izmitināšana;
 iegādāti medicīniskie
palīgmateriāli (gumijas cimdi,
aizsarghalāti, sejas maskas un
dezinfekcijas līdzekļi), lai nodrošinātu
Valsts robežsardzes amatpersonu, kas
konvojē izraidāmās personas,
aizsardzību no tiešas kontaktēšanās ar
infekcijas avotiem;
 veikta Valsts robežsardzes
amatpersonu vakcinēšana.
54088 Projekta īstenošanas beigu termiņš
2015.gada 30.jūnijs.
 notika 20 nelegālo imigrantu
piespiedu izraidīšanas pasākumi
(Alžīrija, Gambija, Gruzija, Gvineja,
Irāka, Nigērija, Šrilanka, Turcija);
 veikta Valsts robežsardzes
amatpersonu vakcinēšana;
 uzlabotas 10 robežsargu
profesionālās iemaņas;
 nodrošināti tulkošanas pakalpojumi
aizturētajiem ārzemniekiem.
36327,69 Projekta īstenošanas termiņš beigu
termiņš 2015. gada maijs.
 organizēta sanāksme „Neaizturēto
izraidāmo ārzemnieku izmitināšana un
uzturēšana sociālo pakalpojumu
sniedzēju telpās”;
 organizēta sanāksme „Savstarpējās
sadarbības stiprināšana starp Latvijas
Republikas kompetentajām iestādēm
un ārvalstu vēstniecībām, kā arī ar
Starptautisko Migrācijas organizāciju
ārzemnieku atgriešanas jomā”;
 iegādāta aprīkojums:
datorkomplekti – 20 gab., monitori –
43 gab., portatīvie datori – 7 gab.,
mobilie telefoni – 42 gab.; digitālie
diktofoni – 8 gab., datorkrēsli – 7 gab.;
 7 VRS amatpersonas uzlabojušas
angļu valodas zināšanas;
 sagatavota īslaicīgās aizturēšanas
izolatora telpu (Rūdolfa ielā 5, Rīgā)
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renovācijas tehniskā specifikācija;
 noslēgts līgums par VRS
amatpersonu apmācībām „D1”
kategorijas iegūšanai: Liepājā (VRS
VEP 1 cilv.), Rīgā (VRS RIP 3 cilv.),
Daugavpilī (VRS DAP 2 cilv.);
 organizētas konvojnieku
apmācības (72 cilv.);
 iegādāts aprīkojums:
kondicionieris, dators (videomateriālu
informācijas ierakstīšanai),
programmnodrošinājums
(videomateriālu informācijas
ierakstīšanai), videonovērošanas
kameras (lidmašīnas, mikroautobusu
maketos un auditorijā).
Eiropas Bēgļu fonds 2011.gadaa un 2012.gada programmu ietvaros
7.

Nr.IA/VRS/EBF/2011
/2 „Valsts
robežsardzes
kapacitātes
stiprināšana veicot
darbības ar patvēruma
meklētājiem”
2011.gada programma

73671

35489

8. Nr.IA/VRS/EBF/2012/
2013/2 „Valsts
robežsardzes
kapacitātes
stiprināšana veicot
darbības ar patvēruma
meklētājiem”
2012.gada programma

75140

32058

Projekta īstenošanas rezultātā:
 veikta mutiskā tulkošana (479
stundas);
 veikta dokumentu rakstiskā
tulkošana (140 lapas);
 nodrošināta ēdināšana (108
personām);
 nodrošināti transporta pakalpojumi
(nobraukti 17 917 km);
 iegādāti higiēnas un pirmās
nepieciešamības piederumi (39
personām);
 nodrošināta virszemes TV
abonēšana (3 televizoriem).
Projekta realizācijas beigu termiņš
2015.gada jūnijs.
 veikta mutiskā tulkošana (287
stundas);
 veikta dokumentu rakstiskā
tulkošana (103 lapas);
 nodrošināta ēdināšana (146
personām);
 sniegti medicīniskie pakalpojumi
(2 personām);
 iegādāti higiēnas un pirmās
nepieciešamības piederumi (95
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personām);
 veikta DNS ekspertīze (1
personai);
 abonēta virszemes TV (3
televizoriem);
 nosūtīts 1 patvēruma meklētājs uz
atbildīgo dalībvalsti;
 organizēts seminārs „Aizsardzības
nepieciešamības identificēšana grupu
(masveida) ierašanās gadījumos un
komunikācija robežšķērsošanas
punktos”, kur 28 VRS amatpersonas
pilnveidoja profesionālās zināšanas.
Eiropas Kopienas izsludinātie konkursi
Ārējo robežu fonda ietvaros
9. Nr.HOME/2012/EBF 357 414
0
Starp Valsts robežsardzi un Eiropas
X/CA/2013
EUR
Komisiju tika parakstīts granta
līgums par projekta īstenošanu.
„Latvijas Republikas,
Projekta īstenošanas termiņš
Lietuvas Republikas
2014.gada 2. janvāris – 2016. gada 2.
un Igaunijas
janvāris.
Republikas
imigrācijas sakaru
virsnieku punkta
attīstības turpināšana
Baltkrievijas
Republikā un
Gruzijā”
10. Nr.HOME/2011/EBF 119094
89855
Turpināta sakaru virsnieka punkta
X/CA/2006 Latvijas
attīstība Krievijā (Maskavā).
Republikas, Lietuvas
Republikas un
Igaunijas Republikas
sakaru virsnieku
punkta izveidošana
Krievijas Federācijā
11. Nr.IA/VRS/EĀRF/20 507 424
100542  izveidots Nacionālās koordinācijas
12/2013/7 „Esošās
centrs, kas nodrošina informācijas
Valsts robežsardzes
apmaiņu nacionālajā un ES līmenī;
"zaļās robežas"
 uzsākta 20 VRS informācijas
kontroles sistēmas
apstrādes un vadības operacionālo
attīstība un
mezglu un 20 vadības serveru
integrācija Eiropas
izvietošanas Viļakas, Daugavpils un
robežu novērošanas
Ludzas pārvaldēs un Valsts
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sistēmā
(EUROSUR)".

robežsardzes koledžā plānošana;
 uzsākta datu pārraides kanālu
kapacitātes tehniskā izpēte;
 izstrādātas Nacionālās robežas
uzraudzības un kontroles sistēmas
tehniskās specifikācijas;
 izremontētas Nacionālā
koordinācijas centra (NKC) telpas un
serveru telpas;
 uzstādīta NKC datortehnika,
mēbeles, sadzīves un biroja tehnika.
Eiropas Reģionālās attīstības fonds
12. Nr.3DP/3.2.2.1.1./09/ 500 000 431121,  izstrādāta Robežapsardzības
IPIA/IUMEPLS/024
83
informācijas sistēma “RAIS 2009”.
„Robežapsardzības
informācijas sistēmas
“RAIS 2009”
izstrāde"

2.3 Publiskie pakalpojumi - speciālo caurlaižu izsniegšana
Personām, kuras sasniegušas 15 gadu vecumu, uzturoties pierobežas joslā gar Latvijas
Republikas – Krievijas Federācijas valsts robežu un Latvijas Republikas – Baltkrievijas
Republikas valsts robežu, ir nepieciešama speciālā caurlaide, izņemot, ja persona ir
deklarējusi dzīvesvietu minētajā teritorijā, persona pārvietojas pa valsts autoceļiem, kas šķērso
minēto teritoriju, vai persona (valsts iestādes darbinieks (amatpersona)) veic dienesta
pienākumus minētajā teritorijā.
2013.gadā Valsts robežsardzes amatpersonas izsniegušas 14 751 speciālo caurlaidi.
Viļakas pārvaldē izsniegtas 2 416 speciālās caurlaides (29 pastāvīgās un 2 387
terminētās caurlaides), Daugavpils pārvaldē izsniegtas 6 975 speciālās caurlaides (26
pastāvīgās un 6 949 terminētās caurlaides), Ventspils pārvaldē izsniegtas 19 terminētās
caurlaides, Ludzas pārvaldē izsniegtas 4 305 speciālās caurlaides (22 pastāvīgās un 4 283
terminētās caurlaides), Rīgas pārvaldē izsniegtas 860 speciālās caurlaides (4 pastāvīgās un
856 terminētās caurlaides), savukārt Galvenās pārvaldes Nacionālajā koordinācijas centrā
izsniegtas 257 terminētās caurlaides.

2.4 Vadības un darbības uzlabošanas sistēmas Valsts robežsardzes efektīvas
darbības nodrošināšanai
Lai nodrošinātu kvalitatīvu Valsts robežsardzes funkciju izpildi, kā viens no iekšējās
kontroles elementiem Valsts robežsardzē tika realizēti kontroles pasākumi.
2013.gadā visās Valsts robežsardzes struktūrvienībās tika veiktas 185 plānotās un 3147
neplānotās pārbaudes.
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Valsts robežsardzē tika veikta Iekšlietu ministrijas veikto auditu un Valsts kontroles
revīziju rezultātā noteikto ieteikumu ieviešana un tās uzraudzība. 2013.gadā Valsts
robežsardzē Iekšlietu ministrijas auditu ietvaros tika ieviests 31 ieteikums.
Lai identificētu un novērstu dienesta pienākumu pildīšanas traucējošos apstākļus, kā arī
iespējamos korupcijas riskus, Valsts robežsardzē tika organizēti Valsts robežsardzes
struktūrvienību personāla valsts amatpersonu deklarācijas pārbaudes pasākumi.

