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Cien. lasītāj, 

 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 

5.maija noteikumiem Nr. 413 ‖Noteikumi par 

gada publiskajiem pārskatiem‖ Valsts 

robežsardze kārtējo reizi sabiedrības 

vērtējumam sniedz pārskatu par Valsts 

robežsardzes veikumu un darba rezultātiem 

iepriekšējā gadā. 

Analizējot Valsts robežsardzes darbību 

iepriekšējā gadā, varam secināt, ka nospraustās 

prioritātes 2011.gadam esam veiksmīgi 

īstenojuši. 

Līdzīgi kā 2010.gads, arī 2011.gads Valsts robežsardzei ir bijis saspringts un 

pārbaudījumiem pilns. Arī 2011.gadā Valsts robežsardzei uzdevumu izpilde bija 

jānodrošina samazināta finansējuma ietvaros. Esam veiksmīgi realizējuši resursu 

lietderīgas un efektīvas izmantošanas principus un aktīvi veikuši pieejamo Eiropas 

Savienības finansējuma piesaisti, kā rezultātā neskatoties uz izteiktu finanšu trūkumu 

pilnvērtīgai tehnisko sistēmu darbības nodrošināšanai, kā arī ierobežotām iespējām 

motivēt personālu, ir pilnībā nodrošināta Valsts robežsardzes uzdevumu izpilde, proti, 

nodrošināta robežsardzes pamatfunkciju kvalitatīva un efektīva izpilde.  

Neatkarīgi no aizvien pieaugošas personu un transportlīdzekļu plūsmas, 

likumpārkāpumu pieaugumu un pārkāpēju izdomas, varam būt gandarīti par 

robežsargu profesionalitāti, veicot dienesta pienākumus. 2011.gadā divkārt ir 

pieaudzis atklāto viltotu dokumentu skaits un aizturēto trešo valstu pilsoņu skaits, kuri 

nelikumīgi šķērso valsts robežu vai uzturas Latvijā. Turklāt, jāatzīmē, ka viltoto 

dokumentu atklāšanas rādītāji stipri pārsniedz kaimiņvalstīs konstatēto pārkāpumu 

skaitu. Aizvadītais gads bijis īpašs arī ar to, ka vairāk kā 5 reizes ir pieaudzis 

patvēruma meklētāju skaits. Pērn bez uzmanības nepalika arī preču nelikumīgas 

pārvietošanas pāri valsts robežai apkarošana un amata noziegumu izskaušana. 

 Līdztekus ikdienas pienākumu izpildei, Valsts robežsardze turpina godināt savu 

vēsturi. 2011.gadā Valsts robežsardze atzīmēja ievērojamu notikumu Valsts 

robežsardzes vēsturē – Valsts robežsardzes atjaunošanas 20.gadadienu. 

Rezumējot 2011.gada rezultātus, jāsecina, ka Valsts robežsardze ir spējusi iet 

līdzi laikam, saglabājot savas tradīcijas un paaugstinot profesionalitāti. 

 
 

 

Valsts robežsardzes priekšnieks 

ģenerālis           N. Garbars
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1. Pamatinformācija 
 

1.1  Valsts robežsardzes juridiskais statuss, apakšnozare, funkcijas un uzdevumi 
 

Valsts robežsardzes darbības tiesisko pamatu, uzdevumus, funkcijas un kompetenci, 

kā arī robežsargu pienākumus un tiesības nosaka Robežsardzes likums. 

Valsts robežsardze ir iekšlietu ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde. 

Robežsardze ir bruņota, un tās funkcijas ir valsts robežas neaizskaramības nodrošināšana un 

nelegālās migrācijas novēršana.  

Valsts robežsardzes darbība tiek organizēta, ievērojot likumību, humānismu, cilvēka 

tiesības, atklātumu, vienvadību un balstoties uz iedzīvotāju palīdzību.  

Valsts robežsardze aizsargā personu tiesības un likumīgās intereses neatkarīgi no to 

pilsonības, sociālā, mantiskā un cita stāvokļa, rases un nacionālās piederības, dzimuma un 

vecuma, izglītības un valodas, attieksmes pret reliģiju, politiskās un citas pārliecības.  

Valsts robežsardze nodrošina, lai tiktu ievērotas personu tiesības pārvietoties no 

vienas valsts uz citu valsti.  

Valsts robežsardze dod iespēju aizturētajām personām realizēt tiesības uz tiesisko 

aizsardzību.  

Valsts robežsardze valsts robežas apsardzības un kontroles jautājumos, kā arī 

jautājumos, kas saistīti ar ārzemnieku ieceļošanas, uzturēšanās, izceļošanas un tranzīta 

noteikumu ievērošanas kontroli, un pārējos tās kompetencē ietilpstošajos jautājumos 

sadarbojas ar citām valsts un pašvaldību institūcijām, komersantiem un starptautiskajām 

organizācijām, savienībām vai kopienām.  

Valsts un pašvaldību institūcijas, kā arī komersanti un to amatpersonas sniedz 

palīdzību Robežsardzei tās pienākumu izpildē. 

Valsts robežsardze ir tiesīga uzturēt profesionālos sakarus ar kaimiņvalstu un citu 

valstu kompetentajiem dienestiem un atbilstoši kompetencei slēgt ar tiem vienošanās, kā arī 

gatavot saskaņotus starptautisko līgumu projektus un iesniegt tos Iekšlietu ministrijai. 

Robežsargi piedalās starptautiskajās misijās un operācijās pēc to starptautisko 

organizāciju, savienību vai kopienu rezolūcijas, rekomendācijas vai lūguma, ar kurām 

Latvijas Republikai ir noslēgti starptautiskie līgumi.  

Valsts robežsardze dienesta interesēs gan tieši, gan ar masu saziņas līdzekļu 

starpniecību par savas darbības rezultātiem informē valsts un pašvaldību institūcijas, kā arī 

iedzīvotājus, ievērojot likuma "Par valsts noslēpumu" prasības. 

Robežsargs ir Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādes amatpersona, kura nodrošina 

Robežsardzes uzdevumu izpildi un kurai piešķirta speciālā dienesta pakāpe.  

Robežsardzes uzdevumi ir:  

 saskaņā ar Latvijas Republikas valsts robežas likumu apsargāt valsts robežu, 

robežzīmes un citas robežbūves, novērst jebkuru mēģinājumu nelikumīgi mainīt valsts 

robežas atrašanās vietu apvidū;  

 sadarbībā ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem novērst un atvairīt bruņotus 

iebrukumus Latvijas teritorijā, teritoriālajos un iekšējos ūdeņos, kā arī gaisa telpā, novērst 

bruņotas provokācijas uz valsts robežas, noziedzīgu apdraudējumu gadījumā sniegt palīdzību 

pierobežas iedzīvotājiem;  

 novērot valsts robežai piegulošās sauszemes teritorijas, ūdeņus un gaisa telpu;  
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 nepieļaut, ka personas un transportlīdzekļi šķērso valsts robežu, kravas un citas 

mantas tiek pārvietotas pāri valsts robežai ārpus šim nolūkam noteiktajām vietām vai citā 

nelikumīgā veidā, atklāt un aizturēt valsts robežas pārkāpējus, kā arī atklāt pierobežas, 

pierobežas joslas, robežkontroles punktu un robežpārejas punktu režīma pārkāpējus;  

 organizēt robežpārejas punktu darbu un kopīgi ar muitas un Pārtikas un veterinārā 

dienesta iestādēm — robežkontroles punktu darbu, koordinēt robežkontroles punktos 

strādājošo kontroles dienestu darbību;  

 kopīgi ar muitas iestādēm noteikt robežkontroles punktos darba vietas citām 

institūcijām un privātpersonām, kas nodrošina robežšķērsošanas kontroli citos likumā 

noteiktajos jautājumos vai sniedz pakalpojumus valsts robežu šķērsojošām personām;  

 veikt robežkontroli un laist pāri valsts robežai personas, transportlīdzekļus, kravas 

un citas mantas, ja pareizi noformēti dokumenti, kas dod tiesības šķērsot valsts robežu, un ir 

pabeigtas robežsargu, muitas un citu valsts dienestu kontroles operācijas;  

 patstāvīgi vai kopīgi ar muitas iestādēm novērst ievešanai Latvijas teritorijā un 

tranzītam cauri Latvijas teritorijai aizliegto priekšmetu nelikumīgu pārvietošanu pāri valsts 

robežai. Nepieļaut preču un citu priekšmetu pārvietošanu pāri valsts robežai, apejot muitas 

kontroli;  

 uzturēt valsts robežu, robežas joslu un robežpārejas punktus;  

 patstāvīgi vai kopīgi ar starptautisko jūras ostu, lidostu, jūras pasažieru un 

dzelzceļa staciju administrāciju, sadarbībā ar muitas iestādēm, policiju, Nacionālo bruņoto 

spēku struktūrvienībām un attiecīgajām pašvaldībām nodrošināt un kontrolēt valsts robežas, 

pierobežas, pierobežas joslas, robežkontroles punktu un robežpārejas punktu režīma 

ievērošanu;  

 uzraudzīt noteikumu par kuģošanas līdzekļu satiksmi iekšējos ūdeņos ievērošanu 

jūras ostās, kurās ir noteiktas valsts robežas šķērsošanas vietas, un iekšējos ūdeņos, pa 

kuriem saskaņā ar Latvijas Republikai saistošām starptautisko tiesību normām un 

starptautiskajiem līgumiem ir noteikta Latvijas Republikas valsts sauszemes robeža;  

 sniegt speciāli pilnvarotām valsts iestādēm nepieciešamo palīdzību dabas resursu 

saglabāšanas un saimnieciskās darbības noteikumu ievērošanas kontrolē, vides aizsardzībā 

pret piesārņošanu, ugunsgrēku dzēšanā un dabas katastrofu seku likvidēšanā pierobežā;  

 nodrošināt, lai tiktu izpildītas Latvijai saistošos starptautiskajos līgumos noteiktās 

saistības valsts robežas režīma jautājumos, savas kompetences ietvaros noregulēt ar valsts 

robežas režīma pārkāpšanu saistītos incidentus;  

 nodrošināt ar valsts robežas šķērsošanu saistīto likumu un citu normatīvo aktu 

pārkāpumu profilaksi;  

 savas kompetences ietvaros izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt 

administratīvos sodus;  

 kontrolēt, kā tiek ievēroti noteikumi par ārzemnieku ieceļošanu, uzturēšanos, 

izceļošanu un tranzītu Latvijas Republikas teritorijā, kā arī savas kompetences ietvaros veikt 

