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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 

Speciālās 

piemaksas 

apmērs gadā 

būtiskai funkcijai 

vai stratēģiski 

svarīgam mērķim 

(neto, euro) 

1 2 3 4 

1 1. pamatojoties uz VRS 26.03.2018. vēstuli Nr.23-9/1195 “Par kontaktpersonu deleģēšanu”, lai nodrošinātu 

MK 2018. gada 15. februāra rīkojumā Nr.61 “Konceptuāls ziņojums par imigrācijas politiku” Iekšlietu 

ministrijai doto uzdevumu, izstrādāt likumprojektu “Imigrācijas likums”, aktīvi piedalās likumprojekta 

izstrādē; 

2. ar prezentāciju piedalās Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Eiropas migrācijas tīkla Latvijas 

kontaktpunkta rīkotajā konferencē (17.04.2019.) “Vīzu liberalizācijas ietekme uz mērķa valstīm – 

izaicinājumi un risinājumi Baltijas reģionā”; 

3. saskaņā ar VRS 08.02.2019. pavēli Nr.209 “Par darba grupas izveidi” piedalās Administratīvās atbildības 

likuma regulējuma ieviešanas Valsts robežsardzes plāna izstrādē; 

4. nodrošina Starpresoru vienošanās Nr.58 “Par VDI un VRS kopīgu sadarbību informācijas apmaiņas jomā” 

normatīvā regulējuma izvērtēšanu un jaunas vienošanās projekta izstrādi. 

5. saskaņā ar Valsts robežsardzes 06.06.2019. pavēli Nr.913 “Par darba grupas izveidi” nodrošināt jaunu 

Valsts robežsardzes iekšējo noteikumu izstrādi, kas noteiks administratīvā pārkāpuma procesa kārtību 

Valsts robežsardzē, kā arī nodrošināt Administratīvās atbildības likuma regulējuma ieviešanu Valsts 

robežsardzē; 

6. izvērtēt un sagatavot atzinumus par normatīvo aktu projektiem, kas nepieciešami lai īstenotu Ministru 

kabineta 2013. gada 4. februāra rīkojumā Nr. 38 „Par Administratīvo sodu sistēmas attīstības koncepciju”, 

Ministru kabineta 2014. gada 22. aprīļa sēdes protokola Nr. 24 „Nozaru administratīvo pārkāpumu 

kodifikācijas ieviešanas sistēma” 26.§ 2. punktā un Ministru kabineta 2016. gada 13. decembra sēdes 

protokola Nr.68 67.§ „Informatīvais ziņojums „Nozaru administratīvo pārkāpumu kodifikācijas ieviešanas 

sistēmas īstenošana”” noteikto; 

7. saistībā ar likumprojekta “Grozījumi Ceļu satiksmes likumā” spēkā stāšanos 23.05.2019. nodrošināt 

plānotās kārtības izstrādi un sniedzamās informācijas apjomu, kādā tiek informēts ceļa pārvaldītājs par 

Valsts robežsardzes amatpersonu ceļu satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu uzstādīšanu, kā arī 

saskaņot to ar Satiksmes ministriju un VAS “Latvijas valsts ceļi”; 

1 1355,57 



8. nodrošināt 25.05.2010. Starpresoru vienošanās Nr.162 „Par NBS atbalsta sniegšanu Valsts robežsardzē, 

kad tiek atjaunota pagaidu robežkontrole uz valsts iekšējām robežām, vai tiek meklēta persona, kura tiek 

turēta aizdomās par valsts ārējās robežas nelikumīgu šķērsošanu” normatīvā regulējumu izvērtēšanu un 

jaunas Vienošanās projekta izstrādi; 

9. piedalīties un pārstāvēt Valsts robežsardzi pasākumos, Iekšlietu ministrijas sanāksmēs, kas saistītas ar 

trešo valstu valstspiederīgo nodarbinātības problemātiku Latvijas Republikas teritorijā, kā arī nodrošināt 

saskaņošanas procedūru ar biedrību “Latvijas Būvuzņēmēju partnerība” par informatīvā materiāla 

būvniekiem izstrādi; 

2 1. sniedz personisko ieguldījumu ārējās robežas iekārtošanas un izbūves procesā - piedalās komisiju 

sastāvā par valsts robežas joslas ierīkošanu gar Latvijas Republikas – Krievijas Federācijas robežu un 

Latvijas Republikas – Baltkrievijas Republikas robežu; 

2. sagatavo priekšlikumus ārējās robežas aprīkošanā ar jauniem un moderniem robežuzraudzības 

tehniskajiem līdzekļiem;  

