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                                                      Cien. lasītāj, 
 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 5.maija 

noteikumiem Nr. 413 ”Noteikumi par gada 

publiskajiem pārskatiem” Valsts robežsardze 

sabiedrības vērtējumam sniedz pārskatu par Valsts 

robežsardzes veikumu un darba rezultātiem 2012.gadā. 

Analizējot Valsts robežsardzes darbību iepriekšējā 

gadā, varam secināt, ka nospraustās prioritātes 

2012.gadam esam veiksmīgi īstenojuši un ierobežoto 

finanšu līdzekļu ietvaros esam izpildījuši vienu no 

robežsardzes galvenajiem pamatuzdevumiem – 

nodrošinājuši robežas nelikumīgas šķērsošanas un 

nelegālās imigrācijas apdraudējuma veidam un 

apjomam atbilstošu dienesta organizāciju un pamatfunkciju izpildi. 

Varam būt gandarīti par robežsargu profesionalitāti, veicot dienesta pienākumus. Par to liecina 

stabili viltoto dokumentu atklāšanas rādītāji, turklāt jāuzsver, ka tie vairāk kā divas reizes pārsniedz 

kaimiņvalstīs aizturēto personu skaitu, kā arī aizvien pieaugušais par nelikumīgu uzturēšanos valstī 

aizturēto personu skaits. Bez ievērības nepalika arī preču nelikumīgas pārvietošanas pāri valsts 

robežai apkarošana un amatnoziegumu izskaušana Valsts robežsardzē. 

 

Esam lepni arī par Valsts robežsardzes panākumiem starptautiskajā arēnā - Latvijas robežsargi ne 

tikai apsargā Latvijas ārējo robežu, bet arī organizēto kopējo operāciju ietvaros sniedz atbalstu 

Eiropas Savienības dalībvalstīm, galvenokārt, uz Grieķijas – Turcijas robežām cīņā ar aizvien 

pieaugošo nelegālo migrāciju, iesaistot gan cilvēkresursus, gan dienesta suņus, gan tehniku.  

2012.gadā Šengenas dalībvalstu komiteja vērtēja Latvijas jūras un gaisa robežas kontroles kvalitātes 

atbilstību Šengenas prasībām. Esam gandarīti, ka abās pārbaudēs Šengenas komisija Latvijas jūras 

un gaisa robežas kontroli  atzina par atbilstošu. 

Iepriekšējā gadā tika aizsākta resursu plānošanas, izmantošanas un pārvaldības iekšējās kontroles 

sistēmas pilnveidošana, kas turpinās arī 2013.gadā. Pateicoties Iekšlietu ministrijas vadībai, Valsts 

robežsardzei tika piešķirts papildus finansējums, kas lielā mērā palīdzēja turpināt aizsākto personāla 

motivāciju - materiālās stimulēšanas sistēmas pilnveidošanu. 

 

Arī 2012.gadā Valsts robežsardzē vērojams personāla skaita samazinājums, taču šoreiz tas bija 

saistīts ar nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un informācijas tehnoloģiju apkalpošanas funkciju 

nodošanu citām Iekšlietu ministrijas iestādēm. Paralēli tam tika turpināta arī atbalsta funkciju amatu 

pārveidošana par civilajiem amatiem.  

 

Kopumā 2012.gadā esam veiksmīgi realizējuši resursu lietderīgas un efektīvas izmantošanas 

principus, pilnībā nodrošinot Valsts robežsardzes uzdevumu un pamatfunkciju kvalitatīvu un 

efektīvu izpildi.  

 

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;  
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 novērot valsts robežai piegulošās sauszemes teritorijas, ūdeņus un gaisa telpu;  

 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 darbavietas 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 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 robežkontroles 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. 

1.3 Valsts robežsardzes padotībā esošās iestādes 

Valsts robežsardzes struktūra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iekšlietu ministrija Valsts robežsardzes 

priekšnieks 

Valsts robežas pilnvarotais 
(Latvijas – Krievijas robeža) 

Valsts robežsardzes 

koledža 

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) 22 735 286 25 406 038 25 069 119 

1.1. dotācijas 21 125 591 23 154 349 23 049 289 

1.2. maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 1 609 695 2 205 975 1 974 116 

1.3. ārvalstu finanšu palīdzība    

1.4. ziedojumi un dāvinājumi    

1.5. transferti  45 714 45 714 

2 Izdevumi (kopā) 22 657 027 25 484 625 25 030 883 

2.1. uzturēšanas izdevumi (kopā) 22 609 410 25 338 175 24 974 270 

2.1.1. kārtējie izdevumi 22 605 657 23 317 925 24 951 939 

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 3 753 20 250 22 331 

2.2. izdevumi kapitālieguldījumiem 47 617 146 450 56 613 

2.1.2 Budžeta izmaiņas salīdzinot ar 2011.gadu 

2.1.2.1 Samazinājums izdevumos:  

Vienreizēji pasākumi 89 325 lati, tai skaitā: 

79 443 lati – samazināti izdevumi akcīzes nodokļa nomaksai par bez atlīdzības 

saņemto degvielu no Ekonomikas ministrijas (izdevumi precēm un pakalpojumiem); 

9882 lati – samazināti izdevumi atbilstoši Ministru kabineta 2011. gada 21. oktobra 

rīkojuma Nr.555 „Par pamatbudžeta apropriācijas pārdali starp Finanšu ministriju un 

Iekšlietu ministriju” 2. punktam (izdevumi precēm un pakalpojumiem). 

Ilgtermiņa saistības 1 822 841 lats, tai skaitā: 

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

105B nomas maksa” (izdevumi precēm un pakalpojumiem). 

Strukturālas izmaiņas 24 326 lati, tai skaitā: 

Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām/apakšprogrammām: 

10 924 lati – 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 no 2011. gada 

1. decembra (2 amata vietu pārdale – izdevumi atlīdzībai, tai skaitā atalgojumam 7836 lati); 
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13 402 lati – līdzekļu pārdale budžeta programmai 01.00.00 „Iekšlietu politikas 

plānošana” sakarā ar centralizācijas pasākumu īstenošanu Iekšlietu ministrijā (izdevumi 

atlīdzībai). 

Citas izmaiņas 34 475 lati, tai skaitā: 

31 500 latu – samazināti izdevumi atbilstoši grozījumu likumā „Par valsts budžetu 

2011. gadam” konsolidācijas pasākumu ietekmei (izdevumi atlīdzībai); 

8 lati – samazināti izdevumi Valsts robežsardzes amatpersonu ar speciālajām dienesta 

pakāpēm dalības turpināšanai Eiropas Savienības novērošanas misijā Gruzijā (EUMM 

GEORGIA) (izdevumi precēm un pakalpojumiem). 

Ieņēmumu no maksas pakalpojumiem un citu pašu ieņēmumu atlikumi: 

2967 lati – samazināti izdevumi maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu 

atlikuma uz 2011. gada 1. janvāri izmantošanai 2011. gadā (izdevumi precēm un 

pakalpojumiem). 

2.1.2.2 Palielinājums izdevumos:  

Ilgtermiņa saistības 1 332 384 lati, tai skaitā: 

1 332 384 lati – palielināti izdevumi pasākumam „Ēkas Daugavpilī, A.Pumpura ielā 

105B nomas maksa” (izdevumi precēm un pakalpojumiem). 

Prioritārie pasākumi 851 873 lati, tai skaitā: 

52 412 lati – palielināti izdevumi apkures izdevumu segšanai saskaņā ar Ministru 

kabineta 2011. gada 4. novembra sēdē (prot. Nr.63, 4.§ 15.p.) nolemto (izdevumi precēm un 

pakalpojumiem); 

135 000 latu – palielināti izdevumi videonovērošanas un tehniskās uzraudzības 

sistēmas remontam un darbībai saskaņā ar Ministru kabineta 2011. gada 4. novembra sēdē 

(prot. Nr.63, 4.§ 15.p.) nolemto (izdevumi precēm un pakalpojumiem); 

26 173 lati – palielināti izdevumi aizturēto ārzemnieku uzturēšanai saskaņā ar 

Ministru kabineta 2011. gada 4. novembra sēdē (prot. Nr.63, 4.§ 15.p.) nolemto (izdevumi 

precēm un pakalpojumiem); 

117 726 lati – palielināti izdevumi šķidrā kurināmā iegādei saskaņā ar Ministru 

kabineta 2011. gada 4. novembra sēdē (prot. Nr.63, 4.§ 15.p.) nolemto (izdevumi precēm un 

pakalpojumiem); 

89 651 lats – palielināti izdevumi helikoptera Augusta 109 E dzinēju garantijas 

apkopei un dzinēju plānotajam remontam saskaņā ar Ministru kabineta 2011. gada 

4. novembra sēdē (prot. Nr.63, 4.§ 15.p.) nolemto (izdevumi precēm un pakalpojumiem); 

131 554 lati – palielināti izdevumi degvielas iegādei saskaņā ar Ministru kabineta 

2011. gada 4. novembra sēdē (prot. Nr.63, 4.§ 14.p.) nolemto (izdevumi precēm un 

pakalpojumiem); 

207 591 lats – palielināti izdevumi formas tērpu un kaujas tērpu iegādei saskaņā ar 

Ministru kabineta 2011. gada 4. novembra sēdē (prot. Nr.63, 4.§ 14.p.) nolemto (izdevumi 

precēm un pakalpojumiem); 

91 766 lati – palielināti izdevumi ilgtermiņa saistību pasākumam „Latvijas 

Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas demarkācija” saskaņā ar Ministru 



 

                VALSTS  ROBEŽSARDZES  GADA  PUBLISKAIS  PĀRSKATS  2012 

 
 

 

 9 

 

kabineta 2011. gada 4. novembra sēdē (prot. Nr.63, 4.§ 12.p.) nolemto (izdevumi precēm un 

pakalpojumiem 11 766 lati, pamatkapitāla veidošanai 80 000 latu). 

