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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 
2015.gadā. 

Analizējot Valsts robežsardzes darbību iepriekšējā 
gadā, varam secināt, ka esam strādājuši atbilstoši 
izvirzītajiem mērķiem, esam veiksmīgi īstenojuši 
nospraustās prioritātes un pamatfunkciju izpildi – 
nodrošinājuši valsts robežas apsardzības sistēmu 

atbilstoši Eiropas Savienības ārējām robežām izvirzītajām prasībām. 

Pērn Valsts robežsardze ar tiem pašiem spēkiem un līdzekļiem kā 2014.gadā, ar to pašu 
robežsargu skaitu kā 2014.gadā ir spējusi realizēt savus uzdevumus un aizturēt trīs reizes 
vairāk valsts robežu nelikumīgi šķērsojušas personas. Tas, neapšaubāmi, liecina par 
robežsargu augsto sagatavotību un profesionalitāti, veicot dienesta pienākumus. 

Valsts robežsardzes sistēma un tās efektivitāte sevi attaisno, taču to ierobežo vairāki apstākļi. 
2015.gadā esam guvuši apliecinājumu politiskai izpratnei par nepieciešamību iekārtot 
robežjoslu, nodrošināt pietiekamu skaitu robežsargu, kuri spēs šo robežjoslu apsekot, 
konstatējot pārkāpuma pazīmes, kā arī nodrošināt tehniskos līdzekļus tajos robežas posmos, 
kuros Valsts robežsardze nespēs nodrošināt fizisku robežsargu klātbūtni. Vēl jo vairāk, 
2015.gadā esam guvuši valdības atbalstu, piešķirot papildus finanšu līdzekļus, un esam 
uzsākuši Latvijas – Krievijas robežjoslas iekārtošanu.  

Iepriekšējā gadā bez ievērības nav palikusi arī preču nelikumīgas pārvietošanas pāri valsts 
robežai apkarošana, kā arī amatnoziegumu izskaušana Valsts robežsardzē. 

Lepni varam būt arī par Valsts robežsardzes panākumiem starptautiskajā arēnā, proti, par 
atbalsta sniegšanu citām Eiropas Savienības dalībvalstīm robežas kontrolē, par attiecību 
stiprināšanu ar trešajām valstīm un atbalsta sniegšanu to attīstībā, un protams, par 
rezultatīvu dalību FRONTEX aģentūras organizētajās kopējās operācijās, galvenokārt uz 
Grieķijas – Turcijas robežām. 

Kopumā savā darbībā 2015.gadā esam mērķtiecīgi un efektīvi izmantojuši  mūsu rīcībā esošos 
resursus un līdzekļus. 

 
 

Valsts robežsardzes priekšnieks 
ģenerālis           N. Garbars
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1. Pamatinformācija 

1.1. Valsts robežsardzes juridiskais statuss un funkcijas 

Valsts robežsardze ir iekšlietu ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde. 
Valsts robežsardzes darbības tiesisko pamatu, uzdevumus, funkcijas un kompetenci, kā arī 
robežsargu pienākumus un tiesības nosaka Robežsardzes likums. 

Robežsardze ir bruņota, un tās funkcijas ir valsts robežas neaizskaramības 
nodrošināšana un nelegālās migrācijas novēršana.  

1.2. Valsts robežsardzes darbības virzieni un mērķi, īstenotā budžeta programma 

Valsts robežsardze savu darbību pārskata gadā veic budžeta programmā 10.00.00 
„Valsts robežsardzes darbība”. 

Valsts robežsardzes darbības virzieni: 
1. Latvijas Republikas valsts robežas atrašanās vietas nemainīguma nodrošināšana, 
robežbūvju, valsts robežas, valsts robežas joslas un robežpārejas punktu uzturēšana, 
darbības virziena mērķi: 

1.1. Apsargāt valsts robežu, robežzīmes un citas robežbūves, novērst jebkuru mēģinājumu 
nelikumīgi mainīt valsts robežas atrašanās vietu apvidū.   
1.2. Uzturēt valsts robežu, valsts robežas joslu un robežpārejas punktus. 
1.3. 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. 

2. Latvijas Republikas valsts robežas uzraudzība, robežpārbaužu veikšana, imigrācijas 
kontrole, ārzemnieku atgriešana un darbības ar patvēruma meklētājiem, darbības virziena 
mērķi: 

2.1. Nodrošināt Latvijas Republikas valsts robežas uzraudzību, robežpārbaužu 
veikšanu, nelegālās imigrācijas novēršanu, darbību ar patvēruma meklētājiem veikšanu, 
noziedzīgu nodarījumu novēršanu, atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un 
Eiropas Savienības noteiktajām prasībām. 
2.2. Nepieļaut preču pārvietošanu pāri valsts robežai ārpus šim nolūkam noteiktajām 
vietām vai citā nelikumīgā veidā. 
2.3. Uzturēt un attīstīt valsts robežas apsardzības sistēmu, atbilstoši Eiropas 
Savienības ārējām robežām izvirzītajām prasībām, izpildot Šengenas līguma nosacījumus. 
2.4. Veicināt starpvalstu sadarbību pārrobežu noziedzības apkarošanā, kā arī veicināt 
sadarbību ar nevalstiskajām un starptautiskajām organizācijām nelegālās imigrācijas 
apkarošanas jomā. 
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3. Dokumentu autentiskuma noteikšana, dokumentu tehniskā ekspertīzes un personu 
daktiloskopiskās identifikācijas ekspertīzes veikšana, darbības virziena mērķis: 

3.1. Vispusīgas un kvalitatīvas ekspertīzes gaitā noskaidrot faktus, kas ir nozīmīgi Valsts 
robežsardzes kompetencē esošu lēmumu pieņemšanai. 
3.2. Sniegt objektīvus un zinātniski pamatotus tiesu eksperta atzinumus, nodrošinot 
pierādīšanas līdzekļus Valsts robežsardzes veiktajās procesuālajās darbībās. 
3.3. Nodrošināt konsultatīvi metodisku atbalstu Valsts robežsardzes amatpersonām 
aizdomas izraisošu dokumentu autentiskuma pārbaudē un personu identitātes 
noskaidrošanā. 
3.4. Veidot un aktualizēt Dokumentu paraugu informācijas sistēmas un Automatizēto 
pirkstu nospiedumu identifikācijas sistēmas saturu, nodrošinot minēto sistēmu 
pielietošanu Valsts robežsardzes funkciju efektīvai izpildei. 

4. Operatīvā darbība, kā arī izmeklēšanas pirmstiesas procesā veikšana Kriminālprocesa 
likumā noteiktās kompetences ietvaros, darbības virziena mērķi: 

4.1. Nepieļaut valsts robežas nelikumīgu šķērsošanu ar ceļošanai nederīgiem 
dokumentiem vai ārpus valsts robežas šķērsošanai paredzētajām vietām, vai personas 
nelikumīgu uzturēšanos valstī. 
4.2. Operatīvās uzskaites lietu un kriminālprocesu ietvaros noskaidrot valsts robežas 
drošību apdraudošo noziedzīgu nodarījumu izdarījušās personas un iegūt pierādījumus šo 
personu saukšanai pie kriminālatbildības. 
4.3. Veikt informācijas uzkrāšanu un apstrādāšanu noziedzības novēršanas un 
apkarošanas jomā, pilnveidojot informācijas uzkrāšanas sistēmu, atbilstoši ārējiem 
normatīvajiem aktiem.  
4.4. Veicināt Valsts robežsardzes kriminālizmeklēšanas struktūrvienību sadarbību ar citām 
tiesību aizsardzības un drošības iestādēm, kā arī starpvalstu sadarbību pārrobežu 
noziedzības apkarošanā. 

