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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 
2018.  gadā. 

2018. gadā paveiktas apliecina, ka esam strādājuši 
atbilstoši izvirzītajiem mērķiem, esam veiksmīgi 
īstenojuši nospraustās prioritātes un pamatfunkciju 
izpildi.  

Pērn viens no svarīgākajiem pārbaudījumiem bija 
realizēt pasākumu kopumu, lai nodrošinātu sekmīgu 
Šengenas novērtēšanu, tajā skaitā realizēt Šengenas 
novērtēšanas imitācijas Valsts robežsardzes 
struktūrvienībās ārējo robežu un atgriešanas jomā. 

Aprīlī sekmīgi tika īstenota Šengenas novērtēšana Šengenas informācijas sistēmas 
(SIS)/SIRENE jomā, kas tika veikta visās institūcijās, kuras izmanto Šengenas informācijas 
sistēmu, atgriešanas jomā – visās institūcijās, kuras ir iesaistītas atgriešanas jautājumu 
risināšanā, datu aizsardzības jomā – tiesībsargājošajās institūcijās, ārējo robežu jomā, kuras 
ietvaros tika pārbaudītas ārējās gaisa, jūras un sauszemes robežas, novērtēts Valsts 
robežsardzes un citu institūciju darbs ārējo robežu drošības nodrošināšanā, kā arī 
novērtēšana policijas sadarbības jomā. Šo pasākumu ietvaros notika pārbaudes Valsts 
robežsardzes centrālā līmeņa, reģionālā līmeņa un vietējā līmeņa robežpārbaudes un 
robežuzraudzības struktūrvienībās, kas tika nodrošinātas pilnā apmērā un saskaņā ar 
apstiprinātajiem Šengenas pārbaužu plāniem. 

Pērn pilnveidota iekšējās kontroles sistēma korupcijas un interešu konflikta risku novēršanai 
atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 17. oktobra noteikumiem Nr. 630 «Noteikumi par 
iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai 
publiskas personas institūcijā», proti, ar Valsts robežsardzes pavēli «Par Valsts robežsardzes 
organizatorisko pretkorupcijas pasākumu plānu» pilnveidoti Valsts robežsardzē ieviestie 
pretkorupcijas pasākumi un veikti pasākumi korupcijas risku identificēšanai, ņemot vērā 
Valsts robežsardzes struktūrvienību funkcijas un darbības jomas, savukārt ar pagaidu 
iekšējiem noteikumiem «Kārtība, kādā Valsts robežsardzē un Valsts robežsardzes koledžā 
organizē un veic plānotās un neplānotās pārbaudes» pilnveidota un efektivizēta plānoto un 
neplānoto pārbaužu veikšana Valsts robežsardzē, kā arī veikti kontroles pasākumi, lai 
konstatētu neatļautu rīcību ar Valsts robežsardzes vai tai lietošanā, glabāšanā nodotu mantu 
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vai finanšu līdzekļiem, tādējādi nodrošinot un stiprinot iekšējās kontroles pasākumus Valsts 
robežsardzes autotransporta izmantošanas noteikumu ievērošanas uzraudzībā. 

Noteikti atzīmējama ir arī robežsardzes apmācības un profesionālās pilnveides sistēmas 
aktualizēšana un pilnveidošana, proti, 2018. gadā veikti grozījumi, integrējot Valsts 
robežsardzes koledžas tālākizglītības programmā «Robežapsardze» FRONTEX Aģentūras 
2017. gada 12. jūnijā apstiprināto aktualizētās Kopējās pamatapmācības programmas 
Eiropas Savienības Robežu un krasta apsardzes darbiniekiem (Common Core Curriculum for 
Border un Coas Guard Basic Training in the EU) prasības. Izstrādātas divas jaunas, kā arī 
aktualizētas 11 jau esošas kvalifikācijas paaugstināšanas programmas, kā arī turpināts darbs 
pie sadarbības ar Nacionālajiem Bruņotajiem spēkiem robežsargu militārās sagatavošanas 
jomā – saskaņotas un tiek kopīgi realizētas militārās apmācību tēmas robežsargu 
profesionālajā sagatavošanā, nodrošināta robežsargu dalība NBS un Zemessardzes 
organizētajās mācībās un kursos, izstrādātas un saskaņotas divas zemessargu apmācību 
programmas. 