2.5 Valsts robežsardzes darbības rezultāti
2.5.1. Nelikumīga valsts robežas šķērsošana
Nelegālās imigrācijas risku 2013.gadā raksturoja nelikumīga „zaļās” robežas
šķērsošana un robežas šķērsošana, izmantojot viltotus un svešus ceļošanas dokumentus.
Latvijas Republika nelegālajiem imigrantiem no trešajām valstīm 2013.gadā joprojām
nebija mērķa valsts. Galvenās mērķa valstis trešo valstu piederīgajiem, kuri šķērsoja Latvijas
Republiku tranzītā, bija Zviedrija, Somija, Norvēģija un Vācija. Galvenie nelegālo imigrantu
nelikumīgas ieceļošanas un uzturēšanās veidi - modi operandi - 2013.gadā bija:
 nelikumīga „zaļās” robežas šķērsošana (Gruzijas, Vjetnamas, Ēģiptes pilsoņi);
 viltotu ceļošanas dokumentu izmantošana (Sīrijas, Irānas, Gruzijas, Turcijas
pilsoņi);
 ļaunprātīga patvēruma procedūras izmantošana (Gruzijas pilsoņi);
 Šengenas vīzu, kas saņemtas sniedzot nepatiesu informāciju par ieceļošanas
mērķiem, izmantošana (NVS valstu un Sīrijas pilsoņi).
2013.gadā Latvijas Republikas ārējo robežu kopumā šķērsoja vairāk kā 4,4 milj.
personu, no tām robežas šķērsošanas noteikumus pārkāpa 6 639 personas (0,15 % no visiem
robežas šķērsotājiem). 2012.gadā robežas šķērsošanas noteikumus pārkāpa 0,13 % no visiem
robežas šķērsotājiem.
2013.gadā par nelikumīgu valsts robežas šķērsošanu tika aizturēti 97 trešo valstu
pilsoņi, kas ir par 50,5 % mazāk nekā 2012.gadā (2012.gadā – 190).
2013.gadā par nelikumīgu „zaļās” robežas šķērsošanu virzienā no Krievijas vai
Baltkrievijas uz Latviju Valsts robežsardzes amatpersonas aizturēja 49 trešo valstu pilsoņus
(2012.gadā VRS aizturēja 79 trešo valstu pilsoņus), tajā skaitā: 30 Gruzijas, 10 Vjetnamas, 4
Ēģiptes, 3 Sīrijas, 1 Ukrainas pilsoni un 1 personu bez noteiktas valstspiederības.
Uz Latvijas – Krievijas „zaļās” robežas aizturēti 14 trešo valstu piederīgie, uz Latvijas
– Baltkrievijas robežas – 35 trešo valstu piederīgie.
2.5.2. Viltotu dokumentu izmantošana
2013.gadā Valsts robežsardze ir konstatējusi 78 viltotus ceļošanas dokumentus.
(2012.gadā – 133 personas, 183 dokumenti). 46 personas aizturētas robežas šķērsošanas vietās
uz ārējās robežas, 15 personas ar viltotiem ceļošanas dokumentiem konstatētas, veicot
mērķpārbaudes iekšējo robežu tuvumā, profilēšanu ostās un lidostā „Rīga”.
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Kopā pērn aizturēta 61 persona ar viltotiem vai svešiem ceļošanas dokumentiem –
personu identifikācijas ID kartēm, uzturēšanās atļaujām, pasēm un citiem dokumentiem, kas
pierāda uzturēšanās likumību Šengenas zonas valstīs.
Sauszemes robežkontroles punktos aizturētas 5 personas – robežšķērsošanas vietās uz
Latvijas – Krievijas robežas aizturēti 3 Palestīnas un 1 Krievijas pilsonis, kas izmantoja
viltotus ceļošanas dokumentus, savukārt uz Latvijas – Baltkrievijas robežas ar viltotiem
ceļošanas dokumentiem aizturēts 1 Gruzijas pilsonis. Lidostas „Rīga” robežkontroles punktā
par viltotu ceļošanas dokumentu izmantošanu aizturēti 34 trešo valstu pilsoņi – 16 Sīrijas, 4
Irānas, 4 Gruzijas, 2 Turcijas, 2 Irākas, 1 Vācijas, 1 Lietuvas, 1 Ukrainas, 1 Krievijas, 1
Eritrejas pilsonis un 1 persona bez noteiktas valstspiederības, savukārt Kārsavas dzelzceļa
robežkontroles punktā konstatēti 4 Palestīnas un 2 Sīrijas pilsoņi ar viltotiem ceļošanas
dokumentiem.
2013. gadā atklātas:
 31 viltota vai sveša pase: 11 Zviedrija, 4 Francijas, 4 Alžīrijas, 4 Sīrijas, 2 Lietuvas,
1 Venecuēlas, 1 Vācijas, 1 Izraēlas, 1 Ganas, 1 Bulgārijas un 1 Irākas pase;
 21 viltota uzturēšanās atļauja: 8 Zviedrijas, 5 Grieķijas, 3 Šveices, 3 Dānijas, 1
Beļģijas un 1 Norvēģijas uzturēšanās atļauja;
 18 viltotas personas apliecības (ID kartes): 8 Lietuvas, 3 Zviedrijas, 2 Rumānijas, 1
Slovākijas, 1 Portugāles, 1 Polijas, 1 Vācijas un 1 Venecuēlas personas apliecība;
 7 viltotas vīzas: 3 Vācijas, 2 Francijas, 1 Spānijas un 1 Polijas vīza;
 1 viltota robežas šķērsošanas atzīme, kas apliecina uzturēšanās Eiropas Savienībā un
Šengenas zonā likumību.
Jāatzīmē, ka 2013.gadā pieauga robežsargu atklāto viltotu transportlīdzekļu dokumentu
un vadītāju apliecību skaits. Kopā 2013.gadā, šķērsojot valsts robežu, tika konstatētas un
aizturētas 133 personas (2012.gadā – 118), kas uzrādīja 141 transportlīdzekļu dokumentu
(2012.gadā – 126) (a/m reģistrācijas apliecības, OCTA un a/m vadītāju apliecības) ar
viltojumu pazīmēm.
2.5.3. Ieceļošanas atteikumi un vīzu anulēšana/atcelšana
2013.gadā robežas šķērsošanas vietās atteikta ieceļošana 1 946 trešo valstu
piederīgajiem (2012.gadā – 1688). Visbiežāk ieceļošanas atteikuma iemesli bija: ceļošana bez
vīzas vai uzturēšanās atļaujas – 1 189 reizes, nespēja pamatot ieceļošanu vai persona nebija
apdrošināta – 560 gadījumos (šis iemesls salīdzinājumā ar 2012.gadu (311 gadījumi)
pieaudzis gandrīz 2 reizes). 56 gadījumos atteikuma iemesls bija tas, ka persona bija iekļauta
Šengenas informācijas sistēmā (SIS) vai Latvijas Republikas liegumu sarakstā, 13 gadījumos
atteikuma iemesls bija viltota ceļošanas dokumenta izmantošana, 16 gadījumos - viltotas vīzas
vai uzturēšanās atļaujas izmantošana, 155 gadījumos ieceļošanas atteikuma iemesls bija
nederīgu ceļošanas dokumentu izmantošana, 54 gadījumos – personas nevarēja uzrādīt
pietiekamus finanšu līdzekļus, lai uzturētos Eiropas Savienībā, bet 5 gadījumos tika
konstatēts, ka persona 6 mēnešu laikā jau 3 mēnešus bija uzturējusies Eiropas Savienības
dalībvalstu teritorijā.
Kopumā atskaites periodā ieceļošana Latvijā tika atteikta 692 Krievijas, 294 Gruzijas,
230 Baltkrievijas, 103 Kirgizstānas, 88 Tadžikistānas, 65 Kazahstānas, 61 Kiribati, 59
Ukrainas, 59 Uzbekistānas, 28 Moldovas, 23 Sīrijas, 23 Armēnijas, 21 Indijas, 21 Turcijas, 21
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Korejas, 18 Izraēlas, 18 Azerbaidžānas, 17 Vjetnamas, 13 Madagaskaras, 8 Mongolijas, 7
Palestīnas, 6 Hondurasas, 6 ASV, 4 Kanādas, 4 Kolumbijas, 4 Nigērijas, 4 Turkmenistānas, 3
Irānas, 3 Irākas, 2 Austrālijas, 2 Japānas, 2 Ķīnas, 2 Marokas, 2 Nepālas, 2 Senegālas, 2
Serbijas, 1 Albānijas, 1 Čīles, 1 Kubas, 1 Ganas, 1 Gvinejas, 1 Gambijas, 1 Horvātijas, 1
Indonēzijas, 1 Libānas, 1 Lībijas, 1 Maurīcijas, 1 Pakistānas, 1 Paragvajas, 1 Ruandas, 1
Togo, 1 Ugandas pilsonim un 12 personām bez noteiktas valstspiederības.
2013.gadā par 80 % pieauga ieceļošanas atteikumu skaits gadījumos, kad nevar
pamatot ieceļošanas mērķi (t.sk. nav veselības apdrošināšanas polises) un par 13 % –
gadījumos, kad nav vīzas vai uzturēšanās atļaujas.