3. sadarbojas ar Aizsardzības ministriju un Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem valsts aizsardzības 

jautājumos:  

3.1 sagatavo priekšlikumus dažāda veida un līmeņa operacionālu un taktisku mācību plānošanā starp Valsts 

robežsardzes teritoriālo pārvalžu struktūrvienībām un Nacionālo bruņoto spēku vienībām;  

3.2 izstrādā kārtību, kādā Nacionālie bruņotie spēki un Valsts robežsardze savstarpēji apmainās ar 

informāciju gadījumos, kad pierobežā plānoti Nacionālo bruņoto spēku vienību manevri vai mācības, kurās 

paredzēts izmantot ieročus, militāro vai cita veida speciālo tehniku, vai kuģošanas līdzekļus. 

4. sniegt atbalstu VAS “Latvijas valsts radio un televīzijas centrs” sensoru optikas tīkla un 

videonovērošanas kameru izbūves projekta tehniskās specifikācijas izstrādē un pilotprojekta sekmīgā 

testēšanā un realizācijā;  

5. izstrādāt risinājumus par ārējās robežas aprīkošanu ar jauniem un moderniem robežuzraudzības 

tehniskajiem līdzekļiem;  

6. sniegt nepieciešamo atbalstu VRS Operatīvās vadības pārvaldes priekšniekam informācijas apmaiņai ar 

ASV ODC, turpinot tālāku sadarbību nākamo ASV Valdības finanšu programmu ietvaros tehnisko līdzekļu 

izvēlei un iegādei Latvijas austrumu robežas pastiprināšanai; 

7. darba grupas sastāvā izvērtēt un definēt nepieciešamos uzlabojumus RAIS darbības pilnveidošanai.  

1 1741,34 

3 1.strādāt pie Eiropas ceļošanas informācijas un atļauju sistēmas (ETIAS) ieviešanas Latvijas Republikā 

rīcības plāna projekta saskaņošanas ar iesaistītajām iestādēm un Iekšlietu ministriju, kā arī dalība ETIAS 

rīcības plāna pasākumu koordinācijā un īstenošanā pēc tā apstiprināšanas Iekšlietu ministrijā; 

2. piedalīties darba grupā attiecībā par vienotās Eiropas Savienības ieceļošanas – izceļošanas sistēmas 

(ENTRY/EXIT) normatīvās bāzes izvērtēšanu un normatīvo dokumentu projektu izstrādi. Tiks veikta Eiropas 

Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2017/2225 (2017.gada 30.nobembris), ar ko attiecībā uz 

ieceļošanas/izceļošanas sistēmas izmantošanas sistēmas izmantošanu groza Regulu (ES) 2016/399 un 

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2017/2226 (2017.gada 30.novembris), ar ko izveido 

ieceļošanas/izceļošanas sistēmu (IIS), lai reģistrētu to trešo valstu valstspiederīgo ieceļošanas un 

izceļošanas datus un ieceļošanas atteikumu datus, kuri šķērso dalībvalstu ārējās robežas, un ar ko paredz 

nosacījumus piekļuvei IIS tiesībaizsardzības nolūkos, un ar ko groza Konvenciju, ar ko īsteno Šengenas 

nolīgumu, uz Regulas (EK) Nr.767/2008 un (ES) Nr.1077/2011 analīze un projektu izstrāde; 

1 948,75 



3. darbs pie Šengenas komisijas rekomendāciju ieviešanas plāna izstrādes un noteikto rekomendāciju 

ieviešanas. 

4 1. Kā Latvijas Republikas – Krievijas Federācijas Robežu darba grupas vadītājam, organizēt darba grupas 

darbību saskaņā ar 1996. gada 31. janvāra Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības 

vienošanos par sadarbību robežapsardzības jautājumos, 1996. gada 15. novembra protokolu par 

informācijas apmaiņas kārtību par situāciju uz Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas robežas un 

2002. gada 18. februāra Latvijas Republikas Valsts robežsardzes un Krievijas Federācijas Federālā drošības 

dienesta Robežsardzes dienesta protokola par tikšanās norises kārtību. 

2. Nodrošināt Robežapsardzības informācijas sistēmas tiesiskās un tehniskās bāzes pilnveidošanu. 

3. Nodrošināt savlaicīgu Eiropas ceļošanas informācijas un atļauju sistēmas (ETIAS) ieviešanu Latvijas 

Republikā. 

4. Realizēt nepieciešamos pasākumus jauna Valsts robežsardzes kuģošanas līdzekļa iegādei, kas būs 

piemērots izmantošanai jūras robežuzraudzības pasākumos Latvijā, kā arī Frontex aģentūras kopīgajās 

operācijās uz Eiropas Savienības ārējām robežām. 

