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
Nodarbināto
skaits, kam
noteikta
speciālā
piemaksa

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

1 1. nodrošināt pasākumus, kas vērsti uz vienota plāna projekta “Par robežkontroles atjaunošanu vienlaicīgu uz Latvijas –
Igaunijas valsts robežu un Latvijas – Lietuvas valsts robežu” izstrādi;
2. nodrošināt pasākumus, kas vērsti uz starpresoru vienošanās projekta ar Valsts policiju “Par kopējo patruļu organizēšanu
un informācijas apmaiņu” izstrādi;
3. turpināt pasākumus, kas vērsti uz starpresoru vienošanās „Par Valsts darba inspekcijas un Valsts robežsardzes kopīgu
sadarbību informācijas apmaiņas jomā” izstrādi un apstiprināšanu;
4. nodrošināt pasākumus, lai pilnveidotu imigrācijas kontroles metodiku nodarbinātības jomā, kā arī turpināt piedalīties un
pārstāvēt Valsts robežsardzi pasākumos, Iekšlietu ministrijas sanāksmēs, kas saistītas ar trešo valstu valstspiederīgo
nodarbinātības problemātiku Latvijas Republikas teritorijā;
5. pilnveidot normatīvo regulējumu, kas saistīts ar Elektroniskās darba laika uzskaites sistēmas (EDLUS) un Vienotās
elektroniskās darba laika uzskaites datubāzē (VEDLUB) celtniecības objektos, kā arī nodrošinot piekļuves tiesību
iegūšanu VRS amatpersonām, kas veic imigrācijas kontroles pasākumus;
6. pēc nepieciešamības, nodrošināt būtisku VRS rīkojuma dokumentu izstrādi, pārstrādi un saskaņošanas procedūru.

1

3117,06

2 1. definēt prasības un sniegt administratīvo un praktisko atbalstu LVRTC sensoru optikas tīkla un videonovērošanas
kameru izbūves pilotprojekta sekmīgā testēšanā un realizācijā
2. turpināt darbu pie sensoroptikas izbūves projekta (pilotprojekta) tehniskās specifikācijas izstrādes, kā arī darbs pie
projekta dokumentācijas izstrādes;
3.VRS darba grupas sastāvā izstrādāt MK noteikumu projektu “Kārtība, kādā persona tiek ievietota un turēta pagaidu
turēšanas telpā, izvesta un atbrīvota no tās, pagaidu turēšanas telpas vai speciāli aprīkotā transportlīdzekļa iekārtošanas un
aprīkošanas prasības, ikdienas uztura, higiēnas un pirmās nepieciešamības preču apjoms, kā arī to priekšmetu un vielu
saraksts, kuras personai ir aizliegts ienest, glabāt un izmantot pagaidu turēšanas telpā vai speciāli aprīkotā
transportlīdzeklī”;
4. turpināt sadarbību ar Aizsardzības ministriju un Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem valsts aizsardzības jautājumos:
5. turpināt piedalīties darba grupas sastāvā stiprināt sadarbību starp Valsts robežsardzi un Nacionālajiem bruņotajiem
spēkiem;
6. sniegt atbalstu VRS Operatīvās vadības pārvaldes priekšniekam, turpinot tālāku sadarbību nākamo ASV valdības
finanšu programmu ietvaros tehnisko līdzekļu izvēlei un iegādei Latvijas austrumu robežas stiprināšanai.

1

2777,33

3 1. turpināt darbu pie Eiropas ceļošanas informācijas un atļauju sistēmas (ETIAS) ieviešanas Latvijas Republikā rīcības
plāna realizācijas pasākumu koordinācijas starp tā īstenošanā iesaistītajām iestādēm;
2. turpināt darbu pie Eiropas savienības līmeņa jautājumiem sakarā ar COVID-19 izraisītās situācijas stabilizēšanas
pasākumu ieviešanu (dalība Eiropas Komisijas COVID-19 tiešsaistes sanāksmēs, nepieciešamās informācijas
sagatavošana iesniegšanai Eiropas Komisijai un cirkulējošo informatīvo anketu atjaunošana);
3. turpināt darbu pie Ieceļošanas/izceļošanas ieviešanas Latvijas Republikā rīcības plāna (pēc tā apstiprināšanas)
pasākumu, kas skar VRS kompetenci, koordinācijas un īstenošanas kopskatā ar Eiropas Savienības IIS normatīvā
regulējumā noteiktajiem pienākumiem;
4. turpināt dalību Eiropas Komisijas formātos par viedo robežu ieviešanu, t.sk. ETIAS regulā noteikto īstenošanas aktu
izstrādi;
5. turpināt darbu pie Šengenas komisijas rekomendāciju ieviešanas koordinācijas attiecībā uz ārējām robežām, atgriešanas
jomu, SIS/SIRENE jomu.

