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Cien. lasītāj,
Saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 5.maija
noteikumiem Nr. 413 ”Noteikumi par gada
publiskajiem pārskatiem” Valsts robežsardze
sabiedrības vērtējumam sniedz pārskatu par Valsts
robežsardzes veikumu un darba rezultātiem
2014.gadā.
Analizējot Valsts robežsardzes darbību iepriekšējā
gadā, secināms, ka nospraustās prioritātes 2014.
gadam esam veiksmīgi īstenojuši.
2014.gadā paveiktais apliecina, ka esam strādājuši atbilstoši izvirzītajiem mērķiem un
pilnībā nodrošinājuši pamatfunkciju izpildi - valsts robežas apsardzību atbilstoši Eiropas
Savienības ārējām robežām izvirzītajām prasībām.
Atklāto nelikumīgas valsts robežas šķērsošanas gadījumu skaits liecina par
robežsargu augsto sagatavotību un profesionalitāti, veicot dienesta pienākumus. Iepriekšējā
gadā bez ievērības nepalika arī preču nelikumīgas pārvietošanas pāri valsts robežai
apkarošana, kā arī amatnoziegumu izskaušana Valsts robežsardzē.
Varam lepoties arī ar Valsts robežsardzes panākumiem starptautiskās sadarbības
jomā, ko īstenojam jau vairākus gadus. Latvijas robežsargi ne tikai nodrošina savas valsts
robežas drošību, bet arī, sniedz atbalstu citām Eiropas Savienības dalībvalstīm robežas
kontrolē, stiprina attiecības ar trešajām valstīm un sniedz atbalstu to attīstībā, kā arī
rezultatīvi piedalās FRONTEX aģentūras organizētajās kopējās operācijās, galvenokārt uz
Grieķijas – Turcijas robežām.
Kopumā savā darbībā 2014.gadā esam mērķtiecīgi un efektīvi izmantojuši mūsu
rīcībā esošos resursus un līdzekļus.

Valsts robežsardzes priekšnieks
ģenerālis

N. Garbars
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1. Pamatinformācija
1.1. Valsts robežsardzes juridiskais statuss un funkcijas
Valsts robežsardze ir iekšlietu ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde.
Valsts robežsardzes darbības tiesisko pamatu, uzdevumus, funkcijas un kompetenci, kā arī
robežsargu pienākumus un tiesības nosaka Robežsardzes likums.
Robežsardze ir bruņota, un tās funkcijas ir valsts robežas neaizskaramības
nodrošināšana un nelegālās migrācijas novēršana.

1.2. Valsts robežsardzes darbības virzieni un mērķi, īstenotā budžeta programma
Valsts robežsardze savu darbību pārskata gadā veic budžeta programmā 10.00.00
„Valsts robežsardzes darbība”.
Valsts robežsardzes darbības virzieni:
1. Latvijas Republikas valsts robežas atrašanās vietas nemainīguma nodrošināšana,
robežbūvju, valsts robežas, valsts robežas joslas un robežpārejas punktu uzturēšana,
darbības virziena mērķi:
1.1. Apsargāt valsts robežu, robežzīmes un citas robežbūves, novērst jebkuru
mēģinājumu nelikumīgi mainīt valsts robežas atrašanās vietu apvidū.
1.2. Uzturēt valsts robežu, valsts robežas joslu un robežpārejas punktus.
1.3. 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.
2. Latvijas Republikas valsts robežas uzraudzība, robežpārbaužu veikšana, imigrācijas
kontrole, ārzemnieku atgriešana un darbības ar patvēruma meklētājiem, darbības virziena
mērķi:
2.1.
Nodrošināt Latvijas Republikas valsts robežas uzraudzību, robežpārbaužu
veikšanu, nelegālās imigrācijas novēršanu, darbību ar patvēruma meklētājiem veikšanu,
noziedzīgu nodarījumu novēršanu, atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem
un Eiropas Savienības noteiktajām prasībām.
2.2.
Nepieļaut preču pārvietošanu pāri valsts robežai ārpus šim nolūkam noteiktajām
vietām vai citā nelikumīgā veidā.
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2.3.
Uzturēt un attīstīt valsts robežas apsardzības sistēmu, atbilstoši Eiropas
Savienības ārējām robežām izvirzītajām prasībām, izpildot Šengenas līguma
nosacījumus.
2.4. Veicināt starpvalstu sadarbību pārrobežu noziedzības apkarošanā, kā arī veicināt
sadarbību ar nevalstiskajām un starptautiskajām organizācijām nelegālās imigrācijas
apkarošanas jomā.
3. Dokumentu autentiskuma noteikšana, dokumentu tehniskā ekspertīzes un personu
daktiloskopiskās identifikācijas ekspertīzes veikšana, darbības virziena mērķis:
3.1. Vispusīgas un kvalitatīvas ekspertīzes gaitā noskaidrot faktus, kas ir nozīmīgi Valsts
robežsardzes kompetencē esošu lēmumu pieņemšanai.
3.2. Sniegt objektīvus un zinātniski pamatotus tiesu eksperta atzinumus, nodrošinot
pierādīšanas līdzekļus Valsts robežsardzes veiktajās procesuālajās darbībās.
3.3. Nodrošināt konsultatīvi metodisku atbalstu Valsts robežsardzes amatpersonām
aizdomas izraisošu dokumentu autentiskuma pārbaudē un personu identitātes
noskaidrošanā.
3.4. Veidot un aktualizēt Dokumentu paraugu informācijas sistēmas un Automatizēto
pirkstu nospiedumu identifikācijas sistēmas saturu, nodrošinot minēto sistēmu
pielietošanu Valsts robežsardzes funkciju efektīvai izpildei.
3. Operatīvā darbība, kā arī izmeklēšanas pirmstiesas procesā veikšana Kriminālprocesa
likumā noteiktās kompetences ietvaros, darbības virziena mērķi:
4.1. Nepieļaut valsts robežas nelikumīgu šķērsošanu ar ceļošanai nederīgiem
dokumentiem vai ārpus valsts robežas šķērsošanai paredzētajām vietām, vai personas
nelikumīgu uzturēšanos valstī.
4.2. Operatīvās uzskaites lietu un kriminālprocesu ietvaros noskaidrot valsts robežas
drošību apdraudošo noziedzīgu nodarījumu izdarījušās personas un iegūt pierādījumus
šo personu saukšanai pie kriminālatbildības.
4.3. Veikt informācijas uzkrāšanu un apstrādāšanu noziedzības novēršanas un
apkarošanas jomā, pilnveidojot informācijas uzkrāšanas sistēmu, atbilstoši ārējiem
normatīvajiem aktiem.
4.4. Veicināt Valsts robežsardzes kriminālizmeklēšanas struktūrvienību sadarbību ar
citām tiesību aizsardzības un drošības iestādēm, kā arī starpvalstu sadarbību pārrobežu
noziedzības apkarošanā.
4. Valsts robežsardzes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm izglītošana un
profesionālā sagatavošana, darbības virziena mērķis ir ar pēctecīgas profesionālās izglītības
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politikas īstenošanu un kvalifikācijas paaugstināšanas programmu īstenošanu, sekmēt
Valsts robežsardzes amatpersonu kompetences kāpumu, vienlaicīgi nodrošinot Valsts
robežsardzes funkciju izpildes kvalitātes pieaugumu.

1.3. Valsts robežsardzes struktūra

1.4. Pārskata gada galvenie uzdevumi
1. Nodrošināt robežas nelikumīgās šķērsošanas un nelegālās imigrācijas apdraudējuma
veidam un apjomam atbilstošu dienesta organizāciju un pamatfunkciju izpildi pieejamo
resursu ietvaros.
2. Nodrošināt Latvijas Republikas valsts robežas integrētas pārvaldības koncepcijas un IeM
darbības stratēģijas 2013.-2015.gadam ietverto pasākumu realizāciju.
3. 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.
4. Pilnveidot struktūru un iekšējās kontroles mehānismus ar mērķi nodrošināt pilnvērtīgu
un stabilu Valsts robežsardzes centralizētās finansiāli-saimnieciskās un personālvadības
sistēmas darbību.
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5. Turpināt Valsts robežsardzes efektīvu dalību FRONTEX kopējās operācijās un
starptautiskajās misijās.
6. Turpināt iekšējās kontroles sistēmas stiprināšanu ar mērķi paaugstināt korupcijas
apkarošanas un korupcijas risku mazināšanas pasākumu realizācijas efektivitāti.
7. Realizēt Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas robežjoslas
infrastruktūras izveidošanas pasākumus.
8. Nodrošināt Valsts robežsardzes tehniskā nodrošinājuma un mobilitātes uzlabošanu,
aktīvi piesaistot un efektīvi realizējot ES struktūrfondu projektus.
9. Realizēt sagatavošanas pasākumus Latvijas ES Prezidentūras 2015.gadā un Valsts
robežsardzes prezidentūras BSRBCC 2016.gadā nodrošināšanai.

