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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 
2016.gadā. 

2016.gadā paveiktas apliecina, ka esam 
strādājuši atbilstoši izvirzītajām prioritātēm, 
nodrošinot veiksmīgu pamatfunkciju izpildi. Būtu 
jāatzīmē, ka esam pilnībā īstenojuši pasākumus 
valsts robežas drošības jomā atbilstoši Eiropas 
Savienības izvirzītajām prasībām. 

Saskaņā ar pērn veiktajiem grozījumiem “Latvijas Republikas valsts robežas likumā” 
gar visu ārējo robežu pilnībā ir noteikta robežas josla, t.sk. pa upēm un ezeriem. Tas 
viennozīmīgi veicina Valsts robežsardzes funkciju izpildi izmantojot tehniskos 
robežuzraudzības līdzekļus. Šie grozījumi ir būtiski, lai mēs varētu efektīvi plānot savu 
dienestu. 

Valsts robežsardze, sniedzot savu ieguldījumu nacionālajā drošībā, veica pasākumus 
biometrisko vīzu izsniegšanai. Tas tika izdarīts noteiktajā laikā un ar attiecīgu kvalitāti. Kā 
rezultātā, tagad mēs spējam pilnā apjomā izmantot ES Vīzu informācijas sistēmas 
priekšrocības veicot trešo valstu pilsoņu kontroli.  

Aizvadītajā gadā esam veiksmīgi pabeiguši iepriekš uzsākto procesu attiecībā uz 
atbalsta funkciju veicošo amatpersonu amatu pārveidošanu par darbinieku amatiem. Tas 
tika darīts saskaņā ar Valsts robežsardzes plāniem un pilnībā ievērojot robežsargu tiesības. 

Pērn turpinājām aktīvu darbu pie robežsargu nodrošināšanas ar nepieciešamajām 
tehniskajām iekārtām, ir ieguldīti ievērojami līdzekļi, lai atjaunotu un uzturētu 
videonovērošanu, kā arī modernizētu robežu ar sensoriem. Tāpat aktīvi tika turpināta 
robežas joslas gar Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežu iekārtošana – līdz 
2016.gada beigām kopumā izbūvēta 65 km garumā  12 metri plata robežas josla, kā arī  23 
km žoga. 

Kopumā uzskatu, ka savā darbībā 2016.gadā esam efektīvi pielietojuši mūsu rīcībā 
esošos resursus un līdzekļus stingri ievērojot noteiktās prioritātes un attīstības virzienus. 

 
 
 
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; 
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2.4. veicināt starpvalstu sadarbību pārrobežu noziedzības apkarošanā, kā arī veicināt 
sadarbību ar nevalstiskajām un starptautiskajām organizācijām nelegālās imigrācijas 
apkarošanas jomā. 

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. Paaugstināt robežuzraudzības efektivitāti. 

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

4. Nodrošināt robežpārbaudēs iesaistītā personāla kvalifikācijas paaugstināšanu. 

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

6. 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. 

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

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

Viļakas 
pārvalde 

 

Ludzas  
pārvalde 

 

Daugavpils 
pārvalde 

 

Aviācijas 
pārvalde 

 

Rīgas 
pārvalde 

 

Ventspils 
pārvalde 

 

Valsts 
robežsardzes 

koledža 
 

Valsts robežsardzes 
priekšnieka vietnieks 

Valsts robežsardzes 
priekšnieks 

 

Galvenā 
pārvalde 

 

Valsts robežas 
pilnvarotais  

(LR-Krievijas Federācijas robeža) 

Sevišķās lietvedības 
nodaļa 

Inspekcijas un slepenības 
režīma dienests 
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9. Nodrošināt dienesta kinoloģijas attīstības pasākumu realizāciju. 

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

11. Pastiprināt dienesta organizācijas un uzdevumu izpildes kontroli. 

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

 

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) 38 898 105 55 004 975 49 866 722 
1.1. dotācijas 35 766 970 54 826 467 44 356 688 
1.2. maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 3 079 497 147 008 5 489 557 
1.3. ārvalstu finanšu palīdzība - - - 
1.4. ziedojumi un dāvinājumi - - - 
1.5. transferti 51 638 31 500 20 477 

2 Izdevumi (kopā) 38 967 118 55 004 975 49 868 146 
2.1. uzturēšanas izdevumi (kopā) 37 611 286 44 142 626 45 371 371 
2.1.1. kārtējie izdevumi 37 549 550 44 088 546 45 293 752 
2.1.2. procentu izdevumi - - - 
2.1.3. subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 3 776 10 000 10 000 
2.1.4. kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un  

starptautiskā sadarbība  
- - - 

2.1.5. uzturēšanas izdevumu transferti 57 960 44 080 67 619 
2.2. izdevumi kapitālieguldījumiem 1 355 832 10 862 349 4 496 775 
F00000000 Finansēšana 69 013 - 1 424 

Valsts robežsardzes izdevumu izpilde pārskata periodā sastāda 49 868,2 tūkst. euro, 
palielinājums, salīdzinot ar iepriekšējā gada pārskata periodu, sastāda  10 901,1 tūkst. euro, 
tajā skaitā izmaiņas:  

Ilgtermiņa saistības: 189 147 euro 

 189 147 euro – samazināti izdevumi ilgtermiņa saistību pasākumam „Latvijas 
Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas demarkācija” (t.sk. samazinājums 19 533 
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euro izdevumiem precēm un pakalpojumiem – demarkācijas komisijas uzturēšanai un 169 
614 euro kapitāliem izdevumiem, pamatojoties uz Finanšu ministrijas 18.04.2016. rīkojumu 
Nr.182 "Par apropriācijas pārdali starp budžeta resoru "74.Gadskartējā valsts budžeta 
izpildes procesā pārdalāmais finansējums ...."). 

Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām/apakšprogrammām: 

 36 190 euro – samazināti izdevumi sakarā ar līdzekļu pārdali budžeta 
apakšprogrammai 02.03.00 "Vienotās sakaru un informācijas sistēmas uzturēšana un 
vadība", lai nodrošinātu Iekšlietu ministrijas Informācijas un komunikācijas resursu 
centralizācijas ietvaros pārņemto darbinieku atlīdzības palielinājumu un, lai nodrošinātu 
vienlīdzīgu darba samaksu Informācijas centra nodarbinātajiem (36 190 euro  izdevumiem 
atlīdzībai, tai skaitā 14 641 euro izdevumiem atalgojumam); 

 24 286 euro – samazināti izdevumi sakarā ar līdzekļu pārdali budžeta 
apakšprogrammai 02.03.00 "Vienotās sakaru un informācijas sistēmas uzturēšana un 
vadība", lai nodrošinātu automatizētās pirkstu nospiedumu identifikācijas sistēmas (AFIS) 
darbību (24 286 euro  izdevumiem atlīdzībai, tai skaitā  19 200 euro izdevumiem 
atalgojumam). 

