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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
2017. gadā.
2017. gadā paveiktas apliecina, ka esam strādājuši
atbilstoši izvirzītajiem mērķiem, esam veiksmīgi
īstenojuši
nospraustās
prioritātes
un
pamatfunkciju izpildi.
Pērn viens no būtiskākajiem izaicinājumiem bija atbilstoši grozījumiem Šengenas robežu
kodeksā, kas stājās spēkā ar 2017. gada 7. aprīli, uzsākt visu Šengenas zonas ārējo robežu
šķērsojošo personu, tostarp arī Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomiskās zonas un Šveices
Konfederācijas pilsoņu, un mehānisko transportlīdzekļu datorizētu robežpārbaudi. Lai
nodrošinātu šo grozījumu izpildi, Valsts robežsardze veica virkni pasākumu, lai pēc iespējas
saīsinātu valsts robežu šķērsojošo personu robežpārbaužu laiku, t.sk. aprīkoja
robežšķērsošanas vietas ar papildus, jaudīgākiem tehniskajiem līdzekļiem, veica pietiekami
lielas izmaiņas dienesta organizācijā, kā arī Valsts robežsardzes struktūrā.
Vēl viens būtisks fakts ir grozījumi Valsts robežas likumā, 13. panta otrajā daļā, pateicoties
kuriem, šodien gar visu valsts robežu, t.sk. gar publiskām upēm, izņemot Daugavu, ir
noteikta valsts robežas josla. Līdz ar šiem grozījumiem tiek izslēgta iespēja noteiktā valsts
robežas posmā pastāvēt kardināli pretējiem režīmiem.
Noteikti atzīmējama ir arī jaunās atlīdzības sistēmas ieviešana - tātad sekmīgi atrisināta arī
virkne jautājumu, lai nodrošinātu jaunās atlīdzības sistēmas darbību atbilstoši Iekšlietu
ministrijas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta
pakāpēm atlīdzības sistēmas ieviešanas ārējiem un iekšējiem regulējumiem.
Tāpat, 2017. gadā veikti nozīmīgi grozījumi Imigrācijas likumā un Patvēruma likumā, kā arī
izstrādāti virkne jaunu Ministru kabineta noteikumu, kuri nosaka aizturēto ārzemnieku un
patvēruma meklētāju izmitināšanas un uzturēšanas kārtību Valsts robežsardzes aizturēšanas
telpās (centros).
Nevar nepieminēt valsts robežas joslas infrastruktūras izbūvi uz Latvijas ārējās valsts
robežas, jo robežas joslas izbūve ir un paliek neatsverams ieguldījums robežas drošības
sistēmas pilnveidošanā. Valsts robežsardze turpina valsts robežas joslas izbūvi gar Latvijas –
Krievijas valsts robežu, kā arī ir spērusi pirmos soļus ceļā uz Latvijas – Baltkrievijas valsts
robežas izbūvi, lai nodrošinātu Valsts robežsardzes funkciju izpildi, Eiropas Savienības ārējās
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robežas neaizskaramības uzlabošanu, kā arī uzlabotu Valsts robežsardzes kapacitāti
kontrabandas un nelegālās migrācijas ierobežošanā.
Un, visbeidzot, kā zināms Valsts robežsardzes aviācija tiek izmantota kā efektīvs instruments
nelegālās imigrācijas, akcīzes preču nelegālās pārvietošanas un citu valsts drošības
apdraudējumu novēršanai, Iekšlietu ministrijas tiesībsargājošo un citu Latvijas Republikas
valsts iestāžu darbības atbalstam, tādēļ, lai nodrošinātu helikopteru parka atjaunošanu,
Valsts robežsardze pērn ir veikusi pasākumu kompleksu, kā rezultātā divi «Agusta Bell 206B»
helikopteri, kuri ražoti 1974. un 1980. gadā, tiks aizstāti ar jauniem viendzinēja vieglās klases
helikopteriem AW 119 Kx.
Neskatoties uz atsevišķiem, līdz šim panākumus neguvušiem aizsākumiem, kā piemēram,
akūta nepieciešamība pēc 232 papildus štata amata vietām Valsts robežsardzes
robežapsardzības nodaļās mūsu valsts «austrumu» robežas apsardzībai, kopumā uzskatu, ka
savā darbībā 2017. gadā esam efektīvi pielietojuši mūsu rīcībā esošos resursus un līdzekļus,
kā arī veiksmīgi nodrošinājuši valsts robežas drošību atbilstoši Eiropas Savienības izvirzītajām
prasībām.

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 stratēģijā 2017. – 2019. gadam definētie darbības
virzieni:
1. Latvijas Republikas valsts robežas atrašanās vietas nemainīguma nodrošināšana,
valsts robežas, valsts robežas joslas, robežzīmju un citu robežbūvju, vietējās pierobežas
satiksmes robežšķērsošanas vietu uzturēšana, robežuzraudzības nodrošināšana, virziena
mērķis – nodrošināt robežuzraudzību, apsargāt valsts robežu, robežzīmes un citas
robežbūves, novērst jebkuru mēģinājumu nelikumīgi mainīt valsts robežas atrašanās vietu
apvidū, kā arī uzturēt un attīstīt valsts robežas apsardzības sistēmu, atbilstoši Eiropas
Savienības ārējām robežām izvirzītajām prasībām, izpildot Šengenas līguma
un
starptautiskajos līgumos noteiktos nosacījumus.
2. Robežpārbaužu veikšana, imigrācijas kontrole, ārzemnieku atgriešana un darbības ar
patvēruma meklētājiem, virziena mērķis – nodrošināt robežpārbaužu veikšanu, nelegālās
imigrācijas novēršanu, darbību ar patvēruma meklētājiem veikšanu, noziedzīgu nodarījumu
novēršanu, atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un Eiropas Savienības
noteiktajām prasībām.
3. Dokumentu autentiskuma noteikšana un personu daktiloskopiskās identifikācijas
ekspertīžu veikšana, virziena mērķis – vispusīgas un kvalitatīvas ekspertīzes gaitā noskaidrot
faktus, kas ir nozīmīgi Valsts robežsardzes kompetencē esošu lēmumu pieņemšanai, kā arī
sniegt objektīvus un zinātniski pamatotus tiesu eksperta atzinumus, nodrošinot pierādīšanas
līdzekļus Valsts robežsardzes veiktajās procesuālajās darbībās.
4. Operatīvā darbība, kā arī izmeklēšanas pirmstiesas procesā veikšana Kriminālprocesa
likumā noteiktās kompetences ietvaros, virziena mērķis – apkarot un novērst noziedzīgus
nodarījumus, kas saistīti ar valsts robežas nelikumīgu šķērsošanu, personas nelikumīgu
pārvietošanu pāri valsts robežai vai nelikumīgu uzturēšanos valstī, kā arī robežsarga kā valsts
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amatpersonas izdarītus noziedzīgus nodarījumus, kas nav saistīti ar vardarbību, kā arī
nepieļaut akcīzes preču nelikumīgu pārvietošanu pāri valsts robežai.
5. Aviācijas meklēšanas un glābšanas koordinācijas centra (ARCC) darbības
nodrošināšana, virziena mērķis – nodrošināt Aviācijas meklēšanas un glābšanas
koordinācijas centra (ARCC) darbību.
6. Valsts robežsardzes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm izglītošana un
profesionālā sagatavošana, virziena mērķis – 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.