2. Finanšu resursi un Valsts robežsardzes darbības rezultāti
2.1. Valsts budžeta finansējums un tā izlietojums
Programma 10.00.00. Valsts robežsardzes darbība

Nr. p.k.

Finansiālie rādītāji
1 Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā)
1.1.
dotācijas
1.2.
maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi
1.3.
ārvalstu finanšu palīdzība
1.4.
ziedojumi un dāvinājumi
1.5.
transferti
2 Izdevumi (kopā)
2.1.
uzturēšanas izdevumi (kopā)
2.1.1.
kārtējie izdevumi
2.1.2.
procentu izdevumi
2.1.3.
subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
2.1.4.
kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā
un starptautiskā sadarbība
2.1.5.
uzturēšanas izdevumu transferti
2.2.
izdevumi kapitālieguldījumiem
F00000000 Finansēšana

Pārskata gadā

Iepriekšējā
gadā
(faktiskā
izpilde)
37 342 945
35 672 431
1 653 514

apstiprināts
likumā
35 949 612
32 877 855
3 024 080

faktiskā
izpilde
34 320 135
32 876 760
1 398 085

17 000
37 238 004
37 019 873
36 968 596

47 677
36 224 530
36 051 028
36 004 873

45 290
34 519 855
34 346 355
34 301 204

51 277
218 131
- 104 941

46 155
173 502
274 918

45 151
173 500
199 720
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Valsts robežsardzes izdevumu izpilde pārskata periodā sastāda 34 519,0 tūkst. euro,
samazinājums, salīdzinot ar iepriekšējā gada pārskata periodu, sastāda 2 718, 1 tūkst.
euro, tajā skaitā izmaiņas:
Ilgtermiņa saistības: 1 880 272 euro
1 880 272 – samazināti izdevumi ilgtermiņa saistību pasākumam „Ēkas Daugavpilī,
A.Pumpura ielā 105B nomas maksa” (izdevumiem precēm un pakalpojumiem) sakarā ar
Iekšlietu ministrijā uzsākto atbalsta funkciju centralizāciju, kā rezultātā Valsts robežsardze
nodod nekustamos īpašumus Nodrošinājuma valsts aģentūrai.
Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām/apakšprogrammām:
 8 983 euro – izdevumu kopējais samazinājums atlīdzībai, sakarā ar iekšējo līdzekļu
pārdali 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 7 120 euro izdevumiem atalgojumam).
 8 475 euro – izdevumu kopējais samazinājums atlīdzībai, sakarā ar iekšējo līdzekļu
pārdali budžeta apakšprogrammai 38.05.00 „Veselības aprūpe un fiziskā sagatavotība”
administratīvās kapacitātes stiprināšanai sporta jomā (izdevumiem atlīdzībai, tajā skaitā 6
830 euro izdevumiem atalgojumam).
 360 768 euro – izdevumu kopējais samazinājums sakarā ar informācijas un
komunikācijas resursu centralizāciju un līdzekļu pārdali 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, pareferē iekārtu, printeru,
multifunkcionālo iekārtu, kopētāju, skeneru) uzturēšanu un videonovērošanas un tehnikas
uzraudzības sistēmu remontu un darbību (12 amata vietas pārdale – 153 558 euro
izdevumiem atlīdzībai, tai skaitā 123 747 euro izdevumiem atalgojumam, 207 210 euro
izdevumiem precēm un pakalpojumiem).
 1 062 482 euro - samazināti izdevumi sakarā ar Iekšlietu ministrijā uzsākto atbalsta
funkciju centralizāciju kā rezultātā Valsts robežsardze nodod nekustamos īpašumus
Nodrošinājuma valsts aģentūrai (52 amata vietu pārdale – 296 447 euro izdevumiem
atlīdzībai, tai skaitā 243 038 euro izdevumiem atalgojumam, 766 035 euro izdevumiem
precēm un pakalpojumiem).
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 20 722 euro – samazināti izdevumi atlīdzībai pasākumā „Minimālās mēneša darba
algas paaugstināšana līdz 320 euro” (izdevumiem atlīdzībai, tai skaitā 16 767 euro
izdevumiem atalgojumam) sakarā ar Iekšlietu ministrijā uzsākto atbalsta funkciju
centralizāciju kā rezultātā Valsts robežsardze nodod nekustamos īpašumus Nodrošinājuma
valsts aģentūrai.
 2 807 euro – samazināti izdevumi atlīdzībai pasākumā „Mēneša darba algas
izlīdzināšana ar 2014.gada 1.janvāri” (izdevumiem atlīdzībai, tai skaitā 2 186 euro
izdevumiem atalgojumam) sakarā ar Iekšlietu ministrijā uzsākto atbalsta funkciju
centralizāciju kā rezultātā Valsts robežsardze nodod nekustamos īpašumus Nodrošinājuma
valsts aģentūrai.
 4 308 euro – samazināti izdevumi atlīdzībai pasākumā „Atvaļinājuma pabalsta
apmaksu ik gadu darbiniekiem aizejot kārtējā atvaļinājumā saskaņā ar Valsts un pašvaldību
institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3.panta ceturtās daļas 8.punktu”
(izdevumiem atlīdzībai)
sakarā ar Iekšlietu ministrijā uzsākto atbalsta funkciju
centralizāciju kā rezultātā Valsts robežsardze nodod nekustamos īpašumus Nodrošinājuma
valsts aģentūrai.
 854 euro – samazināti izdevumi atlīdzībai pasākumā „Mēneša darba algas izlīdzināšana
ar 2014.gada 1.janvāri„ (izdevumiem atlīdzībai, tai skaitā 691 euro izdevumiem
atalgojumam) sakarā ar Iekšlietu ministrijā uzsākto atbalsta funkciju centralizāciju kā
rezultātā Valsts robežsardze nodod nekustamos īpašumus Nodrošinājuma valsts aģentūrai.
 512 euro – samazināti izdevumi atlīdzībai pasākumā „Mēneša darba algas izlīdzināšana
ar 2014.gada 1.janvāri„ (izdevumiem atlīdzībai, tai skaitā 414 euro izdevumiem
atalgojumam) sakarā ar informācijas un komunikācijas resursu centralizāciju un 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.
 2 793 euro – palielināti izdevumi ilgtermiņa saistību pasākumam „Latvijas Republikas
un Krievijas Federācijas valsts robežas demarkācija” (2 793 euro izdevumiem precēm un
pakalpojumiem).
 74 976 euro – samazināti izdevumi ilgtermiņa saistību pasākumam „Latvijas Republikas
un Krievijas Federācijas valsts robežas demarkācija” (74 976 euro izdevumiem
pamatkapitāla veidošanai).
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 90 727 euro – izdevumu palielinājums pārskata periodā sakarā ar FRONTEX aģentūras
kopējās operācijas, salīdzinot ar iepriekšējā gada pārskata periodu, jo FRONTEX aģentūras
samazinājusi operacionālas aktivitātes, iesaistot tehnisko aprīkojumu (helikopterus,
kuterus) uz ES ārējām robežām (Vidusjūras reģions (Grieķija, Itālija), kā arī attiecīgi
samazinājās Valsts robežsardzes dalība FRONTEX aģentūras kopējās operācijās
(palielinājums 112 817 euro preces un pakalpojumiem, samazinājums 22 090 euro kapitālie
izdevumi).
 29 280 euro – izdevumu samazinājums pārskata periodā sakarā ar līdzekļu pārdali
budžeta apakšprogrammai 06.01.00 „Valsts policija” dalības Eiropas Savienības misijā
Afganistānā (EUPOL AFGANISTAN) nodrošināšanai (28603 euro izdevumiem atlīdzībai, tai
skaitā 23051 euro izdevumiem atalgojumam, 677 euro izdevumiem precēm un
pakalpojumiem).
 82 169 euro – izdevumu samazinājums salīdzinoši ar iepriekšējo gadu 2014.gada I.
pusgadā kārtējiem remontiem un iestāžu uzturēšanas materiāliem, lai nodrošinātu
helikoptera AGUSTA 109 E dzinēju apkopi un remontu saskaņā ar Ministru kabineta
2011.gada 4.novembra sēdē nolemto (82 169 euro precēm un pakalpojumiem).
 137 768 euro – izdevumu samazinājums salīdzinoši ar iepriekšējo gadu kārtējiem
remontiem un iestāžu uzturēšanas materiāliem (137 768 euro precēm un pakalpojumiem).
 261 492 euro – izdevumu samazinājums
salīdzinoši ar iepriekšējo gadu
transportlīdzekļu uzturēšanai un remontiem (gaisa kuģi) (261 492 euro precēm un
pakalpojumiem).
 591 940 euro – izdevumu samazinājums salīdzinoši ar iepriekšējo gadu izdevumiem
kurināmo iegādei (591 940 euro precēm un pakalpojumiem).
 6 460 euro – palielināti kapitālie izdevumi salīdzinoši ar iepriekšējo gadu, lai
nodrošinātu Ceļu satiksmes negadījumu novēršanas pasākumus (6 460 euro kapitālie
izdevumi).
 28 457 euro – samazināti kapitālie izdevumi salīdzinoši ar iepriekšējo gadu, jo tika
nodrošināta operatīvās darbības nepieciešama aprīkojuma iegāde (28 457 euro kapitālie
izdevumi).
 10 465 euro – izdevumu samazinājums salīdzinoši ar iepriekšējo gadu iekšzemes
mācību, darba un dienesta komandējumiem, dienesta, darba braucieniem (10 465 euro
precēm un pakalpojumiem).
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 32 948 euro – palielināti kapitālie izdevumi salīdzinoši ar iepriekšējo gadu, lai
nodrošinātu VRS videonovērošanas sistēmas grozāmās kameras iegādi (ar uzstādīšanas
darbiem), Valsts robežsardzes koledžai absolventu stendu un licenci datorprogrammas
Adobe Photoshop Lightroom, VRS kuģošanas līdzekļu uzturēšanu un ekspluatāciju (Apkures
katla nomaiņa kuģim, VEP RK03 motorlaivas un laivas dzinēja iegāde, meklēšanas
prožektora iegāde), kā arī videokameras komplekta iegādi, bākuguņu un frekvenču
skenera iegādi euro (kapitālie izdevumi).
 3 272 euro – izdevumu samazinājums salīdzinoši ar iepriekšējo gadu valsts budžeta
transfertiem, jo saņemti un apmaksāti rēķini no Rēzeknes Augstskolas par mazāku summa
nekā plānots, jo no Rēzeknes augstskolas eksmatrikulēja 1 cilvēku un no 1.septembra
imatrikulēja (tika uzņemti) 18 cilvēki, kas ir par diviem cilvēkiem mazāk nekā plānots.
 397 304 euro – palielināti izdevumi atlīdzībai, jo 2014.gadā salīdzinoši ar 2013.gadu,
tika veikti pasākumi sakarā ar uzturdevas kompensācijas integrēšanu amatpersonas ar
speciālo dienesta pakāpi mēnešalgā un piemaksas par nakts darbu izmaksu, kā arī sakarā ar
vidējo izpeļņu pieaugumu (kā arī 2013.gada janvāra mēnesī tika izmaksāta atlikušā daļa
14583 euro apmērā uzturdevas kompensācijai par iepriekšējo periodu).