Citas izmaiņas: 

 46 482 euro – samazināti izdevumi Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu 
ekspertu dalībai Eiropas Savienības civilajās misijās (Valsts robežsardzes amatpersonu ar 
speciālajām dienesta pakāpēm dalībai starptautiskajās misijās un operācijās Gruzijā (EUMM 
GEORGIA)) (32 002 euro izdevumiem atlīdzībai, tai skaitā 25 893 euro izdevumiem 
atalgojumam, 13 439 euro izdevumiem precēm un pakalpojumiem, 1 041 euro izdevumiem 
pamatkapitāla veidošanai); 

 1 500 euro – samazināti izdevumi pasākumam “Atbalsts Azerbaidžānas Republikas 
Migrācijas dienesta darbinieku profesionālai izaugsmei”  (1 500 euro izdevumiem atlīdzībai, 
tai skaitā 1 214 euro izdevumiem atalgojumam); 

 1 347 euro – izdevumu samazinājums salīdzinoši ar iepriekšēja gada  pārskata periodu, 
jo tika nodrošināti pasākumu “Gruzijas un  Moldovas Republikas Robežpolicijas un 
Patruļpolicijas kapacitātes stiprināšana kinoloģijas jomā” (transferti) (533  euro izdevumiem 
atlīdzībai, tai skaitā 419 euro izdevumiem atalgojumam, 814 euro izdevumiem precēm un 
pakalpojumiem);  

 480 451 euro – palielināti izdevumi, lai nodrošinātu robežšķērsošanas vietas 
"Vientuļi"  aprīkojuma iegādi izdevumu segšanu, saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 
29.jūlijā sēdē  nolemto (prot.Nr.41 22.§ 5.1.punkts) un pamatojoties uz Finanšu ministrijas 
18.04.2016. rīkojumu Nr.182 "Par apropriācijas pārdali starp budžeta resoru "74.Gadskartējā 
valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums ....") (5 218 euro izdevumiem 
precēm un pakalpojumiem, 475 233  euro izdevumiem pamatkapitāla veidošanai); 
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 50 108 euro – palielināti izdevumi, lai nodrošinātu starp Latvijas valdību un Amerikas 
Savienoto Valstu valdību 2001.gada 11.decembrī noslēgtā līguma  (programmas "Otrās 
līnijas aizsardzība") ietvaros Amerikas Savienoto Valstu Enerģētikas Departamenta 
Nacionālās Kodoldrošības Administrācijas 2013.gada beigās un 2014.gadā  uzstādīto 
stacionāro radiometru uzturēšanu  ( 50 108 euro izdevumiem precēm un pakalpojumiem); 

 1 263 euro – izdevumu samazinājums pārskata periodā salīdzinoši ar iepriekšējo gadu, 
lai nodrošinātu Ceļu satiksmes negadījumu novēršanas pasākumus (2016.gada 12.aprīļa Ceļu 
satiksmes drošības padomes sēdes protokols) (palielinājums 9 536 euro izdevumiem precēm 
un pakalpojumiem, samazinājums 10 799 euro  izdevumiem pamatkapitāla veidošanai); 

 277 415  euro – izdevumu samazinājums pārskata periodā, salīdzinoši ar iepriekšējo 
gadu, veidojās, jo to ietekmēja finanšu līdzekļu uzkrājumi par iepriekšējo periodu (izdevumi 
atlīdzībai, kas attiecināmi uz pārskata gadu, bet faktiski īstenoti iepriekšējā pārskata gadā - 
2015.gada beigās daļēji izmaksāta atlīdzība par faktiski aprēķināto atlīdzību par decembra 
mēnesī), kā arī 2016.gada 12 mēnešos izdevumus ietekmēja 2015.gada decembrī 
amatpersonu ar SDP amatu pārveidošana par darbinieku amatiem, kas nodrošina atbalsta 
funkcijas veikšanu, rezultātā izmaksāts atalgojums un atlaišanas pabalsti (277 415 euro 
izdevumiem atlīdzībai, tai skaitā 320 607 euro izdevumiem atalgojumam); 

 33 980 euro – izdevumu palielinājums pārskata periodā, salīdzinoši ar iepriekšējo 
gadu, kas saistīts ar izmaiņām VRS gaisa kuģu uzturēšanas un ekspluatācijas plānos  
2016.gadā (t.sk. samazinājums 2 879 euro izdevumiem precēm un pakalpojumiem, 
palielinājums 36 859 euro kapitāliem izdevumiem); 

 3 391 euro – izdevumu samazinājums pārskata periodā, salīdzinoši ar iepriekšējo 
gadu, kas saistīts ar izmaiņām VRS kuģošanas līdzekļu uzturēšanas un ekspluatācijas plāniem 
2016.gadā (t.sk. samazinājums 38 999 euro izdevumiem precēm un pakalpojumiem, 
palielinājums 42 390 euro kapitāliem izdevumiem);  

 40 euro – izdevumu samazinājums pārskata periodā, salīdzinoši ar iepriekšējo gadu,  
transfertiem, sakarā ar viena studējošā eksmatrikulēšanu no Rēzeknes augstskolas (40 euro 
uzturēšanas izdevumu transfertiem); 

 2 275 900 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)  
(palielinājums 2 338 073 euro izdevumiem precēm un pakalpojumiem, samazinājums 71 873 
euro izdevumiem pamatkapitāla veidošanai, 9 700 euro uzturēšanas izdevumu 
transfertiem); 

 2 589 euro – izdevumu palielinājums pārskata periodā, salīdzinoši ar iepriekšējo 
periodu,  saistīts ar operatīvo darbību (32 589 euro izdevumiem precēm un pakalpojumiem); 
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 6 224 euro – izdevumu palielinājums pārskata periodā salīdzinoši ar iepriekšējo gadu, 
lai nodrošinātu līguma par sabiedriskas nozīmes pakalpojumu sniegšanas saistību – 
sabiedriski svarīgu funkciju veikšanas atbalsta nodrošināšana – uzlikšanu sabiedrībai ar 
ierobežotu atbildību "Ventspils lidosta"" izpildi (pārskaitītu kompensāciju sabiedriski svarīgu 
funkciju veikšanai SIA "Ventspils lidosta") (pamatojoties uz Finanšu ministrijas 26.05.2016. 
rīkojumu Nr.241 "Par pamatbudžeta apropriācijas pārdali starp programmām, 
apakšprogrammām un budžeta izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām"); 

 284 199  euro – izdevumu samazinājums pārskata periodā, salīdzinoši ar iepriekšējo 
gadu,  lai nodrošinātu aizturēto ārzemnieku un patvēruma meklētāju uzturēšanu un 
izraidīšanu (Finanšu ministrijas 01.10.2016. rīkojums Nr.376); 

 148 697 euro – attiecīgajā periodā samazinājās izdevumi, lai nodrošinātu 
videonovērošanas un tehnisko uzraudzības sistēmu remontu un darbību  (t.sk. 
samazinājums 101 866 euro izdevumiem precēm un pakalpojumiem, 46 831 euro kapitāliem 
izdevumiem). 2016.gadā Valsts robežsardzes budžetā salīdzinoši ar 2015.gadu  samazināti 
izdevumi videonovērošanas un tehniskās uzraudzības sistēmu remontam un darbības 
nodrošināšanai par 291 381 euro, kas bija piešķirti saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 
16.augusta sēdē nolemto (prot. Nr.46, 11.§ 1.p.); 

 300 000 euro – palielināti izdevumi, lai nodrošinātu Valsts robežsardzes 
videonovērošanas sistēmu un tehnisko līdzekļu atjaunošanu (drošības stiprināšanas 
pasākums), saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 31.augustā sēdē nolemto (prot. Nr.42 
3§,  6.3.4. punkts) (300 000 euro  izdevumiem pamatkapitāla veidošanai); 

 16 587 euro – palielināti izdevumi, lai nodrošinātu BSRBCC (Baltic Sea Region Border 
Control Cooperation) 2016.gada Latvijas prezidentūras pasākumu (Drošības stiprināšanas 
pasākums), saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 31.augustā sēdē nolemto (prot. Nr. 42 
3§,  6.3.4. punkts) (16 587 euro  izdevumiem precēm un pakalpojumiem);   