1.3. Valsts robežsardzes struktūra
Valsts robežsardzes
priekšnieks

Valsts robežsardzes
priekšnieka vietnieks
Valsts robežas
pilnvarotais

(LR-Krievijas Federācijas robeža)

Inspekcijas un slepenības
režīma dienests

Galvenā
pārvalde

Sevišķās lietvedības
nodaļa

Vadītāja palīgs

Rīgas
pārvalde

Viļakas
pārvalde

Valsts
robežsardzes
koledža

Ventspils
pārvalde

Ludzas
pārvalde

Daugavpils
pārvalde

Aviācijas
pārvalde

1.4. Pārskata gada galvenie uzdevumi
1. Nodrošināt efektīvu 2016. gadā saņemto un 2017. gadā plānoto tehnisko robežas
uzraudzības līdzekļu izmantošanu.
2. Paaugstināt personāla plānošanas un izmantošanas efektivitāti.
3. Nodrošināt dienesta organizācijas izmaiņu ieviešanu saskaņā ar Dienesta gaitas likumā un
Atlīdzības likumā veiktajām izmaiņām.
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4. Pilnveidot disciplināro praksi, nodrošinot konsekventu rīcību reaģēšanai uz pārkāpumiem
un godprātīga un izcila dienesta pienākumu izpildes pozitīvu motivēšanu.
5. Veikt sagatavošanās pasākumus Šengenas novērtēšanai un nodrošināt atbilstošu dienesta
organizāciju, stājoties spēkā Šengenas robežu kodeksa prasībai par sistēmisku visu valsts
robežu šķērsojošo personu pārbaudi starptautiskajās un nacionālajās IS.

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

Iepriekšējā
gadā (faktiskā
izpilde)

apstiprināts
likumā

faktiskā izpilde

49 866 722
44 356 688
5 489 557
20 477
49 868 146
45 371 371
45 293 752
10 000
-

58 477 401
58 170 443
268 808
38 150
58 482 162
47 069 121
47 017 267
10 000
-

57 931 427
57 619 830
278 428
33 169
57 926 318
47 044 015
46 992 162
10 000
-

67 619
4 496 775
1 424

41 854
11 413 041
4 761

41 853
10 882 303
-5 109

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.
F0000000

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
uzturēšanas izdevumu transferti
izdevumi kapitālieguldījumiem
Finansēšana

0

Valsts robežsardzes izdevumu izpilde pārskata periodā sastāda 57 926,3 tūkst. euro,
palielinājums, salīdzinot ar iepriekšējā gada pārskata periodu, sastāda 8 058,2 tūkst. euro,
tajā skaitā izmaiņas:
Ilgtermiņa saistības:
205 083 euro – attiecīgajā periodā samazināti izdevumi ilgtermiņa saistību
pasākumam «Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas demarkācija».
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Pamatojoties uz Ministru kabineta 2017. gada 17. oktobra rīkojumu Nr. 589 «Par Iekšlietu
ministrijas ilgtermiņa saistībām valsts robežas joslas infrastruktūras izbūvei gar Latvijas
Republikas un Krievijas Federācijas robežu un gar Latvijas Republikas un Baltkrievijas
Republikas robežu» veikta valsts budžeta apropriācijas pārdale jaunajā politikas iniciatīvā un
iniciatīva 1 618 961 euro apmērā ir pārveidota par ilgtermiņa saistību pasākumu «Valsts
robežas joslas infrastruktūras izbūve gar Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas
robežu»;
6 203 838 euro – palielināti izdevumi ilgtermiņa saistību pasākumam «Valsts robežas
joslas infrastruktūras izbūve gar Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas robežu»,
pamatojoties uz Ministru kabineta 2017. gada 17. oktobra rīkojumu Nr. 589 «Par Iekšlietu
ministrijas ilgtermiņa saistībām valsts robežas joslas infrastruktūras izbūvei gar Latvijas
Republikas un Krievijas Federācijas robežu un gar Latvijas Republikas un Baltkrievijas
Republikas robežu» 2.2. punktu;
33 517 euro – palielināti izdevumi ilgtermiņa saistību pasākumam «Valsts robežas
joslas infrastruktūras izbūve gar Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas robežu»,
pamatojoties uz Ministru kabineta 2017. gada 17. oktobra rīkojumu Nr. 589 «Par Iekšlietu
ministrijas ilgtermiņa saistībām valsts robežas joslas infrastruktūras izbūvei gar Latvijas
Republikas un Krievijas Federācijas robežu un gar Latvijas Republikas un Baltkrievijas
Republikas robežu» 2.1. punktu;
3 110 000 euro – palielināti izdevumi ilgtermiņa saistību pasākumam «Gaisa kuģu
parka atjaunošana», pamatojoties uz Ministru kabineta 2017. gada 12. decembra rīkojumu
Nr. 734 «Par Iekšlietu ministrijas ilgtermiņa saistībām gaisa kuģu parka atjaunošanai» veikta
valsts budžeta apropriācijas pārdale jaunajā politikas iniciatīvā un iniciatīva 2 960 000 euro
apmērā ir pārveidota par ilgtermiņa saistību pasākumu «Gaisa kuģu parka atjaunošana».
Vienreizējie pasākumi:
59 276 euro – palielināti izdevumi Valsts robežsardzes amatpersonu ar speciālajām
dienesta pakāpēm dalības turpināšanai Eiropas Savienības novērošanas misijā Gruzijā
(EUMM GEORGIA);
3 170 771 euro – palielināti izdevumi pasākumam, kas saistīts ar darba samaksas
pārrēķinu amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm par laikposmu no 2014. gada
16. jūnija līdz 2016. gada 15. jūnijam, sakarā ar Latvijas Republikas Augstākās tiesas
Administratīvo lietu departamenta 2016. gada 16. jūnija spriedumu administratīvajā lietā
Nr. A420535212 (atbilstoši Finanšu ministrijas 2017. gada 29. marta rīkojumam Nr. 136
1.2. apakšpunktam).
Citas izmaiņas:
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2 104 555 euro – attiecīgajā periodā samazināti izdevumi 2016. gadā uzsāktā
neatliekamā pasākuma «Latvijas Republikas valsts robežas iekārtošana, uzturēšana un
zemes īpašuma tiesību sakārtošana» īstenošanai;
289 892 euro – attiecīgajā periodā samazināti izdevumi 2016. gada neatliekamajam
pasākumam «Robežšķērsošanas vietu un «zaļās» robežas uzraudzības tehnisko līdzekļu
atjaunošana un modernizēšana («zaļās» robežas sensoru sistēmas)» īstenošanai (0 euro
izdevumiem precēm un pakalpojumiem, 289 892 euro izdevumiem pamatkapitāla
veidošanai);
12 499 euro – attiecīgajā periodā palielināti izdevumi 2016. gadā uzsāktā neatliekamā
pasākuma «25 amatu vietu ieviešana un uzturēšana Valsts robežsardzē» īstenošanai,
saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 3. novembra protokollēmuma «Par Ministru
kabineta rīkojuma projektu «Rīcības plāns personu, kurām nepieciešama starptautiska
aizsardzība, pārvietošanai un uzņemšanai Latvijā»» (prot. Nr. 57 58.§) 4. punktu;
16 587 euro – samazināti izdevumi 2016. gada neatliekamajam pasākumam «BSRBCC
(Baltic Sea Region Border Control Cooperation) 2016. gada Latvijas prezidentūras pasākumu
nodrošināšana» saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 31. augustā sēdē nolemto (prot.
Nr. 42 3.§, 6.3.4. punkts);
350 938 euro – samazināti izdevumi jaunās politikas iniciatīvas «Transportlīdzekļu
uzturēšanas un remonta izdevumu segšana (autotransports, kuģi un gaisa kuģi)»
īstenošanai, saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 12. novembrī sēdē nolemto (prot.
Nr. 62 2.§, 2. punkts);
690 700 euro – samazināti izdevumi pārskata periodā, lai nodrošinātu
robežšķērsošanas vietas «Vientuļi» aprīkojuma iegādes izdevumu segšanu, saskaņā ar
Ministru kabineta 2014. gada 29. jūlijā sēdē nolemto (prot. Nr. 41 22.§ 5.1. punkts) un
pamatojoties uz Finanšu ministrijas 2016. gada 18. aprīļa rīkojumu Nr. 182 «Par apropriācijas
pārdali starp budžeta resoru»;
5 233 370 euro – samazināti izdevumi pārskata periodā Valsts robežsardzes dalībai
Eiropas Aģentūras operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām
robežām (FRONTEX) programmas 10.00.00. «Valsts robežsardzes darbība» ietvaros, jo
attiecīgi izdevumi pārcelti uz budžeta apakšprogrammu 67.14.00 «FRONTEX Aģentūras
starptautisko operāciju nodrošināšana»;
183 407 euro – samazināti izdevumi pārskata periodā Valsts robežsardzes
materiāltehniskās bāzes pilnveidošanai 2016. gadā (Ministru kabineta sēdē 2013. gada
14. oktobrī (prot. Nr. 38 3.§);
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680 euro – palielināti izdevumi, lai nodrošinātu Valsts robežsardzes koledžas Studentu
pašpārvaldes, atbilstoši Ministru kabineta 2016. gada 25. oktobra noteikumiem Nr. 690,
prot. Nr. 57 7.§, 9. punktu «Studējošo pašpārvaldes finansēšanai paredzētos resursus
(ieņēmumus) izdevumu segšanai un izdevumus plāno un uzskaita kā atsevišķu pasākumu»);
47 151 euro – samazināti izdevumi pārskata periodā, lai nodrošinātu
videonovērošanas un tehnisko uzraudzības sistēmu remontu un darbību;
64 918 euro – izdevumu samazinājums pārskata periodā, salīdzinoši ar iepriekšējo
gadu, saistīts ar izmaiņām VRS kuģošanas līdzekļu uzturēšanas un ekspluatācijas plānos
2017. gadā;
12 951 euro – izdevumu samazinājums pārskata periodā, salīdzinoši ar iepriekšējo
gadu, saistīts ar izmaiņām VRS gaisa kuģu un kuģošanas līdzekļu uzturēšanas un
ekspluatācijas plānos 2017. gadā;
1 200 euro – izdevumu palielinājums pārskata periodā, salīdzinoši ar iepriekšējo
periodu, saistīts ar operatīvo darbību;
3 831 euro – izdevumu palielinājums pārskata periodā, salīdzinoši ar iepriekšējo gadu,
sakarā ar Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Senāta 2016. gada 26. aprīļa lēmumu Nr. 1 par
studiju maksu palielināšanu līdz 1 350 euro gadā vienam cilvēkam 2017. gada rudenī
uzņemtajiem nepilna laika studentiem;
434 476 euro – izdevumu palielinājums pārskata periodā salīdzinoši ar iepriekšējo
gadu, lai nodrošinātu Valsts robežsardzes un Valsts robežsardzes koledžas vajadzības
(kurināmais un enerģētiskie materiāli, inventāra un aparatūras remonti, transportlīdzekļu
uzturēšana un remonts, nekustamā īpašuma uzturēšana, degviela, biroja preces un
inventārs, suņu barība, autotransporta apdrošināšanas izdevumi (KASKO), kapitālie
izdevumi);
156 223 euro – izdevumu palielinājums pārskata periodā, salīdzinoši ar iepriekšējo
gadu, veidojas, jo to ietekmēja finanšu līdzekļu uzkrājumi par iepriekšējo periodu (uz
pārskata gadu attiecināmie izdevumi atlīdzībai faktiski īstenoti iepriekšējā pārskata gadā –
2016. gada beigās daļēji izmaksāta atlīdzība par faktiski aprēķināto atlīdzību par decembri),
kā arī 2017. gada I ceturkšņa izdevumus ietekmēja 2016. gada decembrī amatpersonu ar
speciālajām dienesta pakāpēm amatu, kas nodrošina atbalsta funkcijas veikšanu,
pārveidošana par darbinieku amatiem, rezultātā izmaksāts atalgojums un atlaišanas
pabalsti;
2 250 euro – izdevumu palielinājums pārskata periodā Eiropas Savienības
programmas (EiropAid) projektam «Kosovas institūciju stiprināšana efektīvas migrācijas
pārvaldē»;
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20 477 euro – izdevumu samazinājums pārskata periodā Eiropas Savienības
programmas (EiropAid) projektam «Gruzijas un Moldovas Republikas Robežpolicijas un
Patruļpolicijas kapacitātes stiprināšana kinoloģijas jomā»;
6 621 euro – izdevumu palielinājums pārskata periodā Eiropas Savienības
programmas (EiropAid) projektam «NATO un UNODC Narkotiku apkarošana Afganistānā,
Pakistānā un Centrālāzijā»;
6 409 euro – izdevumu palielinājums pārskata periodā Ceļu satiksmes negadījumu
novēršanas pasākumam.
No valsts budžeta programmas 02.00.00. «Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem»
2017. gadā tika piešķirts finansējums 1 304 871 euro apmērā, lai nodrošinātu:
 Valsts robežsardzes amatpersonu dalību Eiropas Savienības novērošanas misijā
Gruzijā (EUMM Georgia) – 39 247 euro;
 papildus nepieciešamo finansējumu jaunajai politikas iniciatīvai «Plānveida gaisa
kuģu parka atjaunošana (divu vieglās klases viendzinēja helikopteru iegāde), personāla
apmācība» – 1 245 624 euro;
 Latvijas Republikas Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas 2016. gada
20. jūnija sprieduma lietā Nr. C32219015 izpildi – 20 000 euro.