Un, protams, Latvijas ārējās valsts robežas drošības sistēmas pilnveide! Lai nodrošinātu 
Valsts robežsardzes funkciju izpildi, Eiropas Savienības ārējās robežas neaizskaramības 
uzlabošanu, kā arī uzlabotu Valsts robežsardzes kapacitāti kontrabandas un nelegālās 
migrācijas ierobežošanā, pērn turpināta valsts robežas infrastruktūras izbūve gar Latvijas 
Republikas – Krievijas Federācijas valsts robežu, kā arī sperti pirmie soļi valsts robežas izbūvei 
gar Latvijas Republikas – Baltkrievijas Republikas valsts robežu, t.i.,  uzsākta tiltu būvniecība 
pāri ūdenstilpnēm. Līdztekus infrastruktūras pilnveidei, pērn attīstīti arī Valsts robežsardzes 
tehniskie līdzekļi – saņemti jauni robežuzraudzības tehniski līdzekļi, proti, 30 kvadricikli, 
iegādāts jauns ekipējums – ziemas un vasaras maskēšanās tērpi un taktiskās vestes, kā arī 
turpināta Valsts robežsardzes pārapbruņošana. 

Neskatoties uz to, ka vēl aizvien Valsts robežsardzē ir akūta nepieciešamība pēc robežsargu 
skaita blīvuma uz «zaļās» robežas palielināšanas – ir nepieciešamas 232 papildus štata amata 
vietas robežapsardzības nodaļās mūsu valsts «austrumu» robežas apsardzībai, kā arī 
neatliekams ir Valsts robežsardzes mobilitātes uzlabošanas jautājums – 67 % no Valsts 
robežsardzes rīcībā esošajiem transportlīdzekļiem ir vecāki par 12 gadiem, kopumā uzskatu, 
ka savā darbībā 2018. gadā esam efektīvi pielietojuši mūsu rīcībā esošos resursus un 
līdzekļus, kā arī veiksmīgi nodrošinājuši valsts robežas drošību atbilstoši Eiropas Savienības 
izvirzītajām prasībām. 

 

 

 

Valsts robežsardzes priekšnieks 

ģenerālis                                                                                                       G. Pujāts         
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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 stratēģijā 2017. – 2019. gadam definētie darbības 
virzieni: 

1. Latvijas Republikas valsts robežas atrašanās vietas nemainīguma nodrošināšana, 
valsts robežas, valsts robežas joslas, robežzīmju un citu robežbūvju, vietējās pierobežas 
satiksmes robežšķērsošanas vietu uzturēšana, robežuzraudzības nodrošināšana. Virziena 
mērķis – nodrošināt robežuzraudzību, apsargāt valsts robežu, robežzīmes un citas 
robežbūves, novērst jebkuru mēģinājumu nelikumīgi mainīt valsts robežas atrašanās vietu 
apvidū, kā arī uzturēt un attīstīt valsts robežas apsardzības sistēmu, atbilstoši Eiropas 
Savienības ārējām robežām izvirzītajām prasībām, izpildot Šengenas līguma  un 
starptautiskajos līgumos noteiktos nosacījumus. 

2. Robežpārbaužu veikšana, imigrācijas kontrole, ārzemnieku atgriešana un darbības ar 
patvēruma meklētājiem. Virziena mērķis – nodrošināt robežpārbaužu veikšanu, nelegālās 
imigrācijas novēršanu, darbību ar patvēruma meklētājiem veikšanu, noziedzīgu nodarījumu 
novēršanu, atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un Eiropas Savienības 
noteiktajām prasībām. 

3. Dokumentu autentiskuma noteikšana  un personu daktiloskopiskās identifikācijas 
ekspertīžu veikšana. Virziena mērķis – vispusīgas un kvalitatīvas ekspertīzes gaitā noskaidrot 
faktus, kas ir nozīmīgi Valsts robežsardzes kompetencē esošu lēmumu pieņemšanai, kā arī 
sniegt objektīvus un zinātniski pamatotus tiesu eksperta atzinumus, nodrošinot pierādīšanas 
līdzekļus Valsts robežsardzes veiktajās procesuālajās darbībās. 