5. Valsts robežsardzes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm izglītošana un 
profesionālā sagatavošana, darbības virziena mērķis ir ar pēctecīgas profesionālās izglītības 
politikas īstenošanu un kvalifikācijas paaugstināšanas programmu īstenošanu, sekmēt Valsts 
robežsardzes amatpersonu kompetences kāpumu, vienlaicīgi nodrošinot Valsts 
robežsardzes funkciju izpildes kvalitātes pieaugumu. 
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1.3. Valsts robežsardzes struktūra 

 
 

1.4. Pārskata gada galvenie uzdevumi 

1. Nodrošināt robežas nelikumīgās šķērsošanas un nelegālās imigrācijas apdraudējuma 
veidam un apjomam atbilstošu dienesta organizāciju un pamatfunkciju izpildi pieejamo 
resursu ietvaros. 

2. Nodrošināt Latvijas Republikas valsts robežas integrētas pārvaldības koncepcijas un IeM 
darbības stratēģijas 2013.–2015.gadam ietverto pasākumu realizāciju. 

3. Realizēt Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas robežjoslas 
infrastruktūras izveidošanas pasākumus, veikt nepieciešamos pasākumus (iepirkums, likuma 
grozījumi, MK noteikumi) LR – KF robežas joslas iekārtošanai. 

4. Turpināt Valsts robežsardzes efektīvu dalību FRONTEX kopējās operācijās un 
starptautiskajās misijās. 

5. Turpināt iekšējās kontroles sistēmas stiprināšanu ar mērķi paaugstināt korupcijas 
apkarošanas un korupcijas risku mazināšanas pasākumu realizācijas efektivitāti. 

6. Nodrošināt Valsts robežsardzes tehniskā nodrošinājuma un mobilitātes uzlabošanu, aktīvi 
piesaistot un efektīvi realizējot ES struktūrfondu projektus. 

7. Paaugstināt robežuzraudzības efektivitāti. 

8. Nodrošināt robežpārbaudēs iesaistītā personāla kvalifikācijas paaugstināšanu. 
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9. Pastiprināt dienesta organizācijas un uzdevumu izpildes kontroli. 

10. Nodrošināt dienesta kinoloģijas attīstības pasākumu realizāciju. 

11. Nodrošināt ES finansētā projekta “Robežu pārvaldības programma Centrālajā Āzijā 
9.posms” pasākumu realizāciju. 

 

2. Finanšu resursi un Valsts robežsardzes darbības rezultāti 

2.1. Valsts budžeta finansējums un tā izlietojums 

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) 34 320 135 40 115 380 38 898 105 

1.1. dotācijas 32 876 760 36 875 848 35 766 970 

1.2. maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 1 398 085 3 185 070 3 079 497 

1.3. ārvalstu finanšu palīdzība    

1.4. ziedojumi un dāvinājumi    

1.5. transferti 45 290 54 462 51 638 

2 Izdevumi (kopā) 34 519 855 40 190 578 38 967 118 

2.1. uzturēšanas izdevumi (kopā) 34 346 355 37 706 895 37 611 286 

2.1.1. kārtējie izdevumi 34 301 204 37 636 631 37 549 550 

2.1.2. procentu izdevumi    

2.1.3. subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti  3 776 3 776 

2.1.4. kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā 
un starptautiskā sadarbība  

   

2.1.5. uzturēšanas izdevumu transferti 45 151 66 488 57 960 

2.2. izdevumi kapitālieguldījumiem 173 500 2 483 683 1 355 832 

F00000000 Finansēšana 199 720 75 198 69 013 

 
Valsts robežsardzes izdevumu izpilde pārskata periodā sastāda 38 967,1 tūkst. euro, 

palielinājums, salīdzinot ar iepriekšējā gada pārskata periodu, sastāda  4 447,3 tūkst. euro, 
tajā skaitā izmaiņas:  

Ilgtermiņa saistības: 371 454 euro 

371 454 euro – palielināti izdevumi ilgtermiņa saistību pasākumam „Latvijas 
Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas demarkācija” (371 454 euro izdevumiem 
pamatkapitāla veidošanai). 

 



 

                       VALSTS ROBEŽSARDZES GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS 2015 
 

 
 

 
 
 

8 
 

Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām/apakšprogrammām: 

 432 527 euro – palielināti izdevumi, sakarā ar līdzekļu pārdali no Finanšu ministrijas 
budžeta programmas 33.00.00 un apakšprogrammas 41.13.00., lai nodrošinātu 
robežšķērsošanas vietas "Vientuļi"  aprīkojuma iegādi, uzturēšanas un darbinieku atlīdzības 
(33 amata vietas) izdevumu segšanu, saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 29.jūlijā sēdē  
nolemto (prot.Nr.41 22.§ 5.1.punkts) (222 278 euro izdevumiem atlīdzībai, tai skaitā 171 403 
euro izdevumiem atalgojumam, 18 159 euro izdevumiem precēm un pakalpojumiem, 192 
090 euro kapitāliem izdevumiem). 

 183 376 euro – palielināti izdevumi Valsts robežsardzes materiāltehniskās bāzes 
pilnveidošanai 2015.gadā (8723 euro izdevumiem precēm un pakalpojumiem, 174 653 euro 
izdevumiem pamatkapitāla veidošanai). 

 368 726 euro – palielināti izdevumi, lai nodrošinātu videonovērošanas un tehnisko 
uzraudzības sistēmu remontu un darbību (t.sk. 124 403 euro izdevumiem precēm un 
pakalpojumiem, 244 323 euro kapitāliem izdevumiem). 

 120 000 euro – palielināti izdevumi, lai nodrošinātu Valsts robežsardzes amatpersonu ar 
speciālajām dienesta pakāpēm ar formas tērpiem un speciālo ekipējumu, saskaņā ar 
Ministru kabineta 2014.gada 18.martā sēdē nolemto (prot. Nr. 17 44.§ 19. punkts) (120 000 
euro izdevumiem precēm un pakalpojumiem). 

 217 210 euro – palielināti izdevumi atlīdzībai, jo salīdzinoši ar iepriekšējo gadu pieaudzis 
faktiski nodarbināto personu skaits, kā arī ņemot vērā, ka 2015.gada sākumā izmaksāta 
atlīdzība par iepriekšējo periodu (ņemot vērā minimālās algas pieaugumu un mēnešalgu 
izlīdzināšanas ietvaros piešķirto papildfinansējumu), izmaksāti atlaišanas pabalsti 
amatpersonām ar SDP amatu pārveidošana par darbinieku amatiem rezultātā, kas nodrošina 
atbalsta funkcijas veikšanu  (tai skaitā 273 044 euro izdevumiem atalgojumam). 

 14 214 euro – salīdzinoši ar iepriekšējo gadu tika samazināti kapitālie izdevumi, kas 
saistīti ar izmaiņām VRS gaisa kuģu un kuģošanas līdzekļu uzturēšanas un ekspluatācijas 
plānos  2015.gadā. 

 56 299 euro – salīdzinoši ar iepriekšējo gadu tika palielināti kapitālie izdevumi, kas saistīti 
ar izmaiņām VRS kuģošanas līdzekļu uzturēšanas un ekspluatācijas  plānos 2015.gadā.  

 3 776 euro – salīdzinoši ar iepriekšējos gadu tika palielināti izdevumi subsīdijām un 
dotācijām, lai nodrošinātu  līguma par sabiedriskas nozīmes pakalpojumu sniegšanas saistību 
(sabiedriski svarīgu funkciju veikšanas atbalsta nodrošināšana) uzlikšanu sabiedrībai ar 
ierobežotu atbildību "Ventspils lidosta" izpildi  (FM rīkojums Nr.476, 27.11.2015). 

 7 089 euro – salīdzinoši ar iepriekšējo gadu tika samazināti  izdevumi transfertiem, 
sakarā ar viena studējošā eksmatrikulēšanu no Rēzeknes augstskolas. 
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 137 117 euro – izdevumu samazinājums  pārskata periodā, salīdzinoši ar iepriekšējo 
gadu, veidojās no mazāk apgūtiem līdzekļiem – sakaru pakalpojumu, iekārtu, inventāra un 
aparatūras remonta, tehniskās apkalpošanas (137 117 euro izdevumiem precēm un 
pakalpojumiem). 