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
Valsts robežsardzes darbība pārskata periodā tika plānota un veikta saskaņā ar
apstiprināto Valsts robežsardzes darbības stratēģiju 2017.–2019. gadam, kurā atspoguļoti
Valsts robežsardzes darbības virzieni, to īstenošanas resursi, prioritātes, plānotie darbības
rezultāti un to rezultatīvie rādītāji, kā arī, izpildot Valsts robežsardzes darba plānā un
attiecīgajos Valdības rīcības plānos paredzētos uzdevumus.
Pārskata periodā Valsts robežsardze ir realizējusi šādas Valsts robežsardzes darbības
stratēģijā 2017. –2019. gadam noteiktās galvenās aktivitātes:
 uzturējusi un attīstījusi valsts robežas apsardzības sistēmu, atbilstoši Eiropas
Savienības ārējām robežām izvirzītajām prasībām, izpildot Šengenas acquis nosacījumus;
 paaugstinājusi robežpārbaužu efektivitāti, izmantojot modernus robežpārbaužu
tehniskos risinājumus, balstītus uz biometrisko datu apstrādi;
 paaugstinājusi Austrumu robežas un jūras robežas robežuzraudzības efektivitāti,
kompleksi izmantojot sistēmiski sasaistītas modernas klātbūtnes atklāšanas tehniskās
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iekārtas, videonovērošanas iekārtas un valsts robežas inženiertehniskā iekārtojuma
elementus;
 nodrošinājusi Valsts robežsardzes dalību starptautiskajās misijās un operācijās, kā
arī Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūras (FRONTEX) aktivitātēs;
 realizējusi «Rīcības plānu personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība,
pārvietošanai un uzņemšanai Latvijā»;
 turpinājusi sakārtot Latvijas Republikas valsts ārējās robežas joslas infrastruktūru;
 uzsākusi sagatavošanos Šengenas novērtēšanai (gaisa, jūras un sauszemes robežas,
SIS II);
 realizējusi Latvijas Republikas valsts robežas integrētas pārvaldības koncepcijā
2013. – 2018. gadam noteiktos pasākumus;
 uzturējusi Valsts robežsardzes kuģošanas līdzekļu un aviācijas kapacitāti esošajā
līmenī;
 nodrošinājusi Valsts robežsardzes dalību Eiropas Savienības politikas instrumentu un
pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu
īstenošanā, īstenojot Eiropas ārējo robežu fonda, Iekšējās drošības fonda, Patvēruma un
migrācijas fonda, pārrobežu sadarbības programmu u.c. projektus un pasākumus;
 nodrošinājusi civilās aviācijas nelaimes gadījumā cietušo gaisa kuģu un cilvēku
meklēšanas un glābšanas darbu, aviācijas nelaimes gadījumu seku likvidēšanas koordināciju,
kā arī Aviācijas meklēšanas un glābšanas koordinācijas centra (ARCC) nepārtrauktu darbību;
 pilnveidojusi normatīvo bāzi.
Realizējot Valsts robežsardzes darbības stratēģijā 2017. – 2019. gadam noteiktās
galvenās aktivitātes Valsts robežsardze nodrošināja šādu mērķu sasniegšanu:
 nodrošināja robežuzraudzību, apsargāja valsts robežu, robežzīmes un citas
robežbūves, novērsa jebkuru mēģinājumu nelikumīgi mainīt valsts robežas atrašanās vietu
apvidū, kā arī uzturēja un attīstīja valsts robežas apsardzības sistēmu, atbilstoši Eiropas
Savienības ārējām robežām izvirzītajām prasībām, izpildot Šengenas līguma
un
starptautiskajos līgumos noteiktos nosacījumus;
 nodrošināja robežpārbaužu veikšanu, nelegālās imigrācijas novēršanu, darbību ar
patvēruma meklētājiem veikšanu, noziedzīgu nodarījumu novēršanu, atbilstoši Latvijas
Republikas normatīvajiem aktiem un Eiropas Savienības noteiktajām prasībām;
 vispusīgas un kvalitatīvas ekspertīzes gaitā noskaidroja faktus, kas ir nozīmīgi Valsts
robežsardzes kompetencē esošu lēmumu pieņemšanai, kā arī sniedza objektīvus un
zinātniski pamatotus tiesu eksperta atzinumus, nodrošinot pierādīšanas līdzekļus Valsts
robežsardzes veiktajās procesuālajās darbībās;
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 apkaroja un novērsa noziedzīgus nodarījumus, kas saistīti ar valsts robežas
nelikumīgu šķērsošanu, personas nelikumīgu pārvietošanu pāri valsts robežai vai nelikumīgu
uzturēšanos valstī, kā arī robežsarga kā valsts amatpersonas izdarītus noziedzīgus
nodarījumus, kas nav saistīti ar vardarbību, kā arī nepieļāva akcīzes preču nelikumīgu
pārvietošanu pāri valsts robežai;
 nodrošināja Aviācijas meklēšanas un glābšanas koordinācijas centra (ARCC)
darbību;
 ar pēctecīgas profesionālās izglītības politikas īstenošanu un kvalifikācijas
paaugstināšanas programmu īstenošanu, sekmēja 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:
Darbības rezultāts