4. Operatīvā darbība, kā arī izmeklēšanas pirmstiesas procesā veikšana Kriminālprocesa 
likumā noteiktās kompetences ietvaros. Virziena mērķis – apkarot un novērst noziedzīgus 
nodarījumus, kas saistīti ar valsts robežas nelikumīgu šķērsošanu, personas nelikumīgu 
pārvietošanu pāri valsts robežai vai nelikumīgu uzturēšanos valstī, kā arī robežsarga kā valsts 
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amatpersonas izdarītus noziedzīgus nodarījumus, kas nav saistīti ar vardarbību, kā arī 
nepieļaut akcīzes preču nelikumīgu pārvietošanu pāri valsts robežai. 

5. Aviācijas meklēšanas un glābšanas koordinācijas centra (ARCC) darbības 
nodrošināšana. Virziena mērķis – nodrošināt Aviācijas meklēšanas un glābšanas 
koordinācijas centra (ARCC) darbību. 

6. Valsts robežsardzes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm izglītošana un 
profesionālā sagatavošana. Virziena mērķis – 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. 

 

1.3. Valsts robežsardzes struktūra 
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pārvalde 
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1.4. Pārskata gada galvenie uzdevumi 

1. Paaugstināt robežsardzes spējas atklāt, pārtraukt un novērst nelikumīgas valsts 
robežas šķērsošanas gadījumus. 

2. Aktualizēt un pilnveidot robežsardzes apmācības un profesionālās pilnveides 
sistēmu. 

3. Pilnveidot iekšējās kontroles sistēmu korupcijas un interešu konflikta risku 
novēršanai atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 17. oktobra noteikumiem Nr. 630 
«Noteikumi par iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām korupcijas un interešu konflikta 
riska novēršanai publiskas personas institūcijā». 

4. Nodrošināt nepieciešamo pasākumu izpildi kārtējās Šengenas novērtēšanas 
norisei.  

 

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) 57 931 427 57 294 662 55 726 727 

1.1. dotācijas 57 619 830 56 833 091 55 367 716 

1.2. maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 278 428 297 592 203 586 

1.3. ārvalstu finanšu palīdzība - - - 

1.4. ziedojumi un dāvinājumi - - - 

1.5. transferti 33 169 163 979 155 425 

2 Izdevumi (kopā) 57 926 318 57 304 532 55 736 596 

2.1. uzturēšanas izdevumi (kopā) 47 044 015 45 978 912 45 857 954 

2.1.1. kārtējie izdevumi 46 992 162 45 907 664 45 787 171 

2.1.2. procentu izdevumi - - - 

2.1.3. subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 10 000 10 000 10 000 

2.1.4. kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un  
starptautiskā sadarbība  

- - - 

2.1.5. uzturēšanas izdevumu transferti - - - 

2.2. izdevumi kapitālieguldījumiem 41 853 49 628 49 531 

F0000000
0 

Finansēšana 10 882 303 11 325 620 9 878 642 
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Valsts robežsardzes izdevumu izpilde pārskata periodā sastāda 55 736,6 tūkst. euro 
jeb 97,3% no plānotā, samazinājums, salīdzinot ar iepriekšējā gada pārskata periodu, 
sastāda  2 189,7 tūkst. euro jeb 3,8%, tajā skaitā izmaiņas:  

Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi: 

102 173 euro – pārskata periodā palielināti izdevumi jaunās politikas iniciatīvas 
«Robežsargu skaita blīvuma uz «zaļās» robežas palielināšana atkarībā no pastāvošajiem riska 
faktoriem (30 amatpersonas)» īstenošanai; 

144 958 euro – palielināti  izdevumi pasākumam «Valsts robežsardzes koledžas 
Kinoloģijas centra modernizācija»; 

86 295 euro – palielināti  izdevumi pasākumam «Valsts robežsardzes amatpersonu ar 
speciālajām dienesta pakāpēm nodrošināšana ar formas tērpiem»; 

1 658 061 euro – palielināti  izdevumi pasākumam «Latvijas Republikas valsts robežas 
uzturēšana»; 

361 471 euro - samazināti izdevumi 2017. gada jaunās politikas iniciatīvas «Valsts 
robežsardzes amatpersonu nodrošināšana ar speciālo ekipējumu un robežuzraudzības 
tehniskiem līdzekļiem» īstenošanai. 

Vienreizējie pasākumi: 

8 084 euro – samazināti izdevumi Valsts robežsardzes amatpersonu ar speciālajām 
dienesta pakāpēm dalības turpināšanai Eiropas Savienības novērošanas misijā Gruzijā 
(EUMM GEORGIA). 