1

2996,71
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4 1. piedalīties RAIS apakšmoduļa Automatizētās robežpunkta gaitas kontroles sistēmas (turpmāk- ARGKS) pilotprojekta
testēšanā, konstatēto trūkumu analīzē un novēršanas aktivitāšu izstrādē;
2. piedalīties divās (Valsts robežsardzes un Iekšlietu ministrijas) ieceļošanas/izceļošanas (Entry-Exit) darba grupās kā
tehniskajam ekspertam;
3. piedalīties Frontex Entry-Exit un ETIAS ar informācijas tehnoloģijām saistītās dokumentācijas izstrādē, izskatīšanā un
saskaņošanā;
4. piedalīties REIS II izstrādes iepirkuma komisijas darbā, izstrādājot tehniskās specifikācijas prasības un definējot Valsts
robežsardzes pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās prasības;
5. piedalīties mobilo dokumentu pārbaudes iekārtu specifikācijas izstrādes darba grupā, pārstāvēt Valsts robežsardzes
viedokli tehniskajos jautājumos Satiksmes ministrijas un Valsts robežsardzes projektā SKLOIS2;
6. piedalīties Satiksmes ministrijas virzītā Ieceļotāju reģistra projekta izstrādē un vērtēšanā, sniegt viedokli par risinājuma
problemātiku un tehniskajiem risinājumiem, ņemot vērā Valsts robežsardzes intereses;
7. izstrādāt Valsts robežsardzes tehnisko viedokli par API datu apmaiņas realizāciju ar VDD PDR sistēmas iesaisti;
8. piedalīties RAIS pilnveidošanas procesā kā tehniskajam ekspertam, lai līdz 2020.gada 31.decembrim nodrošinātu
Iekšlietu ministrijas Iekšējā audita nodaļas konstatēto trūkumu novēršanā un Valsts robežsardzes amatpersonu atbrīvošanu
no dubulta darba izpildes, kā arī Diennakts ziņojumu ievades procedūras uzlabošanu un optimizēšanu;
9. piedalīties Iekšlietu ministrijas Informācijas centra 112 projekta saskaņošanas procesos;
10. piedalīties ABC vārtu iepirkuma pieņemšanā un izvērtēšanā, iesaistoties sistēmas testēšanas procesā un tehnisko
parametru novērtēšanā, komunicēt ar piegādātājiem un ārējo sistēmu turētājiem, lai nodrošinātu veiksmīgu testēšanas
procesu.

1

2821,70

5 1. nodrošināt Eiropas Robežu un krasta apsardzes regulas Nr.2019/1896 (stājās spēkā 2019.gada 4.decembrī) prasību
ieviešanu Valsts robežsardzē, kompetences ietvaros realizējot pasākumus, kas saistīti ar kopīga politikas plānošanas cikla
izstrādi, kopīgās plānošanas dokumentu izstrādi, vienotas finanšu shēmas izstrādi atbilstoši Eiropas Robežu un krasta
apsardzes regulas 61.panta prasībām, dalības nodrošināšanu Eiropas Robežu un krasta apsardzes Valdē (tajā skaitā
tiešsaistē), nepieciešamo Valdes dokumentu un lēmumu projektu izvērtēšanu, kā arī dalību Eiropas kopīga maģistra grāda
studiju programmas Valdē;
2. turpināt aktīvu dalību Latvijas Republikas valsts robežas integrētās pārvaldības plāna 2021.-2027.gadam izstrādē,
ievērojot ES Integrētās robežu pārvaldības (IBM) politikas cikla un Frontex aģentūras apstiprinātās ES Tehniskās un
operacionālās IBM stratēģijas prasības, un ieviešanā;
3. nodrošināt Eiropas ceļošanas informācijas un atļauju sistēmas (ETIAS) ieviešanas Latvijas Republikā rīcības plānā
paredzēto pasākumu realizācijas koordinēšanu;
4. nodrošināt Šengenas komisijas rekomendāciju ieviešanas procesa uzraudzību un noteikto rekomendāciju ieviešanu
Integrētās robežu pārvaldības, ārējo robežu un atgriešanas jomā;
5. nodrošināt pasākumus sakarā ar rekomendāciju projekta izvērtēšanu un iespējamo ieviešanu par 2020. gada ietvaros
veiktā Neaizsargātības novērtējuma rezultātiem;
6. nodrošināt FRONTEX aģentūras ierosinātā simulācijas vingrinājuma par ārkārtas plānošanas īstenošanu Latvijā;
7. nodrošināt FRONTEX aģentūras ieviestā ātras reaģēšanas neaizsargātības novērtējuma (Rapid Vulnerability
Assessment), kas tiks veikts kopā ar Lietuvu un Poliju, reaģējot uz situāciju Baltkrievijā, realizāciju.