Patvēruma likumā paredzētās darbības;  

 Kriminālprocesa likumā noteiktās kompetences ietvaros veikt pirmstiesas 

izmeklēšanu. 
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1.2 Pārskata gada galvenie uzdevumi 
 

 nodrošināt Valsts robežsardzes uzdevumu izpildi ierobežotu finanšu līdzekļu 

ietvaros;  

 nodrošināt sauszemes robežas kontroles intensitātes palielināšanu riska analīzē 

noteiktajos periodos; 

 veikt nepieciešamos pasākumus Valsts robežsardzes resursu optimālai 

izmantošanai sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanai Latvijas Republikas 

pierobežā; 

 pilnveidot robežpārbaudes un robežuzraudzības tehnisko līdzekļu nodrošinājumu 

izmantojot Eiropas Savienības fondu projektu finansējumu; 

 turpināt iestādes pārvaldes struktūras optimizāciju; 

 nodrošināt Centrālās Šengenas vīzu sistēmas darbības uzsākšanu Valsts 

robežsardzes kompetences ietvaros; 

 nodrošināt Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta ―Robežapsardzības 

Informācijas sistēmas ―RAIS 2009‖ izstrāde‖ realizāciju; 

 nodrošināt Valsts robežsardzes struktūrvienību dalību FRONTEX Aģentūras 

2011.gada pasākumos; 

 nodrošināt atbalsta projektu realizāciju trešajās valstīs robežas kontroles jomā. 

 

1.3 Valsts robežsardzes padotībā esošās iestādes 

 

Valsts robežsardzes struktūra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iekšlietu ministrija Valsts robežsardzes 

priekšnieks 

Valsts robežas pilnvarotais 
(Latvijas – Krievijas robeža) 

Valsts robežsardzes 

koledža 

Valsts robežas pilnvarotais 
(Latvijas – Baltkrievijas robeža) 

Viļakas pārvalde 

Sevišķās lietvedības 

nodaļa 

Galvenā pārvalde 

Inspekcijas un slepenības 

režīma nodrošināšanas 

dienests 

Ludzas pārvalde Daugavpils pārvalde 

 

Rīgas pārvalde Ventspils pārvalde Aviācijas pārvalde 
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2. Finanšu resursi un darbības rezultāti 
 

2.1 Valsts budžeta finansējums un tā izlietojums  
 

2.1.1 Programma 10.00.00. Valsts robežsardzes darbība 
 

Nr.p.k. Finansiālie rādītāji 

Iepriekšējā gadā 

(faktiskā 

izpilde) 

Pārskata gadā 

apstiprināts 

likumā faktiskā izpilde 

1 Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā) 20760508 23354166 22735286 

1.1. dotācijas 20536921 21149330 21125591 

1.2. maksas pakalpojumi un citi pašu 

ieņēmumi 
223587 2204836 1609695 

1.3. ārvalstu finanšu palīdzība    

1.4. ziedojumi un dāvinājumi    

2 Izdevumi (kopā) 20801987 23357133 22657027 

2.1. uzturēšanas izdevumi (kopā) 20720287 23305538 22609410 

2.1.1. kārtējie izdevumi 20675843 23301785 5306875 

2.1.2. procentu izdevumi    

2.1.3. subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti    

2.1.4. kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas 

budžetā un starptautiskā sadarbība 

   

2.1.5. uzturēšanas izdevumu transferti 44444 3753 3753 

2.2. izdevumi kapitālieguldījumiem 81 700 51595 47617 

F00000000 Finansēšana -41479 -2967 -78259 

 

2.1.2 Budžeta izmaiņas salīdzinot ar 2011.gadu 
Salīdzinot ar 2011.gada budžetu Valsts robežsardzes budžetā ir šādas izmaiņas – 

iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām/apakšprogrammām: 

11 991 lats – līdzekļu pārdale budžeta programmai 01.00.00 „Iekšlietu politikas plānošana‖, 

lai nodrošinātu iekšējā audita funkciju centralizāciju un Iekšējā audita nodaļas izveidošanu (2 

amata vietu pārdale – izdevumi atlīdzībai 11 991 lats, tai skaitā atalgojumam 9 180 latu). 

 

2.1.3 Samazinājums izdevumos  

44 400 latu – atlīdzībai plānoto izdevumu samazinājums, ņemot vērā, ka Valsts 

robežsardzes strukturālo reformu rezultātā amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm 

amatu vietas tika pārveidotas par darbinieku amatu vietām, kā arī tika likvidētas 7 vakantās 

amata vietas (izdevumi atlīdzībai). 

81 871 lats – līdzekļu pārdale budžeta apakšprogrammai 38.05.00 „Veselības aprūpe 

un fiziskā sagatavotība‖, lai atbilstoši normatīvajiem aktiem nodrošinātu profesionālo 

sportistu, kuri nodarbojas ar Latvijas Republikas Nacionālās sporta padomes atbalstītiem 

sporta veidiem, nodarbinātību Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centrā (15 amata vietu 

pārdale – izdevumi atlīdzībai 81 871 lats, tai skaitā atalgojumam 59 208 lati). 

 

2.1.4 Palielinājums izdevumos 

Ilgtermiņa saistības: 

1 822 841 lats – palielināti izdevumi pasākumam „Ēkas Daugavpilī, A.Pumpura ielā 

105B, nomas maksa‖ (izdevumi precēm un pakalpojumiem). 
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Citas izmaiņas: 

265 018 lati – palielināti izdevumi saistībā ar noslēgto partnerlīgumu 

„Partnerattiecību pamatnolīgums‖ starp Valsts robežsardzi un FRONTEX Aģentūru, ar kuru 

starp FRONTEX Aģentūru un Valsts robežsardzi izveido sistēmu, lai finansētu Valsts 

robežsardzes dalību operacionālajās darbībās saskaņā ar FRONTEX regulu, kā arī ar citiem 

attiecīgajiem Eiropas Savienības noteikumiem, lai nodrošinātu starptautisko operāciju 

veiksmīgu norisi (izdevumi atlīdzībai 718 lati, tai skaitā atalgojumam 578 lati, precēm un 

pakalpojumiem 237 520 latu, kapitālajiem izdevumiem 26 780 latu) (resursu avots – 

ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi). 

39 589 lati – palielināti izdevumi, lai nodrošinātu amatpersonas ar speciālo dienesta 

pakāpi dalību Eiropas Savienības novērošanas misijā Gruzijā (EUMM GEORGIA) (izdevumi 

atlīdzībai 20 847 lati, tai skaitā atalgojumam 16 800 latu, precēm un 

pakalpojumiem 18 742 lati). 

35 122 lati – palielināti izdevumi, lai nodrošinātu amatpersonas ar speciālo dienesta 

pakāpi dalību Eiropas Savienības likuma varas misijā Kosovā (EULEX KOSOVO) (izdevumi 

atlīdzībai 16 380 latu, tai skaitā atalgojumam 13 200 latu, precēm un 

pakalpojumiem 18 742 lati). 

79 443 lati – palielināti izdevumi, lai nodrošinātu akcīzes nodokļa nomaksu 

2011. gadā par no Ekonomikas ministrijas bez atlīdzības saņemto degvielu saskaņā ar 

Ministru kabineta 2010. gada 19.novembra sēdes protokola Nr.65 2.§ 16.punktu (izdevumi 

precēm un pakalpojumiem). 

37 159 lati – palielināti izdevumi minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai no 

180 latiem uz 200 latiem ar 2011. gada 1.janvāri saskaņā ar Ministru kabineta 2010. gada 

19.novembra protokola Nr.65 2.§ 25.punktu (izdevumi atlīdzībai 37 159 lati, tai skaitā 

atalgojumam atalgojums 29 945 lati). 

 

Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām/apakšprogrammām: 

54 833 lati – līdzekļu pārdale no budžeta programmas 14.00.00 „Augstākā izglītība‖ 

izglītības ieguves nodrošināšanai Valsts robežsardzes amatpersonām ar speciālajām dienesta 

pakāpēm (izdevumi precēm un pakalpojumiem 37 956 lati, uzturēšanas izdevumu transferti 

16 877 lati). 

 

2.1.5 Papildu konsolidācijas pasākumi un citas izmaiņas 

38 500 lati - programmā 10.00.00 „Valsts robežsardzes darbība‖ tiks samazinātas 

dotācijas, sakarā ar to, ka Valsts robežsardzē 26 amati ar speciālajām dienesta pakāpēm tiks 

pārveidoti par darbiniekiem. Līdz ar to, Valsts robežsardzē izveidojās uzturnaudas (1225 

kods), darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (1210 kods) un darba 

devēja sociālā rakstura pabalsti un kompensācijas, no kurām aprēķina ienākuma nodokli un 

valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (1221 kods) izdevumu ekonomija, kā arī 

ņemot vērā, ka ir tendence slimības pabalsta gadījumu skaita samazināšanai. 

2 000 latu – programmā 10.00.00 „Valsts robežsardzes darbība‖ tiks samazinātas 

dotācijas izdevumiem precēm un pakalpojumiem - biroja preces un inventārs (2310 kods) 

sakarā ar to, ka 2009.gadā un 2010.gada 6 mēnešos tipogrāfijas papīra iegāde Valsts 

robežsardzes pasūtījumu izpildei tika organizēta noslēdzot trīspusējus līgumus, maksātājs – 
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Valsts robežsardze, bet saņēmējs – Nodrošinājuma valsts aģentūra. Savukārt, 2010.gada 

8.jūnija Iekšlietu ministrijas Grāmatvedības padomē tika nolemts, ka trīspusēji līgumi vairs 

netiks slēgti un tipogrāfijas papīra iegādi turpmāk veiks Nodrošinājuma valsts aģentūra.   