Veicot robežpārbaudes 2013.gadā, Valsts robežsardzes amatpersonas turpināja
konstatēt gadījumus, kad trešo valstu piederīgie Šengenas vīzas saņemšanai sniedza
nepatiesas ziņas par ieceļošanas un uzturēšanās mērķi.
2013.gadā Valsts robežsardzes amatpersonas, veicot robežpārbaudi, anulēja Šengenas
valstu vīzas 114 trešo valstu piederīgajiem, kuri vīzas saņemšanai bija deklarējuši nepatiesus
ieceļošanas mērķus. Visbiežāk vīzas tika anulētas Krievijas Federācijas pilsoņiem (31),
Vjetnamas (17), Uzbekistānas (14),
Azerbaidžānas (7) valsts piederīgajiem.
Visbiežāk anulētas tika Lietuvas Republikas (41), Latvijas Republikas (37), Itālijas (11),
Polijas (10) , Grieķijas (7) vīzas.
2.5.4. Imigrācijas kontroles laikā konstatētie pārkāpumi valsts iekšienē
2013.gadā Valsts robežsardzes struktūrvienības, kas veica imigrācijas kontroli valsts
iekšienē, konstatēja 1 551 pārkāpumu, kas saistīti gan ar ārzemnieku, gan Latvijas Republikas
valstspiederīgo uzturēšanos Latvijas Republikā (2012.gadā – 1 227). Uzturēšanās nosacījumu
pārkāpumi konstatēti 1 256 ārzemniekiem (2012.gadā – 859), no kuriem 1 031 bija trešo
valstu, bet 225 citu ES valstu piederīgie.
Imigrācijas likuma 51.panta kārtībā tika aizturēti 175 ārzemnieki (2012.gadā – 206), no
tiem piespiedu kārtā tika izraidīti 33 ārzemnieki (2012.gadā – 57). 1 793 ārzemniekiem,
kuriem tika konstatēta uzturēšanās nosacījumu pārkāpšana (gan valsts teritorijā, gan izbraucot
no valsts), tika izdoti rīkojumi ārzemnieka labprātīgai izbraukšanai no valsts (2012.gadā – 1
763).
2013.gadā valsts iekšienē konstatēto pārkāpumu skaits salīdzinājumā ar 2012.gadu
pieauga par 22 %. Uz tranzītceļiem konstatēto pārkāpumu skaits samazinājās par 25 %.
Pārkāpumu skaits valsts iekšienē veidoja 39 % no kopējā imigrācijas kontrolē atklāto
pārkāpumu skaita (2012.gadā – 28%).
Valsts iekšienē konstatēto pārkāpumu analīze liecina, ka 2013.gadā ir pieaudzis
konstatēto pārkāpumu skaits, kas saistīts ar nelikumīgu nodarbinātību (2012.gadā – 63,
2013.gadā – 147) un ārzemnieku uzturēšanos bez derīga personas apliecinoša dokumenta.
Lielāko uzturēšanās nosacījumu pārkāpēju grupu (70 %) no visiem pārkāpējiem veidoja NVS
valstu pilsoņi. Citu ES valstu (galvenokārt, Lietuvas un Igaunijas valstspiederīgie) sastāda 19
% no visām personām, kurām konstatēti uzturēšanās nosacījumu pārkāpumi.
Uzturēšanās bez vīzas vai uzturēšanās atļaujas sastāda 22 % no ārzemnieku
izdarītajiem uzturēšanās nosacījumu pārkāpumiem, savukārt, ārzemnieku uzturēšanās bez
derīga personu apliecinoša dokumenta vai nereģistrēšanās PMLP – ap 70 % no visiem
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pārkāpumiem. Šie pārkāpumi neveidoja nelegālās imigrācijas risku un, galvenokārt, bija
saistīti ar personu neuzmanību, neievērojot personu apliecinoša dokumenta derīguma termiņu
vai pārkāpjot ārzemniekiem noteiktos reģistrācijas noteikumus. Tomēr jāatzīmē, ka nelegālās
nodarbinātības jomā pieaugošais konstatēto pārkāpumu skaits, kā arī pārkāpēju
valstspiederības liecina, ka tuvākā nākotnē noteiktu valstu piederīgajiem Latvijas Republika
nelegālās imigrācijas jomā var kļūt par mērķa valsti.
Kopumā var secināt, ka būtiskākās uzturēšanās nosacījumu pārkāpēju grupas Latvijas
Republikā veidoja nelikumīgi nodarbinātie ārzemnieki – 147 personas, un ārzemnieki, kas
uzturējās valstī bez vīzas vai uzturēšanās atļaujas – 232 personas, no tiem tikai 18 trešo valstu
piederīgos (9 Krievijas Federācijas, 5 Ukrainas, 2 Armēnijas un 2 Baltkrievijas pilsoņus) var
uzskatīt par personām, kas apzināti ilgstoši nelikumīgi uzturējās bez vīzas vai uzturēšanās
atļaujas.
VRS Aizturēto ārzemnieku izmitināšanas centrā 2013.gadā bija ievietoti 40 aizturētie
ārzemnieki (2012.gadā – 71) un 166 patvēruma pieprasītāji (2012.gadā – 136). Vidēji viens
patvēruma meklētājs Aizturēto ārzemnieku izmitināšanas centrā uzturējās 12 dienas, par
nelikumīgu robežas šķērsošanu vai uzturēšanos valstī aizturētie ārzemnieki līdz viņu
izraidīšanai izmitināti vidēji 20 dienas.
Valsts robežsardze savā darbībā, organizējot un veicot ārzemnieku uzturēšanās kontroli
valsts teritorijā un brīvas pārvietošanas tiesību ievērošanas kontroli pie iekšējām robežām,
turpināja pievērst pastiprinātu uzmanību uz riska analīzi balstītiem imigrācijas kontroles
pasākumiem uz galvenajiem valsts tranzīta ceļiem iekšējo robežu tuvumā.
Pārbaudes uz tranzīta ceļiem tika pastiprinātas gadījumos, ja Valsts drošības iestāžu
rīcībā bija informācija par ekstrēmistiski noskaņotu personu ierašanos no citām valstīm, kas
var apdraudēt valsts iekšējo drošību, kā arī Eiropas Savienības organizēto kopīgu operāciju
laikā, kuru mērķis ir apkarot nelegālo imigrāciju un pārrobežu noziedzību Šengenas zonas
iekšienē.
Tiešā iekšējo robežu tuvumā imigrācijas kontroles pasākumi netika veikti, izņemot
gadījumus, kad Valsts robežsardzes struktūrvienību rīcībā bija informācija, kas nosaka
nepieciešamību veikt pārbaudes kopā ar kaimiņvalsts robežsardzes struktūrvienībām.
2013.gadā Valsts robežsardzes struktūrvienības, veicot imigrācijas kontroli uz
tranzītceļiem, ostās un lidostā „ Rīga”, pārbaudīja 333 067 personas un 114 230 automašīnas.
Analizējot pārkāpēju valstspiederību, var secināt, ka, lai gan kopumā konstatēto
pārkāpumu skaits ir ievērojams, tomēr absolūto vairākumu (98,8 %) pārkāpēju veido
kaimiņvalstu valstspiederīgie un trešo valstu pilsoņi ar kaimiņvalstu (ES valstu) uzturēšanās
atļaujām.
Vienlaikus Valsts robežsardzes rīcībā esošā informācija liecina, ka kontroles trūkums
uz iekšējām robežām tiek izmantots nelegālajai migrācijai Šengenas zonas iekšienē.
Vjetnamas pilsoņi pēc nelikumīgas „zaļās” robežas (Igaunijas – Krievijas) šķērsošanas no
Igaunijas caur Latviju tiek pārvietoti tālāk uz Lietuvu un Poliju. Gruzijas pilsoņi, kas pametuši
patvēruma pieprasītāju izmitināšanas centrus Latvijā un Lietuvā, tiek pārvietoti gan uz
Igauniju, gan Lietuvu. Atsevišķos gadījumos Valsts robežsardzes amatpersonas aizturēja
Gruzijas pilsoņus, kas patvaļīgi bija atstājuši patvēruma meklētāju centru, un tādi 2013.gadā
bija 9 Gruzijas pilsoņi. Kopumā 2013.gadā PMLP patvēruma meklētāju centru «Mucenieki»
patvaļīgi bija atstājuši 79 patvēruma pieprasītāji.
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2.5.5. Ieguldījums valsts drošības nodrošināšanā
2013.gadā robežas šķērsošanas vietās un valsts iekšienē Valsts robežsardzes
struktūrvienībās, veicot robežkontroli vai imigrācijas kontroli aizturēja 88 tiesībsargājošo
iestāžu meklēšanā esošas personas: 68 Latvijas Republikas, 5 Lietuvas Republikas, 4