Citas izmaiņas 1 274 231 lats, tai skaitā: 

431 440 latu – palielināti izdevumi degvielas iegādei saskaņā ar Ministru kabineta 

2011. gada 28. marta sēdē (prot.Nr.19 2.§) nolemto, lai nodrošinātu noteikto funkciju 

veikšanu, ņemot vērā degvielas cenu kāpumu (izdevumi precēm un pakalpojumiem); 

40 457 lati – palielināti izdevumi, lai nodrošinātu komunālo maksājumu segšanu par 

nekustamo īpašumu Daugavpilī, A.Pumpura ielā 105B saskaņā ar Ministru kabineta 

2011. gada 3. augusta rīkojumu Nr.351 „Grozījums Ministru kabineta 2009. gada 30. oktobra 

rīkojumā Nr.747 „Par finansējuma piešķiršanu Iekšlietu ministrijai Valsts robežsardzes 

Daugavpils pārvaldes un Valsts robežsardzes Daugavpils pārvaldes Nelegālo imigrantu 

uzturēšanās nometnes un patvēruma meklētāju centra ēku (būvju) Daugavpilī, A.Pumpura 

ielā 105B, nomas maksas, aprīkojuma iegādes, komunālo maksājumu un pārcelšanās 

izdevumu segšanai”” (izdevumi precēm un pakalpojumiem); 

767 524 lati – palielināti izdevumi no maksas pakalpojumiem un citiem pašu 

ieņēmumiem, lai nodrošinātu FRONTEX Aģentūras starptautisko operāciju norisi (izdevumi 

precēm un pakalpojumiem 761 924 lati, pamatkapitāla veidošanai 5600 latu).  

Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām/apakšprogrammām: 

34 810 latu – līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 06.01.00 „Valsts 

policija”, lai nodrošinātu Valsts robežsardzes amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi 

dalību Eiropas Savienības misijā Afganistānā (EUPOL AFGANISTAN) (izdevumi atlīdzībai 

23 861 lats, tai skaitā atalgojumam 19 228 lati, precēm un pakalpojumiem 10 949 lati). 

Iekšējā līdzekļu pārdale starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām 

kategorijām: 

3373 lati – līdzekļu pārdale starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām 

kategorijām – samazināti izdevumi precēm un pakalpojumiem un attiecīgi palielināti 

izdevumi valsts budžeta dotācijām un citiem transfertiem pašvaldībām un no valsts budžeta 

daļēji finansētajām atvasinātajām publiskajām personām (izņemot pašvaldības), lai 

nodrošinātu amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta pienākumu izpildei 

atbilstošu izglītību; 

2668 lati – līdzekļu pārdale starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām 

kategorijām – samazināti izdevumi atlīdzībai, tai skaitā atalgojumam 2 150 latu un attiecīgi 

palielināti izdevumi precēm un pakalpojumiem, lai nodrošinātu FRONTEX aģentūras 

starptautisko operāciju veiksmīgu norisi, saskaņā ar FRONTEX regulu, kā arī ar citiem 

attiecīgajiem Eiropas Savienības noteikumiem. 

Finansēšanas izmaiņas: 

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas: 

2967 lati – samazināts maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu 

atlikums uz 2011. gada 1. janvāri. 
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2.1.3 Budžeta izmaiņas salīdzinot ar 2012.gada sākotnējo budžetu 

2.1.3.1 Izmaiņas resursos attiecībā pret 2012.gada plānu kopumā  

Palielinājums resursos 

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi: 13 025 lati 

13 025 lati – ieņēmumu no maksas pakalpojumiem un citu pašu ieņēmumu 

palielinājums pamatojoties uz Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības 

obligātās apdrošināšanas likuma 17.panta 5.daļas 2.punktu un saskaņā ar Ceļu satiksmes 

drošības padomes 2012.gada 7.marta sēdē nolemto par finanšu līdzekļu piešķiršanu no 

apdrošināšanas līdzekļiem, ko apdrošinātāji ceļu satiksmes negadījumu novēršanai un 

profilakses pasākumu veikšanai ieskaita biedrības „Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju 

birojs” kontā (ieņēmumiem no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem). 

Transferti: 45 714 lati 

21 950 latu – pārējo valsts pamatbudžetā saņemto transfertu no valsts pamatbudžeta 

palielinājums saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 4.jūlija rīkojuma Nr.304 „Par 

apropriācijas pārdali Satiksmes ministrijai” 1.punktu, lai Valsts robežsardze varētu 

nodrošināt kravas transportlīdzekļu reģistrāciju valsts robežas šķērsošanai Terehovas 

robežšķērsošanas vietā līdz 2012.gada 31.decembrim (pārējiem valsts pamatbudžetā 

saņemtiem transfertiem no valsts pamatbudžeta). 

23 764 lati – valsts budžeta iestāžu saņemto transfertu no valsts budžeta daļēji 

finansētām atvasinātām publiskām personām un no budžeta nefinansētām iestādēm 

palielinājums saskaņā ar 2012.gada 7.jūnijā noslēgto starpresoru vienošanos starp Valsts 

robežsardzi un valsts aģentūru „Civilās aviācijas aģentūra”, lai sagatavotu Valsts 

robežsardzes Aviācijas pārvaldes amatpersonas apmācībām cilvēku meklēšanas un glābšanas 

darbu veikšanai virs jūras ar Valsts robežsardzes rīcībā esošajiem gaisa kuģiem un 

tehniskiem resursiem (valsts budžeta iestāžu saņemtajiem transfertiem no valsts budžeta 

daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un no budžeta nefinansētām iestādēm). 

2.1.3.2 Izmaiņas izdevumos attiecībā pret 2012.gada plānu kopumā  

Samazinājums izdevumos, tai skaitā:  

Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām/apakšprogrammām: 

57 609 lati – līdzekļu pārdale budžeta apakšprogrammai 02.03.00 „Vienotās sakaru 

un informācijas sistēmu uzturēšana un vadība” sakarā ar Iekšlietu ministrijas informācijas un 

komunikācijas resursu centralizāciju un optimizāciju, lai nodrošinātu atlīdzības izmaksu 

Iekšlietu ministrijas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju speciālistiem un informācijas 

un komunikācijas tehnoloģiju (datortehnikas, sakaru aparatūras, perifēro iekārtu, printeru, 

multifunkcionālo iekārtu, kopētāju, skeneru) uzturēšanu (FM 29.05.2012. rīkojums Nr.269) 

(vidēji 4,5 amata vietu pārdale – 32 137 lati atlīdzībai, tai skaitā 23 621 lats atalgojumam, 

25 472 lati precēm un pakalpojumiem). 

48 657 lati – līdzekļu pārdale budžeta apakšprogrammai 40.02.00 „Nekustamais 

īpašums un centralizētais iepirkums” sakarā ar nekustamā īpašuma pārvaldīšanas 

centralizāciju, lai nodrošinātu ēku Liepājā, Zemnieku ielā 6/8, Rucavas novada, Dunikas 

pagasta, „Mežnoras”, Ventspilī, Fabrikas ielā 12A, Ganību ielā 103A, Talsu ielā 112, Talsu 
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ielā 112A un elektropadeves līnijā, Dzelzceļnieku ielā 3, Pāvilostā, Ostmalas ielā 2, Papē, 

„Papes novērošanas postenis”, Kolkā, „Kapteiņi” un Rucavas pagasta, „Rucavas muitas 

punkts” apsaimniekošanu (FM 11.07.2012. rīkojums Nr.373) (vidēji 5 amata vietu pārdale –

 17 568 lati atlīdzībai, tai skaitā 13 664 lati atalgojumam, 31 089 lati precēm un 

pakalpojumiem). 

Palielinājums izdevumos: 1 140 101 lats 

Prioritārie pasākumi un jaunās politikas iniciatīvas:  900 707 lati 

27 500 latu – palielināti izdevumi robežkontroles punktos uzstādītās 

videonovērošanas sistēmas remontam saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 10.jūlija sēdē 

nolemto (prot. Nr.39, 51.§ 15.p.) (precēm un pakalpojumiem). 

286 525 lati – palielināti izdevumi nekustamā īpašuma remontam un inventāra 

atjaunošanai saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 10.jūlija sēdē nolemto (prot. Nr.39, 

51.§ 15.p.) (precēm un pakalpojumiem). 

212 626 lati – palielināti izdevumi šķidrā kurināmā iegādei saskaņā ar Ministru 

kabineta 2012.gada 10.jūlija sēdē nolemto (prot. Nr.39, 51.§ 15.p.) (precēm un 

pakalpojumiem). 

48 444 lati – palielināti izdevumi transportlīdzekļu remontam un rezerves daļu, riepu 

un akumulatoru bateriju iegādei saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 10.jūlija sēdē 

nolemto (prot. Nr.39, 51.§ 15.p.) (precēm un pakalpojumiem). 

150 000 latu – palielināti izdevumi helikopteru rezerves daļu iegādei saskaņā ar 

Ministru kabineta 2012.gada 10.jūlija sēdē nolemto (prot. Nr.39, 51.§ 15.p.) (precēm un 

pakalpojumiem). 

175 612 lati – palielināti izdevumi formas tērpu un speciālā apģērba iegādei saskaņā 

ar Ministru kabineta 2012.gada 10.jūlija sēdē nolemto (prot. Nr.39, 51.§ 15.p.) (precēm un 

pakalpojumiem). 

Citas izmaiņas :  239 394 lati, tai skaitā pa izmaiņu veidiem: 

Vienreizēji pasākumi: 147 782 lati 

 

21 950 latu – palielināti izdevumi, lai Valsts robežsardze nodrošinātu kravas 

transportlīdzekļu reģistrāciju valsts robežas šķērsošanai Terehovas robežšķērsošanas vietā 

līdz 2012.gada 31.decembrim (14 521 lats atlīdzībai, tai skaitā 11 337 lati atalgojumam, 

7429 lati precēm un pakalpojumiem). 