1 1381,22 

5 1. 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; 

2. nodrošināt Eiropas parlamenta un Padomes regulas (ES) 2018/1249 (2018. gada 12. septembris), ar ko 

izveido Eiropas ceļošanas un atļauju sistēmu (ETIAS) un groza Regulas ES Nr.1077/2011, (ES) 

Nr.515/2014, (ES) 2016/399, (ES) 2016/1624 un (ES) 2017/2226 ieviešanas virzības koordinēšanu 

iestādes līmenī. 

1 2286,02 

6 1. darba grupas sastāvā veikt nepieciešamos pasākumus Administratīvās atbildības likuma prasību 

ieviešanai Valsts robežsardzē un Valsts robežsardzes koledžā;  

2. veikt nepieciešamos pasākumus Iekšlietu ministrijas Iekšējā audita nodaļas audita Nr.5-1/11-2017 

“Valsts pārvaldes pakalpojumi iekšlietu nozarē” ieteikumu realizēšanā;  

3. sniegt nepieciešamo atbalstu VRS Operatīvās vadības pārvaldes priekšniekam informācijas apmaiņai ar 

ASV ODC, turpinot tālāku sadarbību nākamo ASV Valdības finanšu programmu ietvaros tehnisko līdzekļu 

izvēlei un iegādei Latvijas austrumu robežas pastiprināšanai, kā arī Valsts robežsardzes personāla 

kapacitātes, tai skaitā darbam ar minētajiem tehniskajiem līdzekļiem, palielināšanai un veikt kontroles 

pasākumus; 

4. sniegt atbalstu VAS “Latvijas valsts radio un televīzijas centrs” sensoroptikas izbūves projekta 

(pilotprojekta) tehniskās specifikācijas izstrādē; 

5.darba grupas sastāvā veikt nepieciešamos pasākumus Administratīvās atbildības likuma prasību 

ieviešanai Valsts robežsardzē un Valsts robežsardzes koledžā;  

6. darba grupas sastāvā izvērtēt un definēt nepieciešamos uzlabojumus RAIS darbības pilnveidošanai.  

1 781,84 

7 1. veikt Valsts robežsardzes elektroniskās informācijas sistēmas (REIS) modernizāciju. Sagatavot  REIS 

biznesa procesu un REIS dokumentu nolasīšanas un automatizētas pārbaudes funkcionalitātes 

raksturojumu, kā arī definēt nepieciešamos pilnveidojumus jaunās paaudzes REIS sistēmas izstrādei un 

funkcionālās prasības REIS gala iekārtām, atbilstoši Ieceļošanas un ieceļošanas sistēmas (IIS) prasībām, kā 

rezultātā nodrošināt Valsts robežsardzes elektroniskās informācijas sistēmas “REIS” platformas 

modernizāciju un prasību definēšanu tehniskajai specifikācijai, tādējādi nodrošinot Šengenas robežu 

1 1575,12 



kodeksa 2016/399 un EP regulas 2017/2226 nosacījumu izpildi (dalība kā projekta biznesa procesu 

eksperte); 

2. nodrošināt Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2017/2225 (2017.gada 30.nobembris), ar ko 

attiecībā uz ieceļošanas/izceļošanas sistēmas izmantošanu groza Regulu (ES) 2016/399 un Eiropas 

Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2017/2226 (2017.gada 30.novembris), ar ko izveido 

ieceļošanas/izceļošanas sistēmu (IIS), lai reģistrētu to trešo valstu valstspiederīgo ieceļošanas un 

izceļošanas datus un ieceļošanas atteikumu datus, kuri šķērso dalībvalstu ārējās robežas, un ar ko paredz 

nosacījumus piekļuvei IIS tiesībaizsardzības nolūkos, un ar ko groza Konvenciju, ar ko īsteno Šengenas 

nolīgumu, uz Regulas (EK) Nr.767/2008 un (ES) Nr.1077/2011 izvērtēšanu, veicot nacionālo tiesību aktu 

grozījumu nepieciešamības izpēti,  atbilstoši regulējumā noteiktajam; 

3. saskaņā ar Valsts robežsardze 10.05.2019. pavēli Nr.720  nodrošināt darba grupas vadību attiecībā par 

robežu šķērsojošo personu dokumentu pārbaudes metodikas izstrādi, kas ietvers dokumentu, to 

elektronisko komponenšu un personu biometrisko identifikatoru pārbaudes metožu kopumu; 

4. sniegt nepieciešamo atbalstu VRS Operatīvās vadības pārvaldes priekšniekam informācijas apmaiņai ar 