1

3630,16

6 1. darba grupas sastāvā sadarbībā ar RAIS izstrādātāju veikt RAIS sadaļu uzlabošanu un piemērošanu atbilstoši normatīvo
aktu, rīkojumu dokumentu prasībām dienesta organizācijas jomā;
2. veikt nepieciešamos pasākumus Iekšlietu ministrijas Iekšējā audita nodaļas audita Nr. 5-1/11-2017 „Valsts pārvaldes
pakalpojumi iekšlietu nozarē” ieteikumu realizēšanā;
3. sniegt atbalstu VRS Operatīvās vadības pārvaldes priekšniekam, turpinot sadarbību nākamo ASV Valdības finanšu
programmu ietvaros tehnisko līdzekļu izvēlei un iegādei Latvijas austrumu robežas stiprināšanai;
4. turpināt definēt prasības un sniegt administratīvo un praktisko atbalstu LVRTC sensoru optikas tīkla un
videonovērošanas kameru izbūves pilotprojekta sekmīgā testēšanā un realizācijā;
5. izstrādāt Valsts robežsardzes iekšējo noteikumu “Taktisko mācību plānošana, organizēšana, izpildes un kontroles
kārtība Valsts robežsardzē un Valsts robežsardzes koledžā” projektu, darba grupas sastāvā.

1

2231,65
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7 1. nodrošināt valsts robežas joslas gar ārējo Latvijas Republikas sauszemes robežu iekārtošanu un uzturēšanu:
1.1. piedalīties Latvijas Republikas valsts ārējās robežas infrastruktūras izbūves uzraudzības komitejas (Iekšlietu
ministrijas 2020.gada 22.janvāra rīkojums Nr.1-12/100) sēdēs, sagatavot nepieciešamo informāciju un realizēt uzdotos
uzdevumus;
1.2. lai izpildītu Iekšlietu ministrijas 2020.gada 10.janvāra rīkojuma Nr.1-12/36 “Par trūkumu novēršanu un Valsts
kontroles ieteikumu ieviešanu”, piedalīties normatīvo aktu izstrādē, izstrādāt priekšlikumus iekārtošanas un uzturēšanas
darbu pilnveidošanai;
2. nodrošināt Valsts robežsardzes normatīvās bāzes pilnveidošanu VRS transportlīdzekļu ekspluatācijas jomā un degvielas
aprites jomā:
2.1. piedalīties un nodrošināt Valsts robežsardzes autoparka veidošanas kritēriju un transportlīdzekļu normu izstrādi;
2.2. sagatavot priekšlikumus projektam “Degvielas aprites kārtības noteikumi” un nodrošināt izstrādi;
2.3. sniegt priekšlikumus projekta “Transportlīdzekļu ekspluatācijas noteikumi” un nodrošināt izstrādi;
3. nodrošināt saskaņā ar likuma “Par Latvijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības līgumu par LatvijasLietuvas valsts robežas uzturēšanu un pilnvaroto robežas pārstāvju darbību” (turpmāk-Likums) 13.pantu ar Ministru
kabineta 2020.gada 29.maija rīkojumu Nr.284 “Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu Latvijas Lietuvas Kopējā
komisijā valsts robežas jautājumos” apstiprināta pārstāvju grupas un Kopējas komisijas darbību realizējot šādus valstiski
svarīgus uzdevumus:
3.1. materiālu par valsts robežas atrašanos, robežzīmju un robežas joslas stāvokli analīze;
3.2. valsts robežas inventarizācijas veikšana;
3.3. valsts robežsardzes kopīgās apsekošanas, inventarizācijas un citu darbu veikšanas termiņu, kārtības un tehnisko
nosacījumu, saskaņošana;
3.4. kopīgās apsekošanas uzraudzības īstenošana;
3.5. valsts robežas inventarizācijas rezultātu noformēšana;
3.6. topogrāfiski ģeodēzisko, kartogrāfisko un citu darbu organizēšana valsts robežas inventarizācijas ietvaros;
3.7. tādu lēmumu pieņemšana un darbu organizēšana, kas saistīti ar robežzīmju vai atsevišķu robežstabu uzstādīšanu
jaunā vietā vai arī tādu papildu robežzīmju uzstādīšanu, kuras nemaina valsts robežas līnijas izvietojumu, un ar
nepieciešamo rekomendācijas dokumentu noformēšanu attiecībā uz tām,
3.8. un pārējie likumā noteiktie uzdevumi.

1

838,87

8 1. veikt Valsts robežsardzes elektroniskās informācijas sistēmas (REIS) modernizāciju. Izvērtēt Valsts robežsardzes
elektroniskās informācijas sistēmas “REIS” platformas modernizācijas tehnisko specifikāciju, pamatotu Valsts
robežsardzes darbībai nepieciešamos jaunās paaudzes REIS sistēmas gala iekārtu paplašinātos funkcionālos un biznesa
procesus, atbilstoši Ieceļošanas un ieceļošanas sistēmas (IIS) prasībām, kā rezultātā nodrošinot Šengenas robežu 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 prasību ieviešanu, turpinot darbu pie attiecīgo
ārējo normatīvo aktu izstrādes, atbilstoši pieņemtajiem lēmumiem;
3. strādāt pie ekspertīžu veikšanu reglamentējošo Valsts robežsardzes iekšējo normatīvo dokumentu izstrādes,
pilnveidojot ekspertīžu norises, ekspertīžu materiālu virzības kārtību un tiesu ekspertīžu metožu izstrādes kārtību Valsts
robežsardzē;
4. veikt dokumentu un personu biometrisko identifiatoru pārbaudi un padziļinātās izpētes iekārtu izpēti un testēšanu, ar
mērķi nodrošināt robežpārbaudes tehnisko līdzekļu modernizācijai nepieciešamo priekšlikumu izstrādi;
5. strādāt pie elektronisko ceļošanas dokumentu un Eiropas Savienības dalībvalstu uzturēšanās atļauju elektroniskās
komponentes autentiskuma noteikšanas (pasīvās autentifikācijas) funkcionalitātes nodrošināšanas REIS pārbaudēs, kā arī
elektronisko ceļošanas dokumentu pārbaudes metodoloģijas izstrādes;
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.