 2 705 548 euro – palielināti izdevumi, lai nodrošinātu Latvijas Republikas valsts 
robežas iekārtošanu, uzturēšanu un zemes īpašuma tiesību sakārtošanu (drošības 
stiprināšanas pasākums), saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 31.augustā sēdē nolemto 
(prot. Nr. 42 3§,  6.3.3. punkts) (446 635 euro izdevumiem precēm un pakalpojumiem, 2 258 
913 euro  izdevumiem pamatkapitāla veidošanai);   

 5 119 043 euro – palielināti izdevumi atlīdzības nodrošināšanai Iekšlietu ministrijas  
sistēmas iestāžu (Valsts robežsardzei) amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm, 
saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 31.augustā sēdē nolemto (prot. Nr.42 3§,  6.3.1. 
punkts) (5 119 043 euro izdevumiem atlīdzībai, tai skaitā 4 001 553 euro izdevumiem 
atalgojumam); 

 289 892 euro – palielināti izdevumi, lai nodrošinātu robežšķērsošanas vietu un "zaļās" 
robežas uzraudzības tehnisko līdzekļu atjaunošanu un modernizēšanu  ("zaļās robežas" 
sensoru sistēmas) (drošības stiprināšanas pasākums), saskaņā ar Ministru kabineta 
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2015.gada 31.augustā sēdē nolemto (prot. Nr.42 3§,  6.3.4. punkts) (289 892 euro 
izdevumiem pamatkapitāla veidošanai);   

 31 euro – palielināti izdevumi pārskata periodā pasākumam "Materiāli tehniskās 
bāzes pilnveidošana"  (MK sēdē  2013.gada 14.oktobrī (prot. Nr.38,3.§) sakarā ar līdzekļu 
pārdale starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām - samazināti izdevumi 
pamatkapitāla veidošanai un attiecīgi palielināti izdevumi precēm un pakalpojumiem, lai 
nodrošinātu speciālā aprīkojuma iegādi gaisa kuģu uzturēšanai (palielinājums 48 839 euro 
izdevumiem precēm un pakalpojumiem un samazinājums 48 808 euro  izdevumiem 
pamatkapitāla veidošanai);    

 111 641 euro – palielināti izdevumi atlīdzībai, lai nodrošinātu mēneša darba algas 
izlīdzināšanu ar 2016.gada 1.janvāri, saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 8.augusta sēdē 
nolemto (prot. Nr. 43 11§, 9. punkts) (111 641 euro izdevumiem atlīdzībai, tai skaitā 90 332 
euro izdevumiem atalgojumam); 

 300 603 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) (236 600 euro izdevumiem precēm 
un pakalpojumiem, 64 003 euro kapitāliem izdevumiem); 

 218 390 euro – palielināti izdevumi, lai nodrošinātu pasākumu “VRS Rīcības plāns 
personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošanai un uzņemšanai 
Latvijā”, saskaņā ar MK 03.11.2015. protokollēmuma "Par MK rīkojuma projektu “Rīcības 
plāns personu, kurām nepieciešama starptautiska aizsardzība pārvietošanai un uzņemšanai 
Latvijā”" (prot.Nr.57 58.§) 4.punktu (167 875 euro izdevumiem atlīdzībai, tai skaitā 132 097 
euro izdevumiem atalgojumam, 47 286 euro izdevumiem precēm un pakalpojumiem,  3 229 
euro kapitāliem izdevumiem); 

 1 513 euro – palielināti izdevumi, lai nodrošinātu minimālās mēneša darba algas 
paaugstināšanu līdz 630 euro ar 2016.gada 1.janvāri (1 513  euro izdevumiem atlīdzībai, tai 
skaitā 1 224 euro izdevumiem atalgojumam). 

 

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; 
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 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; 

 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 
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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   3 800 000 4 120 000 

Automašīnu robežpārbaužu skaits   1 100 000 1 230 000 

Vilcienu robežpārbaužu skaits   30 000 25 900 

Peldošo līdzekļu robežpārbaužu skaits  10 000 10 569 

Robežpārbaudēs un imigrācijas kontrolē 
atklāto un novērsto viltotu dokumentu 
izmantošanas skaits 

70 47 

Valstī  neielaisto ārzemnieku skaits, kas 
neizpilda ieceļošanas nosacījumus 

900 791 

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

800 733 

Veikta robežuzraudzība Aizturēto nelegālo imigrantu uz „zaļās” 
robežas skaits 

400 376 

Realizēta imigrācijas 
kontrole 

Pārbaudīto personu skaits, veicot 
imigrācijas kontroli  valsts iekšienē 

35 000 56 541 

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

170 000 190 979 

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

3 300 3 423 

Novērsta pārrobežu 
noziedzība 

Novērsto nelikumīgas preču pārvietošanas 
uz „zaļās” robežas mēģinājumu skaits 

20 22 

Aizturēto meklēšanā esošo personu skaits    120 181 

Aizturēto meklēšanā esošo transporta 
līdzekļu skaits   

120 17 

Realizēta ārzemnieku 
atgriešana un veiktas 

Apstrādāto patvēruma pieprasījumu skaits 300 170 

Piespiedu kārtā izraidīto ārzemnieku skaits 300 415 
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darbības ar patvēruma 
meklētājiem 

Izsniegto labprātīgās izbraukšanas rīkojumu 
skaits 

800 801 

Veiktas dokumentu 
tehniskās izpētes un 
daktiloskopiskās 
identifikācijas 
ekspertīzes 

Veikto dokumentu autentiskuma 
noteikšanas ekspertīžu skaits 

300 227 

Veikto personu daktiloskopiskās 
identifikācijas ekspertīžu skaits 10 17 

Veikta operatīvā 
darbība un izmeklēšana 
pirmstiesas procesā 

Prokuratūrai kriminālvajāšanai nosūtīto 
kriminālprocesu skaits 

105 123 

Realizēto operatīvās uzskaites lietu skaits 
22 29 

Izglītotas amatpersonas  
robežkontroles un 
imigrācijas kontroles 
jomā 

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

100 99 

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

20 
 

18 

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

17 16 

Apmācīti amatpersonas 
robežkontroles un 
imigrācijas kontroles 
jomā 

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

2 010 1 318 

Realizēta ārpus 
formālās izglītības 
sistēmas apgūtās 
profesionālās 
kompetences 
novērtēšana 

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

95 99 

 
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 pa dzelzceļu pārvietojamās kravas 
apjoms. 

Neskatoties uz aizvien saglabājušos lielu aizturēto nelegālo imigrantu skaitu, Latvijas 
Republika netiek uzskatīta par mērķa valsti. 

Pieaudzis ar valsts robežas nelikumīgu šķērsošanu un personu nelikumīgu 
pārvietošanu pāri valsts robežai saistītu noziedzīgu nodarījumu apjoms, kā arī konstatēto 
pārkāpumu skaits, kas saistīts ar nelikumīgu nodarbinātību  un ārzemnieku uzturēšanos bez 
derīga personu apliecinoša dokumenta. 
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Daži rezultatīvie rādītāji nesasniedz plānotos, tomēr atsevišķi pārsniedza ieplānotos. 
No tā var secināt, ka piešķirtie valsts budžeta līdzekļi Valsts robežsardzes funkciju izpildei ir 
izlietoti efektīvi, tos izmantojot atbilstoši situācijas izmaiņām un konstatētiem riskiem. 