ASV ODC, turpinot tālāku sadarbību nākamo ASV Valdības finanšu programmu ietvaros tehnisko līdzekļu 

izvēlei un iegādei Latvijas austrumu robežas pastiprināšanai, kā arī Valsts robežsardzes personāla 

kapacitātes, tai skaitā darbam ar minētajiem tehniskajiem līdzekļiem, palielināšanai un veikt kontroles 

pasākumus; 

5. strādāt pie elektronisko ceļošanas dokumentu un Eiropas Savienības dalībvalstu uzturēšanās atļauju 

elektroniskās komponentes autentiskuma noteikšanas (pasīvās autentifikācijas) funkcionalitātes 

nodrošināšanas REIS pārbaudēs; 

6. strādāt pie robežpārbaudes dokumentu nolasīšanas un automatizētās pārbaudes procesu un REIS 

funkcionalitātes pilnveidošanas, tajā skaitā veikt REIS izmaiņu pieprasījumu darba grupā un REIS testēšanu 

darba grupā. 

8 1. nodrošināt dalību Iekšlietu ministrijas darba grupā, lai nodrošinātu savlaicīgu Ieceļošanas un izceļošanas 

sistēmas ieviešanu Latvijas Republikā; 

2. darbs pie saskarnes nodrošināšanas starp Iedzīvotāju reģistru un REIS, lai robežpārbaudes I līnijā būtu 

pieejama informācija par tiesas lēmumu par aizliegumu bērnam izceļot no valsts (Ministru kabineta 

2011.gada 15.februāra noteikumu Nr.131 “Iedzīvotāju reģistrā iekļauto ziņu aktualizēšanas kārtība” 

3.12.apakšpunktā minētās informācijas (t.i., “…ziņas par aizliegumu bērnam, kas jaunāks par 18 gadiem, 

izbraukt no valsts”) padošana REIS); 

3. pārstrādāt Valsts robežsardzes normatīvo regulējumu attiecībā uz veicamajām darbībām ar 

dokumentiem, kuri iekļauti Nederīgo dokumentu reģistrā (metodiskie norādījumi atrunājot darbības ar visa 

veida dokumentiem un to izņemšanas niansēm); 

4. darbs pie Šengenas komisijas rekomendāciju ieviešanas plāna izstrādes, noteikto rekomendāciju 

ieviešanas, precizējot iekšējos normatīvos aktus un rīkojuma dokumentus, kā arī dienesta dokumentācijas 

izstrāde iesniegšanai Padomes Juridiskajam departamentam skaidrojuma sniegšanai; 

5. Valsts robežsardzes elektroniskās informācijas sistēmas (REIS) modernizācijā; 

6. darbā pie vienotās Eiropas Savienības ieceļošanas – izceļošanas sistēmas (ENTRY/EXIT) ieviešanas, 

normatīvās bāzes veidošanas; 

7. ETIAS ieviešanas, nacionālā rīcības plāna izveidē;. pasākumos, kas saistīti ar ABC vārtu uzstādīšanu 

Starptautiskajā lidostā “Rīga”; 

1 1592,15 



8. saskaņā ar VRS 26.03.2018. vēstuli Nr.23-9/1195 “Par kontaktpersonu deleģēšanu”, lai nodrošinātu MK 

2018. gada 15. februāra rīkojumā Nr.61 “Konceptuāls ziņojums par imigrācijas politiku” Iekšlietu ministrijai 

doto uzdevumu, piedalās likumprojekta “Imigrācijas likums” izstrādē;  

9. MK 2018. gada 14. augusta noteikumu Nr.502 “Kārtība, kādā Ziemeļatlantijas līguma organizācijas un 

Eiropas Savienības dalībvalstu bruņoto spēku militārpersonām, bruņotajos spēkos nodarbinātajām 

civilpersonām, šo militārpersonu vai civilpersonu apgādājamiem un citām ar bruņotajiem spēkiem saistītām 

personām izsniedz apliecinājumus par tiesībām uzturēties Latvijas Republikā” īstenošanas pasākumos, kā 

rezultātā tiks nodrošināta piekļuve NVIS modulim caur REIS. 