 36 504 euro – izdevumu palielinājums  pārskata periodā salīdzinoši ar iepriekšējo gadu, 
lai nodrošinātu Valsts robežsardzes un Valsts robežsardzes koledžas vajadzības (36 504 euro 
izdevumiem pamatkapitāla veidošanai). 

 1 547 789 euro – izdevumu palielinājums pārskata periodā sakarā ar FRONTEX aģentūras 
kopējām operācijām. Salīdzinoši ar iepriekšējā gada pārskata periodu FRONTEX aģentūra  
palielinājusi operacionālas aktivitātes, iesaistot tehnisko aprīkojumu (helikopterus, kuterus) 
uz ES ārējām robežām (Vidusjūras reģions (Grieķija, Itālija)), kā arī lai Rēzeknes Augstskola 
nodrošinātu 36 Eiropas Savienības dalībvalstu un Šengenas asociēto valsts robežsardzes 
institūciju amatpersonu apmācību  (1 419 253 euro izdevumiem precēm un pakalpojumiem, 
108 639 euro izdevumiem pamatkapitāla veidošanai, 19 898 euro uzturēšanas izdevumu 
transfertiem). 

 6 794 euro – izdevumu samazinājums  pārskata periodā salīdzinoši ar iepriekšējo gadu, 
lai nodrošinātu Ceļu satiksmes negadījumu novēršanas pasākumus (FM rīkojums Nr.178, 
22.04.2015.) (t.sk. izdevumu samazinājums 11 132 euro izdevumiem precēm un 
pakalpojumiem, izdevumu palielinājums  4 338 euro izdevumiem pamatkapitāla veidošanai).  

 155 760 euro – izdevumu palielinājums  pārskata periodā salīdzinoši ar iepriekšējo gadu, 
lai nodrošinātu tulka pakalpojumus procesuālo darbību veikšanas laikā personai, kurai ir 
tiesības uz aizstāvību, ja tā neprot valsts valodu saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 
8.augusta protokola Nr.43, 11.§ 9.punktu un tulka pakalpojumus, lai nodrošinātu piespiedu 
izraidīšanas procesus  (155 760 euro preces un pakalpojumiem). 

 77 288 euro – izdevumu palielinājums  pārskata periodā salīdzinoši ar iepriekšējo gadu, 
lai nodrošinātu kurināmā iegādi apkures sezonā Valsts robežsardzes koledžai un Aviācijas 
pārvaldei (77 288 euro izdevumiem precēm un pakalpojumiem). 

 4 037 euro – izdevumu palielinājums pārskata periodā, lai nodrošinātu pasākumu 
“Gruzijas un Moldovas Republikas Robežpolicijas un Patruļpolicijas kapacitātes stiprināšana 
kinoloģijas jomā” (transferti) (2 451 euro izdevumiem atlīdzībai, tai skaitā 1 983 euro 
izdevumiem atalgojumam, 1 586 euro izdevumiem precēm un pakalpojumiem). 

 3 500 euro – izdevumu samazinājums salīdzinoši ar iepriekšēja gada  pārskata periodu, 
lai nodrošinātu pasākumu “Atbalsts Azerbaidžānas Republikas Migrācijas dienesta 
darbinieku profesionālai izaugsmei” (3 500 euro izdevumiem atlīdzībai, tai skaitā 2 831 euro 
izdevumiem atalgojumam). 
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2.2. Darbības stratēģijā plānotās budžeta programmas ietvaros finansētās galvenās 
aktivitātes un to mērķi, plānotie darbības rezultāti, kā arī rezultātu izpildes analīze 

un valsts budžeta līdzekļu izlietojuma efektivitātes izvērtējums 

Budžeta programmas 10.00.00 "Valsts robežsardzes darbība" aktivitātes: 
 
 Apsargāt valsts robežu, robežzīmes un citas robežbūves, novērst jebkuru mēģinājumu 
nelikumīgi mainīt valsts robežas atrašanās vietu apvidū. 
 Uzturēt valsts robežu, valsts robežas joslu un robežpārejas punktus. 
 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 Latvijas Republikas valsts robežas uzraudzību, robežpārbaužu veikšanu, 
nelegālās imigrācijas novēršanu, darbību ar patvēruma meklētājiem veikšanu, noziedzīgu 
nodarījumu novēršanu, atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un Eiropas 
Savienības noteiktajām prasībām. 
 Nepieļaut preču pārvietošanu pāri valsts robežai ārpus šim nolūkam noteiktajām vietām 
vai citā nelikumīgā veidā.  
 Veicināt starpvalstu sadarbību pārrobežu noziedzības apkarošanā, kā arī veicināt 
sadarbību ar nevalstiskajām un starptautiskajām organizācijām nelegālās imigrācijas 
apkarošanas jomā. 
 Vispusīgas un kvalitatīvas ekspertīzes gaitā noskaidrot faktus, kas ir nozīmīgi Valsts 
robežsardzes kompetencē esošu lēmumu pieņemšanai. 
 Sniegt objektīvus un zinātniski pamatotus tiesu eksperta atzinumus, nodrošinot 
pierādīšanas līdzekļus Valsts robežsardzes veiktajās procesuālajās darbībās. 
 Nodrošināt konsultatīvi metodisku atbalstu Valsts robežsardzes amatpersonām 
aizdomas izraisošu dokumentu autentiskuma pārbaudē un personu identitātes 
noskaidrošanā. 
 Veidot un aktualizēt Dokumentu paraugu informācijas sistēmas un Automatizēto pirkstu 
nospiedumu identifikācijas sistēmas saturu, nodrošinot minēto sistēmu pielietošanu Valsts 
robežsardzes funkciju efektīvai izpildei. 
 Nepieļaut valsts robežas nelikumīgu šķērsošanu ar ceļošanai nederīgiem dokumentiem 
vai ārpus valsts robežas šķērsošanai paredzētajām vietām, vai personas nelikumīgu 
uzturēšanos valstī. 
 Operatīvās uzskaites lietu un kriminālprocesu ietvaros noskaidrot valsts robežas drošību 
apdraudošo noziedzīgu nodarījumu izdarījušās personas un iegūt pierādījumus šo personu 
saukšanai pie kriminālatbildības. 
 Veikt informācijas uzkrāšanu un apstrādāšanu noziedzības novēršanas un apkarošanas 
jomā, pilnveidojot informācijas uzkrāšanas sistēmu, atbilstoši ārējiem normatīvajiem 
aktiem. 
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 Veicināt Valsts robežsardzes kriminālizmeklēšanas struktūrvienību sadarbību ar citām 
tiesību aizsardzības un drošības iestādēm, kā arī starpvalstu sadarbību pārrobežu 
noziedzības apkarošanā. 
 Ar pēctecīgas profesionālās izglītības politikas īstenošanu un kvalifikācijas 
paaugstināšanas programmu īstenošanu, sekmēt Valsts robežsardzes amatpersonu 
kompetences kāpumu, vienlaicīgi nodrošinot Valsts robežsardzes funkciju izpildes kvalitātes 
pieaugumu. 
 