1

1048,43
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9 1. pielāgot VRS TP robežkontroles punktu infrastruktūras Eiropas centrālo ieceļošanas/izceļošanas sistēmu (IIS)
ieviešanai;
2. sagatavot vēstuli Satiksmes ministrijai un VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga””, vēršot uzmanību uz SSK izmantošanas
nepieciešamību ielidošanas terminālī, kas nodrošina pasažieru plūsmas caurlaidības uzlabošanu (jo ar IIS darbības
uzsākšanu ir prognozējama negatīva ietekme uz caurlaidību);
3. nodrošināt Valsts robežsardzes prasību sagatavošanu IeM Informācijas centram:
3.1. par provizorisko laiku, kas būs nepieciešams vienas personas ( t.i. vilciena pasažiera) robežpārbaudei pēc IIS
ieciešanas, atbilstoši proporcionālajam sadalījumam pēc robežšķērsotāju grupām;
3.2. par FRONTEX aģentūras pārstāvju ierosinājumu lidostas “Rīga” apvienotajā terminālī paredzēt 4SSK (trešo valstu
valstspiederīgo, kuri ir IIS subjekti, pašreģistrēšanai), kas uzlabos pasažieru plūsmas caurlaidību;
3.3. par iespēju uzlabot mobila aprīkojuma efektivitāti, kas tiks paredzēts informācijas reģistrēšanai IIS (tai skaitā arī trešo
valstu valstspiederīgo datņu izvietošanai, kas sevī ietver biometrisko identifikatoru iegūšanu/ reģistrēšanu), par 25% (t.i.
MobDPI veiktspēja, kas jāņem vērā pie gala iekārtu iepirkuma);
4. sadarbības nodrošināšana ar Satiksmes ministrijai un VAS “Latvijas dzelzceļš” par pasažieru vilciena robežpārbaudei
atvēlētā laika palielināšanas nepieciešamību pēc IIS ieviešanas;
5. nodrošināt saskarni 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);
6. piedalīties Iekšlietu ministrijas darba grupā, lai nodrošinātu savlaicīgu Ieceļošanas un izceļošanas sistēmas ieviešanu
Latvijas Republikā;
7. piedalīties publiskā iepirkuma komisijā “Robežkontroles elektroniskās informācijas sistēmas REIS izstrādē”;
8. Saskaņā
Šengenasarkomisijas
rekomendāciju
ieviešana,
iekšējos
normatīvos
aktus un
rīkojumaRobežu
dokumentus.
10 1.
Valsts robežsardzes
2020.
gada 23.precizējot
janvāra pavēli
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1