Rezultatīvais rādītājs

Rezultatīvā
rādītāja
pārskata gada
plāns

Rezultatīvā
rādītāja
pārskata
perioda izpilde

188 / 1380

168 / 1380

Uzturēta un attīstīta valsts
robežas apsardzības sistēma

Realizēta robežjoslas
ierīkošana/uzturēšana (km)

Veikta robežuzraudzība uz
valsts ārējās sauszemes
robežas

Aizturētas robežu nelikumīgi šķērsojošas
personas (skaits)/ novērsta nelikumīga
preču pārvietošana pār valsts robežai
(skaits)

200 / 30

111 / 41

Pārbaudīti kuģošanas līdzekļi teritoriālajā
jūrā un ostu akvatorijās

520

316

3 900 000
1 200 000
30 000
11 000

4 552 631
1 191 277
23 241
10 960

70

67

900

1064

2000

1919

35 000

55 692

Veikta Latvijas jūras robežas
un ostu akvatoriju
robežuzraudzība
Veiktas robežpārbaudes

Realizēta imigrācijas
kontrole

Personu robežpārbaužu skaits
Transportlīdzekļu robežpārbaužu skaits
Vilcienu robežpārbaužu skaits
Kuģošanas līdzekļu robežpārbaužu skaits
Robežpārbaudēs un imigrācijas kontrolē
atklāto un novērsto viltotu dokumentu
izmantošanas skaits
Valstī neielaisto ārzemnieku skaits, kas
neizpilda ieceļošanas nosacījumus
Ārzemnieku skaits, kuri pārkāpuši
uzturēšanās nosacījumus valstī
(konstatēti valsts iekšienē un personām
izceļojot no valsts)
Pārbaudīto personu skaits, veicot
imigrācijas kontroli valsts iekšienē
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Novērsta pārrobežu
noziedzība
Realizēta ārzemnieku
atgriešana un veiktas
darbības ar patvēruma
meklētājiem

Veiktas dokumentu
tehniskās izpētes un
daktiloskopiskās
identifikācijas ekspertīzes
Veikta operatīvā darbība un
izmeklēšana pirmstiesas
procesā
Ieviestas Starptautiskās
aviācijas un jūras meklēšanas
un glābšanas rokasgrāmatas
(IAMSAR) vadlīnijas
Nodrošināta ARCC
Operatīvās rīcības plānā
noteikto uzdevumu
realizācija
Veiktas ARCC plānveida
personāla apmācības,
paaugstināta personāla
profesionalitāte
Izglītotas amatpersonas
robežkontroles un
imigrācijas kontroles jomā

Pārbaudīto personu skaits, veicot
imigrācijas kontroli uz tranzītceļiem,
ostās un lidostās
Aizturēto meklēšanā esošo personu skaits
Aizturēto meklēšanā esošo transporta
līdzekļu skaits
Apstrādāto patvēruma pieprasījumu
skaits
Piespiedu kārtā izraidīto ārzemnieku
skaits
Izsniegto labprātīgās izbraukšanas
rīkojumu skaits
Veikto dokumentu autentiskuma
noteikšanas ekspertīžu skaits
Veikto personu daktiloskopiskās
identifikācijas ekspertīžu skaits
Prokuratūrai kriminālvajāšanai nosūtīto
kriminālprocesu skaits
Realizēto operatīvās uzskaites lietu skaits
Nodrošināts ARCC personāla
nokomplektējums
Ieviesti ICAO un IAMSAR noteiktie gaisa
kuģu meklēšanas procesi
Organizētas teorētiskās civilās aviācijas
meklēšanas un glābšanas mācības
Organizētas praktiskās aviācijas
meklēšanas un glābšanas mācības
ARCC personāla skaits, kurš apguvis
aviācijas angļu valodu
ARCC personāla skaits, kurš apguvis
Meklēšanas koordinatora (SMC) kursus
Amatpersonu skaits, kuras apguvušas
profesionālās tālākizglītības programmu
«Robežapsardze»
Amatpersonu skaits, kuras apguvušas
1.līmeņa profesionālās augstākās
izglītības studiju programmu
«Robežapsardze»
Amatpersonu skaits, kuras apguvušas
2.līmeņa profesionālās augstākās
bakalaura izglītības studiju programmu
«Robežapsardze»
Amatpersonu skaits, kuras apguvušas
Eiropas līmeņa kopīgo maģistra grāda
studiju programmu «European Joint

170 000

156 135

120
130

520

300

397

300

272

900

954

300

324

15

13

105

93

22

29

70 %

70 %

10 %

10 %

1

1

0

0

10

13

0

0

165

140

42

41

14

14

1

1

80
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Paaugstināts Valsts
robežsardzes amatpersonu
profesionālās sagatavotības
līmenis robežkontroles un
imigrācijas kontroles jomā

Masters in Strategic Border
Management»
Amatpersonu skaits, kuras apguvušas
kvalifikācijas paaugstināšanas kursu
programmas Valsts robežsardzes koledžā