Budžeta programmas 10.00.00 "Valsts robežsardzes darbība" darbības rezultāti un 
rezultatīvie rādītāji: 

Darbības rezultāts Rezultatīvais rādītājs 

Rezultatīvā 
rādītāja 

pārskata gada 
plāns 

Rezultatīvā 
rādītāja 
pārskata 

perioda izpilde 

Veiktas 
robežpārbaudes 

Personu robežpārbaužu skaits   4 850 000 3 907 002 

Automašīnu robežpārbaužu skaits   1 800 000 1 194 957 

Vilcienu robežpārbaužu skaits   33 000 30 140 

Peldošo līdzekļu robežpārbaužu skaits  11 000 10 996 

Robežpārbaudēs un imigrācijas kontrolē 
atklāto un novērsto viltotu dokumentu 
izmantošanas skaits 

65 62 

Valstī  neielaisto ārzemnieku skaits, kas 
neizpilda ieceļošanas nosacījumus 

1950 802 

Ārzemnieku skaits, kas pārkāpuši 
uzturēšanās nosacījumus, kas konstatēti 
personām izceļojot no valsts 

1650 818 

Veikta robežuzraudzība Aizturēto nelegālo imigrantu uz „zaļās” 
robežas skaits 

55 463 

Realizēta imigrācijas 
kontrole 

Pārbaudīto personu skaits, veicot 
imigrācijas kontroli  valsts iekšienē 

110 000 39 797 

Pārbaudīto personu skaits, veicot 
imigrācijas kontroli  uz tranzītceļiem, ostās 
un lidostās 

180 000 194 388 

Atklāto un novērsto uzturēšanās 
nosacījumu pārkāpumu valsts iekšienē un 
uz tranzītceļiem skaits 

3900 3996 

Novērsta pārrobežu 
noziedzība 

Novērsto nelikumīgas preču pārvietošanas 
uz „zaļās” robežas mēģinājumu skaits 

25 10 

Aizturēto meklēšanā esošo personu skaits    95 206 
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Aizturēto meklēšanā esošo transporta 
līdzekļu skaits   

130 114 

Realizēta ārzemnieku 
atgriešana un veiktas 
darbības ar patvēruma 
meklētājiem 

Apstrādāto patvēruma pieprasījumu skaits 200 335 

Piespiedu kārtā izraidīto ārzemnieku skaits 45 427 

Izsniegto labprātīgās izbraukšanas rīkojumu 
skaits 

1850 980 

Veiktas dokumentu 
tehniskās izpētes un 
daktiloskopiskās 
identifikācijas 
ekspertīzes 

Veikto dokumentu autentiskuma 
noteikšanas ekspertīžu skaits 

300 224 

Veikto personu daktiloskopiskās 
identifikācijas ekspertīžu skaits 

10 17 

Veikta operatīvā 
darbība un izmeklēšana 
pirmstiesas procesā 

Prokuratūrai kriminālvajāšanai nosūtīto 
kriminālprocesu skaits 

85 127 

Realizēto operatīvās uzskaites lietu skaits 22 25 

Izglītotas amatpersonas  
robežkontroles un 
imigrācijas kontroles 
jomā 

Amatpersonu, kuras apguvušas 
profesionālās tālākizglītības programmu 
„Robežapsardze”, skaits 

 
100 

 
 

120 

Amatpersonu, kuras apguvušas 1.līmeņa 
profesionālās augstākās izglītības studiju 
programmu „Robežapsardze”, skaits 

 
40 

 
41 

Amatpersonu, kuras apguvušas 2.līmeņa 
profesionālās augstākās bakalaura izglītības 
studiju programmu „Robežapsardze”, 
skaits 

 
19 

 
17 

Apmācīti amatpersonas 
robežkontroles un 
imigrācijas kontroles 
jomā 

Amatpersonu, kuras apguvušas 
kvalifikācijas paaugstināšanas kursu 
programmas Valsts robežsardzes koledžā, 
skaits 

 
700 

 
1400 

Realizēta ārpus 
formālās izglītības 
sistēmas apgūtās 
profesionālās 
kompetences 
novērtēšana 

Amatpersonu, kurām novērtēta ārpus 
formālās izglītības sistēmas apgūtā 
profesionālā kompetence, skaits 

48 49 

 
Kopumā piešķirtais finansējums ir nodrošinājis Valsts robežsardzes funkciju veikšanu 

un darbības rezultātu sasniegšanu. 
No Valsts robežsardzes neatkarīgu iemeslu dēļ (ES valstu ekonomiskās sankcijas pret 

Krieviju, Krievijas rubļa vērtības kritums) samazinājās Krievijas Federācijas pilsoņu skaitu, kas 
ieceļoja Latvijas Republikā. Krievijas Federācijas embargo ES produkcijas ievešanai Krievijas 
Federācijā samazināja kravu pārvadājumus uz Krievijas Federāciju.  
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Neskatoties uz lielāku aizturēto nelegālo imigrantu skaitu, Latvijas Republika netiek 
uzskatīta par mērķa valsti. 

Parādījusies jauna tendence – Vjetnamas un Irākas pilsoņi pēc aizturēšanas par 
nelikumīgu “zaļās” robežas šķērsošanu pieprasa patvērumu Latvijas Republikā.  

Pieaudzis ar valsts robežas nelikumīgu šķērsošanu un personu nelikumīgu 
pārvietošanu pāri valsts robežai saistītu noziedzīgu nodarījumu apjoms. 

Vairāki darbības rezultātu rezultatīvie rādītāji nesasniedz plānotos, tomēr atsevišķu 
darbības rezultātu rezultatīvie rādītāji pārsniedz plānotos. No tā var secināt, ka piešķirtie 
valsts budžeta līdzekļi Valsts robežsardzes funkciju izpildei ir izlietoti efektīvi. 

 

2.3. Pārskata gadā īstenotās jaunās politikas iniciatīvas 

 21 802 euro – minimālās mēneša darba algas paaugstināšana līdz 360 euro un mēneša 
darba algas skalu minimuma korekcijai ar 2015.gada 1.janvāri saskaņā ar Ministru kabineta 
2014.gada 12.novembra sēdē nolemto (prot. Nr.62 2§, 2.punkts) (21 802 euro izdevumiem 
atlīdzībai, tai skaitā 17 641 euro izdevumiem atalgojumam). 

 393 925 euro – palielināti izdevumi atlīdzībai, lai nodrošinātu uz vienlīdzīgiem principiem 
balstītas atvaļinājuma pabalsta, atlaišanas (atvaļināšanas) pabalsta, prēmiju saskaņā ar 
ikgadējo darbības un tās rezultātu novērtējumu, veselības apdrošināšanas apmaksu, saskaņā 
ar Ministru kabineta 2014.gada 12.novembrī sēdē  nolemto (prot. Nr. 62 2§,  2. punkts) (393 
925 euro izdevumiem atlīdzībai, tai skaitā 80 614 euro izdevumiem atalgojumam). 

 362 025 euro – palielināti izdevumi, lai nodrošinātu  transportlīdzekļu uzturēšanu un 
remontu (autotransports, kuģi un gaisa kuģi), saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 
12.novembrī sēdē  nolemto (prot. Nr. 62 2§,  2. punkts) (362 025 euro izdevumiem precēm 
un pakalpojumiem). 

 215 952 euro – palielināti izdevumi, lai nodrošinātu amatpersonu ar speciālajām 
dienesta pakāpēm ar formas tērpiem un speciālajiem aizsargtērpiem (JPI), saskaņā ar 
Ministru kabineta 2014.gada 12.novembrī sēdē  nolemto (prot. Nr. 62 2§,  2. punkts) (208 
746 euro izdevumiem precēm un pakalpojumiem, 7 206 euro kapitāliem izdevumiem). 

 46 482 euro – palielināti izdevumi atlīdzībai, lai nodrošinātu Iekšlietu ministrijas 
padotībā esošo iestāžu ekspertu dalība Eiropas Savienības civilajās misijās 2015.gadā (Valsts 
robežsardzes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dalībai starptautiskajās misijās 
un operācijās Gruzijā), saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 22.novembrī sēdē nolemto 
(prot.Nr.64 11§,  1.2.apakšpunkts) (32 002 euro izdevumiem atlīdzībai, tai skaitā 25 893 euro 
izdevumiem atalgojumam, 13 439 euro izdevumiem precēm un pakalpojumiem, 1041 euro 
izdevumiem pamatkapitāla veidošanai). 
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2.4. Sadarbības partneru finansēto programmu un ārvalstu ieguldījumu programmu 
ietvaros īstenoto projektu rezultāti un līdzekļu izlietojums 

 

Projekts Plānotais 
finansējums 

EUR 

Apgūts 
2015.g. 

Rezultāti 

PATVĒRUMA, MIGRĀCIJAS UN INTEGRĀCIJAS FONDA PROGRAMMA 
2014. – 2020. GADAM (IeM izsludinātie konkursi) 

Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds 2014.–2020.gadam 

Nr. VRS/PMIF/2015/2 
„Atbalsts ārzemnieku 
atgriešanas pasākumu 
organizēšanā un 
pilnveidošanā 
(1.posms)” 

302786,00 129965,00 Projekta īstenošanas periods  no 01.10.2015 
līdz 30.06.2016. 
 
