5.pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 12. aprīļa
noteikumiem Nr. 225
Informācija par izmaksāto speciālo piemaksu par valsts vai pašvaldības institūcijai
būtisko funkciju vai stratēģiski svarīgu mērķu īstenošanu

Nr.
p.k.

Būtiskā funkcija vai stratēģiski svarīgais mērķis

Nodarbināto
skaits, kam
noteikta
speciālā
piemaksa

1

2

3

Speciālās
piemaksas
apmērs gadā
būtiskai
funkcijai vai
stratēģiski
svarīgam
mērķim (neto,
euro )
4

1. izstrādāt normatīvo regulējumu (metodika datu
migrēšanai no REIS uz IĀIAR u.c.), lai īstenotu pasākumus,
kas nepieciešami Valsts robežsardzes elektroniskās
informācijas sistēmas (REIS) 5.1. versijas ieviešanai
produkcijas vidē;
2. izstrādāt normatīvo regulējumu, lai nodrošinātu personas
datu pārbaudi Šengenas informācijas sistēmā (SIS II) AFIS
robežpārbaudes II līnijā;
3. nodrošināt Valsts robežsardzes pozīcijas paušanu jauna
normatīvā akta izstrādē Eiropas Savienībā informācijas
sistēmu sadarbspējas (robežas un vīzas) jomā (DAPIX)
4. nodrošināt Valsts robežsardzes sadaļas likumprojektam
“Par valsts budžetu 2019.gadam” un likumprojekta “Par
vidēja termiņa budžeta ietvaru 2019., 2020. un
2021.gadam” pavadošo tiesību aktu izstrādi;
5. nodrošināt Latvijas Republikas valsts robežas integrētas
pārvaldības koncepcijā 2013.–2018.gadam noteikto Valsts
robežsardzes prioritāro pasākumu īstenošanu un finanšu
līdzekļu apgūšanu,

2

3699,39

1. izveidot Iekšējās kontroles sistēmu pretkorupcijas un
interešu konflikta novēršanas jomā (Ministru kabineta
2017.gada 17.oktobra noteikumu Nr.630 “Noteikumi par
iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām korupcijas un
interešu konflikta riska novēršanai publiskas personas
institūcijā” uzdevums);
2. izstrādāt vadlīnijas par disciplināro uzraudzību
(vienveidīga prakse dienesta pārbaužu veikšanā,
disciplinārlietu izmeklēšanā, administratīvo aktu
sagatavošanā, aizrādījumu izteikšanā, procesuālo termiņu
ievērošanā, disciplinārsodu piemērošanā utt.)

1

2429,12

1. nodrošināt jaunu Frontex Aģentūras IS (IRMA) un
nacionālo IS (Eurodac, AFIS) ieviešanu
2. nodrošināt Latvijas valsts interešu pārstāvību, veicot
jauno patvēruma jomu regulējošo normatīvo aktu izstrādi
Eiropas Savienībā (KEPS pakotne)
3. izstrādāt Nacionālo normatīvo aktu atgriešanas jomā
projektus (Imigrācijas likuma un saistošo MK noteikumu VRS
piekritīgās sadaļas)

1

1189,51

1. nodrošināt Valsts robežsardzes sadaļas likumprojektam
“Par valsts budžetu 2019.gadam” un likumprojekta “Par
vidēja termiņa budžeta ietvaru 2019., 2020. un
2021.gadam” pavadošo tiesību aktu izstrādi;
2. nodrošināt Latvijas Republikas valsts robežas integrētas
pārvaldības koncepcijā 2013.–2018.gadam noteikto Valsts
robežsardzes prioritāro pasākumu īstenošanu un finanšu
līdzekļu apgūšanu

2

4157,65

1. nodrošināt Valsts robežsardzes savietojamības procesus
ar Nacionāliem bruņotiem spēkiem tiesisko regulējumu izstrādāt jaunus tiesību aktus;
2. pilnveidot spēkā esošos regulējumus Valsts robežsardzes
amatpersonu iesaistei Valsts aizsardzības nodrošināšanā un
apdraudējumu pārvarēšanā, kā arī pilnveidot militārās
sagatavotības līmeni, materiāltehnisko nodrošinājumu un
sociālās garantijas

3

6652,25

1. realizēt pasākumus Valsts robežas joslas gar Latvijas
Republikas un Krievijas Federācijas, Latvijas Republikas un
Baltkrievijas Republikas robežu iekārtošanai;
2. nodrošināt Valsts robežsardzes pārapbruņošanu;
3. īstenot pasākumus Valsts robežsardzes amatpersonu ar
speciālajām dienesta pakāpēm formas tērpu modernizācijai

1

1653,68

Frontex Aģentūrais nepieciešamo analītisko un statistisko
dokumentu sagatavošanu, skaidrojumu, papildnājumu par
tālāko informācijas apmaiņas pilnveidošanu utml
informācijas sniegšana piedaloties Frontex Aģentūras Riska
analīzes tīkla ekspertu sanāksmēs

1

1228,56

Koordinēt Ministru kabineta 2017. gada 24. novembra
rīkojumā Nr. 701 apstiprināto Valsts pārvaldes reformu plānu
2020 un Iekšlietu ministrijas 2017.gada 21.decembra
rīkojumā Nr.1 – 12/2967 ”Par Valsts pārvaldes reformu
plāna 2020 pasākumu īstenošanu” noteikto Valsts
robežsardzei saistošo uzdevumu izpildi, saskaņā ar Valsts
robežsardzes 2018. gada 12.jūlija pavēli Nr.1097 "Par darba
grupa izveidi", organizēt minētajā pavēlē noteikto
uzdevumu izpildi, kā arī analizēt, apkopot iesniegto
informāciju un sagatavot Valsts robežsardzes ziņojuma
projektu iesniegšanai IeM valsts sekretāram

