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Šī gada 18. maijā Rīgā notika projekta “Gruzijas Robežpolicijas kapacitātes stiprināšana “zaļās” un jūras robežu novērošanai”, kuru
līdzfinansē Eiropas Savienība saskaņā ar līgumu ar ICMPD caur Migrācijas partnerības fondu, atklāšanas sanāksme. Projekts tiek
realizēts pamatojoties uz Starptautiskā migrācijas politikas attīstības centra (ICMPD) un Valsts robežsardzes noslēgto Granta
līgumu ICMPD/2022/MPF-357-001.
Atklāšanas sanāksmē piedalījās Gruzijas vēstniece Latvijā, Iekšlietu ministrijas Valsts sekretārs, Gruzijas Iekšlietu ministra vietnieks,
Valsts robežsardzes priekšnieks, Gruzija robežpolicijas priekšnieks, Gruzijas Iekšlietu ministrijas Patruļpolicijas departamenta
direktors, Gruzijas Iekšlietu ministrijas Migrācijas departamenta direktors, Gruzijas Iekšlietu ministrijas Robežpolicijas Galvenās
Aviācijas nodaļas vadītājs, Gruzijas Iekšlietu ministrijas Robežpolicijas priekšnieka vietnieks, Gruzijas Iekšlietu ministrijas
Robežpolicijas Starptautisko attiecību nodaļas vadītājs, Gruzijas Iekšlietu ministrijas Starptautisko attiecību departamenta
Starptautiskās tiesiskās sadarbības nodaļas vadītājs, Gruzijas iekšlietu sakaru virsnieks Polijā un Baltijas valstīs, Latvijas Republikas
Civilās aviācijas aģentūras direktors, Latvijas Gaisa satiksmes aģentūras valdes priekšsēdētājs un projektā iesaistītās Valsts
robežsardzes amatpersonas un darbinieki.
Sanāksmes atklāšanā izskanēja Eiropas Savienības Migrācijas un Iekšlietu Ģenerāldirektorāta pārstāvja un ICMPD Briseles misijas
direktora iepriekš ierakstīta uzruna par projekta aktualitāti.
Sanāksmes gaitā dalībnieki tika iepazīstināti ar Projekta mērķiem un sasniedzamiem rezultātiem, kā arī izrunāja tā realizēšanas

detaļas.
Būtu jāatzīmē, ka projekts tiek īstenots no 2022.gada 1.aprīļa līdz 2024.gada 31.martam un tā galvenais mērķis - sniegt atbalstu
Gruzijas Robežpolicijai aviācijas jomas reorganizācijā un attīstīšanā, stiprinot un papildinot Gruzijas Robežpolicijas gaisa floti ar
šobrīd Valsts robežsardzes rīcībā esošo helikopteru Augusta Bell 206B.
Turklāt Projekta laikā ir plānots sasniegt šādus mērķus:
1

Projekta vajadzību analīze un darbības procedūru pārskatīšana.

2

Kapacitātes palielināšana .Apmācīt 4 GBP pilotus, kā arī 2 GBR inženieri saņems teorētiskās un praktiskās apmācības par tāda
veida helikoptera lietošanu un apkopi, kas projekta noslēgumā tiks dāvināts Gruzijai.

3

Projekta noslēgumā Latvijas Valsts robežsardze dāvinās Gruzijai vienu helikopteru un nodrošinās minimāla apjoma rezerves
daļu un instrumentu iegādi helikoptera darbības un apkopes nodrošināšanai īstermiņā un vidējā termiņā.

Projekta kopējais finansējums: EUR 257 900,00
Sanāksmes noslēgumā notika Sadarbības memoranda parakstīšana projekta “Gruzijas Robežpolicijas (GBP) spēju stiprināšana zaļās
un jūras robežas uzraudzībai” ietvaros starp Latvijas Republikas Valsts robežsardzi un Gruzijas Robežpoliciju.
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