2015.gadā: 
- nodrošināta 159 aizturēto ārzemnieku 
piespiedu izraidīšana. 

Nr. VRS/PMIF/2015/1 
Aizturēto ārzemnieku 
uzņemšanas 
kapacitātes 
stiprināšana (1.posms)” 

180000,00 67115,97 Projekta īstenošanas periods  no 01.10.2015. 
līdz 30.04.2016. 
 
2015.gadā: 
- nodrošināta  291 ārzemnieku uzturēšana 
un identifikācija pasākumu organizēšana. 
 

SOLIDARITĀTES UN MIGRĀCIJAS PLŪSMU PĀRVALDĪBAS PAMATPROGRAMMA 
2007. – 2013. GADAM (IeM izsludinātie konkursi) 

Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogramma 2007.–2013.gadam 
Eiropas Atgriešanās fonda 2012.gada 2013.gada programma 

Nr.IA/VRS/EAF/2012/2
013/4 
„Atbalsts piespiedu 
izraidīšanas pasākumu 
organizēšanai un 
pilnveidošanai” 

372767,76 372767,76 Projekta īstenošanas periods  no 01.07.2013 
līdz 30.06.2015. 
 
2015.gadā: 
- nodrošināta 34 aizturēto ārzemnieku 
piespiedu izraidīšana. 

Eiropas Atgriešanās fonda 2013.gada programma 

Nr.IA/VRS/EAF/2013/1 
„Atgriešanās jomā 
iesaistīto Valsts 
robežsardzes 
darbinieku kapacitātes 
stiprināšana” 

226 893,00 
 

226 874,21 
 

Projekta īstenošanas periods  no 01.09.2013. 
līdz 31.05.2015. 
 
2015.gadā: 
- veikta 23 VRS amatpersonu angļu valodas 
apmācība un 26 VRS amatpersonas 
pilnveidojušas savas zināšanas un iemaņas 
konvojēšanas jomā (konvojnieku apmācības). 

Eiropas Bēgļu fonda 2012. un 2013.gada programma 
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Nr.IA/VRS/EBF/2012 
/2013/2 
„Valsts robežsardzes 
kapacitātes 
stiprināšana veicot 
darbības ar patvēruma 
meklētājiem” 

102 888,00 
 

102 682,25 Projekta īstenošanas periods  no 01.07.2013. 
līdz 30.06.2015. 
 
2015.gadā: 
- nodrošināta 197 patvēruma meklētāju 
uzturēšana un identifikācijas pasākumu 
organizēšana; 
- 1 patvēruma meklētājs  pārsūtīts uz 
atbildīgo dalībvalsti; 
- 20 VRS amatpersonām un 10 sadarbības 
institūciju amatpersonām tika veiktas 
apmācības "Patvēruma meklētāju 
intervēšanas plāns, intervēšana un rezultātu 
apkopošana". 

Eiropas Ārējo robežu fonda 2013. gada programma 

Nr.IA/VRS/EĀRF/2013/
4 "Robežuzraudzības 
mobilitātes 
uzlabošana". 

2806361,00 2803821,44 
 
(Projektam 
tika veikta  
finanšu 
korekcija 
7 519,42 
EUR 
apmērā, kas 
tika 
samaksāta 
no VRS 
budžeta) 

Projekta īstenošanas periods  no 01.09.2013. 
līdz 30.06.2015. 
 
2015.gadā: 
- iegādāts degvielas vedējs – 1 gab. (2015.g. 
maijs);                
- iegādātas klātbūtnes uztveršanas sistēmas 
(40 sensori un 19 planšetdatori) (2015.jūnijs).  
 

Eiropas Ārējo robežu fonda 2012. un 2013.gada programma 

Nr.IA/VRS/EĀRF/2012/
2013/7 
„Esošās Valsts 
robežsardzes "zaļās 
robežas" kontroles 
sistēmas attīstība un 
integrācija Eiropas 
robežu novērošanas 
sistēmā (EUROSUR)".                                

1102056,00 1102056,00 Projekta īstenošanas periods  no 01.07.2012. 
līdz 30.06.2015. 
 
2015.gadā: 
- iegādāts, izveidots un testēts informācijas 
apstrādes un vadības aprīkojums (mezgls). 

Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas 2007. – 2013.gadam Ārējo 
robežu fonda ietvaros (Kopienas aktivitātes) 

Nr.HOME/2012/EBFX/C
A/2022  

205396,00 
 

120896,71 
 

Projekta īstenošanas periods  no 01.07.2014. 
līdz 01.07.2016. 
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„Latvijas Republikas, 
Lietuvas Republikas un 
Igaunijas Republikas 
imigrācijas sakaru 
virsnieku punkta 
attīstības turpināšana 
Krievijā”    

2015.gadā: 
- attīstīts Imigrācijas sakaru virsnieka punkts 
Krievijā. 
 

Nr.HOME/2012/EBFX/C
A/2013  
„Latvijas Republikas, 
Lietuvas Republikas un 
Igaunijas Republikas 
imigrācijas sakaru 
virsnieku punkta 
attīstības turpināšana 
Gruzijā un Baltkrievijā”                    

357414,00 291799,22 Projekta īstenošanas periods  no 
02.01.2014. līdz 02.01.2016. 
 
2015.gadā: 
- attīstīts Imigrācijas sakaru virsnieka punkts 
Gruzijā un Baltkrievijā. 

Nr.HOME/2012/EBFX/C
A/2015 
„Baltijas valstu 
informācijas apmaiņas 
mehānisms" (BSIEG)” 

915139,00 281782,40 Projekta īstenošanas periods  no 
01.06.2014. līdz 01.06.2016. 
 
2015.gadā: 
- izveidota  video–siena (platekrāna 
monitoru un speciālās programmatūras 
piegāde un uzstādīšana); 
- turpināts darbs pie iepirkuma “Baltijas 
informācijas apmaiņas mehānisma 
izveidošana” dokumentācijas izstrādes. 
 

Eiropas Savienības programmas Erasmus+  projektu īstenošanas nodrošināšana 

2014–1–LV01_KA103–
000006 
ERASMUS+ Programma 
,,Personu mobilitāte 
augstākās izglītības 
sektorā" 
 
Pasniedzēju un 
personāla apmācības 
mobilitātes 
(izpildītājs Valsts 
robežsardzes koledža) 

2920,00 2612,73 Projekta īstenošanas beigu termiņš 
30.09.2015. 
 
2015.gadā: 
- 2 VRK pasniedzēji nodrošināja nodarbības  
M. Romeris Lietuvas Universitātē. 

2014–1–LV01–KA202–
000487 

124300,00 77790,75 Projekta īstenošanas beigu termiņš 
31.08.2016. 
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ERASMUS+ 
Programma, 
STRATĒĢISKĀS 
PARTNERĪBAS 
PROJEKTS 
 
Stratēģiskā partnerība 
angļu valodas mācību 
līdzekļa izstrādē 
robežsargiem 
(izpildītājs Valsts 
robežsardzes koledža) 

2015.gadā: 
- organizēta sanāksme VRS Daugavpils, 
Ludzas un Viļakas pārvalžu amatpersonām, 
kuras pilda pienākumus autoceļu 
robežšķērsošanas vietās; 
- rīkota starptautiskā sanāksme Lietuvas 
Republikas Iekšlietu ministrijas Robežsargu 
skolā (Medininkai).  Sanāksmes laikā tika 
turpināts darbs pie mācību līdzekļa izstrādes; 
- turpināts darbs pie mācību līdzekļa 
izstrādes nacionālajā līmenī, t. sk. ierakstīti 
mācību līdzekļa audio un video ieraksti; 
- organizēta starptautiskā sanāksme Valsts 
robežsardzes koledžā. 

2015–1–LV01–KA103–
013135 un  
2015–1–LV01–KA103–
013135–LV 
ERASMUS+ Programma  
Personu mobilitāte 
starp programmas 
valstīm augstākās 
izglītības sektorā. 
 