23 764 lati – palielināti izdevumi, lai nodrošinātu Valsts robežsardzes Aviācijas 

pārvaldes amatpersonas apmācībām cilvēku meklēšanas un glābšanas darbu veikšanai virs 

jūras ar Valsts robežsardzes rīcībā esošajiem gaisa kuģiem un tehniskiem resursiem (precēm 

un pakalpojumiem). 

96 000 latu – palielināti izdevumi ēnu ekonomikas apkarošanas pasākumu īstenošanā 

iesaistīto institūciju amatpersonu (darbinieku) motivēšanai saskaņā ar Ministru kabineta 

2012.gada 14.augusta sēdē (prot.Nr.45, 39.§, 2.p.) un Ministru kabineta 2012.gada 

28.augusta sēdē (prot.Nr.49, 59.§ 1.p.) nolemto (izdevumiem atlīdzībai, tai skaitā 77 363 lati 

izdevumiem atalgojumam).  
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Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām/apakšprogrammām: 

6068 lati – līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 06.01.00 „Valsts policija”, 

lai nodrošinātu Valsts robežsardzes kuģa RK-03 „TIIRA” iekšējā kontūra dzesēšanas 

elementa un tā blīvju komplekta nomaiņu saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 12.jūnija 

sēdē nolemto (prot.Nr.33, 39.§ 2.p.) (precēm un pakalpojumiem). 

Pārējās izmaiņas: 91 612 lati 

 

13 025 lati – palielināti izdevumi no maksas pakalpojumiem un citiem pašu 

ieņēmumiem, lai nodrošinātu gaismas atstarotāju, priekšmetu ar gaismu atstarojošiem 

elementiem, atstarojošo vestu, lukturu, prožektoru un zižļu iegādi Valsts robežsardzes 

uzdevumu izpildei ceļu satiksmes drošība paaugstināšanā (FM 04.07.2012. rīkojums Nr.359)  

(precēm un pakalpojumiem). 

78 587 lati – palielināti izdevumi no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu 

naudas līdzekļu atlikuma uz 2012.gada 1.janvāri, lai nodrošinātu komunālo pakalpojumu 

izdevumu segšanu un starptautisko operāciju veiksmīgu norisi (FM 23.03.2012. rīkojums 

Nr.146) (precēm un pakalpojumiem). 

Iekšējā līdzekļu pārdale starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām 

kategorijām: 

32 000 latu – līdzekļu pārdale starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām 

kategorijām – samazināti izdevumi precēm un pakalpojumiem un attiecīgi palielināti 

izdevumi pamatkapitāla veidošanai, lai nodrošinātu FRONTEX aģentūras starptautisko 

operāciju veiksmīgu norisi, iegādājoties speciālo aprīkojumu. 

Finansēšanas izmaiņas: 

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas: 

78 587 lati 

78 587 lati – maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikums 

uz 2012.gada 1.janvāri izveidojies no gada beigās sniegtajiem maksas pakalpojumiem par 

telpu nomu un saņemtajiem ieņēmumiem no FRONTEX Aģentūras pamatojoties uz noslēgto 

partnerlīgumu „Partnerattiecību pamatnolīgums” starp Valsts robežsardzi un FRONTEX 

Aģentūru.  

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 

2012.g. 

Rezultāti 

SOLIDARITĀTES UN MIGRĀCIJAS PLŪSMU PĀRVALDĪBAS 

PAMATPROGRAMMA 

2007. – 2013.GADAM ( IeM izsludinātie konkursi) 

Ārējo robežu fonda 2013.gada programma 

1. Nr.IA/VRS/EĀRF/ 

2011/2013/1 

2 520 381 

 

2 786 

 

Organizēti iepirkumi par dzelzceļa 

videonovērošanas sistēmas 
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 „Dzelzceļa posma 

starp Kārsavas DzRKP 

un valsts robežu 

aprīkošana ar video 

novērošanas sistēmu” 

ierīkošanu, dzelzceļa 

videonovērošanas sistēmas 

ierīkošanas būvuzraudzību un 

autoruzraudzību, un noslēgti līgumi 

par dzelzceļa videonovērošanas 

sistēmas ierīkošanas autoruzraudzību 

un būvuzraudzību. 

Eiropas Atgriešanās fonda ietvaros 

2. Atbalsts piespiedu 

izraidīšanas pasākumu 

organizēšanai un 

pilnveidošanai” 

105 420 91 243 • notika 47 nelegālo imigrantu 

piespiedu izraidīšanas pasākumi 

(Alžīrija, Krievija, Ukraina, ASV, 

Kongo, Irāna, Gruzija, Ķīna, Moldova, 

Turcija, Afganistāna, Armēnija, 

Azerbaidžāna, Uzbekistāna, Ēģipte un 

Šrilanka); 

• veikta Valsts robežsardzes 

amatpersonu vakcinēšana; 

• uzlabotas 22 robežsargu 

profesionālās iemaņas. 

3. Atgriešanās jomā 

iesaistīto valsts iestāžu 

darbinieku valodu 

apmācība” 

9 867  9 652  
 

Svešvalodu apmācības ir uzlabojušas 

14 VRS amatpersonas (5 amatpersonas 

- angļu, 6 amatpersonas - franču un 3 

amatpersonas - arābu).      

4. Sadarbības 

uzlabošana ar 

atgriešanas jomā 

iesaistīto trešo valstu 

struktūrām 

 

 

8 027 7 009 • Pieredzes apmaiņas vizītes laikā 

5 Armēnijas amatpersonas iepazinās ar 

VRS labāko praksi nelegālo imigrantu 

piespiedu atgriešanā;  

• pieredzes apmaiņas vizītes laikā 

Armēnijā (Erevānā) 3 VRS eksperti un 

projekta koordinators iepazīstas ar 

Armēnijas labāko praksi nelegālo 

imigrantu piespiedu izraidīšanā; 

•  uzlabota VRS sadarbība ar 

Armēnijas kompetentajām iestādēm, 

diplomātiskajām pārstāvniecībām un 

konsulārajām iestādēm, kuras veic 

ārzemnieku ieceļošanas, uzturēšanās 

kontroli un atgriešanas jautājumu 

risināšanu. 

Eiropas Bēgļu fonda ietvaros 

5. Valsts robežsardzes 

darbinieku apmācība” 

7592 5043 • 2 Valsts robežsardzes 

amatpersonas uzlabojušas franču un 

arābu valodas zināšanas. 
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• 38 Valsts robežsardzes 

amatpersonas uzlaboja patvēruma 

meklētāju intervēšanas metodes, kā arī 

pārņēma labāko praksi darbā ar 

patvēruma meklētājiem aizturēto 

patvēruma meklētāju centrā. 

6. Valsts robežsardzes 

kapacitātes 

stiprināšana veicot 

darbības ar patvēruma 

meklētājiem 

45 147 37 507 Projekta īstenošanas rezultātā:  

 tika nodrošināta konkrētā 

patvēruma meklētāja lietas izskatīšana 

noteiktajos termiņos un saskaņā ar 

Latvijas Republikas likumdošanu Valsts 

robežsardzei doto pienākumu izpilde 

(iesnieguma pieņemšana, 

iepazīstināšana ar Latvijas likumiem, 

patvēruma meklētāja identifikācija, 

dažādu veidu ekspertīžu veikšana, 

dokumentu tulkošana un sagatavoto 

materiālu iesniegšana Pilsonības un 

migrācijas lietu pārvaldē, tiesā; 

 tika pilnveidota VRS Ludzas, 

Daugavpils un Rīgas pārvaldes 

struktūrvienību, kas veic darbības ar 

patvēruma meklētājiem, materiāli 

tehniskā bāze darbam ar patvēruma 

meklētājiem, intervijās izmantojot 

diktofonu un digitālo videokameru, 

personu identifikācijai digitālo 

spoguļkameru. Patvēruma meklētāji tika 

nodrošināti ar tulkošanas 

pakalpojumiem (mutiskiem), kā arī tika 

veikta patvēruma meklētāju iesniegto 

un VRS sagatavoto dokumentu 

tulkošana (rakstiskā);  

 Valsts robežsardzes Daugavpils 

pārvaldes Aizturēto ārzemnieku 

izmitināšanas centrā „Daugavpils", tika 

izveidota videokonference tulkošanas 

procesa nodrošināšanai izmantojot 

attiecīgo valodu tulkus; 

 patvēruma meklētājam tika 

nodrošināti ar materiāli-sociālo un 

medicīnisko palīdzību. 

Eiropas Kopienas izsludinātie konkursi 

Ārējo robežu fonda ietvaros 
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7. Latvijas Republikas, 

Lietuvas Republikas 

un Igaunijas 

Republikas sakaru 

virsnieku punkta 

attīstības turpināšana 

Gruzijā un 

Baltkrievijas 

Republikā 

224 452 168 998 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 

127 829 0 Turpināta sakaru virsnieku punkta 

attīstība Krievijā (Maskavā). 

 

Eiropas Reģionālās attīstības fonds 

9. Nr.3DP/3.2.2.1.1./09/ 

IPIA/IUMEPLS/024 

„Robežapsardzības 

informācijas sistēmas 

“RAIS 2009” izstrāde" 

500 000  

 

0 

 

• parakstīti 10.11.2009. vienošanās 

Nr.3DP/3.2.2.1.1/09/IPIA/IUMEPLS 

/024 grozījumi, ar kuriem pagarināts 

projekta aktivitāšu īstenošanas termiņš 

līdz 2013.gada 9.decembrim; 

• nodrošināta robežapsardzības 

informācijas sistēmas “RAIS 2009” datu 

drošības prasību ievērošanas uzraudzība; 

• nodrošināta līguma par 

robežapsardzības informācijas sistēmas 

“RAIS 2009” izveidošanu izpilde: 

līguma ietvaros piegādāta sistēmas 

infrastruktūra, izstrādātas sistēmas daļas: 

„Starptautiskā sadarbība”, e-

pakalpojumi, „Procedūras un saziņa”. 