2.2. Darbības stratēģijā plānotās budžeta programmas ietvaros finansētās galvenās
aktivitātes un to mērķi, plānotie darbības rezultāti, kā arī rezultātu izpildes analīze
un valsts budžeta līdzekļu izlietojuma efektivitātes izvērtējums
Budžeta programmas 10.00.00 "Valsts robežsardzes darbība" aktivitātes:
 Apsargāt valsts robežu, robežzīmes un citas robežbūves, novērst jebkuru mēģinājumu
nelikumīgi mainīt valsts robežas atrašanās vietu apvidū.
 Uzturēt valsts robežu, valsts robežas joslu un robežpārejas punktus.
 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 Latvijas Republikas valsts robežas uzraudzību, robežpārbaužu veikšanu,
nelegālās imigrācijas novēršanu, darbību ar patvēruma meklētājiem veikšanu, noziedzīgu
nodarījumu novēršanu, atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un Eiropas
Savienības noteiktajām prasībām.
 Nepieļaut preču pārvietošanu pāri valsts robežai ārpus šim nolūkam noteiktajām
vietām vai citā nelikumīgā veidā.
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 Uzturēt un attīstīt valsts robežas apsardzības sistēmu, atbilstoši Eiropas Savienības
ārējām robežām izvirzītajām prasībām, izpildot Šengenas līguma nosacījumus.
 Veicināt starpvalstu sadarbību pārrobežu noziedzības apkarošanā, kā arī veicināt
sadarbību ar nevalstiskajām un starptautiskajām organizācijām nelegālās imigrācijas
apkarošanas jomā.
 Vispusīgas un kvalitatīvas ekspertīzes gaitā noskaidrot faktus, kas ir nozīmīgi Valsts
robežsardzes kompetencē esošu lēmumu pieņemšanai.
 Sniegt objektīvus un zinātniski pamatotus tiesu eksperta atzinumus, nodrošinot
pierādīšanas līdzekļus Valsts robežsardzes veiktajās procesuālajās darbībās.
 Nodrošināt konsultatīvi metodisku atbalstu Valsts robežsardzes amatpersonām
aizdomas izraisošu dokumentu autentiskuma pārbaudē un personu identitātes
noskaidrošanā.
 Veidot un aktualizēt Dokumentu paraugu informācijas sistēmas un Automatizēto
pirkstu nospiedumu identifikācijas sistēmas saturu, nodrošinot minēto sistēmu
pielietošanu Valsts robežsardzes funkciju efektīvai izpildei.
 Nepieļaut valsts robežas nelikumīgu šķērsošanu ar ceļošanai nederīgiem dokumentiem
vai ārpus valsts robežas šķērsošanai paredzētajām vietām, vai personas nelikumīgu
uzturēšanos valstī.
 Operatīvās uzskaites lietu un kriminālprocesu ietvaros noskaidrot valsts robežas
drošību apdraudošo noziedzīgu nodarījumu izdarījušās personas un iegūt pierādījumus šo
personu saukšanai pie kriminālatbildības.
 Veikt informācijas uzkrāšanu un apstrādāšanu noziedzības novēršanas un apkarošanas
jomā, pilnveidojot informācijas uzkrāšanas sistēmu, atbilstoši ārējiem normatīvajiem
aktiem.
 Veicināt Valsts robežsardzes kriminālizmeklēšanas struktūrvienību sadarbību ar citām
tiesību aizsardzības un drošības iestādēm, kā arī starpvalstu sadarbību pārrobežu
noziedzības apkarošanā.
 Ar pēctecīgas profesionālās izglītības politikas īstenošanu un kvalifikācijas
paaugstināšanas programmu īstenošanu, sekmēt Valsts robežsardzes amatpersonu
kompetences kāpumu, vienlaicīgi nodrošinot Valsts robežsardzes funkciju izpildes
kvalitātes pieaugumu.
Budžeta programmas 10.00.00 "Valsts robežsardzes darbība" darbības rezultāti un
rezultatīvie rādītāji:
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Darbības rezultāts

1. Veiktas
robežpārbaudes

2. Veikta robežuzraudzība
3. Realizēta imigrācijas
kontrole

4. Novērsta pārrobežu
noziedzība

5. Realizēta ārzemnieku
atgriešana un veiktas

Rezultatīvais rādītājs

1.1. personu robežpārbaužu skaits
1.2. automašīnu robežpārbaužu skaits
1.3. vilcienu robežpārbaužu skaits
1.5. peldošo līdzekļu robežpārbaužu
skaits
1.6. robežpārbaudēs un imigrācijas
kontrolē atklāto un novērsto viltotu
dokumentu izmantošanas skaits
1.7. valstī nelaisto ārzemnieku skaits,
kas neizpilda ieceļošanas nosacījumus
1.8. Ārzemnieku skaits, kas pārkāpuši
uzturēšanās nosacījumus, kas
konstatēti personām izceļojot no valsts
2.1. aizturēto nelegālo imigrantu uz
„zaļās” robežas skaits
3.1. pārbaudīto personu skaits, veicot
imigrācijas kontroli valsts iekšienē
3.2. pārbaudīto personu skaits, veicot
imigrācijas kontroli uz tranzītceļiem,
ostās un lidostās
3.3. atklāto un novērsto uzturēšanās
nosacījumu pārkāpumu valsts iekšienē
un uz tranzītceļiem skaits
4.1. novērsto nelikumīgas preču
pārvietošanas uz „zaļās” robežas
mēģinājumu skaits
4.2. aizturēto meklēšanā esošo
personu skaits
4.3. aizturēto meklēšanā esošo
transporta līdzekļu skaits
5.1. apstrādāto patvēruma
pieprasījumu skaits

Rezultatīvā
rādītāja
pārskata
perioda
plāns

Rezultatīvā
rādītāja
pārskata
perioda
izpilde

4 800 000
1 800 000
32 500
10 500

4 311 521
1 527 135
31 058
11 677

60

65

1950

1942

1600

1079

80

139

100 000

67 095

200 000

223 600

3900

3278

20

16

90

127

120

133

1000

373
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darbības ar patvēruma
meklētājiem