2812,47

1

2898,11

1

3318,58

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. Vadīt ar Valsts robežsardzes 2019. gada 15. marta pavēli Nr.397 “Par darba grupas izveidi” izveidoto darba grupu, lai
nodrošinātu Robežapsardzības informācijas sistēmas tiesiskās un tehniskās bāzes pilnveidošanu.
3. Saskaņā ar Iekšlietu ministrijas 2019. gada 9. janvāra rīkojumu Nr. 1-12/50 “Par Eiropas ceļošanas informācijas un
atļauju sistēmu (ETIAS)”, kā starpinstitūciju darba grupas vadītājam, nodrošināt savlaicīgu Eiropas ceļošanas informācijas
un atļauju sistēmas (ETIAS) ieviešanu Latvijas Republikā.
4. Vadīt ar Iekšlietu ministrijas 2019. gada 22. novembra rīkojumu Nr.1-12/1559 “Par Valsts robežsardzes, Valsts
ieņēmumu dienesta, Valsts policijas, Pārtikas un veterinārā dienesta un Valsts vides dienesta riska analīzes ekspertu
pastāvīgo darba grupu” izveidoto darba grupu, kurai uzdots veikt Latvijas Republikas valsts robežas drošības
apdraudējuma riska analīzi, kā arī koordinēt riska analīzes datu apmaiņu, kopīgi izmantojot riska analīzes rādītājus, un
nodrošināt ar nepieciešamo informāciju iestāžu riska analīzes veicējus.
11 1. sadarbībā ar Iekšlietu ministriju plānot un piedalīties (pārstāvot Valsts robežsardzi) Baltijas valstu un ASV Drošības
dialoga sanāksmēs 2020.gadā;
2. 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;
3. nodrošināt informācijas apmaiņu ar ASV vēstniecību Latvijā, lai veicinātu Valsts robežsardzes personāla dienesta
pienākumu kapacitātes paaugstināšanu, organizējot apmācības, ko piedāvā ASV partnerdienesti;
4. sadarbībā ar citām iesaistītām Latvijas valsts iestādēm realizēt robežu drošības darba grupas sēdēs pieņemtos lēmumus
(saskaņojot ar Valsts robežsardzes priekšnieku);
5. 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;
6. 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.
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12 1. pilnveidot Valsts robežas joslas tiesisko regulējumu (saistībā ar Valsts kontroles revīzijā konstatēto). Minētā ietvaros
precizēšanas un tālākas virzības stadijā ir šādi ārējo normatīvo aktu projekti:
1.1. Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 14.augusta noteikumos Nr.550
„Noteikumi par Latvijas Republikas valsts robežas joslu, pierobežas joslu un pierobežu, kā arī pierobežas, pierobežas
joslas un valsts robežas joslas norādījuma zīmju un informatīvo norāžu paraugiem un to uzstādīšanas kārtību””;
1.2. Ministru kabineta noteikumu projekts „Latvijas Republikas valsts robežas joslas iekārtošanas un uzturēšanas
noteikumi”;
1.3. Likumprojekts ,,Grozījums Latvijas Republikas valsts robežas likumā’’.
2. pilnveidot Valsts robežsardzes tiesisko regulējumu, kas skar Valsts robežsardzes funkciju īstenošanu, Minētā ietvaros
joprojām tiek virzīts likumprojekts ,,Valsts robežsardzes likums’’ un tā pavadošais likumprojekts (25.02.2020. ir atbalstīta
abu projektu virzība izskatīšanai 2. lasījumā). Vienlaikus, pieņemot abus tiesību aktus 2. lasījumā, cita starpā tiks uzsākta
šādu Valsts robežsardzei svarīgu normatīvo aktu projektu izstrāde:
2.1. Ministru kabineta noteikumu projekts ,,Kārtībā, kādā persona tiek ievietota un turēta pagaidu turēšanas telpā, izvesta
un atbrīvota no tās, pagaidu turēšanas telpas vai speciāli aprīkotā transportlīdzekļa iekārtošanas un aprīkošanas prasības,
ikdienas uztura, higiēnas un pirmās nepieciešamības preču apjoms, kā arī to priekšmetu un vielu saraksts, kuras personai
ir aizliegts ienest, glabāt un izmantot pagaidu turēšanas telpā vai speciāli aprīkotā transportlīdzeklī’’;
2.2. Ministru kabineta noteikumu projekts ,,Kārtība, kādā robežsargs, kurš ieņem profesionālā dienesta karavīra amatu,
veic pienākumu izpildi, kā arī atlīdzības noteikšanas, formas tērpa un atšķirības zīmju valkāšanas, veselības stāvokļa
pārbaudes veikšanas, izdienas aprēķināšanas un disciplinārsodīšanas kārtība” (kopā ar Ministru kabineta noteikumu
projektu ,,Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 26. augusta noteikumos Nr. 508 ,,Kārtība, kādā veidojams,
finansējams un sagatavojams Latvijas Nacionālo bruņoto spēku kontingents, kas piedalās starptautiskajās operācijās un
ātrās reaģēšanas spēkos””).

1

2620,05

13 1. veikt Valsts robežsardzes finanšu analīzi par prognozējamo budžeta un atsevišķo pasākumu izpildi 2020. gadā un
iespējamajiem atlikumiem, finanšu līdzekļu izlietošanas atbilstību izdevumu tāmē paredzētajam;
2. nodrošināt Valsts robežsardzes finanšu līdzekļu sadalīšanu pa pasākumiem 2021. gadam (10.00.00. programma);
3. piedalīties Ministru kabineta noteikumu projekta “Latvijas Republikas valsts robežas joslas, patrulēšanas joslas un
robežzīmju uzraudzības joslas iekārtošanas un izturēšanas noteikumi” anotācijas pilnveidošanā;
4. saskaņā ar Iekšlietu ministrijas 2020. gada 26. augusta vadības uzdevumu Nr.1-33/2129 “Par amatpersonu atlīdzības un
pēcnodarbinātības labumu sistēmas pilnveidošanu” piedalīties informācijas sagatavošanā par amatpersonu ar speciālajām
dienesta pakāpēm atlīdzības sistēmas pilnveidošanu.