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.  

 2012. gadā Valsts robežsardzes amatpersonas izsniegušas 15 101 speciālās caurlaides, 

lai uzturētos pierobežas joslā gar Latvijas Republikas – Krievijas Federācijas valsts robežu 

un Latvijas Republikas – Baltkrievijas Republikas valsts robežu.  



 

                VALSTS  ROBEŽSARDZES  GADA  PUBLISKAIS  PĀRSKATS  2012 

 
 

 

 16 

 

Viļakas pārvaldē izsniegtas 2 737 speciālās caurlaides (64 pastāvīgās un 2673 

terminētās caurlaides), Daugavpils pārvaldē izsniegtas 7 726 speciālās caurlaides (60 

pastāvīgās un 7666 terminētās caurlaides), Ventspils pārvaldē 35 terminētās caurlaides, 

Ludzas pārvaldē izsniegtas 3 757 speciālās caurlaides (66 pastāvīgās un 3691 terminētās 

caurlaides) un Rīgas pārvaldē izsniegtas 846 speciālās caurlaides (7 pastāvīgās un 839 

terminētās caurlaides). 

2.4 Valsts robežsardzes darbības rezultāti 

2.4.1. Nelikumīga valsts robežas šķērsošana 

2012. gadā par nelikumīgu valsts robežas šķērsošanu tika aizturēti 190 trešo valstu 

pilsoņi, kas ir par 23,1 % mazāk nekā 2011. gadā (2011.gadā – 247). 

Nelegālās imigrācijas risku 2012. gadā raksturoja nelikumīga „zaļās” robežas 

šķērsošana un robežas šķērsošana, izmantojot viltotus un svešus ceļošanas dokumentus.  

Latvijas Republika nelegālajiem imigrantiem joprojām bija tranzīta, nevis gala mērķa 

valsts. 2012. gada pirmajā pusgadā Valsts robežsardze pastāvīgi identificēja Āfrikas valstu 

(sevišķi, Kongo Demokrātiskās Republikas un Rietumāfrikas) pilsoņu nelegālo imigrāciju. 

Savukārt 2012. gada 2.pusgadā pieauga nelegālās imigrācijas spiediens no Sīrijas un 

Alžīrijas pilsoņu puses.  

Valsts robežsardze 2012. gadā uz Eiropas Savienības ārējām robežām konstatēja trešo 

valstu piederīgo nelikumīgas robežas šķērsošanas gadījumu skaita kopīgu samazināšanos, 

ko, galvenokārt, ietekmēja Āfrikas valstu pilsoņu, kuri izmantoja viltotus ceļošanas 

dokumentus, skaita samazinājums robežas šķērsošanas vietās uz Latvijas – Krievijas robežas.  

2012. gadā Latvijas Republikas ārējo robežu kopumā šķērsoja vairāk kā 4,4 milj. 

personu, no tiem robežas šķērsošanas noteikumus pārkāpa 6574 personas (0,14 % no visiem 

robežas šķērsotājiem).  

2012.gadā par  nelikumīgu „zaļās” robežas šķērsošanu virzienā no Krievijas vai 

Baltkrievijas  uz Latviju Valsts robežsardzes amatpersonas aizturēja 79 trešo valstu pilsoņus 

(2011.gadā VRS aizturēja 38 trešo valstu pilsoņus), tajā skaitā: 50 Gruzijas, 11 Alžīrijas, 4 

Palestīnas, 6 Sīrijas, 5 Krievijas, 1 Ukrainas, 1 Serbijas pilsoni un  1 persona bez noteiktas 

valstspiederības. 

Uz Latvijas - Krievijas „zaļās” robežas aizturēti 28 trešo valstu piederīgie, uz Latvijas 

– Baltkrievijas robežas – 51 trešo valstu piederīgais.  

Papildus konstatētajiem personu mēģinājumiem nelikumīgi ieceļot Latvijā šķērsojot 

„zaļo” robežu, tika konstatēti gadījumi kas saistīti ar nelikumīgu preču pārvietošanu, apejot 

noteiktas preču/kravu pārvietošanas vietas. 2012. gadā kopā tika konstatēti 24 gadījumi un 

izņemts 3 391 380 gab. kontrabandas cigarešu, tai skaitā: uz Latvijas-Baltkrievijas „zaļās” 

robežas tika konstatēti 12 gadījumi un atklāts 2 066 980 gab. kontrabandas cigarešu; 

vienlaikus uz Latvijas-Krievijas „zaļās” arī tika konstatēti 12 gadījumi, bet izņemto 

kontrabandas cigarešu skaits bija 1 324 400 gab.  

Savukārt par nelikumīgu valsts robežas šķērsošanu, izmantojot viltotus ceļošanas 

dokumentus, robežas šķērsošanas vietās uz ārējās robežas aizturētas 111 personas. 

Galvenie nelikumīgas robežas šķērsošanas riski robežas šķērsošanas vietās 2012. gadā 

bija uz Latvijas – Krievijas robežas (galvenokārt, caur Zilupes dzelzceļa robežkontroles 
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punktu, aizturēti 70 trešo valstu pilsoņi ar viltotiem ceļošanas dokumentiem un lidostas 

„Rīga” robežkontroles punktu aizturēts 31 trešo valstu pilsonis ar viltotiem vai svešiem 

ceļošanas dokumentiem). Trešo valstu piederīgie, galvenokārt, izmantoja viltotas Šengenas 

zonas valstu personu apliecības/identifikācijas kartes un uzturēšanās atļaujas. 2012. gadā 

valsts robežas šķērsošanas vietās uz Latvijas-Krievijas robežas par nelikumīgu robežas 

šķērsošanu un mēģinājumiem ieceļot ar viltotiem Šengenas zonas valstu dokumentiem Valsts 

robežsardzes amatpersonas turpināja aizturēt Kongo Demokrātiskās Republikas, kā arī citu 

Āfrikas un Tuvo Austrumu valstu piederīgos. Lidostas „Rīga” robežas šķērsošanas vietā par 

viltotu ceļošanas dokumentu izmantošanu, galvenokārt, tika aizturēti Tuvo Austrumu valstu 

(Sīrijas, Irānas, Turcijas) un Krievijas Federācijas pilsoņi. 

2.4.2. Viltotu dokumentu izmantošana 

 Kopā 2012. gadā aizturētas 133 personas ar viltotiem vai svešiem ceļošanas 

dokumentiem – personu identifikācijas ID kartēm, uzturēšanās atļaujām, pasēm un citiem 

dokumentiem, kas pierāda uzturēšanās likumību Šengenas zonas valstīs. 

Visos šajos aizturēšanas gadījumos Valsts robežsardze ir konstatējusi 183 viltotus 

ceļošanas dokumentus. (2011.gadā - 212 personas, 254 dokumenti).111 personas aizturētas 

robežas šķērsošanas vietās uz ārējās robežas, 22 personas ar viltotiem ceļošanas 

dokumentiem konstatētas, veicot mērķpārbaudes iekšējo robežu tuvumā, profilēšanu ostās un 

lidostā „Rīga”.  

Sauszemes robežkontroles punktos aizturētas 89 personas – robežšķērsošanas vietās 

uz Latvijas – Krievijas robežas atklātas 80 personas (40 Kongo DR, 8 Kotdivuāras, 6 

Ēģiptes, 4 Kongo R, 4 Ķīnas, 3 Moldovas,  2 Krievijas, 2 Angolas, 2 Kamerūnas, 2 Sīrijas, 1 

Eritrejas, 1 Malis, 1 Ganas, 1 Burkina Faso, 1 Beninas, 1 Turkmenistānas, 1 Madagaskaras 

pilsonis, kas izmantoja viltotus ceļošanas dokumentus, savukārt uz Latvijas – Baltkrievijas 

robežas personas ar viltotiem ceļošanas dokumentiem netika konstatētas. 

 Lidostu robežkontroles punktos par viltotu ceļošanas dokumentu izmantošanu 

aizturēts 31 trešo valstu pilsonis – 6 Krievijas, 3 Irānas, 3 Turcijas, 2 Marokas, 2 Šrilankas, 2 

Peru, 2 Kotdivuāras, 2 Ukrainas, 1 Gruzijas, 1 Irākas, 1 Pakistānas, 1 Palestīnas, 1 Sīrijas, 1 

Ķīnas, 1 Bangladešas,  1 Albānijas un 1 Uzbekistānas pilsonis.) 

 Iekšējo robežu tuvumā, veicot imigrācijas kontroli, aizturētas 3 personas, savukārt 

veicot profilēšanu ostās un lidostā „Rīga” aizturētas 19 personas ar viltotiem dokumentiem. 