9 1. sadarbībā ar Iekšlietu ministriju plānot un piedalīties (pārstāvot Valsts robežsardzi) Baltijas valstu un 

ASV Drošības dialoga sanāksmēs 2020.gadā; 

2. sagatavot un saskaņot ar iesaistītajām pusēm Robežu drošības darba grupas sanāksmju dienas kārtības 

jautājumus; 

3. Baltijas valstu un ASV Robežu drošības darba grupas ietvaros apkopot Valsts robežsardzes intereses un 

komunicēt ar Lietuvas, Igaunijas un ASV pusēm jautājumos, kas skar vienotu pieeju ārējās robežas 

aprīkošanu ar tehniskajiem robežas uzraudzīšanas līdzekļiem, kā arī citiem saistošiem jautājumiem; 

4. nodrošināt informācijas apmaiņu ar ASV vēstniecību Latvijā, lai veicinātu VRS GP Personāla pārvaldes 

pienākumu kapacitātes paaugstināšanu, organizējot apmācības, ko piedāvā ASV partnerdienesti; 

5. sadarbībā ar citām iesaistītām Latvijas valsts iestādēm realizēt robežu drošības darba grupas sēdēs 

pieņemtos lēmumus (saskaņojot ar Valsts robežsardzes priekšnieku); 

6. pabeigt iesākto sadarbību ar ASV ODC (Office of Defence and Cooperation - Aizsardzības sadarbības 

birojs) tehnisko līdzekļu izvēlē un iegādē, proti, bezpilota komplekta, NATO radiostaciju HARRIS, 

transportlīdzekļu (bagiju) piegāde uz Latviju un minēto robežuzraudzības tehnisko līdzekļu ieviešanu 

lietošanā Latvijas austrumu robežas pastiprināšanai; 

7. nodrošināt pastāvīgu informācijas apmaiņu ar ASV ODC, turpinot tālāku sadarbību nākamo ASV Valdības 

finanšu programmu ietvaros tehnisko līdzekļu izvēlei un iegādei Latvijas austrumu robežas pastiprināšanai, 

kā arī Valsts robežsardzes personāla kapacitātes, tai skaitā darbam ar minētajiem tehniskajiem līdzekļiem, 

palielināšanai. 

1 2187,02 

10 1. Ministru kabineta noteikumu projektu, saistītu ar likumprojektu ”Valsts robežsardzes likums”, izstrāde; 

2. virzīt uz MK sēdi likumprojektus “Grozījums Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu 

pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā” un “Valsts robežsardzes 

likums”; 

3. aktualizēt turpmākas virzības nepieciešamību likumprojektiem “Grozījumi Militārā dienesta likumā” un 

“Grozījums Valsts un pašvaldību amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā”; 

4. nodrošināt Valsts robežsardzes savietojamības procesus ar Nacionālajiem bruņotiem spēkiem tiesisko 

regulējumu – izstrādāt jaunus tiesību aktus un 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. 

1 1175,01 

11 1. turpināt darbu un sagatavot finanšu aprēķinus iestāžu pasākumu prioritārā saraksta nacionālajam 

attīstības plānam 2021. - 2027. gadam;  

2.  sekot līdzi 2019. gada finanšu plānu un iepirkumu realizācijas plānu izpildei, savlaicīgi veikt 

nepieciešamos un pieļaujamos grozījumus finanšu plānos, kā arī sagatavot Valsts robežsardzes 

priekšlikumus par grozījumiem 2019. gada valsts budžeta likumā. 

1 2446,18 



3. Valsts robežsardzes sadaļas likumprojektam “Par valsts budžetu 2020. gadam” un likumprojekta “Par 

vidēja termiņa budžeta ietvaru 2020.. 2021. un 2022. gadam” pavadošos tiesību aktus; 

4. grozījumus MK 2017. gada 17. oktobra rīkojumā 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”. 

12 1. Nodrošināt “Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas attīstības (SKLOIS2)” projekta 

ietvaros Valsts robežsardzes mērķu un rezultātu sasniegšanu, ievērojot Satiksmes ministrijas 2018. gada 

12. janvāra rīkojuma Nr.01-03/16 “Par “Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas 

attīstība (SKLOIS2)” projekta vadības grupu” prasības, koordinēt SKLOIS2 projekta aktivitātes Valsts 

robežsardzē, kā arī nodrošināt sadarbību ar Satiksmes ministriju. 

 2. Kā darba grupas vadītāja vietniekam piedalīties Robežapsardzības informācijas sistēmas tiesiskās un 

tehniskās bāzes pilnveidošanas nodrošināšanā. 

 3. Nodrošināt Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2017/2226 (2017. gada 30. novembris), ar ko 

izveido ieceļošanas/izceļošanas sistēmu (IIS), lai reģistrētu to trešo valstu valstspiederīgo ieceļošanas un 

izceļošanas datus un ieceļošanas atteikumu datus, kuri šķērso dalībvalstu ārējās robežas, un ar ko paredz 

nosacījumus piekļuvei IIS tiesībaizsardzības nolūkos, un ar ko groza Konvenciju, ar ko īsteno Šengenas 

nolīgumu, un regulas (EK) Nr.767/2008 un (ES) Nr.1077/2011, prasību izpildi un savlaicīgu IIS  ieviešanu 

Latvijas Republikā.  