1

2523,46

14 1. turpināt darbu pie Eiropas Robežu un krasta apsardzes regulas Nr.2019/1896 izvērtēšanas un to prasību pārņemšanas
Valsts robežsardzes normatīvajos aktos:
1.1. Valsts robežsardzes 2012. gada 12. janvāra iekšējie noteikumi Nr.1 “Sadarbības organizēšana ar Eiropas Aģentūru
operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām un saņemto finanšu līdzekļu plānošanas,
izlietošanas un uzskaites kārtība”;
1.2. Valsts robežsardzes 2013. gada 19.decembra iekšējie noteikumi Nr. 15 “Kārtība, kādā veic kandidātu atlasi dalībai
Eiropas Aģentūras operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības ārējām robežām Eiropas robežas vienībā,
konkursiem nacionālo ekspertu un īstermiņa nacionālo ekspertu posteņiem, kā arī dalībai kopīgajos pasākumos,
eksperimentālajos projektos un apmācībās”;
2. realizēt pasākumus attiecībā uz Valsts robežsardzes operacionālā un tehniskā ieguldījuma sniegšanu organizēšanu
FRONTEX aģentūras pastāvīgā korpusa 2., 3. un 4.kategorijā, atbilstoši obligāto kvotu sadalījumam un, lai nodrošinātu
Valsts robežsardzes operacionālo un tehnisko resursu iesaisti FRONTEX aģentūras kopīgajās operācijās;
3. nacionālā apmācību koordinatora darbs, organizējot apmācības Valsts robežsardzes Eiropas Robežu un krasta apsardzes
vienībā esošajiem ekspertiem atbilstoši to profiliem;
4. izstrādāt Valsts robežsardzes iekšējos noteikumus, attiecībā uz kārtību, kādā Valsts robežsardzē tiek veidota un uzturēta
ātrās reaģēšanas rezerve (Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūras pastāvīgā korpusa 4. kategorija) iesaistei ātrās
reaģēšanas robežapsardzes pasākumā.

1

1629,98
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15 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

3226,82

16 1. piedalīties ar Iekšlietu ministrijas 2020.gada 22.janvāra rīkojumu Nr.1-12/100 apstiprinātajā Latvijas Republikas valsts
ārējās robežas infrastruktūras izbūves uzraudzības komitejas darba uzdevumu izpildē, realizējot konceptuālā ziņojuma
“Par valsts austrumu robežas kontroli un aizsardzību” (apstiprināts ar Ministru kabineta 20.01.2016. rīkojumu Nr.35-IP),
Valsts robežsardzei noteiktos uzdevumus par ārējās valsts robežas joslas infrastruktūras izveidi un iekārtošanu;
2. vadīt ar Iekšlietu ministrijas 2020.gada 23.aprīļa rīkojumu Nr.1012/480 „Par zemes vienību gar Latvijas Republikas un
Krievijas Federācijas valsts robežu nodošanu“ izveidotās komisijas darbu, nodrošinot Iekšlietu ministrijas 2016.gada
4.jūlija rīkojuma Nr. 1-12/1384 „Par Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas joslu“ 1.4.apakšpunkta
izpildi un nodot Valsts robežsardzes grāmatvedības uzskaitē visas demarkācijas līguma un atsavināšanas līguma izmaksas,
kā arī zemes vienības gar Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežu.

1

2435,13

17 1. nodrošināt Valsts robežsardzes sadaļas likumprojektam “Par valsts budžetu 2021.gadam” un likumprojekta “Par vidēja
termiņa budžeta ietvaru 2021., 2022. un 2023.gadam” pavadošo tiesību aktu izstrādi (sagatavot Valsts robežsardzes
prioritāro pasākumu 2021., 2022. un 2023.gadam pieteikumus un prioritāro pasākumu sarakstu nozīmīguma secībā);
2. nodrošināt izdevumu, kas saistīti ar COVID – 19 izplatības ierobežošanu, atsevišķu uzskaiti, nodrošināt nepieciešamo
aprēķinu sagatavošanu par papildu nepieciešamo finansējumu, lai Valsts robežsardzes amatpersonām ar speciālajām
dienesta pakāpēm izmaksātu atlīdzību par darbu paaugstināta riska un slodzes apstākļos, kā arī segt vienreizējo
aizsardzības līdzekļu un dezinfekcijas līdzekļu iegādi COVID - 19 uzliesmojuma laikā (izpildīts);
3. nodrošināt metodikas izstrādi un pielāgošanu RVS “Horizon” iespējām, lai nodrošinātu operatīvo uzkrājumu aprēķinu
izdienas pensijām amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm, atbilstoši Valsts kases pieprasījumam (izpildīts).