 

2.3. Pārskata gadā īstenotās jaunās politikas iniciatīvas 

 Drošības stiprināšanas pasākums Latvijas Republikas valsts robežas iekārtošana, 
uzturēšana un zemes īpašuma tiesību sakārtošana (Ministru kabineta 2015.gada 27.augusta 
sēdes protokols Nr.42, 3.§ 6.3.3.p.), plānoti izdevumi 2 843 945 euro, apgūti 2 705 548 euro. 

 Izdevumi atlīdzības nodrošināšanai Iekšlietu ministrijas  sistēmas iestāžu un 
Ieslodzījumu vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm (Ministru 
kabineta 2015.gada 27.augusta sēdes protokols Nr.42, 3.§, 6.3.1.p.), plānoti izdevumi 5 119 
043 euro, apgūti 5 119 043 euro. 

 Robežšķērsošanas vietu un „zaļās” robežas uzraudzības tehnisko līdzekļu atjaunošana 
un modernizēšana  („zaļās robežas” sensoru sistēmas) (Ministru kabineta 2015.gada 
27.augusta sēdes protokols Nr.42, 3.§ 6.3.4.p.), plānoti izdevumi 289 893 euro, apgūti 289 
892 euro. 

 Valsts robežsardzes videonovērošanas sistēmu un tehnisko līdzekļu atjaunošana 
(Ministru kabineta 2015.gada 27.augusta sēdes protokols Nr.42, 3.§ 6.3.4.p.), plānoti 
izdevumi 300 000 euro, apgūti 300 000 euro. 

 Drošības stiprināšanas pasākums BSRBCC  (Baltic Sea Region Border Control 
Cooperation) 2016.gada Latvijas prezidentūras pasākumu nodrošināšana (Ministru kabineta 
2015.gada 27.augusta sēdes protokols Nr.42, 3.§ 6.3.4.p.), plānoti izdevumi 32 912 euro, 
apgūti 16 587 euro. 

 Minimālās mēneša darba algas paaugstināšana līdz 370 euro ar 2016.gada 1.janvāri 
(Ministru kabineta 2015.gada 31.augusta sēdes protokols Nr.43, 4.§ 8.p.), plānoti izdevumi 
1513 euro, apgūti 1 513 euro. 

 25 amatu vietu ieviešana un uzturēšana Valsts robežsardzē (Ministru kabineta 
2015.gada 2.decembra rīkojums Nr.759 "Rīcības plāns personu, kurām nepieciešama 
starptautiskā aizsardzība, pārvietošanai un uzņemšanai Latvijā"),  plānoti izdevumi 252 478 
euro, apgūti 218 390 euro. 

 Transportlīdzekļu uzturēšanas un remonta izdevumi (autotransports, kuģi un gaisa 
kuģi) (Ministru kabineta 2014.gada 12.novembra sēdes protokols Nr.62 2§,  2. punkts),  
plānoti izdevumi 662 628 euro, apgūti 662 628 euro. 

 Materiāli tehniskās bāzes pilnveidošana (Ministru kabineta 2013.gada 14.oktobra 
sēdes protokols Nr.38,3.§),  plānoti izdevumi 183 409 euro, apgūti 183 408 euro. 



 

                       VALSTS ROBEŽSARDZES GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS 2016 
 

 
 

 
 
 

16 
 

 Amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm nodrošināšana ar formas tērpiem un 
speciālajiem aizsargtērpiem (Ministru kabineta 2014.gada 12.novembrī sēdes protokols 
Nr.62 2§,  2. punkts), plānoti izdevumi 215 953 euro, apgūti 215 953 euro. 

 Tulka pakalpojumu nodrošināšana procesuālo darbību veikšanas laikā personai, kurai 
ir tiesības uz aizstāvību, ja tā neprot valsts valodu (Ministru kabineta 2013.gada 8.augusta 
sēdes lēmums (prot.Nr.43, 11.§ 9.punkts), plānoti izdevumi 110 386 euro, apgūti  100 457 
euro. 

 

2.4. Sadarbības partneru finansēto programmu un ārvalstu ieguldījumu 
programmu ietvaros īstenoto projektu rezultāti un līdzekļu izlietojums 

Nr. 
p/k 

Projekts Plānotais 
finansējums 

EUR 

Apgūts 
2016.g. 

Rezultāti 

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

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

915 139 894 774 Projekta īstenošanas periods  no 
01.06.2014. līdz 01.08.2016. 
 
2016.gadā: 
 iegādāti mobilā robežuzraudzības un 
kontroles aprīkojuma komplekti – 21 
(NCC, VIP,DAP, VRK un TP RSN): 

- programmnodrošinājums ar 
licencēm – 1;  
- komunikācijas pieslēgumi – 21 (TP 
RSN, VRK); 
- detektors ar dienas/nakts kamerām 
– 63; 
- pārnēsājamais ekipējums – 21 (NCC 
– 7, TP – 4, RSN – 10);  
- kriptēšanas programmatūra ar 
licenci uz visiem pieslēgumiem; 

 iegādāts sakaru komunikācijas 
aprīkojums: 

- Rugget plāksnes – 52 gab. (NCC – 5, 
TP – 4, VRK – 1, RSN – 30, DAP Im – 4, 
VIP Im – 6); 
- operatora darba stacija ar dubulto 
monitoru – 14  (NCC – 1, TP – 2, TpRSN 
– 10, VRK – 1); 
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- UPS – 14 (NCC – 1, TP – 2, TpRSN – 
10, VRK – 1); 
- lielformāta vizualizācijas panelis – 4 
(NCC, TP – 2, VRK);      
- testēšanas un mērīšanas iekārtas  – 
2 (NCC); 

 iegādāta datoru komutācijas iekārta: 
- serveris ar arhīvu un fairwall – 4 
(NKC, TP – 2, VRK); 
- 4 programmējamie komutatori ar 
48 pieslēguma vietām (portiem); 
- 4 komutācijas paneļi ar 24 
pieslēguma vietām (portiem); 

 iegādāts aprīkojums informācijas 
vizualizācijai: 

- videosignāla sadalītājs (spliter) – 4 
(NCC, TP – 2, VRK); 
- videosienas aprīkojums – 1 
komplekts (NCC). 

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

2. Nr. VRS/PMIF/2016/5 
„Atbalsts ārzemnieku 
atgriešanas pasākumu 
organizēšanā un 
pilnveidošanā 
(2.posms)” 

380 992 180 301 Projekta īstenošanas periods no 
01.07.2016 līdz 31.12.2017. 

 
2016.gadā: 
 nodrošināta 214 aizturēto ārzemnieku 
piespiedu izraidīšana. 

3. Nr. VRS/PMIF/2016/6 
“Aizturēto ārzemnieku 
uzņemšanas 
kapacitātes 
stiprināšana (2.posms)”                      
 

362 242 130 264 Projekta īstenošanas periods  no 
01.07.2016. līdz 31.12.2018. 
 
2016.gadā: 
 segti izdevumi: 

- par tulkošanas un ēdināšanas 
pakalpojumiem; 
-  par pirmās nepieciešamības preču 
un medicīnisko preču iegādi; 
- par virszemes TV abonēšanu; 

 nodrošināta ārzemnieku uzturēšana un 
identifikācijas pasākumu organizēšana. 