5.2. piespiedu kārtā izraidīto
ārzemnieku skaits
5.3. izsniegto labprātīgās izbraukšanas
rīkojumu skaits
6. Veiktas dokumentu
6.1. veikto dokumentu autentiskuma
tehniskās izpētes un
noteikšanas ekspertīžu skaits
daktiloskopiskās
6.2. veikto personu daktiloskopiskās
identifikācijas ekspertīzes identifikācijas ekspertīžu skaits
7. Veikta operatīvā
7.1. prokuratūrai kriminālvajāšanai
darbība un izmeklēšana
nosūtīto kriminālprocesu skaits
pirmstiesas procesā
7.2. realizēto operatīvās uzskaites lietu
skaits
8. Izglītotas amatpersonas 8.1. amatpersonu skaits, kuras
robežkontroles un
apguvušas profesionālās tālākizglītības
imigrācijas kontroles jomā programmu „Robežapsardze”
8.2. amatpersonu skaits, kuras
apguvušas 1.līmeņa profesionālās
augstākās izglītības studiju programmu
„Robežapsardze”
8.3. amatpersonu skaits, kuras
apguvušas 2.līmeņa profesionālās
augstākās bakalaura izglītības studiju
programmu „Robežapsardze”
9.Apmācīti amatpersonas 9.1. amatpersonu skaits, kuras
robežkontroles un
apguvušas kvalifikācijas
imigrācijas kontroles jomā paaugstināšanas kursu programmas
Valsts robežsardzes koledžā
10. Realizēta ārpus
10.1. amatpersonu skaits, kuras
formālās izglītības
novērtējuši ārpus formālās izglītības
sistēmas apgūtās
sistēmas apgūto profesionālo
profesionālās
kompetenci
kompetences novērtēšana

40

101

1800

1236

360

255

20

10

110

123

22

25

80

100

40

31

19

19

597

1817

48

48

Kopumā piešķirtais finansējums ir nodrošinājis Valsts robežsardzes funkciju veikšanu
un darbības rezultātu sasniegšanu.
No Valsts robežsardzes neatkarīgu iemeslu dēļ (ES valstu ekonomiskās sankcijas pret
Krieviju, Krievijas rubļa vērtības kritums samazināja Krievijas Federācijas pilsoņu skaitu, kas
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ieceļoja Latvijas Republikā. Krievijas Federācijas embargo ES produkcijas ievešanai Krievijas
Federācijā samazināja kravu pārvadājumus uz Krievijas Federāciju. Neskatoties uz lielāku
aizturēto nelegālo imigrantu skaitu, Latvijas Republika netiek uzskatīta par mērķa valsti.
Ieviestas būtiskas izmaiņas Krimināllikumā, ar kurām tika kriminalizēta valsts robežas
nelikumīga šķērsošana.) vairāki darbības rezultātu rezultatīvie rādītāji nesasniedz plānotos,
bet atsevišķu darbības rezultātu rezultatīvie rādītāji pārsniedz plānotos. No tā var secināt,
ka piešķirtie valsts budžeta līdzekļi Valsts robežsardzes funkciju izpildei ir izlietoti efektīvi.

2.3. Pārskata gadā īstenotās jaunās politikas iniciatīvas
 34 412 euro – palielināti izdevumi precēm un pakalpojumiem, lai nodrošinātu tulka
pakalpojumus procesuālo darbību veikšanas laikā personai, kurai ir tiesības uz aizstāvību, ja
tā neprot valsts valodu saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 8.augusta protokola Nr.43,
11.§ 9.punktu (15515 euro precēm un pakalpojumiem).
 44 566 euro – palielināti izdevumi precēm un pakalpojumiem, lai nodrošinātu
elektrības un komunālo maksājumu sadārdzinājuma kompensēšanai saskaņa ar Ministru
kabineta 2013.gada 8.augusta protokola Nr.43, 11.§ 9.punktu (22303 euro precēm un
pakalpojumiem).
 114 485 euro – palielināti izdevumi atlīdzībai, lai nodrošinātu mēneša darba algas
izlīdzināšanu ar 2014.gada 1.janvāri saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 8.augusta
sēdē nolemto (prot.Nr.43, 11.§) (izdevumiem atlīdzībai, tai skaitā 9 2631 euro izdevumiem
atalgojumam).
 544 961 euro – palielināti izdevumi atlīdzībai, lai nodrošinātu minimālās mēneša darba
algas paaugstināšanu līdz 320 euro ar 2014.gada 1.janvāri saskaņā ar Ministru kabineta
2013.gada 30.jūlija sēdē nolemto (prot.Nr.41, 114.§) (izdevumiem atlīdzībai, tai skaitā 440
940 euro izdevumiem atalgojumam).
 315 739 euro – palielināti izdevumi atlīdzībai, lai nodrošinātu atvaļinājuma pabalsta
apmaksu ik gadu darbiniekiem aizejot kārtējā atvaļinājumā saskaņā ar Valsts un pašvaldību
institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3.panta ceturtās daļas 8.punktu
saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 27.augusta sēdē nolemto (prot. Nr.46, 102.§
1.punkts) (izdevumiem atlīdzībai).
 26 043 euro – palielināti izdevumi atlīdzībai, lai nodrošinātu prēmijas izmaksu saskaņā
ar ikgadējo darbības un tās rezultātu novērtējumu saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada
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27.augusta sēdē nolemto (prot. Nr.46, 102.§ 1.punkts) (izdevumiem atlīdzībai, tai skaitā
14710 euro izdevumiem atalgojumam).
 121 221 euro – palielināti izdevumi atlīdzībai, lai nodrošinātu virsstundu darba
samaksu (dienesta pienākumu pildīšanā virs noteiktā dienesta pienākumu izpildes laika
saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 10.jūlija sēdē nolemto (prot.Nr.39, 45.§)
(izdevumiem atlīdzībai, tai skaitā 98 083 euro izdevumiem atalgojumam).
 71 144 euro - palielināti izdevumi, lai pilnveidotu Valsts robežsardzes koledžas
materiāltehnisko bāzi ar stacionārajiem datoriem un projektoriem, ekrānu un
apskaņošanas aparatūru, kā arī, lai nodrošinātu robežas uzturēšanas pasākumus, ir jāveic
traktoru agregātu apkopi (29 659 euro precēm un pakalpojumiem, 41 485 euro
pamatkapitāla veidošana).
 23 134 euro – palielināti izdevumi, lai nodrošinātu programmas "Otrās līnijas
aizsardzība" ietvaros saņemto (ASV dāvinājums Latvijai) gājēju kontrolei paredzēto
stacionāro un transportlīdzekļu kontrolei paredzēto radiometru uzturēšanu saskaņā ar
Ministru kabineta 2013.gada 19.marta sēdē nolemto (prot.Nr.15 58.§, 9.punkts) (23134
euro precēm un pakalpojumiem).
 66 245 euro – palielināti izdevumi, lai nodrošinātu kravas transportlīdzekļu reģistrāciju
valsts robežas šķērsošanai Terehovas robežšķērsošanas vietā saskaņā ar Ministru kabineta
2013.gada 19.marta sēdē nolemto (prot.Nr.15 58.§, 21.punkts) (izdevumiem atlīdzībai 42
358 euro, tai skaitā izdevumiem atalgojumam 33 645 euro, 23 887 euro precēm un
pakalpojumiem).

2.4. Sadarbības partneru finansēto programmu un ārvalstu ieguldījumu programmu
ietvaros īstenoto projektu rezultāti un līdzekļu izlietojums
Projekts

Plānotais
Apgūts
Rezultāti
finansējums 2014.g.
EUR
SOLIDARITĀTES UN MIGRĀCIJAS PLŪSMU PĀRVALDĪBAS PAMATPROGRAMMA
2007. – 2013. GADAM (IeM izsludinātie konkursi)
Eiropas Ārējo robežu fonda 2012. gada programma
Nr. IA/VRS/EĀRF/2012/2
1852201
1820134 Projekta realizācijas termiņš 2014.gada
“VIS ieviešana
30.jūnijs.
robežkontroles punktos”
Projekta ietvaros:
- izveidots, nodots ekspluatācijā un uzsākta
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Nr. IA/VRS/EĀRF/2012/1
“Nacionālās ENTRY/EXIT
sistēmas sasaiste ar SIS
II”

148892

144578

bezvadu datu pārraides tīkla izmantošana
(Kārsavas DzRKP, Indras DzRKP, Grebņevas
RKP, Silenes RKP, Pāternieku RKP);
- nodota ekspluatācijā Zilupes DzRKP datu
pārraides tīkla paplašināšana, ka arī uzsākta tā
izmantošana;
- iegādāti un nodoti IC ekspluatācijā un
uzsākta izmantošana - 14 portatīvie datu
pārbaudes komplekti datu apstrādes
nodrošināšanai pirmajā līnijā, 72 portatīvie
datu pārbaudes komplekti robežpārbaužu un
imigrācijas kontroles pasākumu veikšanai
pirmajā un otrajā līnijā, 111 WSQ lietotāju
licences, 133 stacionārie datu pārbaudes un
ievadīšanas komplekti robežpārbaužu
kontroles pasākumu veikšanai pirmajā un
otrajā līnijā, 49 stacionārās dažādu viļņu
garumu apgaismošanas ierīces, 337
pārnēsājamās dokumentu pārbaudes ierīces, 3
videospektrālie komparatori, 79
datorkomplekti un 13 LCD monitori
robežpārbaužu un biometrisko datu pārbaužu
veikšanai.
Projekta realizācijas termiņš 2014.gada 30.
jūnijs.
Projekta ietvaros:
- izveidota nacionālās Entry/Exit sistēmas
sasaiste, kas produkcijas vidē tiek izmantota
robežpārbaužu veikšanai, ar otrās paaudzes
Šengenas informācijas sistēmu (SIS II);
- iegādāts aprīkojums (134 cietie diski, 74
disku kastītes, 30 operatīvās atmiņas bloki)
nacionālajai Entry / Exit sistēmai (tiks uzlabots
robežkontroles elektroniskās informācijas
sistēmas (REIS) serveru aprīkojums).