10 773 lats – no programmas 06.00.00 „Valsts policijas darbība‖, veikta apropriācijas 

pārdale programmai 10.00.00 „Valsts robežsardzes darbība‖, lai, saskaņa ar Ministru 

kabineta 2011.gada 20.oktobra noteikumiem Nr. 549 „Par Valsts robežsardzes amatpersonas 

ar speciālo dienesta pakāpi dalību Eiropas Savienības policijas misijā Afganistānā (EUPOL 

AFGHANISTAN)” nodrošinātu Valsts robežsardzes amatpersonai ar speciālo dienesta pakāpi 

piemaksas izmaksu par dalību Eiropas Savienības policijas misijā Afganistānā (EUPOL 

AFGANISTAN) no 2011.gada 22.novembra.  

17968 lats – no Finanšu ministrijas apakšprogrammas 31.02.00 „Valsts parāda 

vadība‖ veikta apropriācijas pārdale programmai 10.00.00 „Valsts robežsardzes darbība‖, lai 

nodrošinātu valsts noslēpuma objektu saglabāšanu Valsts robežsardzes struktūrvienībās, 

iegādājot noteiktas konfigurācijas datortehniku.  

22495 lati - no Finanšu ministrijas apakšprogrammas 31.02.00 „Valsts parāda vadība‖ 

veikta apropriācijas pārdale programmai 10.00.00 „Valsts robežsardzes darbība‖, lai 

nodrošinātu aizturēto ārzemnieku uzturēšanu. 

 

2.2 Sadarbības partneru finansēto programmu un ārvalstu ieguldījumu 

programmu ietvaros īstenoto projektu rezultāti un līdzekļu izlietojums 

 
Nr. 

p/k 

Projekts Plānotais 

finansējums 

Ls 

Apgūts 

2011.g. 

Rezultāti 

SOLIDARITĀTES UN MIGRĀCIJAS PLŪSMU PĀRVALDĪBAS PAMATPROGRAMMA 

2007. – 2013.GADAM ( IeM izsludinātie konkursi) 

Ārējo robežu fonda 2009.gada programma 

1. Nr.EĀRF/2009/1 

„Dzelzceļa posmu starp 

Zilupes, Indras un  

Kārsavas DzRKP un 

valsts robežu aprīkošana  

ar video novērošanas 

sistēmu‖ 

122 585 

 
115 941 

 

Izstrādāti tehniskie projekti  

Eiropas Atgriešanās fonda 2009.gada programma 

2. Atbalsts piespiedu 

izraidīšanas pasākumu 

organizēšanai un 

pilnveidošanai‖ 

 

87 751  
 

87 751  
 

Uz mītnes zemi no Latvijas izraidīti 

 58 nelegālie imigranti 

 

3. Atgriešanās jomā 

iesaistīto valsts iestāžu 

darbinieku valodu 

apmācība‖ 

 

45 682  
 

45 682  
 

Svešvalodas apguva 41 amatpersona 

(angļu, spāņu, franču un arābu 

valodas) 
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4. Nr.EAF/2009/5 

„Semināri, izglītība un 

apmācība atgriešanās 

procesa kompetento 

valsts iestāžu 

darbiniekiem attiecībā uz 

atpakaļ sūtīšanas 

pasākumu tiesiskajiem 

un praktiskajiem 

aspektiem‖ 

22 925 
 

18 659 
 

Apmācītas 88 imigrācijas dienesta 

amatpersonas, tajā skaitā 16 

konvojēšanas un VRK amatpersonas 

Eiropas Bēgļu fonda 2009.gada programma 

5. Valsts robežsardzes 

darbinieku apmācības  

 

42 168 38 098 Apmācīti 37 imigrācijas dienesta 

amatpersonas 

6. Sadzīves apstākļu 

uzlabošana VRS 

patvēruma meklētāju 

izmitināšanas telpās  

 

37 448 33 743 Iegādātas mēbeles, sadzīves tehnika, 

biroja tehnika, trenažieri, trauki, 

medicīnas iekārtas un instrumenti 

 

Eiropas Kopienas izsludinātie konkursi 

Ārējo robežu fonda 2007.gada programma 

7. Nr.JLS/2008/EBFX/ 

CA/1001  
„Latvijas Republikas, 

Lietuvas Republikas un 

Igaunijas Republikas 

sakaru virsnieku punkta 

attīstības turpināšana 

Gruzijā un Baltkrievijas 

Republikā‖ 

224 452 89 440 Turpināta sakaru virsnieku punktu 

attīstība Gruzijā (Tbilisi) un 

Baltkrievijas Republikā (Minskā) 

8. Latvijas Republikas, 

Lietuvas Republikas un 

Igaunijas Republikas 

sakaru virsnieku punkta 

izveidošana Krievijas 

Federācijā 

87 201  

 

83 788 Izveidots sakaru virsnieku punkts 

Krievijā (Maskavā) 

 

9. Vīzu informācijas 

sistēmas izmantošana un 

ieceļošanas – izceļošanas 

sistēmas funkcionalitāte 

Vadošais partneris - 

Somijas robežsardze 

 

240 359  

 

128 585 

 

• izveidots bezvadu datu pārraides 

tīkls Zilupes DzRKP un Terehovas 

RKP; 

• Zilupes DzRKP un Terehovas RKP 

nodrošināti ar mobilajiem pirkstu 

nospiedumu termināliem (8 gab.); 

•  Iegādāta programmatūra REIS 

sasaistei ar N.VIS" 
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Eiropas Reģionālās attīstības fonds 

10. Nr.3DP/3.2.2.1.1./09/IPI

A/IUMEPLS/024 

„Robežapsardzības 

informācijas sistēmas 

―RAIS 2009‖ izstrāde" 

 

500 000  

 

35 047 

 

Plānots integrēt VRS informācijas 

sistēmas vienotā informācijas sistēmā 

„RAIS 2009‖, kura ietvers pieprasījumu, 

pieteikumu, pierobežas joslu caurlaižu 

datu reģistrēšanu un apkopošanu, kā arī 

elektronisko pakalpojumu 

 

 

2.3 Publiskie pakalpojumi - speciālo caurlaižu izsniegšana 

 
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 

deklarējusi dzīvesvietu minētajā teritorijā, persona pārvietojas pa valsts autoceļiem, kas 

šķērso minēto teritoriju, vai persona (valsts iestādes darbinieks (amatpersona)) veic dienesta 

pienākumus minētajā teritorijā.  

2011.gadā Valsts robežsardzes amatpersonas izsniegušas 13 411 speciālās caurlaides, 

lai uzturētos pierobežas joslā gar Latvijas Republikas – Krievijas Federācijas un Latvijas 

Republikas – Baltkrievijas Republikas valsts robežu. Viļakas pārvaldē izsniegtas 1338 

speciālās caurlaides (22 pastāvīgās un 1316 terminētās caurlaides), Daugavpils pārvaldē 

izsniegtas 8118 speciālās caurlaides (81 pastāvīgā un 8037 terminētās caurlaides), Ventspils 

pārvaldē izsniegtas 16 terminētās caurlaides, Ludzas pārvaldē izsniegtas 3073 speciālās 

caurlaides (46 pastāvīgās un 3027 terminētās caurlaides) un Rīgas pārvaldē izsniegtas 866 

speciālās caurlaides (2 pastāvīgās un 864 terminētās caurlaides). 

 

2.4 Novērtējums par Valsts robežsardzes darbības stratēģijas 2009. – 

2011.gadam ieviešanu 

 
Valsts robežsardzes darbības stratēģija 2009.–2011.gadam bija VRS vidēja termiņa 

plānošanas dokuments, kas tika izstrādāts saskaņā ar Ministru kabineta 2002.gada 12.marta 

noteikumu Nr.111 „Ministru kabineta kārtības rullis‖ 2.6.apakšnodaļas prasībām. 

VRS darbības stratēģija tika izstrādāta ņemot vērā VRS attīstības perspektīvas un 

dalību bilateriālos, reģionālos un citos projektos. 

Analizējot VRS darbības ārējo vidi, dažādus to ietekmējošos faktorus, kā arī 

līdzšinējo darbību un administratīvo kapacitāti, stratēģija aptvēra jautājumus, kas saistīti ar 

funkciju izpildi gan Latvijas teritorijā, gan ārpus tās.  

VRS darbības vidi ietekmēja gan ārējie, gan iekšējie faktori. Latvijas dalība NATO, 

ES un Šengenas līgumā, kā arī ES ārējās robežas drošības garantēšana nosaka gan atbildību, 

gan arvien pieaugošas iekšējās un ārējās drošības prasības, gan arī arvien pieaugošas iespējas 

Latvijai ietekmēt starptautiskos procesus tiesiskās kārtības un drošības nodrošināšanas jomā. 

 VRS darbības prioritātes vidējā termiņa pamatā iniciēja šādi faktori: 

1. Augošās prasības pret iekšējās drošības nodrošināšanu valstī. 
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2. Pilna atbildība par ES ārējo robežu drošību, dalība ES realizējamās aktivitātēs gan 

uz citu ES valstu ārējām robežām, gan trešajās valstīs. 

3. VRS struktūrvienību darbības nodrošinājuma līmenis ar nepieciešamajiem 

materiāltehniskajiem un apmācīta personāla resursiem. 

4. Solidaritātes principa ievērošana – kolektīva atbildība par drošības līmeni ES. 

5. Robežkontroles atcelšana uz iekšējām robežām un brīva personu un 

transportlīdzekļu pārvietošanās Šengenas līguma tiesiskās telpas ietvaros. 

 Aprīkojuma un infrastruktūras modernizācijā un darbības spēju uzlabošanā VRS 

izmantoja ES iedalīto finansējumu Šengenas konvencijas finanšu programmas ietvaros.   

 Šie aspekti ir cieši saistīti ar valsts spējām nodrošināt materiāltehnisko bāzi katrai 

struktūrvienībai un katrai amatpersonai, radot iespējas pilnvērtīgi izpildīt uzticētos 

pienākumus.  

 Lai sekmētu noziedzības apkarošanu, iekšējās drošības nostiprināšanu un robežsargu 

kvalifikācijas paaugstināšanu, VRS turpināja darbu pie ES standartu ieviešanas. 

 Dalība ES un pastāvošie kopējie Šengenas acquis nosacījumi, no vienas puses prasīja 

ievērot stingrākus robežas drošības standartus, no otras puses tiek nodrošināta vienota pieeja 

robežas drošības nodrošināšanas jomās un pilnveidota VRS amatpersonu darbības atbilstība 

starptautiski atzītiem standartiem.  