1700

1185

Kopumā piešķirtais finansējums ir nodrošinājis Valsts robežsardzes funkciju veikšanu
un darbības rezultātu sasniegšanu, tomēr no Valsts robežsardzes neatkarīgu iemeslu dēļ ne
visus ieplānotos rezultatīvos rādītājus ir izdevies sasniegt.
Būtiskākie notikumi un pārmaiņas, kas ietekmējuši Valsts robežsardzes darbību un
finanšu rezultātus 2017. gadā:
1. palielinājušās aktivitātes saistītas ar akcizēto preču nelikumīgu apriti;
2. saglabājies augsts nelegālās migrācijas risks trešo valstu pilsoņu nelikumīgai
pārvietošanai pāri Eiropas Savienības ārējai robežai, kā arī mainījušās nelegālās imigrācijas
paņēmieni un metodes;
3. pieaudzis nelikumīgas ieceļošanas un uzturēšanās risks, trešo valstu piederīgajiem
ļaunprātīgi izmantojot patvēruma procedūru, bezvīzu režīmu ar ES valstīm, kā arī izmantojot
citiem mērķiem (nelikumīga strādāšana) ES valstu ar tūrisma mērķi izsniegtās vīzas;
4. atcelts vīzu režīms starp Eiropas Savienību no vienas puses un Ukrainu un Gruziju
no otras puses, kā rezultātā pieauga gan šo valstu piederīgo robežas šķērsošanas gadījumu
skaits, gan konstatēto ieceļošanas un uzturēšanās nosacījumu pārkāpumu skaits;
5. pieaudzis par nelikumīgu strādāšanu konstatēto ārzemnieku skaits;
6. uzsākta visu Šengenas zonas ārējo robežu šķērsojošo personu datorizēta
robežpārbaude, pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/458
(2017. gada 15. marts);
7. stājušies spēkā grozījumi «Latvijas Republikas valsts robežas likuma», ar ko
noteikta valsts robežas josla gar publiskām upēm, izņemot Daugavu;
8. stājušies spēkā grozījumi «Imigrācijas likumā» un «Patvēruma likumā», kā arī
virkne jaunu Ministru kabineta noteikumu, kuri nosaka aizturēto ārzemnieku un patvēruma
meklētāju izmitināšanas un uzturēšanas kārtību Valsts robežsardzes aizturēšanas telpās
(centros);
9. uzsākta jaunā Aizturēto ārzemnieku izmitināšanas centra «Mucenieki» darbība.
Ņemot vērā, ka Valsts robežsardze ir spējusi reaģēt uz būtiskajiem notikumiem, kuri
ir ietekmējuši Valsts robežsardzes darbību, kā arī nodrošinājusi Valsts robežsardzes funkciju
izpildi un realizējusi Valsts robežsardzes darbības stratēģijā 2017. – 2019. gadam noteiktās
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galvenās aktivitātes var secināt, ka piešķirtie valsts budžeta līdzekļi Valsts robežsardzes
funkciju izpildei ir izlietoti atbilstoši mērķim.

2.3. Pārskata gadā īstenotās jaunās politikas iniciatīvas
 Jaunas darba samaksas sistēmas ieviešana Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un
Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm (Ministru
kabineta 2016. gada 16. augusta sēdes protokola Nr. 40 59. § 2. punkts), plānoti izdevumi 3
424 622 euro, apgūti 3 424 622 euro.
 Robežsargu skaita blīvuma uz «zaļās» robežas palielināšana atkarībā no
pastāvošajiem riska faktoriem (30 amatpersonas) (Ministru kabineta 2016. gada 16. augusta
sēdes protokola Nr. 40 59. § 2. punkts), plānoti izdevumi 251 333 euro, apgūti 238 927 euro.
 Valsts robežsardzes amatpersonu nodrošināšana ar speciālo ekipējumu un
robežuzraudzības tehniskiem līdzekļiem (Ministru kabineta 2016. gada 16. augusta sēdes
protokola Nr. 40 59. § 2. punkts), plānoti izdevumi 367 400 euro, apgūti 361 472 euro.
 Minimālās mēneša darba algas paaugstināšana līdz 380 euro ar 2017. gada 1. janvāri
(Ministru kabineta 2016. gada 18. augusta sēdes protokola Nr. 41 1. § 2. punkts), plānoti
izdevumi 148 euro, apgūti 148 euro.
 Zemāko mēneša darba algu izlīdzināšana ar 2017. gada 1. janvāri (Ministru kabineta
2016. gada 18. augusta sēdes protokola Nr. 41 1. § 2. punkts), plānoti izdevumi 51 442 euro,
apgūti 51 442 euro.
 Latvijas Republikas valsts robežas iekārtošana, uzturēšana un zemes īpašuma tiesību
sakārtošana (drošības stiprināšanas pasākums) (Ministru kabineta 2015. gada 27. augusta
protokola Nr. 42, 3. § 6.3.3. punkts), plānoti izdevumi 600 993 euro, apgūti 600 993 euro.
 Videonovērošanas un tehniskās uzraudzības sistēmu remontu un darbības
nodrošināšana (drošības stiprināšanas pasākums) (Ministru kabineta 2015. gada 27. augusta
protokola Nr. 42, 3. § 6.3.4. punkts) plānoti izdevumi 303 530 euro, apgūti 303 530 euro.
 Rīcības plāns personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošanai
un uzņemšanai Latvijā (25 amatu vietu uzturēšana Valsts robežsardzē) (Ministru kabineta
2015. gada 3. novembra sēdes protokols Nr. 57, 58. §, 4. punkts), plānoti izdevumi 64 333
euro, apgūti 63 014 euro.
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2.4. Sadarbības partneru finansēto programmu un ārvalstu ieguldījumu
programmu ietvaros īstenoto projektu rezultāti un līdzekļu izlietojums
Nr.
p/k

Projekts

Plānotais
finansēju
ms EUR

Apgūts uz
31.12.2017.

Rezultāti

Horizon 2020 programma (tiešais projekts)
1.

Nr. 700626 —
iCROSS — H2020BES-20142015/H2020-BES2015

99 000

22 789

Projekta īstenošanas periods no
01.09.2016. līdz 31.08.2019.
Projekta ietvaros sadarbībā ar «Stremble
Ventures» projekta partneri tulkots un
ierunāts «AVATAR» (multiplikācijas
aplikācija robežsarga veidolā) jautājumu
teksts krievu valodā (sievietes un vīrieša
balsī) trešo valstu pilsoņiem pirms
reģistrācijas sistēmas ietvaros, kā arī
definētas un nosūtītas projekta
vadošajam partnerim precizētas
izstrādājamās iekārtas ergonomiskās
prasības (iekārtas izmēri, dokumentu un
pirkstu lasītāju izvietojums uz iekārtas,
svars, forma u.c.).

«Intelligent Portable
Control System –
iBorderCtrl (iCROSS)
(Novel mobility
concepts for land
border security
(iCROSS))»
Projekta vadošais
partneris Luksemburgas
uzņēmums
«European Dynamic
Luxembourg»

PATVĒRUMA, MIGRĀCIJAS UN INTEGRĀCIJAS FONDS 2014. – 2020. GADAM
(IeM izsludinātie konkursi)
2.

Nr.
VRS/PMIF/2016/5

380 992

307 750

«Atbalsts ārzemnieku
atgriešanas
pasākumu
organizēšanā un
pilnveidošanā
(2.posms)»
3.

Nr.
VRS/PMIF/2016/6
«Aizturēto
ārzemnieku

Projekta īstenošanas periods no
01.07.2016 līdz 31.12.2019.
Projekta ietvaros nodrošināta 365
aizturēto ārzemnieku piespiedu
izraidīšana.

362 242

260 328

Projekta īstenošanas periods no
01.07.2016. līdz 31.12.2018.
Projekta ietvaros nodrošināta 793
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uzņemšanas
kapacitātes
stiprināšana
(2.posms)»

4.