 4. Īstenot Valsts robežsardzei doto uzdevumu realizāciju Iekšlietu ministrijas nekustamo īpašumu 

pārvaldības darba grupā, nodrošinot mērķtiecīgu, uz ilgtermiņa attīstību vērstu Iekšlietu ministrijas 

valdījumā esošo nekustamo īpašumu pārvaldīšanu. 

 5. Īstenot Valsts robežsardzei doto uzdevumu realizāciju Iekšlietu ministrijas starpinstitūciju augsta līmeņa 

darba grupā, nodrošinot vienota 112 ārkārtas palīdzības zvanu centra izveidi un kontaktu centra platformas 

ieviešanu operatīvo dienestu darba atbalstam un publisko pakalpojumu piegādei. 

1 1319,94 

13 1. nodrošināt Valsts robežsardzes pārapbruņošanu un ieviest izstrādāto Iekšlietu ministrijas vienotā 

bruņojuma katalogu, kurā ietverts Valsts robežsardzes rīcībā esošā bruņojuma vienots uzskaitījums; 

2. īstenot pasākumus Valsts robežsardzes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm formas tērpu 

modernizācijai; 

3. pabeigt Valsts robežsardzes iekšējā normatīvā akta izstrādi par formas tērpu, individuālās aizsardzības 

līdzekļu un inventāra lietderīgās lietošanas ilguma normām; 

4. realizēt plānotos izdevumus formas tērpu un speciālā apģērba iegādei un nodrošināt Valsts robežsardzes 

amatpersonas ar nepieciešamajiem formas tērpiem. 

1 1550,73 

14 1. nodrošināt un veikt pasākumus un darbības 2020. gada atlīdzības sistēmas pārskatīšanai; 

2. sekot līdzi 2019. gada finanšu plānu un iepirkumu realizācijas plānu izpildei, nodrošināt savlaicīgu 

finansēšanas plānu grozījumu veikšanu; 

3. turpināt darbu un sagatavot nepieciešamos finanšu aprēķinus plānam “Latvijas Republikas valsts robežas 

integrētās pārvaldības plāns 2019. – 2020. gadam”. 

4. Valsts robežsardzes sadaļas likumprojektam “Par valsts budžetu 2020. gadam” un likumprojekta “Par 

vidēja termiņa budžeta ietvaru 2020.. 2021. un 2022. gadam” pavadošo tiesību aktu izstrādi; 

5. nepieciešamo dokumentu sagatavošanu, lai realizētu savlaicīgas apropriācijas pārdales pārskata gadā. 

6. nepieciešamo dokumentu sagatavošanu, lai realizētu savlaicīgas apropriācijas pārdales pārskata gadā, 

vienlaicīgi veicot analīzi par prognozējamo budžeta un atsevišķo pasākumu izpildi un atlikumiem. 

1 2690,22 



15 1. stratēģijas veidlapas sagatavošanu un, ja ir, tad sākotnējās informācijas iekļaušanu veidlapā; 

2. attiecīgo VRS štāba struktūrvienību informācijas izvērtēšanu un iekļaušanu stratēģijā; 

3. projekta saskaņošana un precizēšana, sagatavot to nosūtīšanai Iekšlietu ministrijai apstiprināšanai un 

pēc tam, ja nepieciešams, atkārtoti precizēt; 

4. pēc apstiprināšanas noteiktu uzdevumu iekļaušana Valsts robežsardzes gada plānā, informācijas 

iesniegšanas koordinēšana un atskaišu sagatavošana par rezultatīvo rādītāju izpildi. 

1 636,95 

16 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. veikt pasākumus jaunās darba samaksas sistēmas amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm 

nodrošināšanā (realizācijas analīze, prognožu un priekšlikumu sagatavošana, metodikas pilnveidošana); 

3. veikt sarežģītu un liela apjoma informācijas apkopošanu un analīzi no resursu vadības sistēmas 

“Horizon”, 

4. turpināt darbu un veikt nepieciešamos aprēķinus Nacionālā attīstības plāna 2021-2027 izstrādei; 

5. veikt pasākumus jaunās darba samaksas sistēmas amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm 

nodrošināšanā (realizācijas analīze, prognožu un priekšlikumu sagatavošana, metodikas pilnveidošana); 

6. veikt sarežģītu un liela apjoma informācijas apkopošanu un analīzi no resursu vadības sistēmas 