 2012. gadā atklātas: 

 29 viltotas vai svešas pases: 4 Turcijas, 4 Bulgārijas, 2 Rumānijas, 2 Lietuvas, 2 

Latvijas, 2 Kongo DR, 2 Izraēlas, 2 Francijas, 1 Turkmenistānas, 1 Marokas, 1 Krievijas 

Federācijas, 1 Kirgizstānas, 1 Kamerūnas, 1 Ēģiptes, 1 Čehijas, 1 Beļģijas, 1 Bangladešas; 

 44 viltotas personas apliecības (ID kartes): 23 Itālijas, 7 Lietuvas, 2 Grieķijas, 2 

Bulgārijas, 1 Zviedrijas, 1 Rumānijas, 1 Polijas, 1 Pakistānas, 1 Gruzijas, 1 Francijas, 1 

Igaunijas, 1 Čehijas, 1 Kipras, 1 Beļģijas; 

 27 viltotas vīzas: 16 Francijas, 7 Vācijas, 1 Spānijas, 1 Gvinejas, 1 Ungārijas, 1 

Itālijas; 

 44 viltotas uzturēšanās atļaujas: 16 Itālijas, 9 Šveices, 5 Spānijas, 3 Francijas, 3 

Beļģijas, 2 Grieķijas, 1 Norvēģijas, 1 Lietuvas, 1 Dānijas, 1 Vācijas, 1 Čehijas, 1 Kipras; 
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 39 citus viltotus dokumentus vai robežas šķērsošanas atzīmes, kas apliecina 

uzturēšanās Eiropas Savienībā un Šengenas zonā likumību. 

Jāatzīmē, ka 2012.gadā krasi pieauga robežsargu atklāto viltotu transportlīdzekļu 

dokumentu un vadītāju apliecību skaits. 

Kopā 2012. gadā šķērsojot valsts robežu tika konstatētas un aizturētas 118 personas 

kas uzrādīja 126 transportlīdzekļu dokumentus (a/m reģistrācijas apliecības, OCTA un a/m 

vadītāju apliecības) ar viltojumu pazīmēm.    

2.4.3. Konstatētie pārkāpumi valstī un uz tranzīta ceļiem 

 Valsts robežsardze savā darbībā, organizējot un veicot ārzemnieku uzturēšanās 

kontroli valsts teritorijā un brīvas pārvietošanas tiesību ievērošanas kontroli pie iekšējām 

robežām, balstījās uz risku analīzi, kas liecināja, ka Latvijas Republikas teritorija 

nelegālajiem imigrantiem no trešajām valstīm arī 2012.gadā nebija mērķa valsts, bet 

tranzītvalsts. Līdz ar to Valsts robežsardze, veicot imigrācijas kontroli, turpināja pastiprinātu 

uzmanību pievērst imigrācijas kontroles pasākumiem uz galvenajiem valsts tranzīta ceļiem 

iekšējo robežu tuvumā.  

Pārbaudes uz tranzīta ceļiem tika pastiprinātas gadījumos, ja Valsts drošības iestāžu 

rīcībā bija informācija par ekstrēmistiski noskaņotu personu ierašanos no citām valstīm, kas 

var apdraudēt valsts iekšējo drošību. Piemēram, Valsts robežsardze ik gadu pastiprina 

pārbaudes pie iekšējām robežām, sagaidot ikgadējo 16.marta Leģionāru piemiņas dienu, kas 

pastāvīgi piesaista radikāli noskaņotus ekstrēmistus no citām Šengenas zonas valstīm.  

Pārbaudes uz tranzīta ceļiem bija pastāvīgs pasākumu kopums, lai novērstu nelegālo 

imigrāciju un pārrobežu noziedzību Šengenas līguma valstīs. Pārbaudes uz tranzīta ceļiem 

tika pastiprinātas arī Eiropas Savienības organizēto kopīgo operāciju laikā, kuru mērķis ir 

apkarot nelegālo imigrāciju un pārrobežu noziedzību Šengenas zonas iekšienē.  

Tiešā iekšējo robežu tuvumā imigrācijas kontroles pasākumi netika veikti, izņemot 

gadījumus, kad Valsts robežsardzes struktūrvienību rīcībā bija riska informācija, kas nosaka 

nepieciešamību veikt pārbaudes kopā ar kaimiņvalsts robežsardzes struktūrvienībām vai tiešā 

robežas tuvumā.  

2012. gadā Valsts robežsardzes struktūrvienības, kas veica imigrācijas kontroli, veicot 

pārbaudes uz tranzītceļiem, profilēšanu ostās un lidostās, pārbaudīja 333 067 personas un 

114 230 automašīnas.  

Kā rezultātā, Valsts robežsardzes amatpersonas konstatēja dažāda veida pārkāpumus 

3419 personām. No tām uzturēšanās bez pases vai personu apliecinoša dokumenta konstatēta 

2538 citu Eiropas Savienības valstu valstspiederīgajiem (galvenokārt Lietuvas Republikas 

(1577) un Igaunijas Republikas (937) valstspiederīgajiem, kuru identitāte tika noskaidrota ar 

Kontaktpunktu starpniecību) un 287 trešo valstu piederīgajiem.  

Veicot pārbaudes uz tranzīta ceļiem, profilēšanu ostās un lidostās 2012. gadā Valsts 

robežsardze aizturēja 22 personas ar viltotiem ceļošanas dokumentiem (2011. gadā – 11 

personas): 6 Lietuvas, 5 Sīrijas, 2 Irāna, 1 Igaunijas, 1 Uzbekistānas, 1 Armēnijas, 1 

Gruzijas, 1 Palestīnas, 1 Afganistānas, 1 Ukrainas valstspiederīgo, 1 personu bez noteiktas 

valstspiederības (kas veido 16,5 % no visiem viltotu dokumentu atklāšanas gadījumiem 

Valsts robežsardzē).  
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Vienlaikus, veicot imigrācijas kontroli, 2012. gadā, uz tranzīta ceļiem, Valsts 

robežsardzes amatpersonas aizturēja 11 personas, kuras vadīja transportlīdzekļus, izmantojot 

viltotas vadītāja apliecības. Šīm personām bija transportlīdzekļa vadīšanas liegumi par agrāk 

izdarītiem pārkāpumiem (transportlīdzekļa vadīšana reibumā u.c.) vai nebija šādu tiesību 

vispār. 

2012.gadā uzturēšanās nosacījumu pārkāpumi konstatēti 859 ārzemniekiem (2011. 

gadā – 802), tajā skaitā: uzturēšanās bez vīzas vai uzturēšanās atļaujas – 313 gadījumi 

((2011. gadā –224), uzturēšanās bez derīga personu apliecinoša dokumenta – 332 gadījumi 

(2011. gadā – 319), pārkāpti reģistrēšanās noteikumi PMLP – 151 gadījumā (2011.gadā – 

220), savukārt strādāšana bez darba atļaujas – 63 gadījumos (2011. gadā – 39). 

Visbiežāk uzturēšanās nosacījumus valstī pārkāpa Krievijas Federācijas (485), 

Ukrainas (92, Turcijas (33) un Baltkrievijas (32) pilsoņi.  

Uzturēšanās nosacījumu pārkāpumi tika konstatēti 1746 trešo valstu piederīgajiem 

((2011. gadā – 1394), kas bija pārsnieguši uzturēšanās termiņu Latvijas Republikā (930) vai 

caur Latviju, kā pēdējo valsti, atgriezās savā mītnes zemē (816).  

Visbiežāk uzturēšanās nosacījumu pārkāpumi tika konstatēti Krievijas Federācijas 

(571), Ukrainas (190), Baltkrievijas (151), Kirgizstānas (94), Uzbekistānas (59), Gruzijas 

(50), Kazahstānas (29), Turcijas (19), Tadžikistānas (15), Azerbaidžānas (14), Moldovas (14) 

valstspiederīgajiem.  

2.4.4. Administratīvā prakse 

2012.gadā kopā administratīvi sodītas 7271 personas kurām piemēroti administratīvie 

sodi  par kopējo summu Ls 331 038 (2011.gadā tika administratīvi sodītas 6648 personas par 

kopējo summu Ls 393 380). 

Atskaites periodā, Rīgas pārvaldes amatpersonas administratīvi sodīja 3591 personas, 

Ludzas pārvaldes amatpersonas – 1758, Daugavpils pārvaldes amatpersonas – 1338 un 

Ventspils pārvaldes amatpersonas-391.     

Visbiežāk, atskaites periodā, tika konstatētas un administratīvi sodītas personas 

(fiziskās vai juridiskās) par: 

 uzturēšanos Latvijas Republikā bez derīga ceļošanas dokumenta (2930 personas);  

 uzturēšanos Latvijas Republikā bez derīgas vīzas, uzturēšanās atļaujas (917 personas); 

 valsts robežas joslas, pierobežas joslas, pierobežas vai robežšķērsošanas vietas režīma 

pārkāpšanu (526 personas); 

 transportlīdzekļa izmantošanu ceļu satiksmē, attiecībā uz kuru nav izdarīta tā 

īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana (380 personas); 

 transportlīdzekļa izmantošanu ceļu satiksmē, kuram noteiktajā termiņā nav veikta 

valsts tehniskā apskate (351 personas); 

 tādu valstu pilsoņu pārvadāšanu, kuras nav Eiropas Savienības vai Eiropas 

Ekonomikas zonas dalībvalstis, no šīm valstīm uz Latvijas Republiku, ja minētajām 

personām nav Latvijas Republikas valsts robežas šķērsošanai nepieciešamo ceļošanas 

dokumentu un ja to veicis pārvadātājs ar jūras, gaisa vai sauszemes transportu (104 

gadījumi); 

 valsts robežas tīšu nelikumīgu šķērsošanu (100 personas). 
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2.4.5. Vīzu izsniegšana 

Kopā 2012.gadā valsts robežsardzes struktūrvienības izsniedza 4004 vīzas, savukārt 

2011.gadā tika izsniegtas 4417 vīzas. 

Ieceļošanas vīzas, galvenokārt, tika izsniegtas jūrniekiem, kuri pēc norakstīšanās no 

kuģa šķērso Latvijas teritoriju tranzītā uz savu mītnes zemi vai arī jūrniekiem, kuri šķērso 

Latvijas teritoriju tranzītā lai nokļūtu uz kuģa; kā arī pamatojoties uz Valsts robežsardzes 

priekšnieka vai Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes priekšnieka lēmumu tika izsniegtas 

bezmaksas ieceļošanas vīzas humānu apsvērumu dēļ. 