Nr.
VRS/PMIF/2016/3

ārzemnieku uzturēšana un identifikācija,
tā ietvaros apmaksāti rēķini par
tulkošanas un ēdināšanas pakalpojumu
sniegšanu, pirmās nepieciešamības un
medicīnisko preču iegādi un virszemes
TV abonēšanu.
203 547

100 474

«Personu, kurām
nepieciešama
starptautiskā
aizsardzība,
pārvietošana uz
Latviju»

5.

Nr.
VRS/PMIF/2016/7

Projekta ietvaros nodrošināta 294
personu (no plānotajiem 295), tai sk.
152 bērnu, kuriem nepieciešama
starptautiskā aizsardzība, pārvietošana
no Grieķijas un 34 (no plānotajiem 186)
pārvietošana no Itālijas uz Latviju.
124 333

62 689

«Personu, kurām
nepieciešama
starptautiskā
aizsardzība,
pārvietošana no
Turcijas uz Latviju»
6.

Nr.
VRS/PMIF/2017/1
«Aizturēto
ārzemnieku
izmitināšanas centra
«Mucenieki»
iekārtošana un
aprīkošana
(1.posms)»

Projekta īstenošanas periods no
01.02.2016. līdz 30.06.2018.

Projekta īstenošanas periods no
01.06.2016. līdz 30.06.2018.
Projekta ietvaros nodrošināta 46
personu (no 50 plānotajiem), tai sk. 26
bērnu, kuriem nepieciešama
starptautiskā aizsardzība, pārvietošana
no Turcijas uz Latviju.

270 672

266 246

Projekta īstenošanas periods no
19.04.2017. līdz 31.11.2017.
Projekta īstenošanas rezultātā tika
aprīkotas 20 aizturēto personu
dzīvojamās telpas ar tualeti un dušu, 15
aizturēto personu koplietošanas telpas,
12 speciālās telpas, 6 palīgtelpas, 18
personāla telpas, 2 pastaigu laukumi un
1 bērnu rotaļu laukums.
Aizturēto ārzemnieku izmitināšanas
centra «Mucenieki» telpas aprīkotas ar
mēbelēm, sadzīves tehniku un
inventāru, biroja tehniku, medicīnas
iekārtām, trenažieriem un inventāru.
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IEKŠĒJĀS DROŠĪBAS FONDS 2014. – 2020. GADAM
(IeM izsludinātie konkursi)
7.

8.

Nr. VRS/IDF/2015/1
«Latvijas Republikas,
Lietuvas Republikas
un Igaunijas
Republikas
imigrācijas sakaru
virsnieku punkta
attīstības turpināšana
Gruzijā un
Baltkrievijā»
Nr. VRS/IDF/2016/6
«Robežuzraudzības
un kontroles
sistēmas
infrastruktūras
turpmāka
pilnveidošana
atbilstoši EUROSUR
prasībām (3. un 4.
posms realizēšana)
(1.posms)»

297 456

232 706

Projekta īstenošanas periods no
01.01.2016. līdz 31.12.2018.
Projekta ietvaros turpinājās Imigrācijas
sakaru virsnieku punktu darbības
attīstība Gruzijā un Baltkrievijā.

4 222 343

1 865 849

Projekta īstenošanas periods no
01.12.2016. līdz 31.08.2019.
Projekta ietvaros veikta EUROSUR 1. un
2. posma rezultātu izvērtēšana, tehniskā
ekspertīze, VRS robežas uzraudzības un
kontroles mehānisma tehniskās izbūves
koncepcijas izstrāde un ģeotelpisko datu
programmnodrošinājuma izstrāde un
iegāde, saistībā ar VRS GP reorganizāciju
un izmaksu precizēšanu budžeta tāmē
sagatavoti grozījumi projektā, kā arī
iegādāti VRS RKS GPS integrēšanas
moduļa serveri un komutācijas iekārtas.

Eiropas Savienības programmas Erasmus+ projektu īstenošanas nodrošināšana
9.

ERASMUS+
programma
«Personu mobilitāte
starp programmas
valstīm augstākās
izglītības sektorā»
2016-1-LV01-KA103022480 un 2016-1LV01-KA103-022480LV 22.07.2016.

4 095

4 095

Projekta īstenošanas termiņš 30.09.2017., projekts noslēgts
Projekta ietvaros veikti organizatoriskie
darbi mobilitāšu īstenošanai (trīspusējie
līgumi starp mobilitātes dalībniekiem,
VRK un partneriestādi, finanšu līgumu
gatavošana, sarakste ar partneriem),
īstenotas 3 personāla apmācības un
mācībspēku mobilitātes M. Romeris
Lietuvas universitātē, kā arī sagatavota
un iesniegta gala atskaite ES
informācijas un atskaišu sistēmā
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«Mobility Tool» un Valsts izglītības
attīstības aģentūrā.
10. ERASMUS+
programma
«Studentu un
personāla mobilitāte
starp programmas
valstīm» 2017-1LV01-KA103-035210
un 2017-1-LV01KA103-035210-LV

451

360

Projekta īstenošanas termiņš 30.09.2018.
Projekta ietvaros izsludināts konkurss
pasniedzēju un personāla mobilitātēm,
izvēlēti kandidāti, veikta mobilitāšu
plānošana, dokumentācijas
sagatavošana mobilitātes īstenošanai,
īstenotas 4 pasniedzēju un personāla
apmācības mobilitātes uz M. Romeris
Lietuvas universitātes Sabiedriskās
drošības fakultāti Kauņā, un 1 docētāja
mobilitāte uz Igaunijas Republikas
Drošības zinātņu akadēmiju, Igaunijā
(Tallinā), kā arī sagatavota progresa
atskaite Valsts izglītības attīstības
aģentūrai.

67.13.00 Pamatprogramma Eiropas Savienības robežu pārvaldības programmas Centrālāzijā
projektu un pasākumu īstenošana
11. DCI-ASIE/2015/358348
«Border
Management in
Central Asia – Phase
9 (BOMCA 9)»
(«Robežu pārvaldības
Centrālajā Āzijā –
9.fāze (BOMCA 9)»)

4954784,
93

3810615,78

Projekta īstenošanas periods no
15.06.2015. līdz 15.06.2018.
Projekta ietvaros
-

-

-

-

īstenoti 72 pasākumi Centrālajā Āzijā
un ES (no plānotajiem 172 periodā
līdz 2018.gada jūnijam)
pasākumos iesaistītas (apmācītas)
1071 amatpersonas no Centrālās
Āzijas 5 valstu pavisam 25 robežu
pārvaldībā iesaistītām iestādēm;
VRS vadīta Konsorcija atlasīti un
nolīgti eksperti pavisam sagatavoja
un Centrālās Āzijas iestādēm nosūtīja
51 rekomendāciju dokumentus
(dokumentu pakotnes) plašā
Integrētas robežu pārvaldības
profesionālo jautājumu spektrā;
iegādāts un nogādāts jaunas
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paaudzes dokumentu ekspertīzes
komparatora «Regula» komplekts
(iekļaujot apmācības) Uzbekistānas
Robežsardzes lietošanai, kopējā
vērtība EUR 45 200;
- konsultāciju rezultātā Eiropas
Komisija atbalstījusi BOMCA 9
Projekta pagarināšanu līdz
2019. gada 14. decembrim, ar
papildu ES finansējumu EUR 1.6
miljoni, tādejādi BOMCA 9 budžets
sasniegs EUR 6 606 380.
Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014. - 2020. gadam
12. Nr. LLI-082
«Sinerģiskas drošības
platformas izveide
Austrumlatvijas un
Lietuvas pierobežā
(«Creation of a
synergy platform for
the public security in
the Latvian and
Lithuanian Eastern
border territories /
SYNERGY FOR
SECURITY»)»

75 647

5 266

Projekta īstenošanas periods no
31.03.2017. līdz 17.11.2019.
Projekta ietvaros Krāslavā tika
organizēta projekta atklāšanas
sanāksme, Rīgā, Doma laukumā
norisinājies Eiropas sadarbības dienas
pasākums, kura ietvaros apmeklētāji
iepazīstināti ar Eiropas teritoriālo
sadarbības programmu sniegto
ieguldījumu dzīves kvalitātes
uzlabošanai reģionos, savukārt Bikuskio
ciemā, Utenas apgabalā, Lietuvā
norisinājies Lietuvas Republikas Utenas
apgabala policijas organizētais pieredzes
apmaiņas / komandu veidošanas
seminārs tiesībsargājošo institūciju
pašvaldību pārstāvjiem.