1

846,61

Kopējas neaizsargātības novērtējuma veikšanas
metodoloģijas (turpmāk – CVAM) ietvaros jautājumu
saraksta pārskatīšana un aktualizēšana, FRONTEX Aģentūrai
nepieciešamo analītisko un statistisko dokumentu
sagatavošanu, riska analīzes sistēmas uzlabošana un tās
atbilstību CIRAM metodoloģijai visos trijos līmeņos
(Centrālais (VRS OVP Analītiskās nodaļas), Reģionālais (VRS
teritoriālās pārvaldes) un Lokālais (VRS struktūrvienības)),
kā arī informācijas vākšanas automatizēšana un
konkretizēšana.

1

820,67

Lai īstenotu ar valdības lēmumu pieņemto Latvijas
Republikas valsts robežas Integrētās pārvaldības koncepcijas
2013.-2018.gadam noteikto pasākumu par plānveida gaisa
kuģu parka atjaunošanu, nodrošinātu konceptuālajā
ziņojumā “Par valsts austrumu robežas kontroli un
aizsardzību” minēto uzdevumu un Valsts robežsardzes
konsolidētā darba plāna 2017.gadam izpildi

5

1648,69

Lai veiktu gaisa kuģu parka atjaunošanu un īstenotu
sarežģītas starptautiskas iepirkuma procedūru "Viendzinēju
vieglās klases helikopteru (tostarp speciālās aprīkojuma)
piegāde, kā arī pilotu un inženiertehniskā personāla speciālās
apmācības"

1

763,78

Nodrošināt EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULĀ ES
2016/1624 (2016.gada 14.septembris) par Eiropas robežu
un krasta apsardzi un ar ko groza Regulu (EK) 2016/399,
un atceļ Regulu (EK) Nr. 2007/2004, Regulu (EK) Nr.
863/2007 un Padomes Lēmumu 2005/267/EK noteikto
Valsts robežsardzei piekritīgo pasākumu īstenošanu.

1

2841,75

nodrošināt Latvijas Republikas valsts robežas integrētas
pārvaldības koncepcijā 2013.–2018.gadam noteikto Valsts
robežsardzes prioritāro pasākumu realizāciju, īstenojot
iestādes pamatfunkciju veikšanai būtiskas iepirkumu
procedūras, tajā skaitā, automātiskās robežpārbaudes
sistēmas (ABC vārti) piegāde un uzstādīšana Starptautiskajā
lidostā "Rīga", sensoru komplektu piegāde un sensorķēžu
ierīkošana

1

3358,06

Nodrošināt pasākumus par pasu sertifikātu autentiskuma
pārbaudes ieviešanu robežšķērsošanas procesā (Šengenas
Robežu kodeksa 8 (2).pants; PADOMES REGULAS (EK) Nr.
2252/2004)

1

1776,64

Nodrošināt Starptautiskajā lidostā “Rīga” automatizētās
pārbaudes sistēmas (turpmāk – ABC vārti) tehniskās
specifikācijas izstrādi (Eiropas Parlamenta un Padomes
Regula (ES) 2017/458)

1

1803,26

realizēt pasākumu kopumu, kas veicinās robežpārbaužu
efektivitātes paaugstināšanu, izmantojot modernus
robežpārbaužu tehniskos risinājumus, balstītus uz
biometrisko datu apstrādi (robežpārbaudes dokumentu
nolasīšanas un automatizētās dokumentu autentiskuma
pārbaudes rezultātu monitorings, iegūtās sistematizētās
informācijas analīze un procesu ietekmes faktoru
novērtēšana)

1

1509,21

Saskaņā ar Iekšlietu ministrijas 23.12.2016. rīkojumu Nr.112/2756 "Par iekšlietu ministrijas prioritāriem mērķiem un
2017.gada darba plāna" par darba organizāciju, lai
nodrošinātu iekšlietu ministru tikšanos, kas notika 'Sengenas
zonas dalībvalstu ar ārējām sauzemes foruma ietvaros

1

1332,72

Vadīt Ministru kabineta 2017. gada 24. novembra rīkojumā
Nr. 701 “Par Valsts pārvaldes reformu plānu 2020” un
Iekšlietu ministrijas 2017. gada 21. decembra rīkojumā Nr. 112/2967 “Par Valsts pārvaldes reformu plāna 2020
pasākumu īstenošanu” noteikto Valsts robežsardzei saistošo
uzdevumu izpildi

1

491,27

veikt pasākumus jaunās darba samaksas sistēmas
amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm
nodrošināšanā - sagatavot Valsts robežsardzes pozīciju un
redakciju MK noteikumu projektam "Grozījumi Ministru
kabineta 2016.gada 13.decembra noteikumos Nr.810
"Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un
Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālājām
dienesta pakāpēm amatu klasifikāciju"

1

2034,26

Par Valsts robežsardzes būtisku funkciju nodrošināšanu un
stratēģiski svarīgu mērķu īstenošanu

1

3571,46

28

43808,53

Kopā:

Nodarbināto skaits, kam piešķirta speciālā piemaksa,
% no kopējā iestādē nodarbināto skaita 1
1

Pēc situācijas uz 31.12.2018.

1,11%
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