Krievijas Federācijas, 2 Igaunijas Republikas, 2 Ukrainas un 1 Moldovas pilsoni, kuri nodoti
Valsts policijai, 1 Latvijas pilsoni, kurš nodots Drošības policijai, savukārt par meklēšanā
esošu 3 Latvijas Republikas un 2 Lietuvas Republikas pilsoņu konstatēšanu informēti
meklēšanas iniciatori.
Meklēšanā esošo personu aizturēšanā būtiskas izmaiņas, salīdzinājumā ar 2012.gadu
nav konstatētas, vidēji mēnesī tiek konstatētas 8 – 9 meklēšanā esošās personas.
2.5.6. Ieguldījums ēnu ekonomikas apkarošanā
Lai sniegtu atbalstu citām tiesību aizsardzības iestādēm, kuru pamatfunkcija ir cīņa pret
akcīzes preču nelikumīgu apriti, Valsts robežsardze 2013.gadā turpināja cīņu pret cigarešu un
alkohola kontrabandu un to nelegālu tirdzniecību Latvijā.
2013.gadā Valsts robežsardze gan uz valsts robežas, gan arī savas kompetences
ietvaros valsts iekšienē patstāvīgi vai sadarbībā ar citām tiesībsargājošām iestādēm konstatēja
272 akcīzes preču nelikumīgas pārvietošanas gadījumus, kuru laikā aizturēja un izņēma
11 493 152 dažādu marku cigaretes, 1070 litrus degvielas un naftas produktu, 462,3 litrus
alkoholisko dzērienu.
18 no iepriekš minētajiem gadījumiem tika konstatēti uz „zaļās robežas”, no kuriem uz
Latvijas – Baltkrievijas „zaļās” robežas tika konstatēti 11 gadījumi un atklātas 2 950 000
kontrabandas cigaretes, bet uz Latvijas – Krievijas „zaļās” robežas tika konstatēti 7 gadījumi
un izņemtas 820 000 kontrabandas. Kopā uz „zaļās robežas” aizturētas 3 770 000 gab.
cigarešu, 5 gadījumos tika atklāta cigarešu pārvietošana pāri Daugavai ar plostiem (kopā
2 010 000 gab. cigarešu).
Atklāto cigarešu kontrabandas gadījumu skaits robežkontroles punktos lielāks bija uz
Latvijas – Krievijas valsts robežas – 168 gadījumi, bet atklāto cigarešu daudzums – 481 672
cigaretes. Savukārt atklāto cigarešu kontrabandas gadījumu skaits robežkontroles punktos uz
Latvijas – Baltkrievijas robežas – 31 gadījums, bet izņemto kontrabandas cigarešu daudzums
– 4 512 940 cigaretes.
2013.gadā robežas šķērsošanas vietās vislielākais tabakas kontrabandas izstrādājumu
skaits konstatēts Indras dzelzceļa robežkontroles punktā: konstatēti 16 nelikumīgas tabakas
ievešanas mēģinājumi, kopā atklāti 5 445 600 pārvietotu cigarešu. Vislielākais ievesto
cigarešu skaits atklāts 2013.gada 17.maijā, kad sadarbībā ar Valsts policiju un Muitu Indras
DzRKP atklātas ogļu vagonos paslēptas 115 kastes ar cigaretēm (1 150 000 cigarešu).
2013.gadā Valsts robežsardzē uzsākti 26 kriminālprocesi (2012.gadā – 19): 2
kriminālprocesi pēc Krimināllikuma 221.panta pirmās daļas „Par alkoholisko dzērienu vai
tabakas izstrādājumu nelikumīgu uzglabāšanu, pārvietošanu (pārvadāšanu) vai realizāciju, ja
tā rezultātā radīts būtisks kaitējums”, kā arī 24 kriminālprocesi pēc Krimināllikuma 190.panta
– Kontrabanda. Norādītajos kriminālprocesos kriminālprocesuālo darbību rezultātā izņemts
4 364 840 cigarešu. Par preču nelikumīgu pārvietošanu Valsts robežsardze uzsāka 61
administratīvā pārkāpuma lietu.
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2.5.7. Ieguldījums ceļu satiksmes nodrošināšanā
2013.gadā Valsts robežsardzes amatpersonas, veicot robežkontroli un imigrācijas
kontroli, konstatēja 3049 pārkāpumus, kas saistīti ar transporta līdzekļu izmantošanu.
Galvenokārt, 2013.gadā konstatēts, ka:
 tika izmantotas viltotas transporta līdzekļa reģistrācijas apliecības – 43 gadījumi;
 tika izmantotas viltotas valsts numuru zīmes – 29 gadījumi;
 izmanīts (pārsists) automašīnas VIN numurs – 69 gadījumi;
 tika izmantotas viltotas vadītāja apliecības – 81 gadījums;
 transporta līdzekļa vadītājs atrodas alkohola reibumā – 37 gadījumi;
 transporta līdzekļa vadītājam ir atņemtas transporta līdzekļa vadīšanas tiesības – 65
gadījumi;
 tika izmantotas automašīnas, kurām nav OCTA polises – 657 gadījumi;
 tika izmantotas automašīnas, kurām nav veikta tehniskā apskate – 524 gadījumi;
 tika izmantotas automašīnas, kurām nebija vismaz viena no valsts numura zīmēm – 231
gadījums;
 automašīnu vadītāji uzrādīja pagaidu Tehniskās apskates talonus, kas nedod tiesības
šķērsot valsts robežu – 206 gadījumi;
 transporta līdzekli vadīja personas, kurām bija piemērots vadīšanas tiesību izmantošanas
aizliegums (gada laikā nav nomaksāts uzliktais naudas sods, pārkāpts Ceļu satiksmes likuma
30. panta otrās daļas 3.punkts (202) vai tiesības nav atgūtas noteiktā kārtībā, jo ir savākts
maksimālais pārkāpumu uzskaites punktu skaits, pārkāpts Ceļu satiksmes likuma 30. panta
otrās daļas 5. punkts (4)) - 206 gadījumi;
 transporta līdzekļa vadītājs nevarēja uzrādīt vadītāja apliecību (nebija līdzi) – 178
gadījumi;
 transporta līdzekļa vadītājs nevarēja uzrādīt transporta līdzekļa reģistrācijas apliecību
(nebija līdzi) – 124 gadījumi;
 automašīna nav aprīkota ar sezonai atbilstošām riepām – 88 gadījumi;
 transporta līdzeklis nav reģistrēts noteiktā kārtībā, nav reģistrācijas apliecības vispār – 43
gadījumi.
2.5.8. Jūras robežuzraudzības rezultāti
Izmantojot Valsts robežsardzes kuģošanas līdzekļus, 2013.gadā veikti 355
robežuzraudzības uzdevumi, to laikā tika nokuģotas 46 800 jūras jūdzes, no tām 8 048 jūras
jūdzes tika nokuģotas, apsekojot īpaši svarīgos uzraudzības kvadrātus, bet 38 752 jūras
jūdzes, apsekojot svarīgos kvadrātus, atpazīti 316 kuģošanas līdzekļi, identificēti 883
kuģošanas līdzekļi, bet pārbaudīti 280 kuģošanas līdzekļi. Jūras robežuzraudzība 2013.gadā
tika veikta arī izmantojot mobilos novērošanas kompleksus un Valsts robežsardzes
lidaparātus.
2013.gadā palīdzība (atbalsts) citām institūcijām vai personām tika sniegta 70 reizes, 9
gadījumos izņemti 15 nelikumīgi zvejas rīki ar kopējo garumu 597 metri, ņemta dalība 20
mācībās un operācijās, tajās pavadīta 191 stunda un nokuģota 961 jūras jūdze, 12 gadījumos
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ņemta dalība Operatīvās rīcības plāna cilvēku meklēšanai un glābšanai MRCC atbildības
rajonā operācijās, tajās pavadītas 34 stundas un nokuģotas 318 jūras jūdzes.
Atskaites periodā konstatēti 12 pārkāpumi jūras robežuzraudzības rajonā, no tiem 2
pārkāpumi saistīti ar kuģa ekspluatāciju, ja tas ir nokomplektēts ar apkalpi, kas neatbilst
normatīvo aktu prasībām, 8 pārkāpumi saistīti ar kuģošanas līdzekļu satiksmi iekšējos ūdeņos,
bet 2 pārkāpumi, kuru izskatīšana nav Valsts robežsardzes kompetencē.
2.5.9. Robežuzraudzība no gaisa
Ar Valsts robežsardzes gaisa kuģiem 2013.gadā nolidotas 827 stundas 55 minūtes tai
skaitā:
Nr.
p.k.
1.
2.
3.
4.
6.