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
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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 «Pierobežas joslas speciālo
caurlaižu un reģistrācijas izziņu pieteikšana un saņemšana» vienotajā pakalpojumu portālā
www.latvija.lv.
Speciālās caurlaides tiek izsniegtas saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada
23. decembra noteikumiem Nr. 791 «Noteikumi par kārtību, kādā Valsts robežsardze
izsniedz un anulē speciālās caurlaides, un speciālo caurlaižu paraugiem».
2017. gadā Valsts robežsardze ir izsniegusi 16 783 caurlaidi.
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 «Pierobežas joslas speciālo caurlaižu un reģistrācijas
izziņu pieteikšana un saņemšana» vienotajā pakalpojumu portālā www.latvija.lv.
Reģistrācijas izziņas tiek izsniegtas saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada
23. decembra noteikumiem Nr. 789 «Kārtība, kādā Valsts robežsardze reģistrē kuģošanas
līdzekļus un transportlīdzekļus, kas tiek izmantoti iekšējos ūdeņos, pa kuriem noteikta ārējā
robeža».
2017. gadā Valsts robežsardze ir izsniegusi 80 reģistrācijas izziņas.
3. Izziņa par robežšķērsošanu
Izziņu par robežšķērsošanu var saņemt:
1) fiziska persona – par sevi un saviem bērniem, kas jaunāki par 18 gadiem;
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2) fiziskas personas 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.
2017. gadā Valsts robežsardze ir izsniegusi 277 izziņas par robežšķērsošanu
juridiskām personām un 21 izziņu par robežšķērsošanu fiziskām personām.
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:
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.
2017. 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
2017. gadā, turpinot realizēt Valsts robežsardzes organizatoriskajā pretkorupcijas
pasākumu plānā iekļautos uzdevumus, tika veikti vairāki pasākumi pretkorupcijas jomā, lai
novērstu situācijas, kas var ietekmēt dienesta pienākumu kvalitatīvu pildīšanu, kā arī
neatļautu personas datu apstrādi, informācijas iegūšanu, izpaušanu un izmantošanu savtīgās
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interesēs, personiska vai mantiska labuma gūšanai. Atskaites periodā veikta cilvēkresursu
vadības uzlabošana, veicinot ētiskumu un mazinot korupcijas un interešu konflikta riskus,
Valsts robežsardzes struktūrvienību personālam piedaloties pretkorupcijas un interešu
konflikta jautājumos apmācībās.
Vienlaikus tika veikti pasākumi Valsts robežsardzes apmeklētāju informēšanai par Valsts
robežsardzes amatpersonu noraidošu attieksmi pret labumu (dāvanu, kukuļu, cita veida
motivāciju) pieņemšanu, kā arī tika sniegta informācija plašsaziņas līdzekļiem par
īstenotajiem pretkorupcijas pasākumiem un atklātajiem korupcijas gadījumiem, sabiedrība
tika informēta par informatīvo un uzticības tālruni, sūdzību iesniegšanas iespējām, to
izskatīšanas kārtību, par īstenotajiem pretkorupcijas pasākumiem un atklātajiem korupcijas
gadījumiem.
Kā atsevišķi pretkorupcijas pasākumi veikta pieņemto lēmumu pēcpārbaude,
uzraudzības un kontroles par Valsts robežsardzes mantas un finanšu līdzekļu efektīvas
izmantošanas un izlietošanas nodrošināšanu, amatpersonas amata savienošanu ar citu
amatu, uzņēmuma līguma vai pilnvarojuma izpildi vai saimnieciskās darbības izvērtēšanu
interešu konflikta riska konstatēšanai, personāla, uzdevumu rotācija, zināšanu pārbaudes.
Attiecībā par iekšējo kontroli, veicot plānotās un neplānotās pārbaudes, 2017. gadā
kopumā Valsts robežsardzes un Valsts robežsardzes koledžas struktūrvienībās veiktas 2 541
neplānotā pārbaude, 44 plānotās pārbaudes un 2 tematiskās pārbaudes.
Disciplinārprakses jomā Valsts robežsardzē atskaites periodā veiktas 166 dienesta
pārbaudes un izmeklētas 122 disciplinārlietas. Bez tam, tika pārbaudītas un izmeklētas 33
amatpersonu, kurām padotas citas amatpersonas, darbības, lai izvērtētu viņu veikto kontroli
pār dienesta disciplīnas ievērošanu vadītajā struktūrvienībā, attiecīgu pasākumu veikšanu,
lai novērstu dienestā tos trūkumus, kuri ir bijuši vai var būt par padoto amatpersonu
dienesta disciplīnas pārkāpumu cēloni.
Atskaites periodā Valsts robežsardze piedalījās Eiropas Padomes Starpvalstu
pretkorupcijas grupas V vērtēšanas kārtā Latvijā, kuras ietvaros vērtēta korupcijas novēršana
un profesionālās godprātības veicināšana Valsts robežsardzē.
Turpinot iekšējās kontroles pasākumu realizāciju korupcijas un interešu konflikta
novēršanas jomā, 2017. gadā tika veikta 2250 robežsargu ikgadējās valsts amatpersonas
deklarācijā par 2016. gadu iekļautās informācijas pārbaude, kā rezultātā no vairākām
amatpersonām tika pieprasīta papildus informācija, lai konstatētu, vai viņu darbībās ir
konstatējams pārkāpums.
2017. gadā strukturālo reformu rezultātā:
 VRS Galvenās pārvaldes Finanšu pārvaldē likvidēts Grāmatvedības dienests, tā
sastāvā esošās nodaļas ieviešot kā atsevišķas struktūrvienības VRS GP Finanšu pārvaldes
sastāvā;
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 likvidēti VRS teritoriālo pārvalžu Nodrošinājuma dienesti;
 izveidoti VRS teritoriālo pārvalžu Bruņojuma un inženiertehnisko līdzekļu dienesti un
VRS Aviācijas pārvaldes Lidlauka ekspluatācijas un bruņojuma dienests;
 likvidēts VRS Ventspils pārvaldes un Rīgas pārvaldes Administratīvais dienests;
 Valsts robežsardzes koledžas Administratīvais dienests pārveidots par nodaļu;
 VRS Aviācijas pārvaldes Apsardzes un speciālo uzdevumu dienestā «Sigma»
izveidota Lidojumu un operatīvās vadības nodaļa;
 VRS Rīgas pārvaldē izveidots Aizturēto ārzemnieku izmitināšanas centrs
«Mucenieki» un reorganizēta VRS RIP RIKD Operatīvās vadības un apsardzes nodaļa,
funkcijas uzdodot ĀĀIC «Mucenieki» Operatīvās vadības un apsardzes nodaļai;
 VRS Rīgas pārvaldes Atgriešanas un patvēruma meklētāju dienesta sastāvā izveidota
Konvoja nodaļa;
 likvidēta VRS Rīgas pārvaldes Zemgales II kategorijas dienesta Grenctāles II
kategorijas nodaļa;
 likvidēts Valsts robežsardzes koledžas Lauku mācību centrs un Sporta mācību centrs,
izveidots VRK Profesionālās un taktiskās apmācības centrs;
 reorganizēts VRS Aviācijas pārvaldes Apsardzes un speciālo uzdevumu dienests
«Sigma«, izveidojot Speciālo operāciju dienestu «Sigma» un Lidojumu un operatīvās
vadības nodaļu kā atsevišķu struktūrvienību;
 VRS Galvenajā pārvaldē reorganizēta Nodrošinājuma pārvalde un izveidota Tehnisko
sistēmu pārvalde.