Eiropas Ārējo robežu fonda 2013. gada programma
Nr. IA/VRS/EĀRF/
2013/4

2780096

1108781

Projekta īstenošanas termiņš 2015.gada
30.jūnijs.
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„Robežuzraudzības
mobilitātes uzlabošana”

Projekta ietvaros:
- iegādāti 7 apvidus (plašlietojuma), 8 vieglie, 1
speciāli aprīkots mikroautobuss, 20 apvidus
(pikaps) transportlīdzekļi.

Eiropas Ārējo robežu fonda 2012.gada un 2013.gada programmas
Nr. IA/VRS/EĀRF/2012/
2013/7
„Esošās Valsts
robežsardzes "zaļās
robežas" kontroles
sistēmas attīstība un
integrācija Eiropas
robežu novērošanas
sistēmā (EUROSUR)".

107336

101521

2012.gada programmas projekta realizācijas
termiņš 2014.gada 30. jūnijs
Projekta ietvaros:
- uzsākta 20 VRS informācijas apstrādes un
vadības operacionālo mezglu un 20 vadības
serveru izvietošanas Viļakas, Daugavpils,
Ludzas pārvaldēs un Valsts robežsardzes
koledžā plānošana;
- NKC virtuālais tīkls saslēgts ar VRS
informācijas apmaiņas tīklu;
- noslēgti iepirkuma līgumi: ar AS „KAPITAL"
par datu komunikācijas tīkla pārvietošanu un
pārslēgšanu, ar SIA „ESM plus" par droša
elektrobarošanas tīkla izbūvi NCC un servera
telpā un elektrobarošanas tīkla paplašināšanu,
ar SIA „KLD Grupa" par NCC apsardzes un
ugunsdrošības sistēmas izveidošanu, ar SIA
„UL nami" par NKC telpas un servera telpas
renovāciju un pielāgošanu;
- pilnveidota un NCC datoru komutācijas
infrastruktūra;
- pilnveidota NCC elektrobarošanas
infrastruktūra;
- pilnveidota NCC sakaru un telekomunikācijas
infrastruktūra;
- izveidota NCC apsardzes un ugunsdrošības
sistēma;
- palielināta NCC datu pārraides kanālu
kapacitāte un ātrums, kā arī veikta dažāda
rakstura informācijas plūsmu sadalīšana
(kanālu maršrutizācija);
- izremontētas, renovētas un pielāgotas NCC
telpas un serveru telpas;
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- realizēts līgums ar SIA „Modis” par drošas
vājstrāvas un telekomunikācijas tīkla izbūvi
NCC un servera telpa vajadzībām;
- notestēta un uzsākusi darbību jaunā
komutācijas iekārta;
- piegādāta un uzstādīta visa šī projekta
ietvaros plānotā NCC datortehnika, mēbeles,
sadzīves tehnika un biroja tehnika;
- izveidots NCC, kas nodrošina informācijas
apmaiņu nacionālajā un ES līmenī 24/7 režīmā.
2013.gada programmas projekta realizācijas
termiņš 2015.gada 30.jūnijs
Projekta ietvaros:
- uzsākta līguma Nr.68 par informācijas
apstrādes un vadības aprīkojuma (mezgla)
iegādi, izveidošanu un testēšanu izpilde.

Eiropas Atgriešanās fonda 2012.gada un 2013.gada programmas
Nr. IA/VRS/EAF/2012/
2013/4
„Atbalsts piespiedu
izraidīšanas pasākumu
organizēšanai un
pilnveidošanai”

151750

150668

2012.gada programmas projekta realizācijas
termiņš 2014.gada jūnijs.
Projekta ietvaros:
- nodrošināta 125 trešo valstu personu
uzturēšana un identifikācija;
- nodrošināti izraidīšanas procesa
sagatavošanās darbi;
- notika 28 nelegālo imigrantu piespiedu
izraidīšanas pasākumi (uz Irāku, uz
Azerbaidžānu, uz Gvineju, uz Gruziju, uz
Alžīriju, uz Turciju, uz Nigēriju, uz Šrilanku, uz
Ukrainu, uz Krieviju, uz Gambiju, uz Izraēlu, uz
Sīriju un uz Irāku);
- uzlabotas 14 Valsts robežsardzes izraidīšanas
procesā iesaistīto amatpersonu zināšanās un
praktiskās iemaņas izraidīšanas un
konvojēšanas jomā;
- nodrošināta aizturēto nelegālo imigrantu
izmitināšana atbilstoši labākajai praksei;
- nodrošināta Valsts robežsardzes

19

VALSTS ROBEŽSARDZES GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS 2014

amatpersonu, kas konvojē izraidāmo personu,
kā arī citu pasažieru aizsardzība no
iespējamiem izraidāmās personas;
- veikta Valsts robežsardzes amatpersonu
vakcinēšana.

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

158977

121270

168 200

36328

2013.gada programmas projekta realizācijas
termiņš 2015.gada jūnijs.
Projekta ietvaros:
- nodrošināta 129 trešo valstu personu
uzturēšana un identifikācija;
- nodrošināti izraidīšanas procesa
sagatavošanās darbi;
- notika 41 nelegālo imigrantu piespiedu
izraidīšanas pasākumi (uz Gruziju, uz
Kamerūnu, uz Krieviju, uz Vjetnamu, uz
Baltkrieviju, uz Armēniju, uz Ukrainu, uz
Igauniju un uz Azerbaidžānu.);
- uzlabotas 14 Valsts robežsardzes
izraidīšanas procesā iesaistīto amatpersonu
zināšanās un praktiskās iemaņas izraidīšanas
un konvojēšanas jomā;
- nodrošināta aizturēto nelegālo imigrantu
izmitināšana atbilstoši labākajai praksei;
- nodrošināta Valsts robežsardzes
amatpersonu, kas konvojē izraidāmo personu,
kā arī citu pasažieru aizsardzība no
iespējamiem izraidāmās personas;
- veikta Valsts robežsardzes amatpersonu
vakcinēšana.
Projekta īstenošanas termiņš 2013. gada
1.septembris - 2015. gada 30.jūnijs.
Projekta ietvaros:
- organizēta sanāksme „Neaizturēto
izraidāmo ārzemnieku izmitināšana un
uzturēšana sociālo pakalpojumu sniedzēju
telpās”. Sanāksmē piedalījās IeM pārstāvji,
PMLP pārstāvji, VRS GP, VRS RIP amatpersonas,
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Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu
departamenta pārstāvis, Rīgas domes
Labklājības departamenta pārstāvis, Sociālo
pakalpojumu aģentūras pārstāvis, Tiesībsarga
biroja pārstāvji;
- organizēta sanāksme „Savstarpējās
sadarbības stiprināšana starp Latvijas
Republikas kompetentajām iestādēm un
ārvalstu vēstniecībām, kā arī ar Starptautisko
Migrācijas organizāciju ārzemnieku atgriešanas
jomā”. Sanāksmē piedalījās Gruzijas
vēstniecības, Moldovas Republikas vēstniecības
un Ukrainas vēstniecības LR pārstāvji, VRS
amatpersonas, Ārlietu ministrijas pārstāvis,
PMLP pārstāvji, Starptautiskās Migrācijas
organizācijas pārstāvis un Tiesībsarga biroja
pārstāvji;
- iegādāts biroja aprīkojums: datoru
komplekti 43 gab., portatīvie datori 15 gab.,
fotoprinteri 7 gab., krāsu lāzerprinteri 5 gab.,
skeneri 12 gab., multifunkcionālas iekārtas
(kopētājs, skeneris, printeris, fakss) 12 gab.,
mobilie telefoni 42 gab., atmiņu kartes foto
aparātiem 10 gab., atmiņas kartes (min.8 gab.)
46 gab., projektori 3 gab., faksa aparāti 8 gab.,
dokumentu smalcinātāji 4 gab., ventilatori 4
gab., autotransporta GPS iekārtas 3 gab.,
datorgaldi 7 gab., datorkrēsli 14 gab., tīkla
lāzerprinteri (melnbalts) 20 gab., serveri 1 gab.,
kondicionieri 1 gab., datorsomas 15 gab.,
monitori 43 gab., audio sistēmas datoram 43
gab.;
- iegādāts operacionālais aprīkojums:
digitālās spoguļkameras 10 gab., videokameras
(digitālā) 7 gab. (viena kamera iegādāta kopā ar
videokameras atmiņas karti), videokameras
atmiņas kartes 6 gab., digitālie diktofoni 18
gab., laminēšanas ierīces 8 gab.,
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- 26 VRS amatpersonas uzlabojušas
svešvalodu zināšanas (angļu, franču un arābu);
- 10 VRS autovadītāji paaugstinājuši
profesionālo kvalifikāciju un ieguvuši „D1”
autovadītāja kategoriju;
- 33 VRS amatpersonas pilnveidojušas savas
teorētiskās un praktiskās zināšanas
konvojēšanas jomā;
- Iegādāta datortehnika un aprīkojums:
dators 1 gab., programmnodrošinājums 1 gab.,
kondicionieris 1 gab., videonovērošanas
kameras 7 gab., stjuartes ratiņi (lidmašīnas
maketam) 1 gab.;
- nodots ekspluatācijā renovētais aizturēto
ārzemnieku īslaicīgās aizturēšanas izolators;
- tika organizēta sanāksme ar ģimenes krīzes
centra un nakts patversmes pārstāvjiem
(piedalījās 14 dalībnieki);
- tika organizēta sanāksme (seminārs) ar
trešo valstu vēstniecību, Ārlietu ministrijas
Konsulārās nodaļas, Starptautiskās Migrācijas
organizācijas Rīgas biroja un Pilsonības un
migrācijas organizācijas pārstāvjiem (piedalījās
26 dalībnieki);
- tika rīkots seminārs „Savstarpējās
sadarbības stiprināšana starp Latvijas
Republikas kompetentajām iestādēm un
ārvalstu vēstniecībām, kā arī Starptautisko
Migrācijas organizāciju ārzemnieku atgriešanas
jomā” (piedalījās 23 dalībnieki).