Darbība

Nolidotas stundas

Valsts robežas apsekošana (sauszemes un jūras robeža)
Mācību un treniņlidojumi
Pārlidojumi
Testa lidojumi
Citi

390 st. 55 min.
175 st. 00 min.
76 st. 05 min.
59 st. 00 min.
126 st. 45 min.

2013.gadā Valsts robežsardzes gaisa kuģi piedalījās meklēšanas un glābšanas operācijās,
kā rezultātā atrasts un izglābts 1 cilvēks.
2.5.10. Dienesta suņu izmantošana
2013.gadā Valsts robežsardzes Dienesta suņu reģistrā reģistrēti 120 suņi un kucēni,
starp tiem ir pēdu meklēšanas suņi, narkotisko vielu, personu, sprāgstvielu meklēšanas suņi,
kā arī personu meklēšanas un aizsardzības suņi.
2013.gadā dienesta suņi tika izmantoti 6 342 (2012.gadā – 7 970) reizes un 55 035
(2012.gadā – 55 194) stundas.
Tika pārbaudītas 9 353 (2012.gadā – 14 793) automašīnas, 59 (2012.gadā – 37)
vilcieni, 341 (2012. gadā – 166) peldošais līdzeklis un 21 670 bagāžas vienības lidostā
„Rīga”.

Valsts robežas pārkāpēju aizturēšana
Valsts robežas pārkāpumu konstatēšana
Konvojēšana
Narkotisko vielu atklāšana
Preču kontrabandas atklāšana
Sniegta palīdzība citām tiesībsargājošām institūcijām

2012
13
40
15
11
11
43

2013
8
11
40
4
34
92
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2.5.11. Kriminālizmeklēšana
2013.gadā Valsts robežsardzes kriminālizmeklēšanas struktūrvienības veica operatīvos
pasākumus informācijas iegūšanai, operatīvās un kriminālprocesuālās darbības par
noziedzīgiem nodarījumiem, kas saistīti ar valsts robežas nelikumīgu šķērsošanu, personu
nelikumīgu pārvietošanu pāri valsts robežai vai nelikumīgu uzturēšanos valstī, kā arī
robežsargu kā valsts amatpersonu izdarītiem noziedzīgiem nodarījumiem.
Turpinājās sadarbība ar citām Latvijas tiesībsargājošām institūcijām, Eiropas
Savienības valstu attiecīgām robežsardzes struktūrvienībām, kā arī tika attīstīta profesionālā
sadarbība ar Krievijas Federācijas un Baltkrievijas robežsardzes dienestiem.
Īstenojot sadarbību tika organizēta kopējā operācija, kuras ietvaros, atstrādājot
maršruta Krievija – Igaunija – Latvija – Lietuva – Polija shēmu, Polijā veikta sešu Vjetnamas
pilsoņu un divu pārvietotāju, Latvijas un Krievijas pilsoņu, aizturēšana, savukārt realizējot
citu kopīgu operāciju, Lietuvas – Polijas pierobežā aizturēti divi Armēnijas pilsoņi, kuri veica
sešu Vjetnamas pilsoņu pārvietošanu.
2013.gadā aizturēta personu grupa, kura nodarbojās ar Gruzijas pilsoņu nelikumīgu
pārvietošanu no Latvijas uz citām Eiropas Savienības valstīm. Kopumā konstatēts, ka šī
personu grupa 3 gadījumos pāri valsts robežai nelikumīgi pārvietoja 9 Gruzijas pilsoņus.
2013.gadā Valsts robežsardzes kriminālizmeklēšanas struktūrvienībās uzsākti 229
kriminālprocesi (2012.gadā – 222), no tiem par:
 dokumentu viltošanu un viltotu dokumentu izmantošanu – 160 (2012.gadā – 183);
 personu nelikumīgu pārvietošanu pāri valsts robežai – 3 (2012.gadā – 3);
 identitātes slēpšanu – 9 (2012.gadā – 4);
 valsts robežas nelikumīgu šķērsošanu – 19 (2012.gadā – 1);
 kukuļņemšanu – 3 (2012.gadā – 2);
 muitošanai pakļauto preču nelikumīgu pārvadāšanu, tajā skaitā: pāri „zaļai” robežai
– 28 (2012.gadā – 19);
 kukuļdošanu – 4 (2012.gadā – 1);
 citiem noziedzīgiem nodarījumiem – 3 (2012.gadā – 6).
2013.gadā Valsts robežsardze uz prokuratūru ar ierosinājumu kriminālvajāšanas
uzsākšanai nosūtījusi 126 (2012.gadā – 116) krimināllietas, pret 140 (2012.gadā – 133)
personām, tai skaitā pret 7 Valsts robežsardzes amatpersonām.
Tika izbeigti 70 kriminālprocesi (2012.gadā – 137), no kuriem 18 izbeigti uz
nereabilitējošiem apstākļiem (2012.gadā – 114).
2.5.12. Administratīvā prakse
2013.gadā kopā administratīvi sodītas 6832 personas, kurām piemēroti administratīvie
sodi par kopējo summu Ls 400 284 (2012.gadā tika administratīvi sodīta 7271 persona par
kopējo summu Ls 331 038).
Visbiežāk, atskaites periodā, tika konstatētas un administratīvi sodītas personas
(fiziskās vai juridiskās) par:
 uzturēšanos Latvijas Republikā bez derīga ceļošanas dokumenta (1 130 personas);
 uzturēšanos Latvijas Republikā bez derīgas vīzas, uzturēšanās atļaujas (580
personas);
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 valsts robežas joslas, pierobežas joslas, pierobežas vai robežšķērsošanas vietas
režīma pārkāpšanu (246 personas);
 tādu valstu pilsoņu pārvadāšanu, kuras nav Eiropas Savienības vai Eiropas
Ekonomikas zonas dalībvalstis, no šīm valstīm uz Latvijas Republiku, ja minētajām personām
nav Latvijas Republikas valsts robežas šķērsošanai nepieciešamo ceļošanas dokumentu un ja
to veicis pārvadātājs ar jūras, gaisa vai sauszemes transportu (36 gadījumi).
2.5.13. Vīzu izsniegšana
Kopā 2013.gadā valsts robežsardzes struktūrvienības izsniedza 3 116 vīzas, savukārt
2012.gadā tika izsniegtas 4 004 vīzas.
Ieceļošanas vīzas, galvenokārt, tika izsniegtas jūrniekiem, kuri pēc norakstīšanās no
kuģa šķērso Latvijas teritoriju tranzītā uz savu mītnes zemi vai arī jūrniekiem, kuri šķērso
Latvijas teritoriju tranzītā, lai nokļūtu uz kuģa, kā arī tika izsniegtas bezmaksas ieceļošanas
vīzas humānu apsvērumu dēļ.
Nr.
p.k.

Izsniegto vīzu skaits

Valsts robežsardzes struktūrvienība

2012.gadā

2013.gadā

1.

Rīgas ostā un lidostā

2935

2394

2.

Ventspils un Liepājas ostās

927

583

3.

robežšķērsošanas vietās uz Latvijas –
Baltkrievijas valsts robežas
robežšķērsošanas vietās uz Latvijas –
Krievijas valsts robežas

116

118

26

21

4004

3116

4.
5.