Pasniedzēju un 
personāla apmācības 
mobilitātes 
(izpildītājs Valsts 
robežsardzes koledža) 

2578,00 1897,60 Projekta īstenošanas beigu termiņš 
30.09.2016. 
 
2015.gadā: 
- izsludināta pieteikšanās 1 personāla un 3 
docētāju mobilitātēm, norit mobilitāšu 
organizēšanas pasākumi. 

NPHE–2014/10360 
„Strengthening the 
efficiency of border 
guards training",  
Nordplus 
 
Pasniedzēju mobilitātes 
(izpildītājs Valsts 
robežsardzes koledža) 

1370,00 1370,00 Projekta īstenošanas beigu termiņš 
01.10.2015. 
 
2015.gadā: 
- tika izmaksātas stipendijas pasniedzējiem 
pēc Nordplus projekta vadlīnijās noteiktajām 
likmēm. 

NPHE–2015/10076 
,,Topicalities in 
implementing border 
surveillance activities", 
Nordplus. 

1370,00 1370,00 Projekta īstenošanas beigu termiņš 
30.09.2016. 
 
2015.gadā: 
- parakstīts līgums starp Valsts robežsardzes 
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Pasniedzēju mobilitātes 
(izpildītājs Valsts 
robežsardzes koledža) 

koledžu un CIMO (Starptautiskās mobilitātes 
centru Somijā);  
- notikuši mobilitātes organizēšanas darbi – 
finanšu līgumu gatavošana, parakstīšana, 
brauciena plānošana; 
-  organizēts 2 VRK pasniedzēju mobilitātes 
brauciens uz Somijas krasta apsardzes 
akadēmiju. 

Valsts budžeta programma 07.00.00 „ Attīstības sadarbības projekti un starptautiskā palīdzība” 

Nr.44 
„Gruzijas Republikas 
Robežpolicijas un 
Patruļpolicijas 
kapacitātes 
stiprināšana kinoloģijas 
jomā”. 
(izpildītājs Valsts 
robežsardzes koledža) 

15745,96 13918,24 Projekta īstenošanas beigu termiņš 
30.11.2015. 
 
2015.gadā: 
- īstenots apmācību seminārs Gruzijas 
Republikas robežpolicijas un Patruļpolicijas 
kinologiem; 
- iegādātie divi suņi nodoti Gruzijas 
Republikas Robežpolicijai un Patruļpolicijai; 
- iegādāts un nodots suņu uzturēšanai un 
apmācībai paredzētais inventārs. 

Nr.45 
„Moldovas Republikas 
Robežpolicijas 
kapacitātes 
stiprināšana kinoloģijas 
jomā”. 
(izpildītājs Valsts 
robežsardzes koledža) 

8716,04 7906,03 Projekta īstenošanas beigu termiņš 
30.11.2015. 
 
2015.gadā: 
- realizētas 3 Moldovas Republikas 
Robežpolicijas kinologu apmācības. 

67.06.00 Pamatprogramma "Drošība un brīvību garantēšana" projektu un pasākumu īstenošana 
(2007–2013) 

HOME/20l2/ISEC/AG/P
NR/4000004443 
"Pasažieru datu reģistra 
(PDR) sistēmas izveide 
Latvijā" 

4893115,00 2660096,00 Projekta īstenošanas beigu termiņš 
02.06.2016. 
 
2015.gadā: 
- veikta līdzdarbība PDR normatīvo aktu 
paketes virzībā – PDR likumprojekta un 
grozījumu likumā "Par aviāciju" izstrāde; 
- veikta analīze ar PDR saistītajā ES līmeņa 
projekta (kā FRONTEX) darbā u.c. 
- notiek iepirkuma (PDR aprīkojuma iegāde; 
PDR tehniskā risinājuma izstrāde; nacionālo 
informācijas sistēmu un reģistru 
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pilnveidošana datu apmaiņas nodrošināšanai 
ar PDR; ) procedūras;  
- tiek īstenota  PDR tehniskā risinājuma 
izstrāde (7.aktivitāte). 

67.13.00 Pamatprogramma Eiropas Savienības robežu pārvaldības programmas Centrālāzijā projektu 
un pasākumu īstenošana 

DCI–ASIE/2015/358–
348 
”Border Management 
in Central Asia – Phase 
9 (BOMCA 9)” 
("Robežu pārvaldības 
Centrālajā Āzijā – 9.fāze 
(BOMCA 9)”) 
 

4954784,93 15569380,0 Projekta īstenošanas periods no 
15.06.2015.līdz 15.06.2018. 
 
2015.gadā: 
- organizēta BOMCA 9 starpinstitūciju darba 
grupas sanāksme (projekta pieteikuma 
izstrādes saskaņošanai); 
- organizēta BOMCA 9 Konsorcija partneru 
sanāksme (projekta pieteikuma 
saskaņošanai); 
- starp Eiropas Savienības pārstāvniecību 
Kirgizstānas Republikā un Latvijas Republikas 
Valsts robežsardzi parakstīts Granta līgums 
No DCI–ASIE/2015/358–348: „Robežu 
pārvaldība Centrālajā Āzijā – 9.fāze (BOMCA 
9)”, saskaņā ar kuru uzsākta projekta 
pasākumu ieviešana; 
- organizēta vizīte uz Kirgizstānu ar mērķi 
piedalīties tikšanās ar Kirgizstānas Ārlietu 
ministrijas, Eiropas Savienības 
pārstāvniecības Kirgizstānā un citu projekta 
īstenošanā ieinteresēto iestāžu pārstāvjiem. 
- realizētas novērtēšanas misijas mērķa 
valstīs Centrālajā Āzijā; 
- parakstīta Vienošanās (Consortium 
Agreement) par dalību BOMCA 9 projektā; 
- Kirgizstānas Republikā (Biškekā) 
organizēta projekta atklāšanas konference; 
- Kirgizstānas Republikā (Biškekā) 
organizēta Vadības grupas sanāksme, kuras 
laikā prezentēti projekta mērķi un pasākumu 
plāns 2016.gadam; 
- izstrādāts aktivitāšu plāns 2016. 
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2.5. Būtiskākie pakalpojumi, uzlabojumi pakalpojumu pieejamības un kvalitātes 
nodrošināšanā 

1. Speciālās caurlaides  

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.  

Valsts robežsardze izsniedz pastāvīgās un terminētās speciālās caurlaides. Lai 
saņemtu speciālo caurlaidi personai ar iesniegumu jāgriežas  jebkurā Valsts robežsardzes 
struktūrvienībā, savukārt pakalpojuma pieejamības un kvalitātes paaugstināšanas nolūkos 
caurlaidi var pieprasīt un saņemt arī izmantot e–pakalpojumu ,,Pierobežas joslas speciālo 
caurlaižu un reģistrācijas izziņu pieteikšana un saņemšana” vienotajā pakalpojumu portālā 
www.latvija.lv.  

Speciālās caurlaides tiek izsniegtas saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 
23.decembra noteikumiem Nr.791 ,,Noteikumi par kārtību, kādā Valsts robežsardze izsniedz 
un anulē speciālās caurlaides, un speciālo caurlaižu paraugiem”.  

2015.gadā Valsts robežsardze ir izsniegusi 15 251 caurlaidi. 

 

2. Kuģošanas līdzekļu reģistrācijas izziņas   

Iekšējos ūdeņos, pa kuriem noteikta ārējā robeža, atļauta no saullēkta līdz 
saulrietam tikai tādu kuģošanas līdzekļu un transportlīdzekļu izmantošana, kas ir reģistrēti 
valsts reģistros normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā vai Valsts robežsardzē (kuģošanas 
līdzekļi un transportlīdzekļi, kas nav pakļauti obligātai reģistrācijai valsts reģistros). 