Eiropas Bēgļu fonds 2012.gada un 2013.gada programmas
Nr. IA/VRS/EBF/2012/
2013/2
„Valsts robežsardzes
kapacitātes stiprināšana
veicot darbības ar
patvēruma meklētājiem”

106915

90607

2012.gada programmas projekta realizācijas
termiņš 2014.gada 30.jūnijs.
Projekta īstenošanas rezultātā:
- veikti mutiskās tulkošanas pakalpojumi (481
stunda);
- veikta dokumentu rakstiskā tulkošana (103
lapas);

22

VALSTS ROBEŽSARDZES GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS 2014

- sniegti ēdināšanas pakalpojumi visu
uzturēšanās laiku centrā (146 personām);
- sniegti medicīniskie pakalpojumi (2
personām);
- iegādāti higiēnas un pirmās nepieciešamības
piederumi (95 personām);
- veikta ekspertīze DNS noteikšanai (1
personai);
- abonēta virszemes TV (3 televizoriem);
- 1 patvēruma meklētājs tika pārsūtīts uz
atbildīgo dalībvalsti;
- notika seminārs „Aizsardzības
nepieciešamības identificēšana grupu
(masveida) ierašanās gadījumos un
komunikācija robežšķērsošanas punktos”, kur
28 amatpersonām tika paaugstināta
profesionālā pieredze (VRS GP; VRS VIP; VRS
LUP; VRS DAP; VRSVEP; VRS RIP; PMLP;
Bāriņtiesa; JPA; VRK).
202888

50575

2013.gada programmas projekta realizācijas
termiņš 2015.gada 30. jūnijs.
Projekta īstenošanas rezultātā:
- veikti mutiskās tulkošanas pakalpojumi (60
stundas);
- veikta dokumentu rakstiskā tulkošana (6
lapas);
- sniegti ēdināšanas pakalpojumi visu
uzturēšanās laiku centrā (181 personām);
- sniegti medicīniskie pakalpojumi (1 personai);
- abonēta virszemes TV (3 televizoriem);
- 1 patvēruma meklētājs tika pārsūtīts uz
atbildīgo dalībvalsti;
- notika seminārs „Jaunākās tendences
patvēruma jomā"; "Patvēruma meklētāju
intervēšanas plāns, intervēšana un rezultātu
apkopošana", kur 53 amatpersonām tika
paaugstināta profesionālā pieredze (VRS GP;
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VRS VIP; VRS LUP; VRS DAP; VRSVEP; VRS RIP;
PMLP; Bāriņtiesa; JPA; VRK).

Eiropas Kopienas izsludinātie konkursi
Eiropas Ārējo robežu fonda ietvaros
Nr. HOME/2012/EBFX/
CA/2013
„Latvijas Republikas,
Lietuvas Republikas un
Igaunijas Republikas
imigrācijas sakaru
virsnieku punkta
attīstības turpināšana
Baltkrievijas Republikā
un Gruzijā”
Nr. HOME/2011/EBFX/
CA/2006
„Latvijas Republikas,
Lietuvas Republikas un
Igaunijas Republikas
sakaru virsnieku punkta
izveidošana Krievijas
Federācijā”
Nr. HOME/2012/EBFX/
CA/2022
„Latvijas Republikas,
Lietuvas Republikas un
Igaunijas Republikas
sakaru virsnieku punkta
izveidošana Krievijas
Federācijā”
Nr. HOME/2012/EBF
X/CA/2015
„Baltijas valstu
informācijas apmaiņas
pārnesums (BSIEG)”

357 414

181884

149947

Projekta īstenošanas termiņš 2016. gada
2.janvāris.
Projekta īstenošanai apstiprināti VRS GP AP
Starptautiskās sadarbības un protokola nodaļas
sakaru virsnieki Baltkrievijā, Gruzijā.

124615

Projekta realizācijas termiņš 2014.gada
30.jūnijs.
Projekta ietvaros nodrošināta sakaru virsnieku
punkta attīstība Krievijā (Maskavā).
Projekta īstenošanai apstiprināts VRS sakaru
virsnieks Krievijā.

205396

1583

Projekta īstenošanas termiņš 2016.gada
30.jūnijs.
Projekta ietvaros turpināta sakaru virsnieku
punkta attīstība Krievijā (Maskavā).
Projekta īstenošanai apstiprināts VRS GP AP
Starptautiskās sadarbības un protokola nodaļas
sakaru virsnieks pulkvežleitnants R.Deičmanis.

915138

234083

Projekta īstenošanas termiņš 2016.gada
30.jūnijs
Projekta ietvaros:
- izstrādātas informācijas apmaiņas
mehānisma tehniskās specifikācijas;
- uzsākts darbs pie protokola starp EST-LVALTU NCC;
- izveidotas personāla darba grupas un
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noteiktas atbildības jomas;
- uzsākta aptaujas tabulas izstrāde;
- veikti sagatavošanās darbi iepirkumu
procedūru organizēšanai;
- organizētas 2 tikšanās ar projekta
partneriem.

69.06.00. programma "3.mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” pārrobežu sadarbības
programmu, projektu un pasākumu īstenošana"
Nr. LLB-2-254 /1S-412
„Baltkrievijas pārrobežu
pieejamības uzlabošana
caur robežšķērsošanas
punktu „Kaplava – Plusi”
(VRS komponente)

17220

12818

Projekta īstenošanas termiņš 2014.gada
31.decembris.
Projekta ietvaros robežkontroles punktā
Kaplava-Pļusi, ir iegādāti un uzstādīti:
- 2 datori un lāzerfaksa aparāts;
- 2 videonovērošanas kameras;
- spektrālās luminiscences lupa (lupa un
dokumentu lasītājs);
- auto pacēlājs;
- grozāmā videonovērošanas kamera;
- 2 portatīvie datori;
- videonovērošanas monitors.