4. Nr. VRS/PMIF/2016/3 
“Personu, kurām 
nepieciešama 
starptautiskā 

647 000 53 676 2016.gadā: 
 nodrošināta 155 personu, tai sk. 76 
bērnu, kurām nepieciešama starptautiskā 
aizsardzība, pārvietošana no Grieķijas un 
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aizsardzība, 
pārvietošana uz 
Latviju” 

8 pieaugušu personu pārvietošana no 
Itālijas uz Latviju. 

5. Nr.VRS/PMIF/2016/7 
“Personu, kurām 
nepieciešama 
starptautiskā 
aizsardzība, 
pārvietošana no 
Turcijas uz Latviju” 

164 414 20 386 2016.gadā: 
 nodrošināta 6 personu, tai sk. 4 bērnu 
kuriem nepieciešama starptautiskā 
aizsardzība, pārvietošana no Turcijas uz 
Latviju. 

IEKŠĒJĀS DROŠĪBAS FONDS 2014. – 2020. GADAM 
(IeM izsludinātie konkursi) 

6. Latvijas Republikas, 
Lietuvas Republikas un 
Igaunijas Republikas 
imigrācijas sakaru 
virsnieku punkta 
attīstības turpināšana 
Gruzijā un Baltkrievijā                                                     
Nr. VRS/IDF/2015/1  

309 000 
 

113 466 Projekta īstenošanas periods  no 
01.01.2016 līdz 30.09.2018. 
 
2016.gadā: 
 Imigrācijas sakaru virsnieku punktu 
attīstības turpināšana Gruzijā un 
Baltkrievijā. 

 

7. Robežkontroles 
tehnisko līdzekļu 
atjaunošana (1.posms) 
Nr. VRS/IDF/2016/5 

358 076 332 793,72 2016.gadā iegādāts: 
 1 kompaktais video spektrālais 
komparators; 
 20 transportlīdzekļu padziļinātās 
pārbaudes iekārtas (endoskopi); 
 12 kameras mikroskopam padziļinātai 
dokumentu pārbaudei II līnijā; 
 2 mobilie kompleksi transportlīdzekļu 
šasijas numuru (VIN) autentiskuma 
noteikšanai ar programmnodrošinājumu; 
 1 daudzfunkcionāls video spektrālais 
komparators; 
 6 mikroskopi ar digitālo kameru un 
apgaismojumu.  

8. Mobilā sauszemes un 
jūras robežas 
novērošanas 
transportlīdzekļu 
papildus aprīkošana 
Nr. VRS/IDF/2016/7 

90 590 0 2016.gadā: 
 izsludināts iepirkuma konkurss 
“Tehnisko līdzekļu  piegāde MNK 
aprīkošanai”. 
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9. Mobilā sauszemes un 
jūras robežas 
novērošanas 
transportlīdzekļu 
iegāde Nr. 
VRS/IDF/2016/8 

500 000 3 919,02 2016.gadā: 
 izsludināts iepirkuma konkurss “Divu 
Mobilo novērošanas kompleksu piegāde”. 

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

10. Nr. 
HOME/2012/EBFX/CA/
2022  
„Latvijas Republikas, 
Lietuvas Republikas un 
Igaunijas Republikas 
imigrācijas sakaru 
virsnieku punkta 
attīstības turpināšana 
Krievijā”    

205 396 
 

189 914 
 

Projekta īstenošanas periods  no 
01.07.2014. līdz 01.07.2016. 
 
2016.gadā: 
 Imigrācijas sakaru virsnieka punkta 
attīstības turpināšana Krievijā. 

 

Eiropas krāpšanas apkarošanas biroja (OLAF) programma „HERCULE II” 

Eiropas Savienības programmas Erasmus+  projektu īstenošanas nodrošināšana 

11. 2014-1-LV01-KA202-
000487 
ERASMUS+ 
Programma, 
STRATĒĢISKĀS 
PARTNERĪBAS 
PROJEKTS 
 
Stratēģiskā partnerība 
angļu valodas mācību 
līdzekļa izstrādē 
robežsargiem 
(izpildītājs Valsts 
robežsardzes koledža) 

124 300 123 725 Projekta īstenošanas beigu termiņš 
31.08.2016. 
 
2016.gadā veikta: 
 mācību līdzekļa izstrāde un ieviešana; 
 organizatorisko pasākumu realizēšana; 
 semināra organizēšana. 

12. 2015-1-LV01-KA103-
013135 un  
2015-1-LV01-KA103-
013135-LV 
ERASMUS+ 
Programma  
Personu mobilitāte 
starp programmas 

2 578 2 532 Projekta īstenošanas beigu termiņš 
30.09.2016. 
 
2016.gadā: 
 organizēta 1 pārstāvja apmācības 
mobilitāte uz M.Romeris Lietuvas 
universitāti; 
 iesniegta gala atskaite par 2015./2016. 
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valstīm augstākās 
izglītības sektorā. 
 
Pasniedzēju un 
personāla apmācības 
mobilitātes 
(izpildītājs Valsts 
robežsardzes koledža) 

13. 2016-1-LV01-KA103-
022480 un 2016-1-
LV01-KA103-022480-
LV   
ERASMUS+ 
Programma  
Personu mobilitāte 
starp programmas 
valstīm augstākās 
izglītības sektorā. 
 
Pasniedzēju un 
personāla apmācības 
mobilitātes 
(izpildītājs Valsts 
robežsardzes koledža) 

4 546 4 350 2016.gadā: 
 notikusi kandidātu izvērtēšana Eiropas 
Savienības Erasmus+ projektam ,,Personu 
mobilitāte starp programmas valstīm 
augstākās izglītības sektorā” VRK docētāju 
un vispārējā personāla vidū; 
 īstenotas 2 pasniedzēju un 2 personāla 
apmācības mobilitātes uz M.Romeris 
universitātes Sabiedriskās drošības 
fakultāti Kauņā. 
 

14. 2016-1-LV01-KA102-
022503  
«Pieredzes apmaiņa 
dienesta kinoloģijas 
jomā Lietuvā un 
Somijā» 
(izpildītājs Valsts 
robežsardzes koledža) 

9 030 3 671,36 Projekta īstenošanas beigu termiņš 
31.07.2017. 
 
2016.gadā: 
 realizēta divas nedēļas ilga pieredzes 
apmaiņas vizīte Lietuvas Valsts 
robežsardzes dienestā. 

15. NPHE-2015/10076 
,,Topicalities in 
implementing border 
surveillance activities", 
Nordplus. 
 
Pasniedzēju 
mobilitātes 
(izpildītājs Valsts 
robežsardzes koledža) 

1 370 1 370 Projekta īstenošanas beigu termiņš 
30.09.2016. 
 
2016.gadā: 
 parakstīts līgums starp Valsts 
robežsardzes koledžu un CIMO 
(Starptautiskās mobilitātes centrs 
Somijā); 
 organizēti mobilitātes braucieni no uz 
Somijas krasta apsardzes akadēmiju 2 
VRK pasniedzējiem. 
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16. NPHE-2015/10076 
,,Improvement of 
border 
guards`professional 
competencies. The 
role of professional 
competences in 
strengthening border 
security", Nordplus. 
 
Pasniedzēju 
mobilitātes 
(izpildītājs Valsts 
robežsardzes koledža) 

1 370 1 370 Projekta īstenošanas beigu termiņš 
30.09.2017. 
 
2016.gadā: 
 īstenotas 2 pasniedzēju mobilitātes uz 
Drošības zinātņu akadēmiju Igaunijā un 
novembrī 2 pasniedzēju mobilitātes uz 
Robežas un krasta apsardzes akadēmiju 
Somijā. 
 