Ņemot vērā jaunu ES politikas plānošanas dokumentu pieņemšanu, pastāvīgi tika 

pilnveidoti Latvijas Republikas normatīvie akti valsts robežas drošības, tai skaitā imigrācijas 

kontroles, jomās atbilstoši ES prasībām.  

 Šengenas acquis prasību īstenošana paredzēja augstu tehnoloģiju un jaunas paaudzes 

tehnisko līdzekļu ieviešanu, lai samazinātu nelegālo imigrantu un noziedznieku iekļūšanu 

Latvijā, sadarbības veicināšanu ar ES valstu tiesībsargājošajām iestādēm transnacionālās 

noziedzības apkarošanā, pilnvērtīgu un operatīvu informācijas apmaiņu, kā arī kopīgu 

pasākumu un operāciju veikšanu ar citu valstu tiesībsargājošām iestādēm. 

 Par Valsts robežsardzes darbības stratēģija 2009. – 2011.gadam programmas mērķi 

tika izvirzīti šādi prioritārie uzdevumi, no kuriem ir izpildīti pilnībā vai kuru izpilde turpinās: 

1. Robežkontroles jomā: 

1.1. Paaugstināt robežsargu reaģēšanas spējas „zaļās robežas‖ šķērsošanas 

gadījumā un racionāli izmantot cilvēku un tehniskos resursus, novērst nelikumīgu „zaļās 

robežas‖ šķērsošanu. 

1.2.Uzlabot cilvēku meklēšanas un glābšanas spējas Latvijā un tās teritoriālajos 

ūdeņos, izmantojot helikopterus diennakts gatavības režīmā. 

1.3.Pilnveidot Operatīvās darbības pasākumus un kriminālprocesuālās speciālās 

izmeklēšanas darbības. 

1.4. Nodrošināt VRS ar nepieciešamo elektronisko kartogrāfisko materiālu. 

1.5. Nodrošināt uz valsts robežas, pierobežas joslā un pierobežā, starptautisko jūras 

ostu un lidostu robežkontroles punktos, kā arī Latvijas teritoriālajos un iekšējos ūdeņos 

konstatēto incidentu raksturojošas informācijas reģistrēšanu, sistematizēšanu un saglabāšanu 

datu bāzē. 

1.6. Izveidot vienotu biometrijas datu apstrādes sistēmu, kas nodrošinātu fizisko 

personu verifikāciju, identifikāciju un imigrācijas kontroli, kā arī lai novērstu draudus valsts 

drošībai, sabiedriskajai kārtībai un drošībai. 
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1.7.Optimizēt robežkontroles punktu teritorijas novērošanā un apsardzībā iesaistītā 

personāla noslogojumu, paaugstināt robežpārkāpumu atklāšanas iespējas, robežu šķērsojošo 

personu, mehānisko transportlīdzekļu un personām piederošu lietu pārbaudes efektivitāti un 

samazināt robežšķērsošanas pārbaudes procedūru veikšanai nepieciešamo laiku. 

2.Imigrācijas kontroles jomā: 

2.1. Pilnveidot administratīvo praksi, ievērojot VRS paplašināto pilnvaru un veicamo 

funkciju apjomu (veikt apmācības par administratīvo procesu). 

3. Valsts robežsardzes personāla politikas jomā: 

3.1. Paaugstināt personāla plānošanas efektivitāti, tai skaitā, VRS amatpersonu 

kompetenci un profesionalitāti, organizējot apmācības un kvalifikācijas celšanas kursus, kuru 

apguve sekmētu robežpārbaužu un robežuzraudzības efektivitātes uzlabošanu un ļautu 

izveidot drošu, mūsdienu prasībām atbilstošu Latvijas Republikas un ES ārējo robežu un 

nodrošināt robežu apsardzību atbilstoši ES un Šengenas līguma prasībām. 

3.2. Palielināt VRK izglītojamo skaitu gadā. Sakarā ar ekonomisko situāciju valstī un 

finanšu līdzekļu samazinājumu Valsts robežsardzei 2009.gadā strauji samazinājās 

izglītojamo skaits, bet sākot ar 2010. gadu tas sāk palielināties. 

3.3. Palielināt VRK speciālajos kvalifikācijas kursos uzņemto izglītojamo skaitu 

gadā. 

3.4. Ņemt dalību Latvijas robežsargu asociācijas darbības atjaunošanai, kuras mērķis 

ir valsts un starptautiskā līmenī veicināt sociālās un kultūras aktivitātes, celt VRS prestižu, 

attīstīt robežsargu profesionālo apmācību un ētisko audzināšanu, sekmēt draudzīgu kontaktu 

veidošanu starp citām asociācijām, biedrībām ar līdzīgu darbības mērķi. Asociācija darbojas 

neatkarīgi no VRS uz profesionālā korporatīvisma pamata un ārpus jebkādas politikas. 

3.5. Turpināt pakāpenisku VRS Aviācijas pārvaldes helikopteru pilotu un gaisa kuģu 

tehniskās apkopes inženieru (mehāniķu) darba samaksas paaugstināšanu atbilstoši tirgus 

līmenim šajā segmentā. 

3.6. Turpināt pakāpenisku VRS kinologu darba samaksas paaugstināšanu atbilstoši 

tirgus līmenim šajā segmentā. 

Ekonomiskās situācijas pasliktināšanās un finansējuma samazināšanās, tai skaitā, arī 

iekšlietu sistēmas iestādēm un tajās strādājošajiem, lika Valsts robežsardzei galveno 

uzmanību pievērst tiem pasākumiem, kas tika vērsti uz pamatfunkciju un sniedzamo 

pakalpojumu apjoma nodrošināšanu. Vienlaikus ar ekonomiskās situācijas pasliktināšanos un 

finansējuma samazināšanos valstī un arī Valsts robežsardzē tika izvērtēts veicamo funkciju 

apjoms un uzsāktas strukturālās reformas, kā rezultātā daļa Valsts robežsardzes darbības 

stratēģijā 2009. – 2011.gadam izvirzīto prioritāro uzdevumu zaudēja aktualitāti vai tika 

precizēti, daļa uzdevumu realizēti daļēji vai to izpilde turpinās, bet daļa nav realizēti finanšu 

trūkuma dēļ. 

Izvirzītie prioritārie uzdevumi, kuri zaudēja aktualitāti vai tika precizēti: 

Paaugstināt imigrācijas dienesta reaģēšanu, iegādājoties autotransportu.  

Netika realizēts saskaņā ar struktūrvienību restrukturizāciju, kā rezultātā zuda 

nepieciešamība pēc papildus transporta līdzekļu iegādes. 

Līdz 2011.gada 31.decembrim veikt izmaiņas normatīvajos aktos, lai 2012.gadā 

Valsts robežsardzes koledžā apmācāmie iegūst kvalifikāciju „Valsts robežsardzes jaunākais 

virsnieks un Jurista palīgs”.  
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LR Izglītības un zinātnes ministrija neatbalstīja priekšlikumu Valsts robežsardzes 

koledžā īstenot pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu, kuras 

absolventiem būtu piešķirama kvalifikācija „Valsts robežsardzes jaunākais virsnieks un 

Jurista palīgs‖, ņemot vērā studiju programmas nepietiekošo ilgumu divu kvalifikāciju 

ieguvei. Lai nodrošinātu Valsts robežsardzes virsniekiem iespēju iegūt 2. līmeņa 

profesionālo augstāko izglītību Valsts robežsardze ir noslēgusi līgumu ar Rēzeknes 

Augstskolu par 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas 

„Robežapsardze‖ īstenošanu. Studiju programma ir balstīta uz 1.līmeņa profesionālās 

augstākās izglītības programmu „Robežapsardze‖, ko īsteno Valsts robežsardzes koledža. 

Izvirzītie prioritārie uzdevumi, kuri netika realizēti finanšu trūkuma dēļ: 

 Nodrošināt VRS Viļakas pārvaldes imigrācijas dienestu un patvēruma meklētāju 

dienestu ar piemērotām darba telpām. 

 Nodrošināt Imigrācijas dienestu ar nepieciešamiem tehniskiem līdzekļiem. 

 Ar 2009.gadu veikt VRS darbinieku sociālo garantiju paplašināšanu (darbinieku 

veselības apdrošināšana).  

 Palielināt vietu skaitu VRK dienesta viesnīcā. 

 Izvērtējot Valsts robežsardzes darbības stratēģijas 2009. – 2011.gadam izpildi var 

konstatēt, ka stratēģijā izvirzītais mērķis ir sasniegts atbilstoši esošajai ekonomiskajai 

situācijai valstī, ņemot vērā faktorus, kuri ietekmēja realizāciju sakarā ar uzsāktajām 

strukturālajām reformām iestādē.  

 Valsts robežsardze ir spējusi adekvāti reaģēt uz situācijas izmaiņām un uzturēt 

atbilstošā līmenī Valsts robežas drošību. 

Nerealizētie vai daļēji realizētie pasākumi tiks pārskatīti, ņemot vērā jaunas tendences 

un situācijas izmaiņas. Pārskatītie uzdevumi un mērķi daļēji tiks atspoguļoti Integrētās 

robežvadības koncepcijā. 

 

2.5 Valsts robežsardzes darbības rezultāti 

 
2.5.1 Nelikumīga robežas šķērsošana 

  Kopā par nelikumīgas robežas šķērsošanas mēģinājumiem 2011.gadā tika aizturēti 

247 trešo valstu pilsoņi, kas ir par 162 % vairāk nekā 2010.gadā (2010.gadā – 94). 

 2011.gadā par izvairīšanos no robežpārbaudēm un nelikumīgu „zaļās‖ robežas 

šķērsošanu virzienā uz Latviju 16 gadījumos Valsts robežsardzes amatpersonas aizturēja 38 

trešo valstu pilsoņus, uz Latvijas – Krievijas robežas aizturēts 21 (10 Alžīrijas, 3 Vjetnamas, 

4 Krievijas, 2 Ēģiptes, 1 Moldovas, 1 Ukrainas) valsts piederīgais, savukārt uz Latvijas – 

Baltkrievijas robežas aizturēti 17 ( 9 Gruzijas, 8 Krievijas) valstspiederīgie. 

Savukārt par nelikumīgu valsts robežas šķērsošanu izmantojot viltotus ceļošanas 

dokumentus robežas šķērsošanas vietās Latvijā aizturētas 209 personas.  