1

2976,98

18 1. nodrošināt Valsts robežsardzes bruņojuma normu izstrādi. Ieviest ekspluatācijā iegādātos jaunos NATO standartam
atbilstošos ieročus;
2. realizēt plānotos izdevumus formas tērpu un speciālā apģērba iegādei un nodrošināt Valsts robežsardzes amatpersonas
ar nepieciešamajiem formas tērpiem;
3. nodrošināt jaunā parauga VRS ikdienas formas tērpa paraugu veidošanas procesa koordināciju un formas tērpa iegādes
iepirkuma procedūras organizēšanu un īstenošanu;
4. nodrošināt pamatbudžeta prioritārā pasākuma “Latvijas Republikas valsts robežas uzturēšana” plānošanu, vadību,
uzskaiti, koordināciju un īstenošanu saskaņā ar VRS 2020.gada 3.februāra pavēli Nr.189 “Par prioritāro pasākumu
plāniem 2020.gadā”;
5. turpināt piedalīties ar Nodrošinājuma valsts aģentūras 2020.gada 13.februāra rīkojumu Nr.158 „Par pastāvīgās
centralizēto iepirkumu komisijas izveidošanu” izveidotajā centralizēto iepirkumu komisijā;
6. turpināt piedalīties ar Iekšlietu ministrijas 2020.gada 2.aprīļa rīkojumu Nr.1-12/413 „Par Bruņojuma apgādes komisiju”
izveidotajā pastāvīgā Bruņojuma apgādes komisijā.
19 1. realizēt nepieciešamos pasākumus saistībā ar divu Valsts robežsardzes helikopteru nodošanu Gruzijas Robežpolicijai;
2. nodrošināt nepieciešamās normatīvās bāzes izveidi ātrai un efektīvai informācijas apmaiņai ar Baltkrievijas Republikas
Robežkomiteju 2021.gada Pasaules čempionāta hokejā laikā;
3. darba grupas sastāvā izstrādāt Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 22.maija
noteikumos Nr.340 “Kārtība, kādā Valsts robežsardzes, Valsts policijas un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta
amatpersonas ar speciālajām dienesta pakāpēm nosūta dalībai starptautiskajās misijās un operācijās, un dalības
finansēšanas kārtība””;
4. sadarbībā ar citām Valsts robežsardzes amatpersonām izstrādāt Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par Latvijas
Republikas pārstāvju grupu Latvijas – Igaunijas Kopējā komisijā valsts robežas jautājumos”.

1

2468,85

1

376,69
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20 1. pilnveidot Valsts robežsardzes atlīdzības sistēmu amatpersonām ar SDP un darbiniekiem, noteikt atlīdzības sistēmas
nepilnības mēnešalgu noteikšanā un to apmēra atšķirības salīdzinājumā ar citām iestādēm, veikt aprēķinus saskaņā ar IeM
Vadības uzdevumu (26.08.2020. Nr.1-33/2129);
2. 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. Pamatojoties uz iegūtajiem rezultātiem, izmantojot neparametriskās
statistiskās metodes (galvenokārt datu formas dēļ), sniegt viedokli un priekšlikumus, lai būtu iespēja savlaicīgi pieņemt
vadības lēmumus;
3. saskaņā ar sniegto informāciju un norādījumiem Valsts kontroles finanšu revīzijā Nr.2.4.1-12/2020 “Par Iekšlietu
ministrijas 2020.gada pārskata sagatavošanas pareizību” un Iekšlietu ministrijas rīkojumā (02.10.2020 Nr.112/1079)
sagatavot un pārrēķināt piemaksas amatpersonām ar speciālo dienesta pakāpi;
4. veikt nepieciešamo aprēķinu sagatavošanu par papildus nepieciešamo finansējumu, lai Valsts robežsardzes
amatpersonām ar speciālajām pakāpēm izmaksātu atlīdzību par darbu paaugstināta riska un slodze apstākļos- darba
slodzes apstākļos ārkārtas sabiedrības veselības apdraudējumā saistībā ar “Covid-19” uzliesmojumu un seku novēršanu
(no 2020.gada 1.oktobra līdz 31.decembrim).
21 1. turpināt ETIAS rīcības plānā Valsts robežsardzei noteikto pasākumu izpildi;
2. turpināt piedalīties un pārstāvēt Valsts robežsardzi ES Aģentūras lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldības, drošības
un tiesiskuma telpā (eu-LISA) organizētajās IIS-ETIAS padomdevēju grupas sanāksmēs par ETIAS ieviešanu;
3. turpināt piedalīties un pārstāvēt Valsts robežsardzi Eiropas Komisijas organizētajās video robežu komitejas sanāksmēs
par ETIAS ieviešanu;
4. turpināt darbu pie normatīvo aktu izstrādes saistībā ar ETIAS ieviešanu Latvijā:
4.1. likumprojekts “Grozījumi Imigrācijas likumā”, atbilstoši IeM Juridiskā departamenta atzinumam;
4.2. tiesību akta projekts par ETIAS darbību Latvijā atbilstoši IeM Juridiskā departamenta norādījumiem;
4.3. starpresoru vienošanās starp Valsts robežsardzi un kompetentajām iestādēm par informācijas apmaiņu ETIAS
ietvaros.