Kopā

2.5.14. Starptautiskā sadarbība
Starptautiskās sadarbības jomā pasākumi 2013.gadā tika realizēti saskaņā ar iepriekš
noslēgtajiem sadarbības plāniem.
2013.gada Latvijas Republikas vārdā tika parakstīts Latvijas Republikas valdības un
Baltkrievijas Republikas valdības līgums par Latvijas – Baltkrievijas robežas režīmu, Latvijas
Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības līgums par Latvijas – Krievijas valsts
robežšķērsošanas vietām, kā arī noslēgts līgums par sadarbību robežapsardzības jautājumos
starp Latvijas Republikas Valsts robežsardzi un Armēnijas Republikas Nacionālās drošības
dienestu.
2013.gada Valsts robežsardze, parakstot partnerības deklarācijas, vienojās par projekta
HOME/2012//ISEC/FP/C1/4000003828 „Veiksmīga pārrobežu sadarbības modeļa
īstenošana”, kura ietvaros Valsts robežsardzes amatpersonas piedalījās kopīgās patrulēšanas
teorētiskās un praktiskās mācībās, kā arī notika pieredzes apmaiņa par patruļas
nodrošinājumu,
tehnisko
un
speciālo
līdzekļu
pielietošnu,
un
projekta
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HOME/2012/ISEC/AG/4000004316 „TURNSTONE”, kura mērķis ir turpināt veiksmīgo
reģionālo sadarbību un cīņu ar pārrobežas noziedzību reģionā, ar Somijas (Helsinki),
Igaunijas (Tallina), Latvijas (Rīga), Lietuvas (Klaipēda) un Zviedrijas (Stokholma)
robežsardzes iestādēm, realizēšanu.
Tāpat 2013.gadā tika parakstīti trīs saprašanās memorandi – starp Ungārijas Iekšlietu
ministriju, Latvijas Valsts robežsardzi, Polijas Valsts robežsardzi, Rumānijas Iekšlietu
ministriju, Slovākijas Iekšlietu ministriju un Starptautisko migrācijas politikas attīstības
centru par EuropeAid projekta „DCI-MIGR/2013/283-399 „Austrumu partnerības sadarbība
cīņā ar nelegālo migrāciju – atbalsta sniegšana Prāgas procesa rīcības plāna ieviešanā – EaPSIPPAP”” īstenošanu un novērtēšanu, starp Latvijas Republikas Valsts robežsardzi, Igaunijas
Republikas Policijas un robežsardzes pārvaldi un Lietuvas Republikas Iekšlietu ministrijas
Valsts robežsardzes dienestu par sakaru virsnieka punktu darbību Krievijā (2013.gada
16.novembrī) un starp Igaunijas Republikas Policijas un robežsardzes pārvaldi, Latvijas
Republikas Valsts robežsardzi, Lietuvas Republikas Iekšlietu ministrijas Valsts robežsardzes
dienestu un Somijas Robežsardzi par sakaru virsnieka punkta darbību Ukrainā un Moldovā.
Sadarbības ietvaros ar Starptautiskās Migrācijas organizāciju pērn Valsts robežsardzes
amatpersonas piedalījās 2 pasākumos pieredzes apmaiņai brīvprātīgās atgriešanas un
reintegrācijas jomā.
Latvijas prezidentūras laikā Baltijas Ministru padomes Robežapsardzības vecāko
amatpersonu komitejas (BMP) Rīcības plāna ietvaros Valsts robežsardzes amatpersonas
piedalījās 10 pasākumos – semināros, pieredzes apmaiņas vizītēs, kā arī ekspertu tikšanās,
savukārt Somijas prezidentūras laikā Baltijas jūras reģiona robežkontroles sadarbības
konferences (BSRBCC) ietvaros tika nodrošināta Valsts robežsardzes dalība 14 ekspertu
sanāksmēs un semināros.
Pērn Valsts robežsardze aktīvi iesaistījās arī Eiropas Komisijas Austrumu partnerības
(Eastern Partnership) Integrētās robežu pārvaldības iniciatīvas projekta, kura mērķa valstis ir
Moldova, Ukraina, Baltkrievija, Gruzija, Armēnija un Azerbaidžāna, realizēšanā.
Tāpat tika turpināta dalība Eiropas Komisijas finansētajā projektā „Robežpārvaldības
spēju pilnveidošana Ninotsminda – Bavra robežkontroles punktā starp Gruziju un Armēniju”,
„Austrumu partnerības sadarbība cīņā pret nelegālo migrāciju – Prāgas procesa rīcības plāna
īstenošana”, kā arī nodrošināta Valsts robežsardzes ekspertu dalība robežsardzes atbalsta
misijā Moldovā – Ukrainā (EUBAM), Robežu pārvaldības Vidusāzijā programmas
(BOMCA), Eiropas Komisijas pārvaldībā esošās Tehniskās palīdzības un informācijas
apmaiņas programmas (TAIEX) un PMLP realizētā projekta „Atbalsts Azerbaidžānas
Republikas Migrācijas dienesta darbinieku profesionālajai izaugsmei” aktivitātēs.
2013.gadā tika nodrošināta Valsts robežsardzes amatpersonu dalība Apvienotās
Latvijas – Krievijas darba grupas par jautājumiem cīņā pret nelegālo migrāciju 8.sēdē
Krievijā, Sanktpēterburgā. Šīs darba grupas ietvaros Krievijā notika arī ekspertu pieredzes
apmaiņas vizīte readmisijas jautājumos.
Pērn organizētas trīs Latvijas – Krievijas Robežu darba grupas sēdes un ekspertu
tikšanās.
Kopumā 2013.gadā tika organizēti 233 Valsts robežsardzes amatpersonu komandējumi
uz ārzemēm, kā arī 69 reizes Valsts robežsardzē tika uzņemtas ārvalstu delegācijas.
Papildus jau minētai starptautiskai sadarbībai Valsts robežsardzes amatpersonas ir
iesaistītas arī starptautiskajās misijās. 2 Valsts robežsardzes amatpersonas atrodas Eiropas
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Savienības novērošanas misijā Gruzijā (EUMM Georgia), kuras uzdevums ir novērot
konfliktā iesaistīto pušu darbību un sešu punktu vienošanās ievērošanu Gruzijā, tajā skaitā
Dienvidosetijā un Abhāzijā, 1 Valsts robežsardzes amatpersona pildīja padomdevēja
robežpolicijas jautājumos pienākumus Eiropas Savienības Policijas misijā Afganistānā
(EUPOL Afghanistan), savukārt misijas sakaru virsnieka un robežsardzes/policijas vadības
speciālista pienākumus pildīja 1 Valsts robežsardzes amatpersona Eiropas Savienības robežu
atbalsta misijā Ukrainā un Moldovā (EUBAM).
Atskaites periodā tika turpināts Valsts robežsardzes sakaru virsnieka darbs Krievijā, kā
arī veikti vairāki sagatavošanās pasākumi sakaru virsnieku nosūtīšanai uz Baltkrieviju un
Gruziju.
2013.gadā 136 Valsts robežsardzes amatpersonas tika iesaistītas FRONTEX Aģentūras
kopējās operācijās.
Pērn Valsts robežsardzes amatpersonas piedalījās:
4 sauszemes kopējās operācijās:
 Kopējā operācijā „POSEIDON 2012 pagarinājums /2013 Land” tika iesaistīti 40 VRS
pārstāvji (11 iesaistes), 3 mobilās novērošanas kompleksi (MNK) (janvāris – septembris; 2
MNK pa 3 mēnešiem un, 1 MNK 2 mēnešus) un 7 dienesta suņi. Kopējās operācijas
uzņēmējvalsts ir Grieķija/Bulgārija un operācijas mērķis ir nodrošināt sauszemes robežu
uzraudzību, izmantojot dalībvalstu tehnisko aprīkojumu un ekspertus, lai samazinātu
nelegālās imigrācijas draudus uz ārējām sauszemes robežām.
 Kopējā operācijā „JUPITER 2013” tika iesaistīti 2 VRS pārstāvji (1 iesaiste) un
uzņemti 7 vieseksperti un 2 FRONTEX pārstāvji (projekta vadītājs un JORA sistēmas
eksperts). Kopējās operācijas uzņēmējvalstis ir Somija/Polija, Latvija/Lietuva,
Polija/Slovākija un Ungārija/Rumānija un tās mērķis ir palielināt operacionālās sadarbības
koordināciju starp Eiropas Savienības dalībvalstīm un operācijā iesaistītajām trešajām valstīm,
lai paaugstinātu robežu kontroles efektivitāti Austrumeiropas reģionā.
 Kopējā operācijā „NEPTUNE 2013” tika iesaistīti 2 VRS pārstāvji (1 iesaiste).
Kopējās operācijas uzņēmējvalsts ir Ungārija/Horvātija un operācijas mērķis ir palielināt
operacionālās sadarbības koordināciju starp Eiropas Savienības dalībvalstīm un operācijā
iesaistītajām trešajām valstīm, lai paaugstinātu robežu kontroles efektivitāti Austrumeiropas
reģionā.
 Kopējā operācijā „COORDINATION POINTS 2013” tika iesaistīts 1 VRS pārstāvis (1
iesaiste). Kopējās operācijas uzņēmējvalsts ir Moldova un operācijas mērķis ir uzlabot robežu
pārvaldības koordināciju starp Eiropas Savienības dalībvalstīm un trešajām valstīm, kā arī
nodrošināt informācijas apmaiņu reālā laika režīmā.
2 jūras kopējās operācijās:
 kopējā operācijā „POSEIDON 2012 pagarinājums / 2013 Sea” tika iesaistīti 68 VRS
pārstāvji (janvāris – decembris), 2 MNK (jūnijs - oktobris), 1 MNK (janvāris – decembris) un
1 kuteris (janvāris – marts; jūlijs - novembris). Kopējās operācijas uzņēmējvalsts ir Grieķija
un tās mērķis ir nodrošināt jūras robežu uzraudzību, izmantojot dalībvalstu tehnisko
aprīkojumu un ekspertus, lai samazinātu nelegālās imigrācijas draudus uz Grieķijas ārējām
jūras robežām.
 kopējā operācijā „MINERVA 2013” tika iesaistīts 1 VRS pārstāvis. Kopējās operācijas
uzņēmējvalsts ir Spānija un tās mērķis ir nodrošināt jūras robežu uzraudzību, izmantojot
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dalībvalstu tehnisko aprīkojumu un ekspertus, lai samazinātu nelegālās imigrācijas draudus uz
Spānijas ārējām jūras robežām.
Fokus punktos (Gaiss/ Jūra/Sauszeme) tika iesaistīti 18 VRS pārstāvji (Gaisa FP - 3
VRS pārstāvji, Jūras FP - 3 VRS pārstāvji, Sauszemes FP - 12 VRS pārstāvji), uzņemti 7
vieseksperti (2 Gaisa FP; 5 Sauszemes FP). Operācijas galvenie mērķi ir uzlabot robežu
pārvaldības koordināciju, nodrošināt informācijas apmaiņu reālā laika režīmā.
1 atgriešanas sektora kopējā operācijā – „ATTICA 2013” tika iesaistīts 1 VRS
pārstāvis. Kopējās operācijas uzņēmējvalstis ir Bulgārija un Grieķija un tās mērķis – sniegt
atbalstu Bulgārijas iestādēm nelegālo imigrantu, kuri ieradušies pa sauszemi, identificēšanā un
atgriešanā.
1 gaisa sektora kopējā operācijā – „MIZAR 2013” tika iesaistīti 2 VRS pārstāvji.
Kopējās operācijas uzņēmējvalstis ir Vācija un Nīderlande, operācijas galvenais mērķis –
nelegālās imigrācijas apkarošana uz Eiropas Savienības gaisa robežām, pievēršot īpašu
uzmanību Ziemeļāfrikas (Maroka, Tunisija, Alžīrija, Lībija, Ēģipte), tuvo un vidējo Austrumu
(Sīrija, Palestīna, Irāka, Irāna, Afganistāna), kā arī Armēnijas un Pakistānas pavalstnieku
grupām.
Ātrās reaģēšanas operācija „REX 2013” tika organizēta pamatojoties uz Ungārijas
un Rumānijas pieprasījumiem, laikā no 2013.gada 16. jūlija līdz 12. augustam, ar mērķi sniegt
atbalstu Ungārijas un Rumānijas varas iestādēm, samazināt nelegālās imigrācijas draudus uz
Ungārijas un Rumānijas ārējām sauszemes robežām. Tajā tika iesaistīts 1 VRS pārstāvis.