Galvenais nelikumīgas robežas šķērsošanas risks 2011. gadā bija uz Latvijas - 

Krievijas robežas (Eiropas Savienības ārējās robežas ar Krievijas Federāciju) ieceļojot caur 

Zilupes un Kārsavas dzelzceļa robežkontroles punktiem ar vilcieniem Maskava – Rīga un 

Sanktpēterburga – Rīga, izmantojot viltotus ceļošanas dokumentus (galvenokārt, Šengenas 

zonas valstu vīzas un uzturēšanās atļaujas). 2011.gada valsts robežas šķērsošanas vietās uz 

Latvijas – Krievijas robežas par nelikumīgu robežas šķērsošanu un mēģinājumiem ieceļot ar 
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viltotiem Šengenas zonas valstu dokumentiem Valsts robežsardzes amatpersonas turpināja 

aizturēt Kongo Demokrātiskās Republikas, Kamerūnas un citu Āfrikas valstu piederīgos. 

 

2.5.2 Viltotu dokumentu izmantošana 

Kopā 2011. gadā aizturētas 217 personas ar viltotiem vai svešiem  ceļošanas 

dokumentiem – pasēm, dažādu valstu vīzām, personas apliecībām – ID kartēm, uzturēšanās 

atļaujām un citiem dokumentiem, kas pierāda uzturēšanās likumību Šengenas zonas valstīs.  

Sauszemes robežkontroles punktos aizturētas 149 personas – robežšķērsošanas vietās 

uz Latvijas – Krievijas robežas atklātas 145 personas (Kongo Demokrātiskā Republika (97), 

Kamerūna (16), Kotdivuāra (5), Mali (3), Ēģipte (3), Angola (2), Gvineja (2), Senegāla (2), 

Ruanda (1), Gana (1), Džibutija (1), Krievija (2), Kazahstāna (1), Moldova (1), Ķīna (8)), 

kas izmantoja viltotus ceļošanas dokumentus, savukārt robežšķērsošanas punktos ar 

Baltkrieviju tika aizturētas 4 personas ar viltotiem ceļošanas dokumentiem – Kongo DR (2), 

Moldova (1) un Gruzija (1).  

Lidostu robežkontroles punktos par viltotu dokumentu izmantošanu aizturēts 51 trešo 

valstu pilsonis (Irānas (15), Pakistānas (9), Sīrijas (4), Afganistānas (1), Bangladešas (2), 

Irākas (1), Šrilankas (1), Kamerūnas (1), Kongo DR (1), Kongo Republikas (1), Ēģiptes (1), 

Somālijas (2), Armēnijas (1), Azerbaidžānas (1), Gruzijas (1), Moldovas (3), Krievijas (2), 

Turcijas (2), Ukrainas (1) pilsoņi, kā arī viena persona bez noteiktas valsts piederības).  

Pie iekšējām robežām, veicot imigrācijas kontroli, aizturētas 8 personas, savukārt, 

veicot profilēšanu ostās un lidostā aizturētas 9 personas ar viltotiem dokumentiem.  

Atskaites periodā 217 personu aizturēšanas gadījumos Valsts robežsardzes ir 

konstatējusi 254 viltotus ceļošanas dokumentus. 

 2011. gadā atklātas:   

- 45 viltotas pases – Austrija (2), Beļģija (2), Bangladeša (2), Bulgārija (1), Kongo DR (1), 

Čehija (1), Dānija (2), Francija (4), Lielbritānija (2), Gvineja (1), Gvatemala (1), Izraēla (1), 

Lietuva (7), Latvija (1), Malaizija (9), Pakistāna (3), Rumānija (2), Zviedrija (1), Turcija (2). 

- 30 viltotas vīzas – Čehija (1), Ķīna TR (3), Vācija (2), Francija (12), Grieķija (1), Itālija 

(3), Malaizija (1), Polija (3), Portugāle (1), Zviedrija (3). 

- 62 viltotas uzturēšanās atļaujas – Beļģija (10), Čehija (8), Šveice (1), Spānija (2), Francija 

(8), Grieķija (9), Itālija (23), Zviedrija (1). 

- 84 viltotas personu apliecības - ID kartes – Beļģija (30), Bulgārija (2), Čehija (1), Francija 

(2), Itālija (30), Lietuva (14), Rumānija (3), Turcija (2). 

- 29 viltotas Beļģijas ārzemnieku reģistrācijas apliecības, 2 viltoti Vācijas robežsardzes 

spiedogi, 1 viltots Francijas identitātes dokuments un 1 viltots Beļģijas rezidenta sertifikāts. 

 
2.5.3 Konstatētie pārkāpumi pierobežas joslā pie iekšējām robežām 

2011.gadā Valsts robežsardzes Imigrācijas struktūrvienības, lai ierobežotu nelegālo 

imigrāciju starp Šengenas zonas valstīm, turpināja veikt imigrācijas kontroles pasākumus pie 

iekšējām robežām ar Igauniju un Lietuvu. Šajā laika posmā Imigrācijas struktūrvienību 

amatpersonas pie iekšējām robežām izvēles kārtībā pārbaudīja 432 340 personas un 145 942 

automašīnas.  

Veicot pārbaudes pie iekšējām robežām, Valsts robežsardzes amatpersonas konstatēja 

dažāda veida pārkāpumus 2519 personām. No tām par uzturēšanos bez pases vai personu 

apliecinoša dokumenta atklāti 2253 citu Eiropas Savienības valstu valstspiederīgie 
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(galvenokārt Lietuvas Republikas 1452 un Igaunijas Republikas valstspiederīgie 786, kuru 

identitāte tika noskaidrota ar Kontaktpunktu starpniecību), 266 citu trešo valstu 

valstspiederīgie. 

Veicot pārbaudes 4 Lietuvas, 2 Azerbaidžānas, 2 Baltkrievijas un 1 Gruzijas pilsonis 

pie iekšējām robežām tika aizturēti ar viltotām Lietuvas ID kartēm, 1 Gruzijas pilsonis ar 

viltotu Latvijas Republikas pilsoņa pasi, 1 Kongo Demokrātiskās Republikas pilsone ar 

viltotu Francijas ID karti. 

 
2.5.4 Vīzu anulēšana 

2011.gadā ārzemniekiem kopā tika anulētas 129 vīzas (2010. gadā – 165). 98 vīzas 

anulētas robežkontroles punktos profilēšanas laikā, 22 vīzas anulētas robežpārbaudes laikā, 

savukārt 1 vīza anulēta valsts iekšienē. Kopējais anulēto vīzu skaits, salīdzinot ar 2010.gadu, 

ir samazinājies par 21%.  

Pērn, visbiežāk, 82 gadījumos vīzas tika anulētas, jo ārzemnieku ieceļošanas mērķis 

neatbilda vīzas pieteikumā norādītajam, 26 gadījumos vīzas tika anulētas, jo personām nebija 

dokumentu, kas apliecina uzturēšanās mērķi un apstākļus, savukārt 6 gadījumos – nebija 

pietiekamu iztikas līdzekļu. 3 gadījumos vīzas anulētas, jo personām bija liegums ieceļot 

valstī, 3 gadījumos – jo vīzas bija ielīmētas viltotā ceļošanas dokumentā, 3 personām vīzas 

anulētas par preču nelikumīgu ievešanu Latvijā (kontrabandu), savukārt 1 vīza atcelta pēc 

NVIS datiem. 

Kopumā vīzas anulētas 24 Mongolijas, 23 Krievijas, 17 Gruzijas, 12 Kazahstānas, 11 

Baltkrievijas, 9 Tadžikistānas, 7 Ķīnas, 6 Azerbaidžānas, 5 Kirgizstānas, 5 Uzbekistānas, 4 

Turcijas, 4 Ukrainas, 1 Moldovas un 1 Armēnijas valstspiederīgajam.  

 

2.5.5 Nelikumīga uzturēšanās valstī 

 2011. gadā Valsts iekšienē konstatēto pārkāpumu skaits salīdzinājumā ar 2010. gadu 

nenozīmīgi pieauga (par 15,6 %).  

 Kopumā 2011. gadā uzturēšanās nosacījumu pārkāpumi Latvijas Republikā 

konstatēti 2157 personām, gan valsts iekšienē, gan arī personām izceļojot no valsts.   

Pērn uzturēšanās nosacījumu pārkāpumi konstatēti 1 052 Krievijas Federācijas, 236 

Ukrainas, 214 Baltkrievijas, 148 Kirgizstānas, 74 Gruzijas, 74 Uzbekistānas, 53 Kazahstānas 

pilsoņiem, 88 citu bijušo Padomju Savienības Vidusāzijas un Aizkaukāza republiku 

(Azerbaidžāna, Armēnija, Tadžikistāna), 90 Tuvo Austrumu un Centrālāzijas valstu (Turcija, 

Afganistāna, Izraēla, Sīrija, Palestīna, Jordānija, Irāka, Libāna, Pakistāna), 21 Tālo Austrumu 

valstu (Bangladeša, Ķīna, Indija, Vjetnama, Indija, Taizeme, Singapūra, Šrilanka, Koreja, 

Mongolija, Filipīnas), 18 Āfrikas valstu (Ēģipte, Nigērija, Dienvidāfrikas Republika, 

Ruanda, Kamerūna, Lībija, Alžīrija, Uganda, Gambija, Etiopija) un 68 citu valstu 

valstspiederīgie. 

Atskaites periodā samazinājās pārkāpumu skaits, kas saistīts ar uzturēšanos bez vīzas 

vai uzturēšanās atļaujas, savukārt galvenais ārzemnieku izdarīto pārkāpuma veids bija 

uzturēšanās valstī ar nederīgu personu apliecinošu dokumentu. Lielāko daļu pārkāpumu, kas 

konstatēti, veicot imigrācijas kontroli, veido uzturēšanās bez derīga dokumenta vai 

reģistrēšanās noteikumu pārkāpumi.  
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Krievijas Federācijas pilsoņi visbiežāk pārkāpa uzturēšanās noteikumus Latvijas 

Republikā, savukārt citu valstu piederīgie visbiežāk pārkāpa uzturēšanās nosacījumus citās 

Eiropas Savienības valstīs.  

 

2.5.6 Atteikumi ieceļot 

2011.gadā ieceļošana Latvijā tika atteikta 1 230 ārzemniekiem (2010. gadā 843). 