 

Nr. 

p.k.         Valsts robežsardzes struktūrvienība 
Izsniegto vīzu skaits 

2011.gadā 2012.gadā 

1. Rīgas pārvalde (Rīgas ostās un lidostā) 3401 2935 

2. Ventspils pārvalde (Ventspils un Liepājas 

ostās) 
923 927 

3. Daugavpils pārvalde (robežšķērsošanas vietās 

uz Latvijas-Baltkrievijas valsts robežas)  
48 116 

4. Ludzas pārvalde (robežšķērsošanas vietās uz 

Latvijas-Krievijas valsts robežas) 
45 26 

5. Kopā 4417 4004 

 

 2.4.6. Nelegālo imigrantu aizturēšana un atgriešana  

Imigrācijas likuma 51. panta kārtībā tika aizturēti 206 ārzemnieki (2011. gadā – 152), 

no tiem piespiedu kārtā tika izraidīti 57 ārzemnieki (2011. gadā – 79). 1763 ārzemniekiem, 

kuriem tika konstatēta uzturēšanās nosacījumu pārkāpšana (gan valsts teritorijā, gan 

izbraucot no valsts), tika izdoti rīkojumi ārzemnieka labprātīgai izbraukšanai no valsts (2011. 

gadā – 823).  

VRS Daugavpils pārvaldes Aizturēto ārzemnieku izmitināšanas centrā 2012. gadā bija 

ievietots 71 aizturētais ārzemnieks (2011. gadā – 56) un 136 patvēruma pieprasītāji (2011. 

gadā -229). Vidēji viens patvēruma meklētājs Aizturēto ārzemnieku izmitināšanas centrā 

uzturējās 35 dienas, par nelikumīgu robežas šķērsošanu vai uzturēšanos valstī aizturētie 

ārzemnieki  līdz viņu izraidīšanai izmitināti līdz pat 245 dienām.   

2.4.7. Atteikumi ieceļot un vīzu anulēšana/atcelšana 

2012. gadā robežas šķērsošanas vietās sastādīti 1817 ieceļošanas atteikumi (2011. 

gadā – 1230), atsakot ieceļot 1688 trešo valstu piederīgajiem. Visbiežāk ieceļošanas 

atteikuma iemesli bija: ceļošana bez vīzas vai uzturēšanās atļaujas – 1052 reizes, nespēja 

pamatot ieceļošanu vai persona nebija apdrošināta – 311 gadījumos (šis iemesls 

salīdzinājumā ar 2011. gadu (77 gadījumi) pieaudzis 4 reizes). 2012.gadā ieceļošanas 

atteikumi arī 69 personām, kuras bija iekļauta SIS vai Latvijas Republikas liegumu sarakstā, 



 

                VALSTS  ROBEŽSARDZES  GADA  PUBLISKAIS  PĀRSKATS  2012 

 
 

 

 21 

 

13 personām, kuras uzrādīja viltotu ceļošanas dokumentu, 76 personām, kuras uzrāda viltotu 

vīzu vai uzturēšanās atļauju, 214 personām, kurām nebija derīgu ceļošanas dokumentu, 80 

personām, kurām trūka pietiekamu iztikas līdzekļu, 2 personām, kuras 6 mēnešu laikā jau trīs 

mēnešus bija uzturējušās Eiropas Savienības dalībvalstu teritorijā un 1 personai, kura 

uzskatāma par draudu ES dalībvalstu drošībai un sabiedriskajai kārtībai. 

Kopumā atskaites periodā ieceļošana Latvijā atteikta 589 Krievijas, 214 Gruzijas, 142 

Baltkrievijas, 125 Kiribati, 112 Kirgizstānas, 77 Tadžikistānas, 68 Ukrainas, 59 Kazahstānas, 

53 Kongo Demokrātiskās Republikas, 44 Uzbekistānas,  34 Indijas, 30 Turcijas, 26 

Azerbaidžānas, 25 Moldovas, 13 Kongo Republikas,13 Kotdivuāras un 253 citu valstu 

valstspiederīgajiem. 

Kopējais atteikumu veidu skaits 2012.gadā salīdzinājumā ar 2011. gadu ir palielinājies 

par 47% (īpaši robežas šķērsošanas vietās uz Latvijas – Krievijas robežas - par 40%). 

Galvenie atteikuma veidu skaita pieaugumi, salīdzinot ar 2011.gadu: 

 nav derīgas vīzas, uzturēšanās atļauja – pieaudzis par 34 %; 

 nevar pamatot ieceļošanas mērķi (t.sk. nav veselības apdrošināšanas polises) – 

pieaudzis par 303 %; 

 nav derīgu ceļošanas dokumentu – pieaudzis par 164 %; 

 Atteikts ieceļot tika 1688 personām (2011. gadā – 1127 personām), kas liecina, ka 7 

% personu ieceļošanas atteikumam minēti vismaz 2 iemesli. 

2012. gadā robežas šķērsošanas vietās vai imigrācijas kontroles laikā atceltas vai 

anulētas Šengenas vīzas 158 trešo valstu pilsoņiem (2011. gadā – 129), kuri pieprasot vīzu 

bija snieguši nepatiesu informāciju par ieceļošanas mērķiem vai arī personai bija zudis 

tiesiskais pamats uzturēties Latvijas Republikā. Galvenokārt tie bija NVS valstu pilsoņi, 

kuriem tika anulētas, pārsvarā Baltijas valstu un Polijas vīzas.  

Kopumā vīzas anulētas vai atceltas 158 trešo valstu piederīgajiem: 52 Krievijas 

Federācijas, 36 Baltkrievijas, 17 Gruzijas, 10 Azerbaidžānas, 10 Indijas, 9 Kirgizstānas, 9 

Ukrainas, 4 Uzbekistānas, 3 Nigērijas, 2 Ēģiptes, 2 Moldovas, 1 Kazahstānas, 1 Sīrijas, 1 

Tadžikistānas un 1 Turcijas pilsonim. 

Tika anulētas vai atceltas 53 Latvijas, 35 Lietuvas, 22 Polijas, 16 Igaunijas, 8 Itālijas, 

7 Grieķijas, 6 Spānijas, 5 Ungārijas, 2 Vācijas, 1 Čehijas, 1 Dānijas, 1 Somijas un 1 

Zviedrijas vīza.  

76 vīzas tika anulētas lidostas „Rīga” RKP un Rīgas jūras tirdzniecības ostas RKP 

robežpārbaudes vai profilēšanas pasākumu laikā, kad tika konstatēts, ka personas izmanto 

vīzas, lai dotos uz tām Šengenas zonas valstīm, kuras netika minētas pieprasot vīzu vai 

persona nespēja pamatot ieceļošanas un uzturēšanās mērķi.  

Sauszemes robežas šķērsošanas vietās vīzas anulētas 79 gadījumos, no tiem 2 

gadījumos vīzas anulētas personām, kuras tika aizturētas par kontrabandu, 1 gadījumā vīza 

anulēta, jo uzrādīts viltots ceļošanas dokuments, bet 43 gadījumos personas nespēja pamatot 

uzturēšanās mērķi. 

3 trešo valstu piederīgajiem vīzas atceltas, veicot imigrācijas kontroli valsts iekšienē. 

2.4.8 Jūras robežuzraudzības  rezultāti 

Izmantojot Valsts robežsardzes kuģošanas līdzekļus, 2012.gadā veikta 279 

robežuzraudzības uzdevumu izpilde, to laikā tika nokuģotas 15 738 jūras jūdzes, no tām           
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9 029 jūras jūdzes tika nokuģotas apsekojot īpaši svarīgos uzraudzības kvadrātus, bet 6 709 

jūras jūdzes apsekojot svarīgos kvadrātus, atpazīti 616 kuģošanas līdzekļi, identificēti 620 

kuģošanas līdzekļi, bet pārbaudīti 220 kuģošanas līdzekļi. 

Izmantojot VRS Ventspils pārvaldes Mobilos novērošanas kompleksus veikta 21 

robežuzraudzības uzdevuma izpilde, bet izmantojot Valsts robežsardzes lidaparātus, jūras 

robežuzraudzības rajona uzraudzība veikta 5 reizes, pavadot uzdevumu izpildē 11,20 

stundas. Atpazīts 1 kuģošanas līdzeklis, savukārt identificēti 8 kuģošanas līdzekļi. 

2012.gadā – palīdzība (atbalsts) citām institūcijām vai personām tika sniegta 69 

reizes, 13 gadījumos izņemti 32 nelikumīgi zvejas rīki ar kopējo garumu 2 853 metri, ņemta 

dalība 29 mācībās un operācijās, tajās pavadītas 227 stundas un nokuģotas 1 442 jūras 

jūdzes, 12 gadījumos ņemta dalība Operatīvās rīcības plāna cilvēku meklēšanai un glābšanai 

MRCC atbildības rajonā operācijās, tajās pavadītas 43 stundas un nokuģotas 559 jūras 

jūdzes. 

Atskaites periodā konstatēti 6 pārkāpumi jūras robežuzraudzības rajonā, no tiem 3 

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

normatīvo aktu prasībām, un 3 pārkāpumi saistīti ar kuģošanas līdzekļu satiksmi iekšējos 

ūdeņos. 

2012.gadā VRS Ventspils pārvaldes BOOMERANGER RIB A3500 tipa kuteri (RK-

15, RK-17, RK-19) tika iesaistīti arī FRONTEX Aģentūras kopējā operācijā “POSEIDON 

2012 SEA” Grieķijā, kā rezultātā 15 reizes konstatēti nelegāli robežšķērsošanas gadījumi, 

aizturētas 287 personas, 9 reizes nelegālā robežšķērsošana tika novērsta (atgriezti Turcijas 

ūdeņos), 4 gadījumos notika iesaiste meklēšanas un glābšanas operācijās, savukārt, 1 reizi 

atklāts nelikumīgs zvejas gadījums. 