2.5. Būtiskākie pakalpojumi, uzlabojumi pakalpojumu pieejamības un kvalitātes
nodrošināšanā
1. Speciālās caurlaides
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.
Valsts robežsardze izsniedz pastāvīgās un terminētās speciālās caurlaides. Lai
saņemtu speciālo caurlaidi personai ar iesniegumu jāgriežas jebkurā Valsts robežsardzes
struktūrvienībā, savukārt pakalpojuma pieejamības un kvalitātes paaugstināšanas nolūkos
caurlaidi var pieprasīt un saņemt arī izmantot e-pakalpojumu vienotajā pakalpojumu
portālā www.latvija.lv.
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2. Kuģošanas līdzekļu reģistrācijas izziņas
Iekšējos ūdeņos, pa kuriem noteikta ārējā robeža, atļauta no saullēkta līdz
saulrietam tikai tādu kuģošanas līdzekļu un transportlīdzekļu izmantošana, kas ir reģistrēti
valsts reģistros normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā vai Valsts robežsardzē (kuģošanas
līdzekļi un transportlīdzekļi, kas nav pakļauti obligātai reģistrācijai valsts reģistros).
Valsts robežsardze personām izsniedz pastāvīgās un terminētās reģistrācijas
izziņas. Lai saņemtu reģistrācijas izziņu kuģošanas līdzekļa vai transportlīdzekļa īpašnieks
(valdītājs) iesniedz iesniegumu pastāvīgās reģistrācijas izziņas vai terminētās reģistrācijas
izziņas saņemšanai jebkurā Valsts robežsardzes struktūrvienībā, savukārt pakalpojuma
pieejamības un kvalitātes paaugstināšanas nolūkos kuģošanas līdzekļa reģistrācijas izziņu
var pieprasīt un saņemt arī izmantot e-pakalpojumu vienotajā pakalpojumu portālā
www.latvija.lv.
3. Izziņa par robežšķērsošanu
Izziņu par robežšķērsošanu var saņemt:
1) fiziska persona - par sevi un saviem bērniem, kas jaunāki par 18 gadiem;
2) viņas pilnvarota persona, kā arī likumiskais pārstāvis - par personu, kas atrodas
viņa aizbildnībā vai aizgādnībā;
3) Juridiska persona - par tās valdījumā esošu transportlīdzekli;
4) Valsts policija, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, Valsts ieņēmumu
dienests, prokuratūra, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs, Drošības policija,
Militārās izlūkošanas un drošības dienests, Satversmes aizsardzības birojs, Ārlietu
ministrijas Konsulārais departaments un Latvijas Republikas diplomātiskās un konsulārās
pārstāvniecības, citas valsts un pašvaldību iestādes - savu funkciju veikšanai.
Izziņas saņemšanai Valsts robežsardzes Galvenajā pārvaldē, personīgi vai nosūtot
pa pastu, jāiesniedz iesniegums par izziņas pieprasīšanu.
4. Maksas pakalpojumi
Valsts robežsardze saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 22.jūlija noteikumiem
Nr. 424 „Valsts robežsardzes maksas pakalpojumu cenrādis” sniedz arī maksas
pakalpojumus:
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1) veic dokumentu tehniskās ekspertīzes (maksas pakalpojumu cenrādis netiek
piemērots, veicot ekspertīzes kriminālprocesā, ja ekspertīzi nosaka procesa virzītājs,
un administratīvajā procesā, ja ekspertīzi nosaka iestāde (amatpersona) vai tiesa);
ja pakalpojumu sniegšana neietekmē Valsts robežsardzes funkciju un uzdevumu izpildi:
2) iesaista Valsts robežsardzes kuģošanas līdzekļus palīdzības sniegšanā kuģošanas
līdzekļiem Latvijas Republikas jurisdikcijai pakļautajos ūdeņos un ledus laušanā ostu
akvatorijās;
3) iesaista Valsts robežsardzes amatpersonas zemūdens darbu veikšanā.
2014.gadā Valsts robežsardze maksas pakalpojumus nav sniegusi.

2.6. Pārskats par Valsts robežsardzes vadības un darbības uzlabošanas sistēmām
efektīvas darbības nodrošināšanai, veiktās strukturālās reformas un
reorganizācijas
Iekšējās kontroles un uzraudzības pasākumi korupcijas novēršanas jomā tika
realizēti un nodrošināti atbilstoši Valsts robežsardzes organizatoriskajā pretkorupcijas
pasākumu plānā (apstiprināts 2011.gada 8.augustā) iekļautajiem uzdevumiem.
Ir apstiprināta un ieviesta „Godprātības anketa”, ar kuras palīdzību tiek noteiktas
personas rakstura īpašības, veicot uzņemšanu VRK. Anketās iegūtie rezultāti tiek apkopoti
un izanalizēti, nosakot personas tiesiskuma apziņu, lojalitāti institūcijai, disciplīnas
ievērošanas, godprātības un interešu konflikta nepieļaušanu iestādē.
Ir apstiprinātas „Rekomendācijas par Valsts robežsardzes amatpersonu un
darbinieku vēlamo rīcību, konstatējot koruptīvas darbības”. Rekomendācijās ir noteikta
kārtība, kādā jārīkojas Valsts robežsardzes amatpersonai gadījumos, ja tiek piedāvāts
kukulis, kā arī noteikts ziņošanas mehānisms. Rekomendācijas ir ievietotas Valsts
robežsardzes interneta mājas lapā, lai ar tām varētu iepazīties ikviena amatpersona
(darbinieks) un tiktu informēta sabiedrība.
Lai identificētu un mazinātu korupcijas riskus Valsts robežsardzē, pamatojoties uz
Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja izstrādātajām rekomendācijām korupcijas
risku novēršanai tiesībsargājošajās institūcijās, un saskaņā ar Koncepciju par korupcijas
risku samazināšanu valsts pārvaldes iestādēs un pašvaldībās, Valsts robežsardzē tika veikta
amatpersonu anketēšana, kuras rezultātā izvērtēti amatpersonu amata pienākumi un
noteikts iespējamais korupcijas riska līmenis noteiktai amata kategorijai. Rezultātā tika
apstiprināts korupcijas riskam pakļauto Valsts robežsardzes amatpersonu amatu saraksts,
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ar kuru amati Valsts robežsardzē tika sadalīti trīs riska kategorijās – augsts (amati ar augstu
korupcijas riska līmeni ir 7,7% no kopējā amatu skaita), vidējs un zems. Atkarībā no amata
riska kategorijas noteikti konkrēti korupcijas novērsošo normu realizācijas pasākumi, kuri
pamatā iekļauj personāla atlases principus, izglītošanas pasākumus, rotāciju (norīkojumos;
starp struktūrvienībām īstermiņā; starp pārvaldēm ne retāk kā piecos gados), pieņemto
lēmumu pēcpārbaude, pastiprināti iekšējās kontroles un uzraudzības pasākumi, organizējot
plānotās un neplānotās pārbaudes.
Pastāvīgi tiek veiktas Valsts robežsardzes amatpersonu apmācības. Sadarbībā ar
KNAB, stiprinot apmācības sistēmu un nodrošinot Valsts robežsardzes amatpersonu kā
pasniedzēju iesaisti izglītošanā par pretkorupcijas jautājumiem,
tika apmācītas
(„Tālākizglītotāju apmācības par pretkorupcijas jautājumiem publiskās institūcijās”) 19
amatpersonas. Apmācītās amatpersonas, savukārt, nodrošināja personāla apmācības par
ētikas, interešu konflikta novēršanas un pretkorupcijas pasākumu jautājumiem
struktūrvienībās. Valsts robežsardzes profesionālās pamatzināšanu apmācības gaitā
realizēti nosacījumi par sistemātisku zināšanu pārbaudes ieviešanu pretkorupcijas
jautājumos visiem robežsargiem (t.sk. ar īpašiem korupcijas riskiem saistītos amatos).
Turpinot iekšējās kontroles pasākumu realizāciju, korupcijas novēršanas jomā,
pastāvīgi tiek veiktas Valsts robežsardzes amatpersonu iesniegto valsts amatpersonu
deklarāciju analīze. 2014.gadā Valsts robežsardzē tika organizēta VRS amatpersonu
iesniegto ikgadējo valsts amatpersonu deklarāciju par 2013.gadu pārbaude un analīzes
rezultātā konstatētas atsevišķas amatpersonas, kuru ieņēmumi rada šaubas (risku)
attiecībā pret izdevumiem (uzkrājumiem). Minētām amatpersonām, pastiprinot iekšējo
kontroli, tika pieprasīti papildus paskaidrojumi par deklarācijā iekļauto informāciju par
mantisko stāvokli.
Pamatojoties uz Valsts robežsardzes iekšējiem noteikumiem, 2014.gadā tika veiktas
148 plānotās, 2902 neplānotās pārbaudes, kā arī viena plānotā (kompleksā) pārbaude VRS
Daugavpils pārvaldē, kuru laikā tika pārbaudīta struktūrvienību dienesta organizācijas un
amatpersonu dienesta pienākumu izpildes atbilstība normatīvo aktu prasībām.