Kopējais atteikumu skaits, salīdzinot ar 2010.gadu, ir pieaudzis par 46%.  

  794 personām ieceļošana Latvijā tika atteikta, jo nebija derīgas vīzas vai uzturēšanās 

atļaujas, 83 personām – jo nebija dokumentu, kas apliecina uzturēšanās mērķi un apstākļus, 

42 personām – jo tās ir iekļautas SIS vai Latvijas Republikas liegumu sarakstā, 31 personai 

– jo uzrādīja viltotus ceļošanas dokumentus, 123 personām – jo uzrādīja viltotas vīzas vai 

uzturēšanās atļaujas, 81 personai atteikta ieceļošana, jo nebija derīgu ceļošanas dokumentu, 

savukārt 76 personām – jo trūka pietiekamu iztikas līdzekļu. 

  Kopumā atskaites periodā ieceļošana Latvijā atteikta 333 Krievijas, 130 Kirgizstānas, 

102 Kongo Demokrātiskās Republikas, 87 Baltkrievijas, 69 Kazahstāna, 81 Gruzijas, 61 

Tadžikistānas, 41 Ukrainas, 40 Azerbaidžānas, 19 Moldovas, 16 Kamerūnas, 9 Kongo 

Republikas un 242 citu valstu valstspiederīgajiem. 

 

2.5.7 Patvēruma pieprasīšana 

2011. gadā būtiski palielinājies patvēruma meklētāju skaits. 2011. gadā Valsts 

robežsardzē tika reģistrēti 335 (2010. gadā 64) patvēruma meklētāji. Pērn patvērumu Latvijā 

lūguši 177 Gruzijas, 40 Kongo Demokrātiskās Republikas, 13 Sīrijas, 12 Irānas, 10 

Krievijas, 10 Kamerūnas, 9 Libānas, 7 Afganistānas, 6 Alžīrijas, 4 Kotdivuāras, 4 

Pakistānas, 3 Irākas, 3 Ukrainas, 2 Bangladešas, 2 Ēģiptes, 2 Armēnijas, 2 Kongo 

Republikas, 1 Azerbaidžānas, 1 Ganas, 1 Gvinejas, 1 Lībijas, 1 Palestīnas, 1 Šrilankas, 1 

Turcijas, 1 Uzbekistānas, 1 Zimbabves un 7 bezvalstnieki. 

12 reģistrētie patvēruma meklētāji (1 Afganistānas, 1 Armēnijas, 1 Azerbaidžānas, 3 

Irānas, 1 Gvinejas 2 Uzbekistānas, 1 Libānas, 4 Turcijas pilsoņi), kuri Latviju izmantoja kā 

pirmo valsti ieceļošanai Eiropas Savienībā, tika atgriezti no citām ES valstīm. 

Robežas šķērsošanas vietās patvērumu pieprasīja 224 personas (uz sauszemes robežas 

- 186, VRS lidostas „Rīga‖ RKP – 38 personas) 11 personas patvērumu pieprasīja pēc 

nelikumīgas „zaļās‖ robežas šķērsošanas – 7 bezvalstnieki un 4 Gruzijas pilsoņi. 

Valsts iekšienē patvērumu pieprasījuši 99 dažādu valstu pilsoņi. Lielākais patvēruma 

pieprasītāju skaits bija no Kongo Demokrātiskās Republikas pilsoņi.  

No citām ES valstīm tika atgriezti arī 40 patvēruma meklētāji, kuri iepriekš bija 

pieprasījuši patvērumu Latvijā, bet patvaļīgi atstāja patvēruma centru ―Mucenieki‖. 

 

2.5.8 Jūras robežuzraudzības  rezultāti 

2011.gadā NBS Jūras spēku Flotiles kuģošanas līdzekļi valsts robežas uzraudzībā 

netika iesaistīti.   

Valsts robežsardzes kuģošanas līdzekļi 2011.gadā 184 reizes veica robežuzraudzības 

uzdevumu izpildi, kuru laikā tika nokuģotas 6862 jūras jūdzes, no tām 5099 jūras jūdzes tika 

nokuģotas, apsekojot īpaši svarīgos uzraudzības kvadrātus, bet 1763 jūras jūdzes, apsekojot 

svarīgos kvadrātus. Atpazīti 163, identificēti 407, pārbaudīti 261, un pavadīts 1 kuģošanas 
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līdzeklis. 23 reizes veikta robežuzraudzības uzdevumu izpilde ar Mobilajiem novērošanas 

kompleksiem.  

Izmantojot Valsts robežsardzes lidaparātus, 6 reizes veikta jūras robežuzraudzības 

rajona uzraudzība, pavadot uzdevumu izpildē 15,4 stundas. Atpazīti 18, identificēti 25, 

pārbaudīts 1, brīdināti 2 kuģošanas līdzekļi. 

Izmantojot NBS Gaisa spēkus, 8 reizes veikta jūras robežuzraudzības rajona 

uzraudzība, pavadot uzdevumu izpildē 24,15 stundas. Atpazīti 19, bet identificēti 71 

kuģošanas līdzeklis. 

Palīdzība (atbalsts) citām institūcijām vai personām tika sniegta 59 reizes. 

Izņemti nelikumīgi zvejas rīki (gadījumi/gabali/garums) - 13/33/3614. 

 Piedalīšanās mācībās un operācijās (gadījumi/stundas/ jūras jūdzes/km) - 

14/219/838/0. Piedalīšanās Operatīvās rīcības plāna cilvēku meklēšanai un glābšanai MRCC 

atbildības rajonā operācijās (gadījumi/stundas/ jūras jūdzes/km) - 11/45/466/0. 

Konstatēti 14 pārkāpumi jūras robežuzraudzības rajonā, no kuriem 4 pārkāpumi 

saistīti ar kuģa ekspluatāciju, ja tas ir nokomplektēts ar apkalpi, kas neatbilst normatīvo aktu 

prasībām, bet 8 pārkāpumi saistīti ar kuģošanas līdzekļu satiksmi iekšējos ūdeņos, 1 

pārkāpums nosūtīts pēc piekritības un 1 pārkāpums par atrašanos uz kuģa alkohola ietekmē. 

 

2.5.9 Robežuzraudzība no gaisa 

Ar Valsts robežsardzes gaisa kuģiem 2011. gadā nolidotas 742 stundas 20 minūtes tai 

skaitā: 

 

Nr. 

p./k. 
Darbība Nolidotas stundas 

1. Sauszemes Valsts robežas apsekošana 260,55 

2. Valsts jūras robežas apsekošana 16,35 

3. Mācību un treniņlidojumi 235,10 

4. Maršruta lidojumi 1,15 

5. Testa lidojumi 21,45 

6. Dalība FRONTEX Aģentūras starptautiskajās 

operācijās 
139,55 

7. Citi 66,45 

  

2.5.10 Dienesta suņu izmantošana 

2011.gadā Valsts robežsardzes Dienesta suņu reģistrā reģistrēti 128 suņi un kucēni, 

starp tiem ir pēdu meklēšanas suņi, narkotisko vielu, personu, sprāgstvielu meklēšanas suņi, 

kā arī personu meklēšanas un aizsardzības suņi. 

2011. gadā šie suņi tika izmantoti 8687 (2010. gadā – 7938) reizes un 59551 (2010. 

gadā – 54826) stundas. 

Tika pārbaudītas – 17437 (2010. gadā – 19168) automašīnas, 11 (2010. gadā – 16) 

vilcieni, 538 (2010. gādā – 284) lidaparāti un 281 (2010. gadā – 410) peldošie līdzekļi.  

 

 2010 2011 

Valsts robežas pārkāpēju aizturēšana 4 10 

Valsts robežas pārkāpumu konstatēšana 13 47 
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Konvojēšana 4 8 

Narkotisko vielu atklāšana 3 18 

Preču kontrabandas atklāšana 19 11 

Sniegta palīdzība citām tiesībsargājošām 

institūcijām 
106 111 

 

2.5.11 Kriminālizmeklēšana 

 2011.gadā Valsts robežsardzes kriminālizmeklēšanas struktūrvienības veica 

operatīvos pasākumus informācijas iegūšanai un operatīvo darbību uz valsts robežas, 

apkopoja ienākošo informāciju, prognozēja iespējamās valsts robežas šķērsošanas vietas, kā 

arī veica kriminālprocesuālās darbības uzsāktajos un saņemtajos kriminālprocesos. 

Vienlaicīgi tika turpināta sadarbība ar citām Latvijas tiesībsargājošām institūcijām, 

Eiropas Savienības valstu attiecīgām robežsardzes struktūrvienībām, kā arī stiprināta 

profesionālā sadarbība ar Krievijas Federācijas un Baltkrievijas Republikas robežsardzes 

dienestiem.   

 Pērn Valsts robežsardzes kriminālizmeklēšanas struktūrvienībās uzsākti 252 

kriminālprocesi (2010. – 136), no tiem:  

- par viltota dokumenta izmantošanu 216 (2010. – 92); 

- par personu nelikumīgu pārvietošanu pāri valsts robežai – 2 (2010. – 6); 

- par identitātes slēpšanu – 2 (2010. – 1); 

- par nodrošināšanu ar iespēju nelikumīgi uzturēties LR – 0 (2010. – 1); 

- par valsts robežas nelikumīgu šķērsošanu – 2 (2010. – 0); 

- par kukuļņemšanu – 2 (2010. – 2); 

- par kukuļdošanu – 4 (2010. – 0); 

- par kontrabandu, muitošanai pakļauto preču vai akcizēto preču nelikumīgu uzglabāšanu un 

pārvadāšanu – 20 (2010. – 26); 

- par citiem noziedzīgiem nodarījumiem – 4 (2010. – 8). 

 Ar ierosinājumu kriminālvajāšanas uzsākšanai uz prokuratūru tika nosūtīti 85 

kriminālprocesi (2010. – 35) pret 104 personām, tajā skaitā pret 10 VRS amatpersonām.  

 Tika izbeigti 87 kriminālprocesi (2010. - 67), no kuriem 61 izbeigts uz 

nereabilitējošiem apstākļiem (2010. - 41). 

 Uz 2011.gadu 31.decembri Valsts robežsardzes kriminālizmeklēšanas struktūrvienību 

lietvedībā atlikumā bija 123 kriminālprocesi, no tiem 21 apturēti. 