3. Personāls
3.1 Personāla mainība
Salīdzinot ar 2012.gadu, līdz 2013.gada 31.decembrim Valsts robežsardzē amatu skaits
samazināts par 35 amatiem. Uz 2013.gada 31.decembri Valsts robežsardzē bija 2 684 amata
vietas, tajā skaitā 2 375 amatpersonu un 309 darbinieku amata vietas. Pērn vidēji Valsts
robežsardzē dienēja (strādāja) 2 436 personas, tostarp 913 sievietes un 1 523 vīrieši. 45 %
Valsts robežsardzes personāla 2013.gadā bija augstākā izglītība, savukārt 55 % - vidējā
izglītība. Aizvadītajā gadā vidēji Valsts robežsardzē dienēja (strādāja) 27 personas vecumā
līdz 19 gadiem, 747 personas vecumā no 20 līdz 29 gadiem, 816 personas vecumā no 30 līdz
39 gadiem, 711 personas vecumā no 40-49 gadiem, 113 personas vecumā no 50 līdz 59
gadiem un 22 personas vecākas par 60 gadiem.
2013.gadā Valsts robežsardzē pieņemtas dienestā / darbā 182 (no citām IeM sistēmas
iestādēm vai IeVP – 7, VRK – 111, dienestā – 22, darbā – 42) personas (2012.gadā – 188 (no
citām IeM sistēmas iestādēm vai IeVP – 9, VRK – 92, dienestā – 17, darbā – 68) personas) un
atvaļinātas no dienesta / pārceltas uz citu iestādi / atbrīvotas no darba – 230 personas
(2012.gadā – 241 persona). Pērn no dienesta disciplīnas pārkāpumu dēļ atvaļinātas 12
amatpersonas, pārceltas dienesta turpināšanai uz citām Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādēm
vai Tieslietu ministrijas Ieslodzījuma vietu pārvaldi – 16 amatpersonas, veselības stāvokļa dēļ
no dienesta atvaļinājušās 14 amatpersonas, no dienesta pēc pašu vēlēšanās atvaļinājusies 51
amatpersona, sakarā ar noteiktā vecuma sasniegšanu vai izdienas laika sasniegšanu
atvaļinājušās 30 amatpersonas, atvaļinātas sakarā ar amata likvidāciju vai amatpersonu skaita
samazināšanu – 4 amatpersonas, savukārt citu iemeslu dēļ (darbinieku uzteikumi, pārbaudes
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laika neizturēšana, u.t.t.) atvaļinātas (atlaistas) 103 personas.

3.2 Studijas un mācību process
2013.gadā Valsts robežsardzes koledžu absolvējuši 18 pilna laika un 19 nepilna laika
studējošie, iegūstot pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības diplomus un kvalifikāciju
„Valsts robežsardzes jaunākais virsnieks”. 2013. gadā studijām Valsts robežsardzes koledžā
imatrikulēti 40 studējošie (2012.gadā – 36) – 20 pilna laika un 20 nepilna laika studējošie.
Pērn Valsts robežsardzes koledžā 87 robežsargi (2012.gadā – 101) apguvuši
profesionālo tālākizglītības programmu „Robežapsardze” un ieguvuši kvalifikāciju „Valsts
robežsardzes inspektors”. Profesionālās tālākizglītības programmas „Robežapsardze” apguvei
2013.gadā tika uzņemtas 104 personas (2012.gadā – 89).
Saskaņā ar VRK un Izglītības kvalitātes valsts dienesta 2012.gada 25.jūlijā noslēgto
Deleģēšanas līgumu Nr.3-24/275, Valsts robežsardzes koledža pērn veica Valsts robežsardzes
amatpersonu ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences
novērtēšanas pasākumus, proti, robežsargiem, kuri vēlējās novērtēt profesionālo kompetenci
profesionālās kvalifikācijas „Valsts robežsardzes inspektors” (3.kvalifikācijas līmenis)
ieguvei, tika nodrošinātas bezmaksas konsultācijas un organizēts profesionālās kvalifikācijas
eksāmens profesionālās kompetences novērtēšanai (identisks valsts noslēguma
pārbaudījumam profesionālās tālākizglītības programmas „Robežapsardze” noslēgumā).
Kvalifikācija „Valsts robežsardzes inspektors” tika piešķirta 69 Valsts robežsardzes
amatpersonām.

3.3 Kvalifikācijas paaugstināšana un profesionālā pilnveide
2013.gadā savu profesionalitātes līmeni, apgūstot dažādas kvalifikācijas
paaugstināšanas programmas, paaugstināja 1 024 amatpersonas (2012.gadā – 988
amatpersonas):
 „Konvojnieku kvalifikācijas celšanas apmācības programma” (70 stundas) – 72
amatpersonas;
 kvalifikācijas paaugstināšanas programma „Robežapsardze” (5 dienas) – 70
amatpersonas;
 „Valsts robežsardzes instruktoru kvalifikācijas paaugstināšanas programma” (76
stundas) – 69 amatpersonas;
 profesionālās pilnveides programma „Personāla vadība” (20 stundas) – 25
amatpersonas;
 „Robežsarga profesionālās sagatavošanas kursa programma” (1 mēnesis) – 106
amatpersonas;
 kvalifikācijas paaugstināšanas programma „Robežpārbaude” (72 stundas) – 42
amatpersonas;
 „Valsts robežsardzes koledžas ievadstudiju programma” (74 stundas) – 11
amatpersonas;
 profesionālās pilnveides programma „Valsts robežsardzes struktūrvienību
amatpersonu, kuras iesaistītas jūras robežuzraudzībā, apmācība pirms dalības FRONTEX
Aģentūras kopējās operācijās” (1 nedēļa) – 31 amatpersona;
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 kvalifikācijas paaugstināšanas programma „Sauszemes robežas uzraudzība” (70
stundas) – 58 amatpersonas;
 profesionālās pilnveides programma „Valsts robežsardzes kuģošanas līdzekļu
personāla apmācība” (2 nedēļas) – 17 amatpersonas;
 kvalifikācijas paaugstināšanas programma „Pirmā līmeņa dokumentu izpētes
speciālists” (40 stundas) – 81 amatpersona, ts.k. 3 NBS amatpersonas;
 kvalifikācijas paaugstināšanas programma „Cilvēku tirdzniecības novēršana un
apkarošana. Instruktoru apmācības programma” (2 dienas) – 18 amatpersonas;
 kvalifikācijas paaugstināšanas programma „Automatizētās pirkstu nospiedumu
identifikācijas sistēmas (AFIS) operators” (18 stundas) – 56 amatpersonas;
 kvalifikācijas
paaugstināšanas
programma
„Administratīvais
process.
Administratīvās tiesības” (40 stundas) – 40 amatpersonas, t.sk. 2 NBS amatpersonas;
 kvalifikācijas paaugstināšanas programma „Robežsargu rīcība konstatējot valsts
robežas nelikumīgas šķērsošanas pazīmes” (24 stundas) – 73 amatpersonas, t.sk. 1 NBS
amatpersonas;
 kvalifikācijas paaugstināšanas programma „Otrā līmeņa dokumentu izpētes
speciālists” (30 stundas) – 80 amatpersonas;
 kvalifikācijas paaugstināšanas programma „Kuģošanas līdzekļu tehniskā personāla
apmācība” (1 nedēļa) – 15 amatpersonas;
 kvalifikācijas paaugstināšanas programma „Zagto transportlīdzekļu atklāšana
1.līmenis” (18 stundas) – 81 amatpersona;
 kvalifikācijas paaugstināšanas programma „Valsts robežsardzes operatīvās vadības
struktūrvienību speciālistu apmācība jūras robežuzraudzības jautājumos” (40 stundas) – 14
amatpersonas;
 kvalifikācijas paaugstināšanas programma „Profilēšana un intervēšana” (8 stundas)
– 54 VID Muitas amatpersonas;
 profesionālās pilnveides programma „Šaušanas instruktors” (72 stundas) – 11
amatpersonas.