Valsts robežsardze personām izsniedz pastāvīgās un terminētās reģistrācijas izziņas. 
Lai saņemtu reģistrācijas izziņu kuģošanas līdzekļa vai transportlīdzekļa īpašnieks (valdītājs) 
iesniedz iesniegumu pastāvīgās reģistrācijas izziņas vai terminētās reģistrācijas izziņas 
saņemšanai jebkurā Valsts robežsardzes struktūrvienībā, savukārt pakalpojuma pieejamības 
un kvalitātes paaugstināšanas nolūkos kuģošanas līdzekļa reģistrācijas izziņu var pieprasīt un 
saņemt arī izmantot e–pakalpojumu ,,Pierobežas joslas speciālo caurlaižu un reģistrācijas 
izziņu pieteikšana un saņemšana” vienotajā pakalpojumu portālā www.latvija.lv. 

Reģistrācijas izziņas tiek izsniegtas saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 
23.decembra noteikumiem Nr.789 ,,Kārtība, kādā Valsts robežsardze reģistrē kuģošanas 
līdzekļus un transportlīdzekļus, kas tiek izmantoti iekšējos ūdeņos, pa kuriem noteikta ārējā 
robeža”.   

http://www.latvija.lv/
http://www.latvija.lv/
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2015.gadā Valsts robežsardze ir izsniegusi 39 reģistrācijas izziņas.  
 

3. Izziņa par robežšķērsošanu 

Izziņu par robežšķērsošanu var saņemt:  

1) fiziska persona – par sevi un saviem bērniem, kas jaunāki par 18 gadiem;  

2) fiziskas personas pilnvarota persona, kā arī likumiskais pārstāvis – par personu, 
kas atrodas viņa aizbildnībā vai aizgādnībā;  

3) Juridiska persona – par tās valdījumā esošu transportlīdzekli;  

4) Valsts policija, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, Valsts ieņēmumu dienests, 
prokuratūra, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs, Drošības policija, Militārās 
izlūkošanas un drošības dienests, Satversmes aizsardzības birojs, Ārlietu ministrijas 
Konsulārais departaments un Latvijas Republikas diplomātiskās un konsulārās 
pārstāvniecības, citas valsts un pašvaldību iestādes – savu funkciju veikšanai. 

Izziņas saņemšanai Valsts robežsardzes Galvenajā pārvaldē, personīgi vai nosūtot pa 
pastu, jāiesniedz iesniegums par izziņas pieprasīšanu.    

4. Maksas pakalpojumi 

 Valsts robežsardze saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 22.jūlija noteikumiem Nr. 
424 „Valsts robežsardzes maksas pakalpojumu cenrādis” sniedz arī maksas pakalpojumus: 

1) veic dokumentu tehniskās ekspertīzes (maksas pakalpojumu cenrādis netiek 
piemērots, veicot ekspertīzes kriminālprocesā, ja ekspertīzi nosaka procesa virzītājs, 
un administratīvajā procesā, ja ekspertīzi nosaka iestāde (amatpersona) vai tiesa); 

ja pakalpojumu sniegšana neietekmē Valsts robežsardzes funkciju un uzdevumu izpildi:  

2) iesaista Valsts robežsardzes kuģošanas līdzekļus palīdzības sniegšanā kuģošanas 
līdzekļiem Latvijas Republikas jurisdikcijai pakļautajos ūdeņos un ledus laušanā ostu 
akvatorijās; 

3) iesaista Valsts robežsardzes amatpersonas zemūdens darbu veikšanā. 

2015.gadā Valsts robežsardze maksas pakalpojumus nav sniegusi. 
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2.6. Pārskats par Valsts robežsardzes vadības un darbības uzlabošanas sistēmām 
efektīvas darbības nodrošināšanai, veiktās strukturālās reformas un 

reorganizācijas 

2015.gadā, realizējot Valsts robežsardzes organizatoriskajā pretkorupcijas pasākumu 
plānā (apstiprināts 2011.gada 8.augustā) iekļautos uzdevumus, tika veikti vairāki pasākumi 
pretkorupcijas jomā, t.sk., personāla rotācija, zināšanu pārbaude, pieņemto lēmumu 
pēcpārbaude, iekšējā kontrole, veicot plānotās un neplānotās pārbaudes, sabiedrības 
informēšana par informatīvo un uzticības tālruni, sūdzību iesniegšanas iespējām, to 
izskatīšanas kārtību, par īstenotajiem pretkorupcijas pasākumiem un atklātajiem korupcijas 
gadījumiem, uzraudzības un kontroles par Valsts robežsardzes mantas un finanšu līdzekļu 
efektīvas izmantošanas un izlietošanas nodrošināšanu, amatpersonas amata savienošanu ar 
citu amatu, uzņēmuma līguma vai pilnvarojuma izpildi vai saimniecisko darbību izvērtēšanu 
interešu konflikta riska konstatēšanai.  

Pastāvīgi tika veiktas Valsts robežsardzes amatpersonu apmācības. Sadarbībā ar 
KNAB, stiprinot apmācības sistēmu un nodrošinot Valsts robežsardzes amatpersonu kā 
pasniedzēju iesaisti izglītošanā par pretkorupcijas jautājumiem, tika apmācītas 
(„Tālākizglītotāju apmācības par pretkorupcijas jautājumiem publiskās institūcijās”) 16 
amatpersonas. Apmācītās amatpersonas, savukārt, nodrošināja personāla apmācības par 
pretkorupcijas jautājumiem Valsts robežsardzes struktūrvienībās. 

Turpinot iekšējās kontroles pasākumu realizāciju, korupcijas novēršanas jomā, 
2015.gadā tika veikta 2 205 robežsargu ikgadējās valsts amatpersonu deklarācijās par 
2014.gadu iekļautās informācijas pārbaude salīdzinājumā ar 2013.gadu. Analīzes rezultātā 
no amatpersonām, kurām mainījās mantiskais stāvoklis 2014.gadā, tika identificētas 105 
amatpersonas, kuru mantiskā (naudas) stāvokļa izmaiņas radīja šaubas par ieņēmumu 
atbilstību izdevumiem (uzkrājumiem). Pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta 
novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 20.panta un 26.panta (51) daļas prasībām, 
minētājām amatpersonām tika pieprasīts skaidrojums par mantiskā stāvokļa izmaiņām. 
Saņemot skaidrojumus par  4 Valsts robežsardzes amatpersonām, pārbaudītā informācija 
tika nosūtīta Valsts ieņēmumu dienestam – veikt finanšu analīzi/auditu (pārbaudīt 
Deklarācijā sniegto informāciju, ziņu patiesumu un ienākumu avotu likumību). 
           Pamatojoties uz Valsts robežsardzes iekšējiem noteikumiem, 2015.gadā tika veiktas 
162 plānotās, 3 273 neplānotās pārbaudes, kā arī četras plānotās (kompleksās) pārbaudes 
VRS Ludzas, Aviācijas, Viļakas un Rīgas pārvaldēs, kuru laikā tika pārbaudīta struktūrvienību 
dienesta organizācijas un amatpersonu dienesta pienākumu izpildes atbilstība normatīvo 
aktu prasībām. 

2015.gadā strukturālo reformu rezultātā tika likvidēta Valsts robežsardzes Daugavpils 
pārvaldes Jēkabpils II kategorijas nodaļa, likvidēto amatu vietas ieviešot Daugavpils II 
kategorijas dienestā un Ludzas pārvaldes Kārsavas II kategorijas dzelzceļa robežkontroles 
punktā.  
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Atbalsta funkcijas veicošo amatpersonu ar speciālo dienesta pakāpi amatu 
pārveidošanas par darbinieku amatiem plāna ietvaros 2015.gadā par darbinieku amatiem 
pārveidoti 38 amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm amati, kas veic atbalsta 
funkcijas. 
 