“Horizon” (t.sk. paplašinājums Microstrategy), izmantojot MS Office Excel programmas priekšrocības 

operatīvi sniegt informāciju dažādos griezumos, galvenokārt atlīdzības jomā 

1 2539,97 

17 1. nodrošināt darba grupas vadību attiecībā par vienotās Eiropas Savienības ieceļošanas – izceļošanas 

sistēmas (ENTRY/EXIT) normatīvās bāzes izvērtēšanu un normatīvo dokumentu projektu izstrādi. Veikt 

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2017/2225 (2017.gada 30.nobembris), ar ko attiecībā uz 

ieceļošanas/izceļošanas sistēmas izmantošanas sistēmas izmantošanu groza Regulu (ES) 2016/399 un 

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2017/2226 (2017.gada 30.novembris), ar ko izveido 

ieceļošanas/izceļošanas sistēmu (IIS), lai reģistrētu to trešo valstu valstspiederīgo ieceļošanas un 

izceļošanas datus un ieceļošanas atteikumu datus, kuri šķērso dalībvalstu ārējās robežas, un ar ko paredz 

nosacījumus piekļuvei IIS tiesībaizsardzības nolūkos, un ar ko groza Konvenciju, ar ko īsteno Šengenas 

nolīgumu, uz Regulas (EK) Nr.767/2008 un (ES) Nr.1077/2011 analīzi un projekta izstrādi; 

2. nodrošināt izpildes gaitu personīgi iniciētajam un 21.06.2019. parakstītajam Latvijas Republikas un 

Baltkrievijas Republikas kompetento iestāžu rīcības plānam, lai sagatavotos Pasaules hokeja čempionātam 

2021.gadā, ievērojot, ka no Valsts robežsardzes puses nozīmēts kā darba grupas vadītājs; 

3. pārstrādāt Valsts robežsardzes, Valsts ieņēmumu dienesta un Pārtikas un veterinārā dienesta 2012.gada 

17.aprīļa starpresoru vienošanos Nr.60 “Par iestāžu darbības un sadarbības organizēšanu robežšķērsošanas 

vietās”, virzīt saskaņošanai ar augstākajām iestādēm, koordinēt, kontrolēt un saskaņot pārbaužu 

tehnoloģiju izstrādes; 

4. sagatavot Valsts robežsardzes prasības attiecībā uz robežšķērsošanas vietu modernizāciju un pārstāvēt 

Valsts robežsardzi visa veida darba grupās. Organizēt intensīvu darbu pie kopējās Silenes un Pāternieku 

robežšķērsošanas vietu modernizācijas plānu izstrādes pēc kā tiks uzsākti būvniecības darbi; 

5. strādāt pie Šengenas komisijas rekomendāciju ieviešanas plāna izstrādes, noteikto rekomendāciju 

ieviešanas, precizējot iekšējos normatīvos aktus un rīkojuma dokumentus, kā arī dienesta dokumentācijas 

izstrāde iesniegšanai Padomes Juridiskajam departamentam skaidrojuma sniegšanai; 

6. strādāt pie ETIAS nacionālā rīcības plāna izpildes pēc tā saskaņošanas Iekšlietu ministrijā; 

1 2528,18 



7. sadarbība ar visa veida pārvadātājiem, kas samazina nelikumīgas imigrācijas riskus. 

18 1. turpināt izstrādāt Aviācijas meklēšanas un glābšanas koordinācijas centra Operatīvās rīcības plānu; 

2. organizēt un piedalīties tikšanās ar Civilās Aviācijas Aģentūru, NBS, VUGD, VP, NMPD, TNGIIB, Latvijas 

Pašvaldību savienību, Satiksmes ministriju; 

3. izstrādāt un slēgt operacionālos līgumus starp kaimiņvalstu atbildīgajām iestādēm par sadarbību 

aviācijas nelaimes gadījumos; 

4. nodrošināt plānveidīgu regulāru teorētisko un praktisko apmācību reģionālā, valsts un starptautiskā 

līmenī; 

5. risināt sakaru kanālu izveidošanas un nepieciešamā aprīkojuma uzstādīšanas jautājumus; 

6. nodrošināt krīzes situācijas pārvaldību ARCC, turpina ARCC Operatīvās rīcības plāna izstrādi, sadarbības 

mehānisma noteikšanu, plāna saskaņošanu un iesaistīto institūciju plāna apstiprināšanu. 