2.4.9. Robežuzraudzība no gaisa. 

Ar Valsts robežsardzes gaisa kuģiem 2012.gadā nolidotas 884 stundas 25 minūtes tai skaitā: 

Nr. 

p.k. 
Darbība Nolidotas stundas 

1. Valsts robežas apsekošana 267 st. 15 min. 

2. Mācību un treniņlidojumi 145 st. 15 min. 

3. Pārlidojumi 41 st. 15 min. 

4. Testu lidojumi 22 st. 55 min. 

5. Dalība FRONTEX Aģentūras kopējās 

operācijās 
340 st. 45 min. 

6. Citi 67 st. 

 

2012.gadā Valsts robežsardzes gaisa kuģi divas reizes piedalījās meklēšanas un 

glābšanas operācijās, kā rezultātā atrasti un izglābti 6 cilvēki. 

2012.gadā Valsts robežsardzes gaisa kuģi piedalījās divās FRONTEX Aģentūras 

kopējās operācijās, kā rezultātā identificēti 685 un aizturēti 290 nelegālie imigranti, kā arī 

aizturēti 3 nelegālās imigrācijas organizatori.  
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2.4.10 Dienesta suņu izmantošana 

2012.gadā Valsts robežsardzes Dienesta suņu reģistrā reģistrēts 131 suns un kucēns, 

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

kā arī personu meklēšanas un aizsardzības suņi. 

2012. gadā šie suņi tika izmantoti 7970 (2011. gadā – 8687) reizes un 55194 (2011. 

gadā – 59551) stundas. 

Tika pārbaudītas – 14793 (2011. gadā – 17437) automašīnas, 37 (2011. gadā – 11) 

vilcieni un 166 (2011. gadā – 281) peldošie līdzekļi.  

 

 2011 2012 

Valsts robežas pārkāpēju aizturēšana 10 13 

Valsts robežas pārkāpumu konstatēšana 47 40 

Konvojēšana 8 15 

Narkotisko vielu atklāšana 18 11 

Preču kontrabandas atklāšana 11 11 

Sniegta palīdzība citām tiesībsargājošām 

institūcijām 
111 43 

2.5.11 Kriminālizmeklēšana 

2012.gadā Valsts robežsardzes kriminālizmeklēšanas struktūrvienības veica 

operatīvos pasākumus informācijas iegūšanai, operatīvo un kriminālprocesuālo darbību par 

noziedzīgiem nodarījumiem, kas saistīti ar valsts robežas nelikumīgu šķērsošanu, personas 

nelikumīgu pārvietošanu pāri valsts robežai vai nelikumīgu uzturēšanos valstī, kā arī 

robežsarga kā valsts amatpersonas izdarītiem noziedzīgiem nodarījumiem. Tika veikti 

pasākumi valsts robežas drošības nodrošināšanai, risku izvērtēšanai un iespējamo 

apdraudējumu novēršanai.  

Turpinājās sadarbība ar citām Latvijas tiesībsargājošām institūcijām, Eiropas 

Savienības valstu attiecīgām robežsardzes struktūrvienībām, kā arī uzlabojās profesionālā 

sadarbība ar Krievijas Federācijas un Baltkrievijas robežsardzes dienestiem. Īstenojot 

sadarbību, tika pārtraukta divu nelikumīgas pārvietošanas pāri valsts robežai „kanālu” no 

Krievijas Federācijas uz Latvijas Republiku darbība un aizturētas personas, kuras organizēja 

un veica šīs prettiesiskās darbības. 

Apkarojot nelegālo imigrāciju, tika pārtraukta nelegālās imigrācijas „kanāla” darbība, 

kurā iesaistītās personas organizēja fiktīvu laulību, lai nodrošinātu personai iespēju 

nelikumīgi uzturēties Latvijas Republikā. 

2012.gadā Valsts robežsardzes kriminālizmeklēšanas struktūrvienībās uzsākti 222 

kriminālprocesi (2011 – 252), no tiem par: 

 viltotu dokumentu izmantošanu - 183 (2011 – 216); 

 personu nelikumīgu pārvietošanu pāri valsts robežai - 3 (2011.gadā – 2); 

 par identitātes slēpšanu – 4 (2011.gadā – 2); 

 nodrošināšanu ar iespēju nelikumīgi uzturēties Latvijas Republikā – 3 (2011 – 0); 

 valsts robežas nelikumīgu šķērsošanu – 1 (2011 – 2); 
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 kukuļņemšanu – 2 (2011 – 2); 

 muitošanai pakļauto preču nelikumīgu pārvadāšanu, tajā skaitā: pāri „zaļai” robežai 

– 19 (2011 – 20); 

 kukuļdošanu – 1 (2011 – 4); 

 citi noziedzīgi nodarījumi – 6 (2011 – 4). 

2012.gadā Valsts robežsardzē uz prokuratūru ar ierosinājumu kriminālvajāšanas 

uzsākšanai nosūtītas 116 (2011 – 85) krimināllietas, pret 133 (2011 – 106) personām, tai 

skaitā pret 2 Valsts robežsardzes amatpersonām. 

Tika izbeigti 137 kriminālprocesi (2011 - 87), no kuriem 114 izbeigti uz 

nereabilitējošiem apstākļiem (2011 – 61). 

Uz 2012.gada 31.decembri Valsts robežsardzes kriminālizmeklēšanas struktūrvienību 

lietvedībā atlikumā atradās 81 kriminālprocess, no tiem 15 apturēti. 

2.4.12 Starptautiskās sadarbība 

Starptautiskās sadarbības jomā 2012.gadā tika realizēti visi iepriekš saskaņotie 

divpusējās sadarbības pasākumi saskaņā ar iepriekš noslēgtajiem sadarbības plāniem. 

2012.gada septembrī Valsts robežsardze noslēdza līgumu par sadarbību starp Latvijas 

Republikas Valsts robežsardzi un Starptautisko migrācijas politikas attīstības centru 

(ICMPD), savukārt 2012.gada decembrī – pirkuma līgumu ar Somijas robežsardzi par 2 

helikopteru un to rezerves daļu iegādi. 

Sadarbības ietvaros ar Starptautiskās Migrācijas organizāciju pērn Valsts robežsardzes 

amatpersonas piedalījās 3 pasākumos pieredzes apmaiņai brīvprātīgās atgriešanas un 

reintegrācijas jomā, bet 2012.gada 23.novembrī tika parakstīta arī Latvijas Republikas Valsts 

robežsardzes un Starptautiskās Migrācijas organizācijas vienošanās par sadarbību 

ārzemnieku brīvprātīgās atgriešanās jomā. 

Lietuvas prezidentūras laikā Valsts robežsardzes amatpersonas Baltijas Ministru 

padomes Robežapsardzības vecāko amatpersonu komitejas (BMP) Rīcības plāna ietvaros 

piedalījās 8 pasākumos – semināros, dienestu vadības, kā arī ekspertu tikšanās, savukārt 

Dānijas prezidentūras laikā Baltijas jūras reģiona robežkontroles sadarbības konferences 

(BSRBCC) ietvaros tika nodrošināta Valsts robežsardzes dalība 6 ekspertu sanāksmēs un 

semināros. 

No 2012.gada 18. līdz 21.jūnijam Tadžikistānā 2 Valsts robežsardzes amatpersonas 

piedalījās Robežu pārvaldības Vidusāzijā programmas (BOMCA) organizētajā 

robežapsardzības dienestu mācību iestāžu darba grupā, savukārt novembrī BOMCA 

programmas ietvaros Valsts robežsardzes koledžā tika organizēta mācību vizīte Kazahstānas, 

Kirgizstānas, Tadžikistānas, Turkmenistānas un Uzbekistānas robežapsardzības mācību 

iestāžu pārstāvjiem pieredzes iegūšanai robežsargu profesionālās sagatavošanas jautājumos. 

Pērn Valsts robežsardze aktīvi iesaistījās arī Eiropas Komisijas Austrumu partnerības 

(Eastern Partnership) Integrētās robežu pārvaldības iniciatīvas projekta, kura mērķa valstis ir 

Moldova, Ukraina, Baltkrievija, Gruzija, Armēnija un Azerbaidžāna, apspriešanā un 

2012.gada maijā Latvijā organizēja Austrumu partnerības Integrētās robežu pārvaldības 

projekta sesto sanāksmi. 

 Tāpat tika turpināta dalība Eiropas Komisijas finansētajā projektā „Integrētās robežu 

pārvaldības (IBM) programmas ieviešana Dienvidkaukāza valstīs” (South Caucasus 
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Integrated Border Management – SCIBM). Projekta 2.moduļa “Operacionālās tehnikas 

uzlabošana”, kurā Valsts robežsardzes ir atbildīgā iestāde, ietvaros tika realizētas 12 

aktivitātes. Savukārt TAIEX ietvaros janvārī Latvijā tika organizēta Baltkrievijas delegācijas 

vizīte pieredzes apmaiņai par jautājumiem par sadarbību ar masu saziņas līdzekļiem, bet 

oktobrī – Latvijas, Baltkrievijas un Lietuvas riska analīzes ekspertu tikšanās. 

No 2012.gada 31.j;ulija līdz 2.augustam Latvijā tika organizēta Apvienotās Latvijas-

Krievijas darba grupas par jautājumiem cīņā pret nelegālo migrāciju 7.sēde. Saskaņā ar šīs 

sēdes protokolu Krievijā notika ekspertu pieredzes apmaiņas vizīte readmisijas jautājumos. 

Visa gada garumā tika organizētas četras Latvijas – Krievijas Robežu darba grupas 

sēdes un 1 ekspertu tikšanās, kā arī nodrošināta Valsts robežsardzes pārstāvju dalība 2 

Baltijas valstu Operatīvās komitejas organizētās noziedzības apkarošanas sanāksmēs (TASK 

FORCE).  