3. Personāls 

 Kopā Amatpersonas Darbinieki 

vidējais amata vietu skaits 2015.gadā: 2666 2389 277 

vidējais personāla skaits 2015.gadā: 2470 2209 261 

 
  

 
Personāla sadalījums atbilstoši izglītības līmenim 

    skaits %  

  Augstākā izglītība 1044 41,91  

  Vidējā izglītība 1447 58,09  

  Kopā: 2491    

      
  Personāla sadalījums atbilstoši dzimumam 

    skaits %  

  Sievietes: 936 37,58  

  Vīrieši: 1555 62,42  

  Kopā: 2491    

      
  Personāla sadalījums vecuma grupās  

    skaits %  

  līdz 19 31 1,24  

  20–29 779 31,27  

  30–39 778 31,23  

  40–49 751 30,15  

  50–59 125 5,02  

  60 un vairāk 27 1,08  

    2491    
 

 Kopā Amatpersonas Darbinieki 

2015.gadā atvaļināti/ 
atbrīvoti 178 155 23 

2015.gadā pieņemti 
dienestā/ darbā 167 125 42 
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4. Komunikācija ar sabiedrību 

2015.gadā Valsts robežsardzes amatpersonas regulāri gatavoja informāciju par Valsts 
robežsardzes darbību un būtiskākajiem notikumiem Valsts robežsardzē, kā arī sniedza 
atbildes uz žurnālistu jautājumiem un organizēja plašsaziņas līdzekļu pārstāvju intervijas ar 
robežsargiem. 

2015. gada februārī tika rīkota Valsts robežsardzes 2014.gada darbības atskaites 
preses konference, bet jūlijā tika sagatavots Valsts robežsardzes 2014.gada publiskais 
pārskats. 

Atskaites periodā regulāri tika informēta sabiedrība par Valsts robežsardzes 
aktualitātēm – tika sagatavotas un nosūtītas plašsaziņas līdzekļiem 353 relīzes, kā arī ik dienu 
tika gatavota informācija par situāciju uz valsts robežas un valsts iekšienē. 

Valsts robežsardze ar masu mediju starpniecību veicināja robežsargu profesijas 
popularizēšanu izglītības iestādēs un sabiedrībā – regulāri tika sagatavota, nosūtīta 
plašsaziņas līdzekļiem un ievietota Valsts robežsardzes mājaslapā informācija par 
plānotajām uzņemšanām Valsts robežsardzes koledžā un Robežsargu skolā. Pērn robežsargi 
dažādās izglītības iestādēs regulāri organizēja informatīvos pasākumus – vadīja iepazīšanās 
lekcijas, rādīja dienesta suņu paraugdemonstrējumus, kā arī prezentēja modernāko Valsts 
robežsardzes tehniku un specaprīkojumu. 

 Valsts robežsardzes mājaslapā sadaļā „Budžets” līdz katra mēneša 15.datumam tika 
publicēts Valsts robežsardzes personāla atalgojums par iepriekšējo mēnesi, regulāri tika 
aktualizēta informācija par amatpersonu un darbinieku mēnešalgas apmēru sadalījumā pa 
amatu grupām, informācija par prēmijām un piemaksām, kā arī sociālajām garantijām, 
publicētas Valsts robežsardzes un Valsts robežsardzes koledžas budžeta programmas, 
apakšprogrammas, pasākuma resursu izdevumu segšanai (ieņēmumu) un plānoto izdevumu 
tāmes, kā arī veikta regulāra to aktualizēšana.  

Tika  publicēta un regulāri aktualizēta informācija par Valsts robežsardzes sniegtajiem 
publiskajiem pakalpojumiem („Izziņa par robežšķērsošanu”, „Speciālā caurlaide, lai 
uzturētos pierobežas joslā gar Latvijas Republikas – Krievijas Federācijas un Latvijas 
Republikas – Baltkrievijas Republikas valstu robežu”, „Kuģošanas līdzekļu reģistrācijas 
izziņa”, „Dokumentu tehniskā ekspertīze” un „Sporta centra izmantošana”). 

Regulāri tika gatavota un publicēta VRS mājaslapā informācija par Valsts robežsardzes 
dalību starptautiskos projektos un projektu realizācijas gaitu. 

Līdztekus VRS aktualitāšu publicēšanai VRS mājaslapā regulāri tika aktualizēta 
informācija pārējās mājaslapas sadaļās – „Notikumu kalendārs”, „Normatīvie akti”, 
„Kontakti”, „Mēneša intervijas”, „Iepirkumi”, „Sports”, „Sveicam”, u.c. 
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Valsts robežsardzes Galvenās un Teritoriālo pārvalžu robežsargi piedalījās tādās 
Vislatvijas akcijās kā: Ēnu diena, Lielā talka, Atvērto durvju diena, Donoru diena, Muzeju 
nakts, Likteņdārza apmeklējumā, Drošības festivālā bērniem “Piedzīvojumu vasara 2015” un 
pasākumā “Nāc un piedalies” Rīgā, kā arī MTG pasākumā “Gods kalpot Latvijai!”. 

2015.gadā tika organizēti arī ikgadējie vēstures atceres un valstiskās audzināšanas 
pasākumi, iesaistot tajos robežsardzes veterānus, pierobežas iedzīvotājus, skolēnus, 
pašvaldības pārstāvjus un Valsts robežsardzes koledžas kadetus. Pasākumi tika veltīti Latvijas 
Brīvvalsts robežsargu brigādes komandiera L. Bolšteina 127.dzimšanas dienai 5.februārī un 
nāves dienai 21.jūnijā, Masļenku traģēdijā kritušajiem robežsargiem 14. un 15.jūnijā, kā arī 
pieminot robežsardzes sagrāves gadadienas baisos notikumus 9.oktobrī.  

Pērn tika sagatavotas un ievietotas Valsts robežsardzes mājas lapā 4 intervijas ar 
esošajiem un bijušajiem robežsargiem un Latvijas brīvvalsts robežsargu piederīgajiem, tika 
novadītas 5 ekskursijas pa Vecrīgu ārzemju delegācijām, kas pērn apmeklēja Valsts 
robežsardzi.  

  

5. Nākamajā gadā plānotie pasākumi 

5.1. Iepriekš uzsāktie pasākumi, kuri tiks turpināti 

1. Nodrošināt robežas nelikumīgās šķērsošanas un nelegālās imigrācijas apdraudējuma 
veidam un apjomam atbilstošu dienesta organizāciju un pamatfunkciju izpildi pieejamo 
resursu ietvaros. 

2. Realizēt Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas robežjoslas 
infrastruktūras izveidošanas pasākumus, veikt nepieciešamos pasākumus (iepirkums, likuma 
grozījumi, MK noteikumi) LR – KF robežas joslas iekārtošanai. 

3. Turpināt Valsts robežsardzes efektīvu dalību FRONTEX kopējās operācijās un 
starptautiskajās misijās. 

4. Turpināt iekšējās kontroles sistēmas stiprināšanu ar mērķi paaugstināt korupcijas 
apkarošanas un korupcijas risku mazināšanas pasākumu realizācijas efektivitāti. 

5. Nodrošināt Valsts robežsardzes tehniskā nodrošinājuma un mobilitātes uzlabošanu, aktīvi 
piesaistot un efektīvi realizējot ES struktūrfondu projektus. 

6. Paaugstināt robežuzraudzības efektivitāti. 

7. Nodrošināt robežpārbaudēs iesaistītā personāla kvalifikācijas paaugstināšanu. 

8. Pastiprināt dienesta organizācijas un uzdevumu izpildes kontroli. 

9. Nodrošināt dienesta kinoloģijas attīstības pasākumu realizāciju. 
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10. Nodrošināt ES finansētā projekta “Robežu pārvaldības programma Centrālajā Āzijā 
9.posms” pasākumu realizāciju. 

 

5.2. Nākamā gada galvenie uzdevumi un pasākumi 

1. Nodrošināt, robežjoslas izbūves uz LR – KF robežas  projekta ietvaros, augstākajiem  
nelikumīgās robežšķērsošanas riskiem visvairāk pakļauto robežas posmu prioritāro 
iekārtošanu. 

2. Turpināt paaugstināt robežuzraudzības, kā arī organizētās noziedzības apkarošanas, kas 
saistīta ar nelikumīgu trešo valstu pilsoņu pārvietošanu pāri Latvijas valsts robežām,  
efektivitāti. 

3. Nodrošināt atbilstošu robežpārbaužu kvalitāti robežšķērsošanas vietās prognozējamā 
robežpārbaužu skaita pieauguma apstākļos. 

 