1

2798,70

1

2861,60

22 1. nodrošināt likumprojekta “Grozījumi Latvijas Republikas valsts robežas likumā” izstrādi un tālāko virzību;
2. nodrošināt pasākumu realizāciju attiecībā uz savlaicīgu ieceļošanas/ izceļošanas sistēmas ieviešanu Latvijas Republikā;
3. piedalīties pasākumu realizācijā attiecībā uz jaunas Valsts robežsardzes elektroniskās informācijas sistēmas (REIS)
izveidi;
4. nodrošināt pasākumu organizēšanu un dalību pasākumos, kas vērsti uz sagatavošanos Pasaules hokeja čempionātam
2021.gadā. Sadarbības bloks gan ar visa veida pārvadātājiem, čempionāta organizatoriem un Baltkrievijas Republikas
kompetentajām iestādēm;
5. nodrošināt Valsts robežsardzes pārstāvību un prasību definēšanu attiecībā uz robežšķērsošanas vietu modernizāciju –
autoceļi un ostas (Rīgas brīvostas plāni un prasības attiecībā uz ieceļošanas/izceļošanas sistēmas ieviešanu);
6. nodrošināt pasākumus attiecībā uz robežkontroles atjaunošanas plānu pārstrādi ar Lietuvas Republiku, kā arī vērtēt
iespējas izstrādāt valstisku plānu attiecībā uz vienlaicīgu robežkontroles atjaunošanu uz visas iekšējās robežas;
7. organizēt, kontrolēt un koordinēt VRS Robežpārbaudes un imigrācijas kontroles pārvaldes realizējamo stratēģiski
konceptuālo projektu virzību.

1

3365,37

23 1. piedalīties publiskā iepirkuma komisijā “Robežkontroles elektroniskās informācijas sistēmas REIS izstrāde”;
2. Valsts robežsardzes elektroniskās informācijas sistēmas (REIS) modernizācija (pirms projekta uzsākšanas), lai
savlaicīgi tiktu definēta REIS II izstrades kārtu tehniskā specifikācija (funkcionālo procesu eksperts);
3. piedalīties Iekšlietu ministrijas darba grupā, lai nodrošinātu savlaicīgu Ieceļošanas un izceļošanas sistēmas ieviešanu
Latvijas Republikā;
4. piedalīties pasākumos ABC vārtu uzstādīšanai Starptautiskajā lidostā “Rīga”;
5. Šengenas komisijas rekomendāciju ieviešana, precizējot iekšējos normatīvos aktus un rīkojuma dokumentus, kā arī
dienesta dokumentācijas izstrāde;
6. pastāvīgs darbs 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).

1

2990,01
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24 1. izstrādāt VRS iekšējos noteikumus “Noteikumi par karjeras attīstību” integrējot tajos Valsts robežsardzes personāla
profesionālās sagatavošanas pamatnostādnes;
2. pilnveidot atlīdzības sistēmu amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm. VRS 24.01.2020. pavēlē Nr.141 “Par
darba samaksas un atvaļinājuma pabalsta apmēra noteikšanu 2020. gadā” pieejamā finansējuma ietvaros veikt pasākumus,
lai nodrošinātu IeM mēnešalgas 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;
3. īstenot pasākumu kopumu vispusīgai IS Personāls (IeM resursu vadības sistēma “Horizon”) informācijas izmantošanai,
samazinot dokumentu apriti papīra formā. Ir veikti sagatavošanās darbi pašapkalpošanās moduļa “HoP” ieviešanai
(izpētīta sistēmas darbība, identificētas, pieteiktas un novērstas darbības problēmas, sagatavoti vienoti norādījumi sistēmas
lietotāju administratoriem, pieteikumu saskaņotājiem, atvaļinājumu pieteicējiem; norit darbs pie metodisko norādījumu
izstrādes VRK lietotāju administratoram un metodiskajiem norādījumiem atvaļinājumu pieteikumu apstrādātājiem, tiek
gatavots VRS rīkojuma dokuments par “HoP” ieviešanu un testēta programmas darbība);
4. nodrošināt Valsts pārvaldes reformu plāna 2020 (apstiprināts ar 24.11.2017. MK rīkojumu Nr.701) reformu virzienu
un pasākumu (strukturālās reformas, atlīdzības politikas pārskatīšana, pakalpojumu vērtības celšana, kompetenču
attīstīšana) īstenošanu; 2020. gadā plānota un norit VRS RIP Rīgas I kategorijas dienesta un Tirdzniecības ostas II
kategorijas RKP reorganizācija;
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. VRS Ētikas kodekss un VRS Ētikas komisijas nolikums integrēti Valsts robežsardzes koledžas
tālākizglītības un studiju programmās, mācību studiju, kursu ietvaros tiks izskatīta tēma par valsts pārvaldes vērtībām,
t.sk. godprātību (integritāti). Pārstāvēta Valsts robežsardze un pausts viedoklis KNAB organizētajā sanāksmē par
veiktajiem pasākumiem, lai izpildītu GRECO rekomendācijas.

1

3163,88

25 nodrošināt Komisijas Regulas (ES) Nr. 1321/2014 (2014. gada 26. novembris) par gaisa kuģu un aeronavigācijas
ražojumu, daļu un ierīču lidojumderīguma uzturēšanu un šo uzdevumu izpildē iesaistīto organizāciju un personāla
apstiprināšanu (turpmāk – Regula 1321/2014) II pielikuma (145.daļa) prasību izpildi
veikt, kontrolēt un sertificēt jebkura apjoma tehnisko apkopi saskaņā ar LV.145.0014 apstiprinājuma loku

1

3432,76
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26 Par iestādes globālo stratēģisko mērķu sasniegšanu

1

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

26
1,07%

5034,20

70395,55
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