3. Personāls
vidējais amata vietu skaits 2014.gadā:
vidējais personāla skaits 2014.gadā:

Kopā
2634
2456

Amatpersonas
2370
2203

Darbinieki
264
253
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Personāla sadalījums atbilstoši izglītības līmenim
skaits
Augstākā izglītība
1063
Vidējā izglītība
1367
Kopā:
2430

%
43,74
56,26

Personāla sadalījums atbilstoši dzimumam
Sievietes:
Vīrieši:
Kopā:

skaits
918
1512
2430

%
37,78
62,22

skaits
46
715
798
734
114
23
2430

%
1,89
29,42
32,84
30,21
4,69
0,95

Personāla sadalījums vecuma grupās
līdz 19
20-29
30-39
40-49
50-59
60 un vairāk

2014.gadā atvaļināti/
atbrīvoti
2014.gadā pieņemti
dienestā/ darbā

Kopā

Amatpersonas

Darbinieki

160

136

24

198

161

37

4. Komunikācija ar sabiedrību
2014.gadā Valsts robežsardzes amatpersonas regulāri gatavoja informāciju par
Valsts robežsardzes darbību un būtiskākajiem notikumiem Valsts robežsardzē, kā arī
sniedza atbildes uz žurnālistu jautājumiem un organizēja intervijas ar robežsargiem
plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem.
Pagājušā gada februrārī tika rīkota Valsts robežsardzes 2013.gada darbības atskaites
preses konference, bet jūlijā tika sagatavots Valsts robežsardzes 2013.gada publiskais
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pārskats.
Atskaites periodā regulāri tika informēta sabiedrība par Valsts robežsardzes
aktualitātēm – tika sagatavotas un nosūtītas plašsaziņas līdzekļiem 413 relīzes, kā arī ik
dienu tika gatavota informācija par situāciju uz valsts robežas un valsts iekšienē.
Valsts robežsardze ar masu mēdiju starpniecību veicināja robežsargu profesijas
popularizēšanu izglītības iestādēs un sabiedrībā – regulāri tika sagatavota, nosūtīta
plašsaziņas līdzekļiem un ievietota Valsts robežsardzes Mājas lapā informācija par
plānotajām uzņemšanām Valsts robežsardzes koledžā un Robežsargu skolā. Pērn
robežsargi dažādās izglītības iestādēs regulāri organizēja informatīvos pasākumus – vadīja
iepazīšanās lekcijas, rādīja dienesta suņu paraugdemonstrējumus, kā arī prezentēja
modernāko Valsts robežsardzes tehniku un specaprīkojumu.
Valsts robežsardzes mājas lapā sadaļā „Budžets” līdz katra mēneša 15.datumam tiek
publicēts Valsts robežsardzes personāla atalgojums par iepriekšējo mēnesi, regulāri tiek
aktualizēta informācija par amatpersonu un darbinieku mēnešalgas apmēru sadalījumā pa
amatu grupām, informācija par prēmijām un piemaksām, kā arī sociālajām garantijām,
publicētas VRS Galvenās pārvaldes un teritoriālo pārvalžu budžeta programmas,
apakšprogrammas, pasākuma resursu izdevumu segšanai (ieņēmumu) un plānoto
izdevumu tāmes, kā arī veikta regulāra to aktualizēšana.
Tiek publicēta un regulāri aktualizēta informācija par Valsts robežsardzes
sniegtajiem publiskajiem pakalpojumiem („Izziņa par robežšķērsošanu”, „Speciālā
caurlaide, lai uzturētos pierobežas joslā gar Latvijas Republikas – Krievijas Federācijas un
Latvijas Republikas – Baltkrievijas Republikas valstu robežu”, „Kuģošanas līdzekļu
reģistrācijas izziņa”, „Dokumentu tehniskā ekspertīze” un „Sporta centra izmantošana”).
Regulāri tiek gatavota un publicēta VRS mājas lapā informācija par Valsts
robežsardzes dalību starptautiskos projektos un projektu realizācijas gaita.
Līdztekus VRS aktualitāšu publicēšanai VRS mājas lapā regulāri tiek aktualizēta
informācija pārējās mājas lapas sadaļās – „Notikumu kalendārs”, „Normatīvie akti”,
„Kontakti”, „Mēneša intervijas”, „Iepirkumi”, „Sports”, „Sveicam”, u.c.
Valsts robežsardzes Galvenās un Teritoriālo pārvalžu robežsargi piedalījās tādās
Vislatvijas akcijās kā: Ēnu diena, Grāmatu draugu ķēde, Lielā talka, Atvērto durvju diena,
Donoru diena, Nordea Rīgas maratons 2014, Velobrauciens „Baltijas ceļam-20”,”Stipro
skrējiens”, kā arī ņēma dalību Valsts policijas rīkotajā pasākumā bērniem „Piedzīvojumu
vasara 2014” Rīgā.
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2014.gadā Valsts robežsardze atzīmēja dibināšanas 95.gadadienu. Saistībā ar to
notika daudzi robežsardzes popularizēšanas pasākumi visa gada garumā: VRS fotokonkurss
„Robežsardzei-95”, VRS bērnu zīmējumu konkurss „Robežsardzei-95”, Likteņdārza
apmeklējums, pieminot Latvijas brīvvalsts robežsargus VRS 95.gadadienā, pasākums
„Imigrācijas dienestam-20”, uzņemta dokumentālā filma „Latvijas brīvvalsts robežsardze:
1919.-1940.”, uzņemta videofilma „Mūsdienu robežsardze”, izgatavota
Valsts
robežsardzes suvenīrmonēta, izveidota VRS apbalvojumu ekspozīcija VRK, izgatavots
apbalvojums „VRS 95”, izdota grāmata „Latvijas Valsts robežsardze”, organizēta izstāde un
interaktīvais pasākums bērniem Latvijas Kara muzejā Rīgā, interaktīvais pasākums
„Robežsargs – drošība vakar, šodien, rīt” un militārā parāde Daugavpilī. Gada nogalē,
10.decembrī, tika rīkota tikšanās ar Latvijas brīvvalsts robežsargu piederīgajiem.
2014.gadā tika organizēti ikgadējie vēstures atceres un valstiskās audzināšanas
pasākumi, iesaistot tajos robežsardzes veterānus, pierobežas iedzīvotājus, skolēnus,
pašvaldības pārstāvjus un Valsts robežsardzes koledžas kadetus. Pasākumi tika veltīti
Latvijas Brīvvalsts robežsargu brigādes komandiera L. Bolšteina 126.dzimšanas dienai
5.februārī un nāves dienai 21.jūnijā, Masļenku traģēdijā kritušajiem robežsargiem 14. un
15.jūnijā, kā arī pieminot robežsardzes sagrāves gadadienas baisos notikumus 9.oktobrī.
Pērn tika sagatavotas un ievietotas Valsts robežsardzes mājas lapā 8 intervijas ar
esošajiem un bijušajiem robežsargiem, kā arī sniegta informācija vēsturniecei Edītei
Sondovičai, pēc kā tapa vairākas intervijas par Robežsardzi NBS žurnālā „Tēvijas sargs”.

5. Nākamajā gadā plānotie pasākumi
5.1. Iepriekš uzsāktie pasākumi, kuri tiks turpināti
1. Nodrošināt robežas nelikumīgās šķērsošanas un nelegālās imigrācijas apdraudējuma
veidam un apjomam atbilstošu dienesta organizāciju un pamatfunkciju izpildi pieejamo
resursu ietvaros.
2. Nodrošināt Latvijas Republikas valsts robežas integrētas pārvaldības koncepcijas un IeM
darbības stratēģijas 2013.-2015.gadam ietverto pasākumu realizāciju.
3. Realizēt Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas robežjoslas
infrastruktūras izveidošanas pasākumus.
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4. Turpināt Valsts robežsardzes efektīvu dalību FRONTEX kopējās operācijās un
starptautiskajās misijās.
5. Turpināt iekšējās kontroles sistēmas stiprināšanu ar mērķi paaugstināt korupcijas
apkarošanas un korupcijas risku mazināšanas pasākumu realizācijas efektivitāti.
6. Nodrošināt Valsts robežsardzes tehniskā nodrošinājuma un mobilitātes uzlabošanu,
aktīvi piesaistot un efektīvi realizējot ES struktūrfondu projektus.

5.2. Nākamā gada galvenie uzdevumi un pasākumi
1. Paaugstināt robežuzraudzības efektivitāti.
2. Nodrošināt robežpārbaudēs iesaistītā personāla kvalifikācijas paaugstināšanu.
3. Pastiprināt dienesta organizācijas un uzdevumu izpildes kontroli.
4. Veikt nepieciešamos pasākumus (iepirkums, likuma grozījumi, MK noteikumi) LR – KF
robežas joslas iekārtošanai.
5. Nodrošināt dienesta kinoloģijas attīstības pasākumu realizāciju.
6. Nodrošināt BOMCA (Robežu pārvaldības programma Centrālajā Āzijā 9.posms)
pasākumu realizāciju.
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