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

17. Granta līgums Nr.36,  
24.08.2016  
„Moldovas Republikas 
Robežpolicijas 
kapacitātes 
stiprināšana 
kinoloģijas jomā” 
(izpildītājs Valsts 
robežsardzes koledža) 

21 985 20 477,05 Projekta īstenošanas beigu termiņš 
30.11.2016. 
 
2016.gadā: 
 tika apmācīti 3 Moldovas kinologi (3 
nedēļu apmācības kurss), iegādāti un 
nodoti Moldovas Republikas 
Robežpolicijai 2 kucēni un kucēnu 
uzturēšanas un apmācības inventārs. 

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

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

4 954 784,93 15 569 380 Projekta īstenošanas periods no 
15.06.2015.līdz 15.06.2018. 
 
2016.gadā: 
 tika ieviests 71 pasākums (55 – 
nacionālie pasākumi, 9 – reģionālie 
pasākumi, 5 – apmācību vizītes ES 
dalībvalstī – Latvijā), kopā iepriekš 
minētajos projekta pasākumos piedalījās 
1015 Centrālās Āzijas robežu drošībā 
iesaistīto iestāžu amatpersonas; 
 aktivitāšu ieviešanu nodrošināja 37 ES 
eksperti un 9 starptautisko organizāciju 
pārstāvji; 
 organizēts BOMCA Informatīvais 
pasākums CA vēstniecību pārstāvjiem; 
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 Kirgizstānā (Biškekā) notika projekta 
Reģionālā novērtēšanas sanāksme 
(BOMCA darba plāna 2017.gadam 
apstiprināšanai). 

EK HORIZON 2020 programma 

19. Intelektuālā 
pārvietojamā 
kontroles sistēma – 
IBorderCTR”  700626 
— iCROSS — H2020-
BES-2014-
2015/H2020-BES-2015 

99 000 9 627,45 2016.gadā: 
 veikts darbs pie jaunas robežkontroles 
pārbaudes sistēmas trešo valstu 
pilsoņiem izstrādes. 

 

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”.  

2016.gadā Valsts robežsardze ir izsniegusi 18 165 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 

http://www.latvija.lv/
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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”.   

2016.gadā Valsts robežsardze ir izsniegusi 64 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); 

http://www.latvija.lv/
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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. 

2016.gadā Valsts robežsardze maksas pakalpojumus nav sniegusi. 

 

2.6. Valsts robežsardzes darbības stratēģijas 2014. – 2016. gadam ieviešanas 
novērtējums 

Valsts robežsardzes darbības stratēģija 2014.–2016.gadam ir VRS vidējā termiņa 
plānošanas dokuments, kas tika izstrādāts saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 
13.oktobra noteikumu Nr.1178 „Attīstības plānošanas dokumentu izstrādes un ietekmes 
izvērtēšanas noteikumi” prasībām. 

VRS darbības stratēģija tika izstrādāta ņemot vērā VRS attīstības perspektīvas un 
dalību bilaterālos, reģionālos un citos projektos. 

Analizējot VRS darbības ārējo vidi, dažādus to ietekmējošos faktorus, kā arī līdzšinējo 
darbību un administratīvo kapacitāti, stratēģija aptvēra jautājumus, kas saistīti  ar  Valsts 
robežsardzes pamatfunkciju izpildi, kā arī  solidāras Eiropas Savienības ārējās robežas 
apsardzības un Latvijas Republikas starptautiskajos līgumos noteikto saistību izpildes 
nodrošināšanu.   

Valsts robežsardzes darbības vidi ietekmēja gan ārējie, gan iekšējie faktori, proti, 
Latvijas dalība NATO, ES un Šengenas līgumā. Turklāt ES ārējās robežas drošības garantēšana 
noteica gan atbildību, gan arvien pieaugošas iekšējās un ārējās drošības prasības, gan arī 
arvien pieaugošas iespējas Latvijai ietekmēt starptautiskos procesus tiesiskās kārtības un 
drošības nodrošināšanas jomā. 

 Līdz ar to par VRS darbības vidējā termiņā tika noteiktas šādas prioritātes: 

 uzturēt un attīstīt valsts robežas apsardzības sistēmu, atbilstoši Eiropas Savienības 
ārējām robežām izvirzītajām prasībām, izpildot Šengenas acquis nosacījumus; 

 realizēt Latvijas Republikas Valsts robežas integrētas pārvaldības koncepciju 2013. – 
2018.gadam; 

 nodrošināt Valsts robežsardzes dalību starptautiskajās misijās un operācijās, kā arī 
Eiropas Aģentūras operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām 
robežām (FRONTEX) aktivitātēs; 

 pilnveidot normatīvos aktus, kas vērsti uz valsts robežas apsardzības sistēmas 
attīstību, atbilstoši Eiropas Savienības ārējām robežām izvirzītajām prasībām; 
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 uzturēt Valsts robežsardzes kuģošanas līdzekļu un aviācijas kapacitāti esošajā līmenī; 

 īstenot jaunu informācijas sistēmu ieviešanu Valsts robežsardzes darbībā; 

 paaugstināt robežpārbaužu efektivitāti, izmantojot modernus robežpārbaužu 
tehniskos risinājumus balstītus uz biometrisko datu apstrādi; 

 nodrošināt Valsts robežsardzes dalību ES politikas instrumentu un pārējās ārvalstu 
finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošanā, realizējot 
Eiropas ārējo robežu fonda, Iekšējās drošības fonda, Patvēruma un migrācijas fonda, 
pārrobežu sadarbības programmu u.c. projektus un pasākumus. 

 Šie aspekti ir cieši saistīti ar VRS spējām nodrošināt materiāltehnisko bāzi katrai 
struktūrvienībai un katrai amatpersonai, radot iespējas pilnvērtīgi izpildīt uzticētos 
pienākumus.  

 Lai sekmētu noziedzības apkarošanu, iekšējās drošības nostiprināšanu un robežsargu 
kvalifikācijas paaugstināšanu, VRS turpināja darbu pie ES standartu ieviešanas.  

Vienlaikus tika ievēroti noteiktie robežas drošības standarti un nodrošināta vienota 
pieeja robežas drošības nodrošināšanas jomās un pilnveidotas VRS amatpersonu darbības 
atbilstoši starptautiski atzītiem standartiem. 

 Šengenas acquis prasību īstenošana paredz augstu tehnoloģiju un jaunas paaudzes 
tehnisko līdzekļu ieviešanu, lai samazinātu nelegālo imigrantu un noziedznieku iekļūšanu 
Latvijā, sadarbības veicināšanu ar ES valstu tiesībsargājošajām iestādēm transnacionālās 
noziedzības apkarošanā, pilnvērtīgu un operatīvu informācijas apmaiņu, kā arī kopīgu 
pasākumu veikšanu ar citu valstu tiesībsargājošām iestādēm. 