3. Personāls
Kopā
vidējais amata vietu skaits 2017. gadā: 2 711
vidējais personāla skaits 2017. gadā: 2 595

Amatpersonas
2 357
2 269

Personāla sadalījums atbilstoši izglītības līmenim
skaits
Augstākā izglītība
1 073
Vidējā izglītība
1 516
Kopā:
2 589

Darbinieki
354
326

%
41,44
58,56

25

VALSTS ROBEŽSARDZES GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS 2017

Personāla sadalījums atbilstoši dzimumam
Sievietes:
Vīrieši:
Kopā:

skaits
1 023
1 566
2 589

%
39,51
60,49

skaits
47
772
811
766
164
29
2 589

%
1,82
29,82
31,32
29,59
6,33
1,12

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

2017. gadā atvaļināti/
atbrīvoti
2017. gadā pieņemti
dienestā/ darbā

Kopā

Amatpersonas

Darbinieki

193

153

40

200

138

62

4. Komunikācija ar sabiedrību
2017. 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 plašsaziņas līdzekļu pārstāvju intervijas ar
robežsargiem.
2017. gada februārī tika rīkota Valsts robežsardzes 2016. gada darbības atskaites
preses konference, bet jūlijā tika sagatavots Valsts robežsardzes 2016. gada publiskais
pārskats.
Atskaites periodā regulāri tika informēta sabiedrība par Valsts robežsardzes
aktualitātēm – tika sagatavotas un nosūtītas plašsaziņas līdzekļiem 373 relīzes, kā arī ik dienu
tika gatavota informācija par situāciju uz valsts robežas un valsts iekšienē.
Valsts robežsardze ar masu mediju starpniecību veicināja robežsargu profesijas
popularizēšanu izglītības iestādēs un sabiedrībā – regulāri tika sagatavota, nosūtīta
plašsaziņas līdzekļiem un ievietota Valsts robežsardzes mājaslapā informācija par
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plānotajām uzņemšanām Valsts robežsardzes koledžā profesionālās tālākizglītības
programmā «Robežapsardze» un pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
programmā «Robežapsardze». 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 mājaslapā sadaļā «Budžets» līdz katra mēneša 15. datumam tika
publicēts Valsts robežsardzes personāla atalgojums par iepriekšējo mēnesi, regulāri tika
aktualizēta informācija par amatpersonu un darbinieku mēnešalgas apmēru sadalījumā pa
amatu grupām, informācija par prēmijām un piemaksām, kā arī sociālajām garantijām,
publicētas Valsts robežsardzes un Valsts robežsardzes koledžas budžeta programmas,
apakšprogrammas, pasākuma resursu izdevumu segšanai (ieņēmumu) un plānoto izdevumu
tāmes, kā arī veikta regulāra to aktualizēšana.
Tika 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» un «Dokumentu tehniskā ekspertīze»).
Regulāri tika gatavota un publicēta VRS mājaslapā informācija par Valsts robežsardzes
dalību starptautiskos projektos un projektu realizācijas gaitu.
Līdztekus VRS aktualitāšu publicēšanai VRS mājaslapā regulāri tika aktualizēta
informācija pārējās mājaslapas sadaļās – «Notikumu kalendārs», «Normatīvie akti»,
«Kontakti», «Iepirkumi», «Sports», «Apsveikumi», u.c.
Valsts robežsardzes Galvenās un Teritoriālo pārvalžu robežsargi piedalījās tādās
Vislatvijas akcijās kā Ēnu diena, Lielā talka, Atvērto durvju diena, Donoru diena, kā arī Muzeju
nakts.
2017. gadā tika organizēti arī 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 129. 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.
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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. Turpināt realizēt Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas
robežjoslas infrastruktūras izveidošanas pasākumus.
3. Nodrošināt un koordinēt Valsts robežsardzes efektīvu dalību FRONTEX kopējās
operācijās un starptautiskajās misijās.
4. Nodrošināt Valsts robežsardzes tehniskā nodrošinājuma un mobilitātes uzlabošanu,
aktīvi piesaistot un efektīvi realizējot ES struktūrfondu projektus.
5. Paaugstināt robežuzraudzības efektivitāti.
6. Nodrošināt robežpārbaudēs iesaistītā personāla kvalifikācijas paaugstināšanu.
7. Pastiprināt dienesta organizācijas un uzdevumu izpildes kontroli.
8. Nodrošināt dienesta kinoloģijas attīstības pasākumu realizāciju.
9. Realizēt Valsts robežsardzes dalību Eiropas Savienības palīdzības projektos trešajām
valstīm.
10. Paaugstināt personāla plānošanas un izmantošanas efektivitāti.
11. Nodrošināt dienesta organizācijas izmaiņu ieviešanu saskaņā ar Dienesta gaitas
likumā un Atlīdzības likumā veiktajām izmaiņām.
12. Pilnveidot disciplināro praksi, nodrošinot konsekventu rīcību reaģēšanai uz
pārkāpumiem un godprātīga un izcila dienesta pienākumu izpildes pozitīvu motivēšanu.
13. Nodrošināt sistēmisku visu valsts robežu šķērsojošo personu
starptautiskajās un nacionālajās IS atbilstoši Šengenas robežu kodeksa prasībai.

pārbaudi

5.2. Nākamā gada galvenie uzdevumi un pasākumi
1. Paaugstināt robežsardzes spējas atklāt, pārtraukt un novērst nelikumīgas valsts
robežas šķērsošanas gadījumus.
2. Aktualizēt un pilnveidot robežsardzes apmācības un profesionālās pilnveides
sistēmu.
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3. Pilnveidot iekšējās kontroles sistēmu korupcijas un interešu konflikta risku
novēršanai atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 17. oktobra noteikumiem Nr. 630.
4. Nodrošināt nepieciešamo pasākumu izpildi kārtējās Šengenas novērtēšanas
norisei.
5. Izstrādāt Eiropas Robežu un Krasta apsardzes ātrās reaģēšanas rezerves vienības
uzturēšanas iekšējo regulējumu, nodrošināt tā darbību, kā arī veikt papildus VRS
amatpersonu atlasi un pieteikšanos dalībai Eiropas Robežu un Krasta apsardzes vienībā.
6. Ieviest jaunas dalības FRONTEX aktivitātēs finansēšanas mehānismus un veikt to
kontroli.
7. Sakarā ar funkcionālo uzdevumu pārņemšanu plānot attīstīt un stiprināt sadarbību
ar EASO, CEPOL un īstenot citas to aktivitātes.
8. Aktivizēt darbu pie Vienošanās izstrādes un saskaņošanas par kontaktpunktu
darbību uz Latvijas – Lietuvas robežas, kā arī turpināt darbu pie Vienošanās par kopīgo
patrulēšanu uz Latvijas Republikas – Igaunijas Republikas (jauna līguma izstrāde) valsts
robežas.
9. Nodrošināt Valsts robežsardzes pārstāvju dalību, kā arī organizēt pasākumus
Baltijas Ministru padomes Robežapsardzības apakškomitejas (BMP) Rīcības plāna izpildei.
10. Valsts robežsardzes kompetences ietvaros nodrošināt TASK FORCE Latvijas
prezidentūras 2017. – 2018. gadā pasākumu nodrošināšanu.
11. Izstrādāt ARCC Operatīvā rīcības plānu un saskaņot ar plānā iesaistītajām
institūcijām.
12. Veikt Imigrācijas kontroles efektivizēšanu, struktūrvienību un
optimizāciju.

personāla

13. Noslēgt vienošanos ar Ieslodzījuma vietu pārvaldi par sadarbību un informācijas
apmaiņu izraidīšanas un patvēruma jomā.
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