 

2.5.12 Starptautiskās sadarbība 

Noslēgtās sadarbības Vienošanās, Saprašanās memorandi un līgumi: 

2011.gadā tika parakstīti: 

1. Saprašanās memorands starp Latvijas Republikas IeM Valsts robežsardzi un 

Apvienoto Nāciju Augstā komisāra bēgļu lietās Baltijas un Ziemeļvalstu reģionālo biroju 

(UNHCR) par savstarpējo sadarbību, lai atbalstītu patvēruma meklētāju pieejamību Latvijas 

Republikas teritorijai un patvēruma procedūrai.  

2. Trīspusējais Saprašanās memorands starp Latvijas Republikas Valsts robežsardzi, 

Igaunijas Republikas Robežsardzes pārvaldi un Lietuvas Republikas Iekšlietu ministrijas 

Valsts robežsardzes dienestu par sakaru virsnieka punkta darbību Baltkrievijā un Gruzijā. 
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3. Latvijas Republikas Valsts robežsardzes un Krievijas Federācijas Federālā 

drošības dienesta sadarbības plāns. 

Valsts robežsardzes divpusējā sadarbība, dalība darba grupās un citos starptautiskajos 

forumos 2011.gadā: 

2011.gadā tika realizēti visi iepriekš saskaņotie divpusējās sadarbības pasākumi 

saskaņā ar iepriekš noslēgtajiem sadarbības plāniem 2010. – 2011.gadam. 

Igaunijas Republikas Policijas un robežsardzes pārvaldes prezidentūras laikā 

2011.gadā tika ņemta dalība vairākos pasākumos Baltijas Ministru padomes 

Robežapsardzības vecāko amatpersonu komitejas (BMP) Rīcības plāna ietvaros – semināros, 

dienestu vadības, kā arī ekspertu tikšanās (kopā 9 pasākumos). 2011.gadā tika izstrādāts un 

apstiprināts BMP Lietuvas prezidentūras 2012. gada Rīcības plāns (kopā 7 pasākumi). 

Valsts robežsardzes pārstāvji piedalījās 2 Baltijas valstu Operatīvās komitejas 

organizētās noziedzības apkarošanas sanāksmēs (TASK FORCE). 

2011.gadā Polijas prezidentūras laikā Eiropas Savienībā tika nodrošināta Valsts 

robežsardzes dalība Baltijas jūras reģiona robežkontroles sadarbības konferences (BSRBCC) 

ietvaros (12 ekspertu sanāksmes, semināri un 1 pieredzes apmaiņas pasākums Valsts 

robežsardzes struktūrvienībās (VRS Ventspils un Rīgas pārvaldēs) no 2011. gada 3. līdz 6. 

oktobrim). 

Valsts robežsardzes pārstāvji piedalījās 2 Starptautiskās Robežpoliciju vadītāju 

konferences ietvaros organizētajos pasākumos (1 – iestāžu vadītāju ikgadējā tikšanās 

Ungārijā, 1 – ekspertu sanāksme Baltkrievijā cīņai ar nelegālo migrāciju robežkontroles 

punktos).  

Sadarbībā ar Starptautisko Migrācijas organizāciju tika organizēti 3 pieredzes 

apmaiņas komandējumi Integrētās robežu vadības sistēmas izveidei uz Krievijas – Ukrainas 

robežas un ES finanšu instrumentu piesaistes projektu realizēšanai; novadītas apmācības 

Ukrainas robežsargiem dokumentu pārbaudes 2.līnijā jautājumos - 3 posmi, katrs 1 nedēļas 

garumā; kā arī tika organizēta 5 Ukrainas robežsargu un Starptautiskās Migrācijas 

organizācijas pārstāvju vizīte Latvijā, lai iepazīstinātu ar labāko praksi dokumentu pārbaudē 

2.līnijā. 

2011.gadā Latvijas – Krievijas darba grupas cīņai ar nelegālo migrāciju 6.sanāksme 

notika Krievijā (Maskavā). 

2011.gadā tika organizētas divas Latvijas – Krievijas Robežu darba grupas sēdes un 1 

ekspertu tikšanās.  

Kopā 2011.gadā tika organizēts 191 komandējums uz ārzemēm, kā arī 64 reizes 

Valsts robežsardzē tika uzņemtas ārvalstu delegācijas. 

2011.gadā tika turpināta dalība Eiropas Komisijas finansētajā projektā „Integrētās 

robežu pārvaldības (IBM) programmas ieviešana Dienvidkaukāza valstīs‖ (South Cacasus 

Integrated Border Management – SCIBM). Projekta 2.moduļa ―Operacionālās tehnikas 

uzlabošana‖ (VRS – atbildīgā iestāde) ietvaros realizētas 11 aktivitātes.  

  2011.gadā Valsts robežsardze aktīvi iesaistījās Eiropas Komisijas Austrumu 

partnerības (Eastern Partnership) Integrētās robežu pārvaldības iniciatīvas projekta 

apspriešanā– realizētas 4 aktivitātes. Projekta mērķa valstis - Moldova, Ukraina, Baltkrievija, 

Gruzija, Armēnija un Azerbaidžāna. Valsts robežsardze nāca klajā ar priekšlikumu organizēt 

Austrumu partnerības Integrētās robežu pārvaldības projekta sesto sanāksmi Latvijā 

2012.gada maijā, ko arī akceptēja Eiropas kaimiņattiecību politikas koordinācijas direktorāts. 
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Eiropas Savienības Robežu pārvaldības programmas (BOMCA) ietvaros 2011. gadā 

Valsts robežsardzes amatpersonas piedalījās 2 aktivitātēs (Kazahstānā un Kirgizstānā), 

sniedzot mērķa valstu (Kazahstāna, Kirgizstāna, Tadžikistāna, Turkmenistāna un 

Uzbekistāna) robežapsardzības iestādēm Valsts robežsardzes pieredzi robežkontroles 

procedūru jautājumos, informāciju par nacionālajām apmācību sistēmām un tajās 

izmantojamām programmām. 

2011.gadā tika turpināta VRS amatpersonu dalība TAIEX semināros par šādiem 

jautājumiem: 

 dokumentu pārbaude otrajā līnijā; 

 ES likumdošanas iestrādāšana nacionālajā likumdošanā; 

 imigrācijas kontroles īstenošanas normatīvā bāze; 

 sadarbība ar masu informācijas līdzekļiem; 

 sakaru virsnieku darbība; 

 kinoloģija. 

 

Dalība starptautiskajās misijās: 

Valsts robežsardzes amatpersonas ir iesaistītas starptautiskajās misijās: 

 Eiropas Savienības novērošanas misijā Gruzijā (EUMM Georgia) 

Misijas dalībnieka uzdevums – novērot konfliktā iesaistīto pušu darbību un sešu 

punktu vienošanās ievērošanu visā Gruzijas teritorijā – tajā skaitā Dienvidosetijā un 

Abhāzijā – 1 Valsts robežsardzes amatpersona; 

 Eiropas Savienības likuma varas misija Kosovā (EULEX Kosovo) 

Misijas dalībnieka uzdevums – dalība situācijas analīzē un misijas plānošanā – 1 

Valsts robežsardzes amatpersona; 

 Eiropas Savienības Policijas misija Afganistānā (EUPOL Afghanistan) – 1 Valsts 

robežsardzes amatpersona 

Misijas dalībnieka uzdevums – padomdevēja robežpolicijas jautājumos pienākumu 

pildīšana Afganistānā (Mazar-e-Sharif); 

 Eiropas Savienības robežu atbalsta misija Ukrainā un Moldovā (EUBAM) – 2 Valsts 

robežsardzes amatpersonas 

Misijas dalībnieka uzdevums – Misijas sakaru virsnieka vai robežsardzes / policijas 

vadības speciālista pienākumu pildīšana Moldovā. 

 

2012.gadā dalību starptautiskajās misijās turpina 5 Valsts robežsardzes amatpersonas. 

 

3. Personāls 
 

3.1 Personāla mainība 
 

Salīdzinot ar 2010.gadu, līdz 2011.gada 31.decembrim Valsts robežsardzē amatu 

skaits samazināts par 19 amatiem. Uz 2011.gada 31.decembri Valsts robežsardzē bija 2755 

amata vietas, tajā skaitā 2453 amatpersonu un 302 darbinieku amata vietas. 

2011.gadā Valsts robežsardzē pieņemtas dienestā/darbā 214 (no citām IeM sistēmas 

iestādēm vai IeVP – 9, VRK – 92, dienestā – 10, darbā – 103) personas (2010.gadā – 176 (no 
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citām IeM sistēmas iestādēm vai IeVP – 18, VRK – 71, dienestā – 23, darbā – 64) personas) 

un atvaļinātas no dienesta/ pārceltas uz citu iestādi/ atbrīvotas no darba – 230 personas 

(2010.gadā– 216). Pērn no dienesta disciplīnas pārkāpumu dēļ atvaļinātas 3 amatpersonas, 

pārceltas dienesta turpināšanai uz citām Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādēm vai Tieslietu 

ministrijas Ieslodzījuma vietu pārvaldi – 10 amatpersonas, veselības stāvokļa dēļ no dienesta 

atvaļinājušās 36 amatpersonas, no dienesta pēc pašu vēlēšanās atvaļinājušās 65 

amatpersonas, sakarā ar noteiktā vecuma sasniegšanu vai izdienas laika sasniegšanu 

atvaļinājušās 32 amatpersonas, atvaļinātas (atlaistas) sakarā ar amata likvidāciju vai 

amatpersonu skaita samazināšanu – 58 personas, citu iemeslu dēļ (letāli gadījumi, darbinieku 

uzteikumi, pārbaudes laika neizturēšana, u.t.t.) atvaļinātas (atlaistas) 26 personas. 

 

3.2 Studijas un mācību process 
 

2011.gadā Valsts robežsardzes koledžu absolvējuši 40 (13 – pilna laika studējošie, 27 

– nepilna laika studējošie) studējošie un ieguvuši pirmā līmeņa profesionālās augstākās 

izglītības diplomus un kvalifikāciju „Valsts robežsardzes jaunākais virsnieks‖. 2011. gadā 

studijām Valsts robežsardzes koledžā imatrikulēti 40 (20 pilna laika studējošie un 20 nepilna 

laika studējošie) studējošie.  