 Valsts robežsardzes darbības stratēģijas 2014. – 2016.gadam programma tika 
realizēta vairākos darbības virzienos, kuru ietvaros tika veikti dažādi pasākumi: 

 nodrošināta Valsts robežsardzes uzdevumu izpilde ierobežotu finanšu līdzekļu 
apstākļos; 

 nodrošināta valsts robežas kontroles intensitātes palielināšana riska analīzē 
noteiktajos periodos un vietās; 

 veikti nepieciešamie pasākumi Valsts robežsardzes resursu optimālai izmantošanai 
sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanai Latvijas Republikas pierobežā; 

 pilnveidota Valsts robežsardzes struktūrvienību dienesta organizācijas kārtība; 

 turpināta iestādes pārvaldības struktūras optimizācija; 

 nodrošināta sadarbība starp Valsts robežsardzi un Tiesībsarga biroju piespiedu 
izraidīšanas procedūras novērošanas jomā;  
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 sekmīgi aizvadīta pirmā Latvijas prezidentūra Eiropas Savienības Padomē, Valsts 
robežsardzes amatpersonas vadīja Robežu jautājumu darba grupu un Robežu (viltoto 
dokumentu) jautājumu darba grupu; 

 realizēti pasākumi Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas programmas 
2007.- 2013.gadam Eiropas Atgriešanās un Bēgļa fonda projektu ietvaros: konvojnieku 
apmācības, ārzemnieku atgriešanas pasākumi, patvēruma meklētāju un bēgļu uzturēšana un 
procesuālo darbību veikšana ar viņiem un apmācību semināri; 

 izstrādāts „Rīcības plāns personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, 
pārvietošanai un uzņemšanai Latvijā”, nozīmēti sadarbības koordinatori Grieķijā un Itālijā un 
atbildīga amatpersona par nozīmēto sadarbības koordinatoru funkciju īstenošanas 
uzraudzību; 

 noslēgta Vispārīgā vienošanās Nr. IeM VNA 2013/39 „Par Valsts robežas joslas 
infrastruktūras izbūvi gar Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas robežu.”  Būvprojekts 
aptver visu Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežu un strukturēts atbilstoši 
Valsts robežsardzes darbības specifikai, vērtējot pārkāpumu iespējamību; 

 noslēgts  būvdarbu līgums IeM NVA 2013/39 „Par Valsts robežas joslas infrastruktūras 
izbūvi gar Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas robežu”; 

 uzsākti Valsts robežas joslas infrastruktūras izbūves būvdarbi piecos robežas joslas 
posmos gar Latvijas Republikas – Krievijas Federācijas robežu; 

 nodrošināta Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta „Robežapsardzības 
Informācijas sistēmas „RAIS 2009” izstrāde” realizācija; 

 uzsākta Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas (SKLOIS) 
projekta realizācija Valsts robežsardzē; 

 nodrošināta EURODAC sistēmas uz BDAS platformas izmantošana;  

 nodrošināta Izraidīto ārzemnieku un ieceļošanas aizliegumu reģistra izmantošana;   

 nodrošināta Valsts robežsardzes struktūrvienību dalība FRONTEX Aģentūras 
pasākumos; 

 nodrošināta iespēja personām pēc vidējās izglītības ieguves:  

- iegūt ceturto profesionālās kvalifikācijas līmeni, apgūstot pirmā līmeņa 
profesionālās augstākās izglītības programmu;  

- iegūt trešo profesionālās kvalifikācijas līmeni, apgūstot profesionālās tālākizglītības 
programmu;  

-  apgūt VRS funkciju izpildei nepieciešamās profesionālās pilnveides programmas; 

 nodrošināta atbalsta projektu realizācija trešajās valstīs robežas kontroles jomā; 
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 nodrošināta atbalsta projektu realizācija ārzemnieku atgriešanas jomā; 

 nodrošināta Valsts robežsardzes aviācijas uzturēšana tehniskajā gatavībā; 

 sekmīgi bez trūkumu konstatēšanas aizvadīta neizziņotā Šengenas novērtēšana uz 
Latvijas iekšējām robežām; 

 Valsts robežsardzes amatpersonas piedalījās Austrijas un Beļģijas Šengenas 
novērtēšanā. 

 nodrošināta imigrācijas sakaru virsnieku punktu darbība Krievijā, Baltkrievijā un 
Gruzijā; 

 nodrošināta sadarbība starp Valsts robežsardzi un Apvienoto Nāciju Augsto komisāru 
bēgļu jautājumos (UNHCR), Starptautisko Migrācijas organizāciju (IOM), kā arī Sarkano 
Krustu; 

 nodrošināta Latvijas Republikas  pilnvaroto robežas pārstāvju darbība; 

 nodrošināta Latvijas – Krievijas robežu darba grupas darbība; 

 nodrošināta Apvienotās Latvijas – Krievijas darba grupas par jautājumiem cīņā pret 
nelegālo migrāciju darbība;  

 nodrošināta Valsts robežsardzes dalība Latvijas – Krievijas valsts robežas demarkācijas 
pasākumos; 

 realizētas starptautiskās robežsargu operācijas „Kordons” ar Krievijas un Baltkrievijas 
robežsardzes dienestiem; 

 realizēta amatpersonu pieredzes apmaiņas programma vienošanās starp Valsts 
robežsardzi un Krievijas Federālo migrācijas dienestu ietvaros; 

 ņemta dalība Latvijas un Baltkrievijas starpvalstu robežšķērsošanas vietu attīstības 
darba grupā. 

Var atzīmēt šādus realizētus pasākumus 2016.gadā:  

 apstiprināts konceptuālais ziņojums “Par valsts austrumu robežas kontroli un 
aizsardzību”; 

 sagatavota Starpresoru vienošanās ,,Par zemessargu iesaisti robežkontroles pagaidu 
atjaunošanā uz iekšējām robežām un apmācībām” starp Valsts robežsardzi un Nacionālajiem 
bruņotajiem spēkiem, gadījumos, kad tiek atjaunota robežkontrole uz iekšējām robežām; 

 lai risinātu valsts robežas joslas iekārtošanas un uzturēšanas prasības, tika izstrādāti 
grozījumi Latvijas Republikas valsts robežas likumā; 

 uzsākta Ministru kabineta noteikumu projekta "Latvijas Republikas valsts robežas 
joslas iekārtošanas un uzturēšanas noteikumi" izstrāde; 
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 izstrādāts likumprojekts „Grozījumi Krimināllikumā”, kas paredz vairākas jaunas 
kvalificējošas pazīmes par personu nelikumīgu pārvietošanu pāri valsts robežai un  sodu 
palielināšanu par nelikumīgas imigrācijas nodrošināšanu; 

 nodrošināta Šengenas biometrisko vīzu kontroles uzsākšana Valsts robežsardzes 
kompetences ietvaros; 

 pabeigta Vientuļu robežšķērsošanas vietas būvniecība – modernizācija; 

 pilnveidota robežšķērsošanas vietu darbības organizācija Valsts robežsardzē un 
sadarbība ar citām iestādēm, kas veic kontroli uz robežas;  

 turpinājās „zaļās” robežas infrastruktūras sagatavošana integrācijai ar Eiropas Robežu 
uzraudzības sistēmu (EUROSUR); 

 izveidota Robežas uzraudzības un kontroles sistēma (RKS);  

 starpresoru darba grupā izstrādāta “Latvijas Republikas valsts robežas apdraudējumu 
(risku) analīze 2015. gadam”; 

 nodrošināta Latvijas prezidentūras funkciju izpilde Baltijas jūras valstu robežkontroles 
konferencē. 

Valsts robežsardzes darbības stratēģijā 2014. – 2016.gadam realizācijas laikā Valsts 
robežsardzes uzdevumu izpilde bija jānodrošina ierobežotu finanšu līdzekļu apstākļos, kas 
radīja nelielu ietekmi arī uz stratēģijas uzdevumu izpildi, kā rezultātā daļa uzdevumu izpilde 
turpinās vēl joprojām.   

 Neskatoties uz to, ka atsevišķi uzdevumi ir izpildīti daļēji, var konstatēt, ka kopumā 
izvirzītie stratēģijas mērķi ir sasniegti. 