4. Komunikācija ar sabiedrību
2013.gadā Valsts robežsardzes amatpersonas regulāri sniegušas atbildes un
organizējušas intervijas ar plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem, kā arī gatavojušas informāciju par
Valsts robežsardzes darbību un būtiskākajiem notikumiem Valsts robežsardzē.
Atskaites periodā sabiedrība tika informēta par Valsts robežsardzes aktualitātēm –
sagatavotas un nosūtītas plašsaziņas līdzekļiem 428 relīzes (2012.gadā – 494), kā arī
sagatavota informācija par Valsts robežsardzes statistikas datiem.
Valsts robežsardze ar masu mēdiju starpniecību veicināja robežsargu profesijas
popularizēšanu izglītības iestādēs un sabiedrībā – regulāri gatavoja, sūtīja plašsaziņas
līdzekļiem un ievietoja Valsts robežsardzes mājas lapā informāciju par plānotajām
uzņemšanām Valsts robežsardzes koledžā un VRK Robežsargu skolā. Pērn robežsargi
dažādās izglītības iestādēs regulāri organizēja informatīvos pasākumus – vadīja iepazīšanās
lekcijas, rādīja dienesta suņu paraugdemonstrējumus, kā arī prezentēja jaunāko tehniku un
specaprīkojumu.
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Robežsargi piedalījās tādās Vislatvijas akcijās kā Ēnu diena, Lielā talka, Eiropas
mīļdzīvnieku nakts 2013, Atvērto durvju diena un Donoru diena, Nordea Rīgas maratons
2013, Lāpu skrējiens – apkārt Latvijai, Dziesmu un deju svētku zīmes logo iedziedāšana, kā
arī līdzdarbojās Valsts policijas rīkotajā pasākumā bērniem „Tava droša vasara”, Rīgā.
2013.gadā tika organizēti vairāki vēstures atceres un valstiskās audzināšanas pasākumi,
iesaistot robežsardzes veterānus, pierobežas iedzīvotājus, skolēnus, pašvaldības pārstāvjus un
Valsts robežsardzes koledžas kadetus. Pasākumi tika veltīti Latvijas Brīvvalsts robežsargu
brigādes komandiera L. Bolšteina 125.dzimšanas dienai un nāves dienai, Masļenku traģēdijā
kritušajiem robežsargiem, pieminot robežsardzes sagrāves dienas baisos notikumus, kā arī
kopā ar Latvijas brīvvalsts robežsargu bērniem tika iestādīti 3 koki „Likteņdārzā” – nacistiskā
un komunistiskā okupācijas režīma upuru piemiņas vietā.
Aizvadītajā gadā tika sagatavotas un ievietotas Valsts robežsardzes mājas lapā 7
intervijas ar esošajiem un bijušajiem robežsargiem, kā arī organizētas vēsturnieces Edītes
Sondovičas vizīte Valsts robežsardzes koledžā, pēc kā tapa vairākas intervijas ar robežsardzes
pārstāvjiem Nacionālo Bruņoto spēku žurnālā „Tēvijas sargs”.
Pērn ārzemju delegācijām, kas apmeklēja Valsts robežsardzi novadītas 11 ekskursijas
pa Vecrīgu, Valsts robežsardzes atbildīgajām amatpersonām par sadarbību ar masu medijiem
organizēts apmācību seminārs „Svarīgākais sadarbībā ar masu medijiem un sabiedriskās
attiecības”, savukārt Drošības policijas Pretterorisma centra pārstāvju organizētajā IeM
komunikatoru savstarpējās sadarbības formāta „Dialogs” ietvaros tika nolasītas 2 lekcijas par
„VRS sadarbību ar žurnālistiem” Vidzemes augstskolas, RSU un LU Komunikācijas zinātņu
fakultātes studentiem – topošajiem žurnālistiem.

5. Nākamajā gadā plānotie pasākumi
Izpildot Latvijas Republikas likumdošanā noteiktās funkcijas, Valsts robežsardze
nākamajam gadam ir izvirzījusi šādus prioritāros uzdevumus:
 Nodrošināt robežas nelikumīgas šķērsošanas un nelegālās imigrācijas apdraudējuma
veidam un apjomam atbilstošu dienesta organizāciju un pamatfunkciju izpildi pieejamo
resursu ietvaros;
 nodrošināt Latvijas Republikas valsts robežas integrētās pārvaldības koncepcijā un IeM
darbības stratēģijā 2013.-2015.gadam ietverto pasākumu realizāciju;
 pilnveidot un attīstīt Valsts robežsardzes amatpersonu profesionālās sagatavošanas un
izglītošanas sistēmu, veikt darbības ar mērķi īstenot Latvijas robežsargu dalību FRONTEX
Kopīgā maģistra grāda studiju programmā;
 pilnveidot struktūru un iekšējās kontroles mehānismus ar mērķi nodrošināt pilnvērtīgu
un stabilu Valsts robežsardzes centralizētās finansiāli – saimnieciskās un personālvadības
sistēmas darbību;
 turpināt Valsts robežsardzes efektīvu dalību FRONTEX kopējās operācijās un
starptautiskajās misijās;
 turpināt iekšējās kontroles sistēmas stiprināšanu ar mērķi paaugstināt korupcijas
apkarošanas un korupcijas risku mazināšanas pasākumu realizācijas efektivitāti;
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 realizēt Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas robežjoslas
infrastruktūras izveidošanas pasākumus;
 nodrošināt Valsts robežsardzes tehniskā nodrošinājuma un mobilitātes uzlabošanu,
aktīvi piesaistot un efektīvi realizējot ES struktūrfondu projektus;
 realizēt sagatavošanās pasākumus Latvijas ES Prezidentūras 2015.gadā un Valsts
robežsardzes prezidentūras BSRBCC 2016.gadā nodrošināšanai.
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6. Kontaktinformācija
Valsts robežsardze
Adrese: Rūdolfa iela 5, Rīga, LV-1012
e-pasts: kanceleja@rs.gov.lv; robezsardze@rs.gov.lv

Valsts robežsardzes priekšnieks Normunds Garbars
Tālr. 67075602, fakss: 67075637
e-pasts: normunds.garbars@rs.gov.lv

VRS Galvenā pārvalde
VRS Galvenās pārvaldes priekšnieks Ivars Zālītis
Tālr. 67075604, fakss: 67075750
e-pasts: ivars.zalitis@rs.gov.lv

VRS GP AP Koordinācijas un sabiedrisko attiecību nodaļa
Tālr. 67075617, 67075739
e-pasts: jevgenija.poznaka@rs.gov.lv; kristine.petersone@rs.gov.lv

Operatīvais dežurants
Tālr. 67075616, fakss: 67075600
e-pasts: od@rs.gov.lv

VRS Rīgas pārvalde

VRS Ludzas pārvalde

VRS Ventspils pārvalde

Tālr. 67323994, fakss: 67326084
e-pasts: rip_od@rs.gov.lv

Tālr. 65703910, fakss: 65703900
e-pasts: ludza_dn@rs.gov.lv

Tālr. 63604800, fakss: 63663727
e-pasts: vep.od@rs.gov.lv

VRS Viļakas pārvalde

VRS Daugavpils pārvalde

VRS Aviācijas pārvalde

Tālr. 64501927, fakss: 64501920
e-pasts: vip.od@rs.gov.lv

Tālr. 65403777, fakss: 65403700
e-pasts: dap.od@rs.gov.lv

Tālr. 65703988, fakss: 65703982
e-pasts: aviacija@rs.gov.lv

Valsts robežsardzes koledža
Tālr. 64603690, fakss: 64603681
e-pasts: vrk.od@rs.gov.lv
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