Pērn VRK Robežsargu skolā 76 robežsargi apguvuši profesionālo tālākizglītības 

programmu „Robežapsardze‖ un ieguvuši kvalifikāciju „Valsts robežsardzes inspektors‖. 

Profesionālās tālākizglītības programmas „Robežapsardze‖ apguvei 2011.gadā tika uzņemtas 

108 personas, no tām 85 bez iepriekšējas dienesta pieredzes un 23 dienējoši robežsargi. 

 

3.3 Kvalifikācijas paaugstināšana un profesionālā pilnveide 

 
2011.gadā tika īstenotas 17 dažāda veida kvalifikācijas paaugstināšanas programmas, 

kopumā apmācot 774 Valsts robežsardzes un Valsts robežsardzes koledžas amatpersonas 

(2010.gadā – 545 amatpersonas), kā arī 10 Nacionālo Bruņoto spēku (NBS) amatpersonas: 

kvalifikācijas paaugstināšanas programmu „Profesionālās angļu valodas terminoloģijas e-

studijas‖ – 6 amatpersonas; 

 kvalifikācijas paaugstināšanas programmu „Pēdu konstatēšana un tālākās darbības ar 

tām‖ – 88 amatpersonas; 

 kvalifikācijas celšanas programmu „Automatizētās pirkstu nospiedumu identifikācijas 

sistēmas (AFIS) operators‖ – 124 amatpersonas (t.sk. 29 amatpersonas fakultatīvi); 

 kvalifikācijas celšanas programmu „Jūras video novērošanas sistēmu apkalpojošā un 

tehniskā personāla apmācība‖ – 7 amatpersonas; 

 kvalifikācijas celšanas programmu „Dokumentu viltojumi‖ – 133 amatpersonas (t.sk. 10 

Nacionālo Bruņoto spēku amatpersonas); 

 2.līmeņa dokumentu izpētes speciālistu kvalifikācijas paaugstināšanas programmu 

„Dokumentu viltojumi‖ – 123 amatpersonas; 

 profesionālās pilnveides programmu „Valsts robežsardzes struktūrvienību amatpersonu, 

kuras iesaistītas jūras robežuzraudzībā, apmācība pirms dalības FRONTEX Aģentūras 

kopējās operācijās‖ – 21 amatpersona; 

 Valsts robežsardzes koledžas ievadstudiju programmu – 12 amatpersonas; 

 profesionālās pilnveides programmu „Robežsargu apmācības programma par rīcību 



 

                VALSTS  ROBEŽSARDZES  GADA  PUBLISKAIS  PĀRSKATS  2011 

 
 

 

 23 

 

ārkārtējās situācijas laikā‖ – 54 amatpersonas; 

 robežsargu profesionālās sagatavošanas kursa programmu – 92 amatpersonas; 

 profesionālās pilnveides programmu „Šaušanas instruktors‖ – 25 amatpersonas; 

 profesionālās pilnveides programmu „Starptautiskās misijas‖ – 27 amatpersonas; 

 Valsts robežsardzes amatpersonu desantēšanās apmācības programmu – 8 amatpersonas; 

 profesionālās pilnveides programmu „Tuvcīņas instruktors‖ – 24 amatpersonas; 

 izlīdzinošo profesionālās pilnveides programmu „Šaušanas instruktors‖ – 5 

amatpersonas; 

 imigrācijas kontrolē iesaistīto Valsts robežsardzes amatpersonu profesionālās pilnveides 

programmu – 16 amatpersonas; 

 profesionālās pilnveides programmu „Gaisa robežas modulis‖ – 19 amatpersonas.  

 

4. Komunikācija ar sabiedrību 
 

2011.gadā Valsts robežsardzes amatpersonas regulāri sniegušas atbildes un 

organizējušas intervijas ar plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem, kā arī gatavojušas informāciju 

par Valsts robežsardzes darbību un būtiskākajiem notikumiem Valsts robežsardzē. 

Atskaites periodā informēta sabiedrība par Valsts robežsardzes aktualitātēm – 

sagatavotas un nosūtītas plašsaziņas līdzekļiem 484 relīzes (2010.gadā – 349) par Valsts 

robežsardzes aktualitātēm, kā arī sagatavota informācija par Valsts robežsardzes statistikas 

datiem. 

Valsts robežsardze ar masu mēdiju starpniecību veicināja robežsargu profesijas 

popularizēšanu izglītības iestādēs un sabiedrībā – regulāri sagatavota, nosūtīta plašsaziņas 

līdzekļiem un ievietota Valsts robežsardzes mājas lapā informācija par plānotajām 

uzņemšanām Valsts robežsardzes koledžā un VRK Robežsargu skolā. Pērn robežsargi 

skolās, pirmskolas izglītības iestādēs, kā arī bērnu namos regulāri organizēja informatīvos 

pasākumus – lekcijas, dienesta suņu paraugdemonstrējumus, tehnikas un aprīkojuma 

prezentācijas. 

Valsts robežsardzes Galvenās un Teritoriālo pārvalžu amatpersonas piedalījās akcijā 

„Uz savu skolu‖ un „Viena diena drošībai‖, kā arī Valsts robežsardzes rīkotajos pasākumos 

„Atvērto durvju diena‖ un „Ēnu dienas‖. 

2011.gadā organizēti vēstures atceres un valstiskās audzināšanas pasākumi, iesaistot 

robežsardzes veterānus, pierobežas iedzīvotājus, skolēnus, pašvaldības pārstāvjus un Valsts 

robežsardzes koledžas kadetus. Pasākumi tika veltīti Latvijas Brīvvalsts robežsargu brigādes 

komandiera L. Bolšteina piemiņai (5.februārī un 21.jūnijā), Masļenku traģēdijā kritušajiem 

robežsargiem (14. un 15.jūnijā) un robežsardzes sagrāves gadadienai (9.oktobrī). 

Aizvadītajā gadā Valsts robežsardze atzīmēja 20.atjaunošanas gadadienu, kuras 

ietvaros tika organizēts bērnu zīmējumu konkurss „Atjaunotai robežsardzei – 20‖, konkursa 

žūrija apskatīja un izvērtēja 398 iesūtītos bērnu zīmējumus, izdota grāmata latviešu – angļu 

valodā „Latvijas Valsts robežsardze‖, sadarbībā ar LTV 7 uzņemta filma „Stāt: te sākas 

Latvija‖, bet Valsts robežsardzes koledžā – filma „Atjaunotai Valsts robežsardzei – 20‖, tapa 

vairākas fotoizstādes, izstāde „Atjaunotai Latvijas Republikas Valsts robežsardzei – 20‖ 

gada nogalē tika izstādīta Latvijas kara muzejā, savukārt svinīgo pasākumu par godu 

gadadienai Valsts robežsardze organizēja 2011.gada 14.decembrī Latviešu Biedrības namā. 
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5. Nākamā gada galvenie uzdevumi un pasākumi 
 

 Nodrošināt robežas nelikumīgas šķērsošanas un nelegālās imigrācijas apdraudējuma 

veidam un apjomam atbilstošu dienesta organizāciju un pamatfunkciju izpildi pieejamo 

resursu ietvaros; 

 Pilnveidot riska analīzes veikšanas un izmantošanas mehānismu un instrumentus; 

 Pilnveidot robežpārbaudes un robežuzraudzības tehnisko līdzekļu nodrošinājumu 

izmantojot Eiropas Savienības fondu projektu finansējumu; 

 Pilnveidot resursu plānošanas, izmantošanas un pārvaldības iekšējās kontroles sistēmu; 

 Realizēt Valsts robežsardzes organizatoriskajā pretkorupcijas pasākumu plānā noteiktos 

uzdevumus; 

 Realizēt skaidru, godprātīgu dienesta pienākumu izpildi motivējošu personāla materiālo 

stimulēšanu Atlīdzības likumā noteiktajā apjomā; 

 Nodrošināt projekta Eiropas robežu novērošanas sistēmas (EUROSUR) praktisko 

realizāciju Latvijā; 

 Nodrošināt Valsts robežsardzes struktūrvienību dalību FRONTEX Aģentūras 2012.gada 

pasākumos; 

 Nodrošināt atbalsta projektu realizāciju trešajās valstīs robežas kontroles jomā. 

 

6. Kontaktinformācija 
 

Valsts robežsardze 
Adrese: Rūdolfa iela 5, Rīga, LV-1012  

e-pasts: kanceleja@rs.gov.lv;  robezsardze@rs.gov.lv 
           

Valsts robežsardzes priekšnieks Normunds Garbars 
Tālr. 67075602, fakss: 67075637 

e-pasts: normunds.garbars@rs.gov.lv 
 

VRS Galvenā pārvalde 
VRS Galvenās pārvaldes priekšnieks Ivars Zālītis 

Tālr. 67075604, fakss: 67075750 

e-pasts: ivars.zalitis@rs.gov.lv 
 

 VRS GP AP Koordinācijas un sabiedrisko attiecību nodaļa 
Tālr. 67075617, 67075739 

e-pasts: jevgenija.poznaka@rs.gov.lv; kristine.petersone@rs.gov.lv 
 

Operatīvais dežurants 
Tālr. 67075616, fakss: 67075600 

e-pasts: od@rs.gov.lv 
 

VRS Rīgas pārvalde 
Tālr. 67323994, fakss: 67326084 

e-pasts:  rip_od@rs.gov.lv  
 

VRS Viļakas pārvalde 
Tālr. 64502902, fakss: 64501920 

e-pasts: vip_od@rs.gov.lv 

 

VRS Ludzas pārvalde 
Tālr. 65703910, fakss: 65703900 

e-pasts: ludza_dn@rs.gov.lv 
 

VRS Daugavpils pārvalde 
Tālr. 65431122, fakss: 65403700 

e-pasts: dap_od@rs.gov.lv 
 

VRS Ventspils pārvalde 
Tālr. 63661015, fakss: 63665078 

e-pasts: vep_okc@rs.gov.lv 
 

VRS Aviācijas pārvalde 
Tālr. 65703988, fakss: 65703982 

e-pasts: aviacija@rs.gov.lv

Valsts robežsardzes koledža 
Tālr. 64603690, fakss: 64603681 

e-pasts: vrk@rs.gov.lv 
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