 Valsts robežsardze ir spējusi adekvāti reaģēt uz situācijas izmaiņām un uzturēt 
atbilstošā līmenī Valsts robežas drošību. 

 

2.7. Pārskats par Valsts robežsardzes vadības un darbības uzlabošanas sistēmām 
efektīvas darbības nodrošināšanai, veiktās strukturālās reformas un 

reorganizācijas 

2016.gadā, turpinot realizēt Valsts robežsardzes organizatoriskajā pretkorupcijas 
pasākumu plānā 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 
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pilnvarojuma izpildi vai saimnieciskās darbības izvērtēšanu interešu konflikta riska 
konstatēšanai. 

Lai identificētu un mazinātu korupcijas riskus Valsts robežsardzē, pamatojoties uz 
Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja izstrādātajām rekomendācijām un, saskaņā ar 
Koncepciju par korupcijas risku samazināšanu valsts pārvaldes iestādēs un pašvaldībās, tika 
izvērtēti amatpersonu amata pienākumi un noteikts iespējamais korupcijas riska līmenis 
noteiktai amata kategorijai. Atkarībā no amata riska kategorijas noteikti konkrēti korupciju 
novērsošo normu realizācijas pasākumi, kuros var iekļaut personāla atlases principus, 
izglītošanas pasākumus, rotāciju. 

Turpinot iekšējās kontroles pasākumu realizāciju korupcijas novēršanas jomā, 
2016.gadā tika veikta 2 136 robežsargu ikgadējā valsts amatpersonas deklarācijā par 
2015.gadu iekļautās informācijas pārbaude, kā rezultātā no amatpersonām tika pieprasīta 
papildus informācija. 

Valsts robežsardzes personāls aktīvi piedalījās Valsts administrācijas skolas kursos 
“Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide korupcijas novēršanas un ēnu 
ekonomikas mazināšanas jomā”. 

2016.gadā kopumā Valsts robežsardzes un Valsts robežsardzes koledžas 
struktūrvienībās veiktas 2 587 neplānotās pārbaudes un 108 plānotās pārbaudes, kā arī 
viena kompleksā pārbaude VRS Ventspils pārvaldes struktūrvienībās un trīs tematiskās 
(ārzemnieku piespiedu izraidīšanas pasākumiem paredzēto finanšu līdzekļu izlietojuma 
atbilstība; operatīvo pasākumu realizēšanai paredzēto finanšu līdzekļu izlietojuma atbilstība; 
dienesta pienākumu izpildes (darba) laika uzskaite) pārbaudes, kuru gaitā tika pārbaudīta 
struktūrvienību dienesta organizācijas un amatpersonu dienesta pienākumu izpildes 
atbilstība normatīvo aktu prasībām. 

 2016.gadā strukturālo reformu rezultātā: 

 Ņemot vērā dzelzceļa līnijas Rīga–Sanktpēterburga–Maskava nozīmīgumu 
ģeopolitiskajā jomā, kā arī starptautisko pasažieru vilcienu satiksmes organizēšanas radīto 
noslogojumu, no 01.06.2016. Valsts robežsardzes Ludzas pārvaldes Zilupes II kategorijas 
dzelzceļa robežkontroles punkts pārveidots par I kategorijas robežkontroles punktu. 

 Lai optimizētu jūras robežuzraudzības struktūrvienību darbību, no 22.08.2016. 
reorganizēts Valsts robežsardzes Ventspils pārvaldes Jūras robežuzraudzības dienests, 
izveidojot Jūras nodaļu un Līča nodaļu kā patstāvīgas struktūrvienības. 

 Lai optimizētu Valsts robežsardzes koledžas organizatorisko struktūru, no 19.08.2016. 
reorganizēta Valsts robežsardzes koledžas Robežsargu skola, izveidojot Valsts robežsardzes 
koledžas Profesionālās izglītības dienestu, kura sastāvā ir Pirmā, Otrā un Trešā mācību rota. 
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3. Personāls 

 

 Kopā Amatpersonas Darbinieki 

vidējais amata vietu skaits 2016.gadā: 2688 2365 323 

vidējais personāla skaits 2016.gadā: 2531 2229 302 

 
  

 
 
Personāla sadalījums atbilstoši izglītības līmenim 

    skaits %  

  Augstākā izglītība 1062 41,10  

  Vidējā izglītība 1522 58,90  

  Kopā: 2584    

  
 
    

  Personāla sadalījums atbilstoši dzimumam 

    skaits %  

  Sievietes: 991 38,35  

  Vīrieši: 1593 61,65  

  Kopā: 2584    

  
 
    

  Personāla sadalījums vecuma grupās  

    skaits %  

  līdz 19 59 2,28  

  20–29 765 29,61  

  30–39 787 30,46  

  40–49 769 29,76  

  50–59 171 6,62  

  60 un vairāk 33 1,28  

    2584    

 
 

 Kopā Amatpersonas Darbinieki 

2016.gadā atvaļināti/ 
atbrīvoti 167 131 36 

2016.gadā pieņemti 
dienestā/ darbā 265 193 72 
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4. Komunikācija ar sabiedrību 

2016.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. 

2016. gada februārī tika rīkota Valsts robežsardzes 2015.gada darbības atskaites 
preses konference, bet jūlijā tika sagatavots Valsts robežsardzes 2015.gada publiskais 
pārskats. 

Atskaites periodā regulāri tika informēta sabiedrība par Valsts robežsardzes 
aktualitātēm – tika sagatavotas un nosūtītas plašsaziņas līdzekļiem 396 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”, „Apsveikumi”, 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, kā arī Drošības festivālā bērniem “Piedzīvojumu vasara 2016”. 

2016.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 128.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 intervijas ar 
esošajiem un bijušajiem robežsargiem un Latvijas brīvvalsts robežsargu piederīgajiem.  

 

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. Paaugstināt robežuzraudzības efektivitāti. 

3. Nodrošināt atbilstošu robežpārbaužu kvalitāti robežšķērsošanas vietās.  

4. Nodrošināt robežpārbaudēs iesaistītā personāla kvalifikācijas paaugstināšanu. 

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

6. Realizēt Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas robežjoslas 
infrastruktūras izveidošanas pasākumus, veikt nepieciešamos pasākumus LR – KF robežas 
joslas iekārtošanai. 

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

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

9. Nodrošināt dienesta kinoloģijas attīstības pasākumu realizāciju. 

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

 



 

                       VALSTS ROBEŽSARDZES GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS 2016 
 

 
 

 
 
 

33 
 

5.2. Nākamā gada galvenie uzdevumi un pasākumi 

1. Nodrošināt efektīvu 2016.gadā saņemto un 2017.gadā plānoto tehnisko robežas 
uzraudzības līdzekļu izmantošanu. 

2. Paaugstināt personāla plānošanas un izmantošanas efektivitāti. 

3. Nodrošināt dienesta organizācijas izmaiņu ieviešanu saskaņā ar Dienesta gaitas 
likumā un Atlīdzības likumā veiktajām izmaiņām. 

4. Pilnveidot disciplināro praksi, nodrošinot konsekventu rīcību reaģēšanai uz 
pārkāpumiem un godprātīga un izcila dienesta pienākumu izpildes pozitīvu motivēšanu. 

5. Veikt sagatavošanās pasākumus Šengenas novērtēšanai un nodrošināt atbilstošu 
dienesta organizāciju, stājoties spēkā Šengenas robežu kodeksa prasībai par sistemātisku 
visu valsts robežu šķērsojošo personu pārbaudi starptautiskajās un nacionālajās IS. 

 

 