1 800,52 

19 1. strādāt pie Valsts robežsardzes elektroniskās informācijas sistēmas (REIS) modernizācijas, lai definētu 

biznesa procesus, gala iekārtu specifikāciju atbilstoši Ieceļošanas un ieceļošanas sistēmas (ENTRY/EXIT) 

prasībām, kā rezultātā tiks nodrošināta Valsts robežsardzes elektroniskās informācijas sistēmas “REIS” 

platformas modernizācija un prasību definēšana tehniskajai specifikācijai, tādējādi nodrošinot Šengenas 

robežu kodeksa un EP regulas 2017/2226 nosacījumu izpildi; 

2. nodrošināt Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2017/2225 (2017.gada 30.nobembris), ar ko 

attiecībā uz ieceļošanas/izceļošanas sistēmas izmantošanas sistēmas izmantošanu groza Regulu (ES) 

2016/399 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2017/2226 (2017.gada 30.novembris), ar ko 

izveido ieceļošanas/izceļošanas sistēmu (IIS), lai reģistrētu to trešo valstu valstspiederīgo ieceļošanas un 

izceļošanas datus un ieceļošanas atteikumu datus, kuri šķērso dalībvalstu ārējās robežas; 

3. strādāt pie normatīvās bāzes pilnveidošanas un efektīvāku rīcības modeļu izstrādes darbam ar Valsts 

robežsardzē izmantojamajām informācijas sistēmām, tajā skaitā aktīvs darbs REIS izmaiņu pieprasījumu 

darba grupā, REIS testēšanas darba grupā un RAIS pilnveidošanas darba grupā); 

4. piedalīties pasākumos par ABC vārtu uzstādīšanu Starptautiskajā lidostā “Rīga”; 

5. darbs pie Šengenas komisijas rekomendāciju ieviešanas plāna izstrādes, noteikto rekomendāciju 

ieviešanas, precizējot iekšējos normatīvos aktus un rīkojuma dokumentus;  

6. darbā pie vienotās Eiropas Savienības ieceļošanas – izceļošanas sistēmas (ENTRY/EXIT) ieviešanas, 

normatīvās bāzes vērtēšanas; 

7. pasākumos, kas vērsti uz SIS II AFIS funkcionalitātes ieviešanu Valsts robežsardzē, iekšējā regulējuma 

izstrāde un apmācību bloka organizēšana; 

1 1624,2 

20 1. pārstāvēt Valsts robežsardzi Iekšlietu ministrijā jautājumā par kopīgu IeM sistēmas iestāžu mēnešalgu 

noteikšanas vadlīniju noteikšanu, izpildot Valsts kontroles revīzijas ziņojuma ieteikumus. Pamatojoties uz 

vadlīnijām pārskatīt VRS metodiku mēnešalgas noteikšanā; 

2. veikt pasākumus, lai nodrošinātu IeM sistēmas iestāžu mēnešalgu noteikšanas vadlīniju ieviešanu un MK 

08.10.2019. noteikumu Nr.470 “Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 13. decembra noteikumos Nr.806 

“Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar 

speciālajām dienesta pakāpēm mēnešalgu un speciālo piemaksu noteikšanas kārtību un to apmēru”” 

1.pielikuma ieviešanu no 01.01.2020., t.sk. piedaloties VRS 2020. gada atlīdzības pavēles izstrādē; 

3. veikt pasākumus jaunās darba samaksas sistēmas amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm 

nodrošināšanā:   

1 2843,43 



3.1. ieviest MK noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 13. decembra noteikumos 

Nr.810 “Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu 

ar speciālajām dienesta pakāpēm amatu klasifikāciju””;  

3.2. piedalīties MK noteikumu “Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 13. decembra noteikumos Nr.806 

“Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar 

speciālajām dienesta pakāpēm mēnešalgu un speciālo piemaksu noteikšanas kārtību un to apmēru”” 

ieviešanā; 

4. nodrošināt Valsts pārvaldes reformu plāna 2020 reformu virzienu un pasākumu īstenošanu personāla 

vadības jomā; 

5. stiprināt Valsts robežsardzes Ētikas kodeksa ietekmi un integrēt to Valsts robežsardzes koledžas 

izglītības un kvalifikācijas paaugstināšanas programmās, kā arī uzlabot darbības novērtējuma regulējumu, 

īstenojot Eiropas Padomes Pretkorupcijas starpvalstu grupas (GRECO) korupcijas novēršanas un 

apkarošanas jomā Latvijas Republikas dotās rekomendācijas. 

21 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 

1 747,61 

22 Par iestādes globālo stratēģisko mērķu sasniegšanu 2 5467,28 

Kopā:  23 40219,25 

Nodarbināto skaits, kam piešķirta speciālā piemaksa, 0,94% X 

% no kopējā iestādē nodarbināto skaita 

    

1 Pēc situācijas uz 31.12.2019.   

 