Kopumā 2012.gadā tika organizēti 203 Valsts robežsardzes amatpersonu 

komandējumi uz ārzemēm, kā arī 79 reizes Valsts robežsardzē tika uzņemtas ārvalstu 

delegācijas. 

Papildus jau minētai starptautiskai sadarbībai Valsts robežsardzes amatpersonas ir 

iesaistītas arī starptautiskajās misijās. 2 Valsts robežsardzes amatpersonas atrodas Eiropas 

Savienības novērošanas misijā Gruzijā (EUMM Georgia), kur viņu uzdevums ir novērot 

konfliktā iesaistīto pušu darbību un sešu punktu vienošanās ievērošanu visā Gruzijas 

teritorijā, tajā skaitā Dienvidosetijā un Abhāzijā, bet 1 Valsts robežsardzes amatpersona 

atrodas Eiropas Savienības likuma varas misijā Kosovā (EULEX Kosovo), kur piedalās 

situācijas analīzē un misijas plānošanā. 1 Valsts robežsardzes amatpersona pilda 

padomdevēja robežpolicijas jautājumos pienākumus Eiropas Savienības Policijas misijā 

Afganistānā (EUPOL Afghanistan), savukārt misijas sakaru virsnieka un 

robežsardzes/policijas vadības speciālistu pienākumus pilda 2 Valsts robežsardzes 

amatpersonas Eiropas Savienības robežu atbalsta misijā Ukrainā un Moldovā (EUBAM). 

3. Personāls 

3.1 Personāla mainība 

Salīdzinot ar 2011.gadu, līdz 2012.gada 31.decembrim Valsts robežsardzē amatu 

skaits samazināts par 36 amatiem. Uz 2012.gada 31.decembri Valsts robežsardzē bija 2719 

amata vietas, tajā skaitā 2403 amatpersonu un 316 darbinieku amata vietas. 

2012.gadā Valsts robežsardzē pieņemtas dienestā/darbā 188 (no citām IeM sistēmas 

iestādēm vai IeVP – 9, VRK – 92, dienestā – 17, darbā – 68) personas (2011.gadā – 214 (no 

citām IeM sistēmas iestādēm vai IeVP – 9, VRK – 92, dienestā – 10, darbā – 103) personas) 

un atvaļinātas no dienesta/ pārceltas uz citu iestādi/ atbrīvotas no darba – 241 persona 

(2011.gadā– 230). Pērn no dienesta disciplīnas pārkāpumu dēļ atvaļinātas 6 amatpersonas, 

pārceltas dienesta turpināšanai uz citām Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādēm vai Tieslietu 

ministrijas Ieslodzījuma vietu pārvaldi – 28 amatpersonas, veselības stāvokļa dēļ no dienesta 

atvaļinājušās 23 amatpersonas, no dienesta pēc pašu vēlēšanās atvaļinājušās 59 

amatpersonas, sakarā ar noteiktā vecuma sasniegšanu vai izdienas laika sasniegšanu 

atvaļinājušās 44 amatpersonas, atvaļinātas (atlaistas) sakarā ar amata likvidāciju vai 

amatpersonu skaita samazināšanu – 44 personas, citu iemeslu dēļ (letāli gadījumi, darbinieku 
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uzteikumi, pārbaudes laika neizturēšana, u.t.t.) atvaļinātas (atlaistas) 37 personas. 

3.2 Studijas un mācību process 

2012.gadā Valsts robežsardzes koledžu absolvējuši 18 – pilna laika studējošie un 

ieguvuši pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības diplomus un kvalifikāciju „Valsts 

robežsardzes jaunākais virsnieks”. 2011. gadā studijām Valsts robežsardzes koledžā 

imatrikulēti 36 (19 pilna laika studējošie un 17 nepilna laika studējošie) studējošie.  

Pērn VRK Robežsargu skolā 101 robežsargi apguvuši profesionālo tālākizglītības 

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

Profesionālās tālākizglītības programmas „Robežapsardze” apguvei 2012.gadā tika uzņemtas 

89 personas, no tām 83 bez iepriekšējas dienesta pieredzes un 6 dienējoši robežsargi. 

 3.3 Kvalifikācijas paaugstināšana un profesionālā pilnveide 

2012.gadā tika īstenota 21 dažāda veida kvalifikācijas paaugstināšanas programma, 

kopumā apmācot 988 personas (2011.gadā – 784 personas, 2010.gadā – 545 personas): 

 kvalifikācijas paaugstināšanas programma „Profilēšana un intervēšana” – 235 VRS un 

VRK amatpersonas; 

 kvalifikācijas paaugstināšanas programma „Robežpārbaude (72 stundas)” – 104 VRS 

amatpersonas; 

 kvalifikācijas paaugstināšanas programma „Pēdu konstatēšana un tālākās darbības ar 

tām” (24 stundas) – 80 VRS amatpersonas; 

 Robežsargu profesionālās sagatavošanas kursa programma (1 mēnesis) – 75 VRK 

amatpersonas; 

 Valsts robežsardzes koledžas ievadstudiju programma (2 nedēļas) – 10 VRS un VRK 

amatpersonas; 

 kvalifikācijas celšanas programma „Dokumentu viltojumi” (1 nedēļa) – 55 VRS 

amatpersonas; 

 kvalifikācijas paaugstināšanas programma „Jūras robežas uzraudzība” (2 nedēļas) - 28 

VRS amatpersonas; 

 Imigrācijas kontrolē iesaistīto Valsts robežsardzes amatpersonu profesionālās 

pilnveides programma (1 mēnesis) – 15 VRS amatpersonas; 

 profesionālās pilnveides programma „Tuvcīņas instruktors” (70 stundas) - 23 VRS un 

VRK amatpersonas; 

 Valsts robežsardzes struktūrvienību amatpersonu, kuras iesaistītas jūras 

robežuzraudzībā, apmācība pirms dalības FRONTEX Aģentūras kopējās operācijās (1 

nedēļa) – 11 VRS amatpersonas; 

 profesionālās pilnveides programma „Jūras robežas modulis” (2 nedēļas) – 7 VRS 

amatpersonas; 

 profesionālās pilnveides programma „Šaušanas instruktors” (72 stundas) – 17 VRS 

amatpersonas; 

 kvalifikācijas paaugstināšanas programma „Radiometriskās kontroles veikšana” (6 

stundas) - 30 VRS amatpersonas, 13 starptautiskās lidostas „Rīga” darbinieki; 
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 profesionālās angļu valodas terminoloģijas e-studijas (13 nedēļas) – 23 VRS 

amatpersonas; 

 Valsts robežsardzes amatpersonu desantēšanās apmācības programma (3 dienas) – 4 

VRS amatpersonas; 

 2.līmeņa dokumentu izpētes speciālistu kvalifikācijas celšanas programma 

„Dokumentu viltojumi” (5 dienas) – 53 VRS amatpersonas; 

 kvalifikācijas paaugstināšanas programma „Sauszemes robežas uzraudzība” (70 

stundas) – 57 VRS amatpersonas; 

 kvalifikācijas celšanas programma „AFIS operators” (3 dienas) – 7 VRS 

amatpersonas; 

 Valsts robežsardzes instruktoru kvalifikācijas paaugstināšanas programma (76 

stundas) – 74 VRS amatpersonas; 

 kvalifikācijas paaugstināšanas programma „Robežapsardze” (5 dienas) – 65 VRS 

amatpersonas; 

 kvalifikācijas celšanas programma „Jūras video novērošanas sistēmu apkalpojošā un 

tehniskā personāla apmācība” – 2 VRS amatpersonas. 

4. Komunikācija ar sabiedrību 

2012.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 494 relīzes (2011.gadā – 484) 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. 

VRS Galvenās un teritoriālo pārvalžu robežsargi piedalījās tādās Vislatvijas akcijās kā 

Ēnu diena, Lielā talka, Eiropas dārza svētki, Atvērto durvju diena un Donoru diena. 

Aizvadītajā gadā Valsts robežsardze sadarbībā ar Rīgas Latviešu biedrības Tautas 

dzīvā spēka pētīšanas centru un Dāmu komitejas pārstāvēm organizēja „Ozolu stādīšanas” 

pasākumu uz Latvijas-Igaunijas robežas, savukārt Drošības policijas Pretterorisma centra 

pārstāvju organizētajā IeM komunikatoru savstarpējās sadarbības formāta „Dialogs” ietvaros 

tika nolasītas 2 lekcijas par „VRS sadarbību ar žurnālistiem” RSU un LU Komunikācijas 

zinātņu fakultātes studentiem - topošajiem žurnālistiem.  

2012.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 
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komandiera L. Bolšteina piemiņai (5.februārī un 21.jūnijā), Masļenku traģēdijā kritušajiem 

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

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; 

 Nodrošināt efektīvas iestādes struktūras izveidi realizējot atbalsta funkciju (nekustamā 

īpašuma uzturēšana, informācijas tehnoloģiju sistēmu uzturēšana) nodošanu IeM IC un 

NVA; 

 Nodrošināt EUROSUR Nacionālā koordinācijas centra darbību un sistēmas darbības 

turpmāko attīstību; 

 Realizēt pasākumu kompleksu Valsts robežsardzes kārtējās Šengenas Acquis 

atbilstības novērtēšanai; 

 Pilnveidot dienesta organizāciju robežpārbaužu un robežuzraudzības jomā atbilstoši 

ārējā regulējuma aktuālajām izmaiņām; 

 Nodrošināt Valsts robežsardzes efektīvu dalību FRONTEX kopējās operācijās; 

 Nodrošināt personāla motivācijas sistēmas efektīvu darbību pieejamo resursu ietvaros; 

 Paaugstināt korupcijas apkarošanas un korupcijas risku mazināšanas pasākumu 

realizācijas efektivitāti. 
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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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