Ilgtermiņa saistības: 

1 395 294 euro – palielināti  izdevumi ilgtermiņa saistību pasākumam «Valsts robežas 
joslas infrastruktūras izbūve gar Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas robežu»; 

714 628 euro – palielināti  izdevumi ilgtermiņa saistību pasākumam «Valsts robežas 
joslas infrastruktūras izbūve gar Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas robežu»; 

3 110 000 euro – samazināti izdevumi ilgtermiņa saistību pasākumam «Gaisa kuģu 
parka atjaunošana». 

Citas izmaiņas: 

3 170 771 euro – samazināti izdevumi pasākumam, kas saistīts ar darba samaksas 
pārrēķinu amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm par laikposmu no 2014. gada 
16. jūnija līdz 2016. gada 15. jūnijam sakarā ar Latvijas Republikas Augstākās tiesas 
Administratīvo lietu departamenta 2016. gada 16. jūnija spriedumu administratīvajā lietā 
Nr. A420535212 (atbilstoši Finanšu ministrijas 2017. gada 29. marta rīkojuma Nr. 136 
1.2. apakšpunktam); 
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131 668 euro – attiecīgajā periodā samazināti izdevumi 2016. gadā uzsāktā 
neatliekamā pasākuma «Latvijas Republikas valsts robežas iekārtošana, uzturēšana un 
zemes īpašuma tiesību sakārtošana» īstenošanai; 

10 569 euro – attiecīgajā periodā palielināti  izdevumi 2016. gadā uzsāktā neatliekamā 
pasākuma «25 amatu vietu ieviešana un uzturēšana Valsts robežsardzē» īstenošanai, 
saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 3. novembra protokollēmuma «Par Ministru 
kabineta rīkojuma projektu «Rīcības plāns personu, kurām nepieciešama starptautiska 
aizsardzība, pārvietošanai un uzņemšanai Latvijā»» (prot. Nr. 57 58.§) 4. punktu; 

311 690 euro – samazināti izdevumi 2015. gada jaunās politikas iniciatīvai 
«Transportlīdzekļu uzturēšana un remonta izdevumu segšana» (autotransports, kuģi un 
gaisa kuģi) (171 736 euro izdevumiem precēm un pakalpojumiem, 139 954 euro kapitāliem 
izdevumiem); 

15 532 euro – samazināti izdevumi, lai nodrošinātu videonovērošanas un tehniskās 
uzraudzības sistēmas remontu un darbību; 

1 600  euro – samazināti izdevumi, lai nodrošinātu Valsts robežsardzes koledžas 
studentu pašpārvaldes  atbilstoši Ministru kabineta 2016. gada 25. oktobra noteikumiem Nr. 
690, prot. Nr. 57 7. §, 9. punktu «Studējošo pašpārvaldes finansēšanai paredzētos resursus 
(ieņēmumus) izdevumu segšanai un izdevumus plāno un uzskaita kā atsevišķu pasākumu»);   

97 539 euro – izdevumu samazinājums salīdzinoši ar iepriekšējā gada periodu, saistīts 
ar izmaiņām VRS kuģošanas līdzekļu uzturēšanas un ekspluatācijas 2018. gada plānā;  

6 568 euro – izdevumu samazinājums salīdzinoši ar iepriekšējā gada periodu, saistīts 
ar izmaiņām VRS gaisa kuģu uzturēšanas 2018. gada plānā; 

1 474  euro – izdevumu samazinājums salīdzinoši ar iepriekšējā gada periodu,  saistīts 
ar operatīvo darbību;   

7 678 euro – izdevumu palielinājums salīdzinoši ar iepriekšējā gada periodu,  
transfertiem, saskaņā ar Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Senāta 2018. gada 24. aprīļa 
lēmumu Nr. 2 studiju maksa 2018. gada rudenī uzņemtajiem nepilna laika studentiem 
noteikta 1 450 euro gadā (vienam studējošam); 

875 euro – palielināti  izdevumi Eiropas Savienības programmas (EiropAid) projektam 
«Kosovas institūciju stiprināšana efektīvas migrācijas pārvaldē»; 

874 550 euro – izdevumu palielinājums salīdzinoši ar iepriekšējā gada periodu, lai 
nodrošinātu Valsts robežsardzes un Valsts robežsardzes koledžas pamatvajadzības 
(kurināmais un enerģētiskie materiāli,  inventāra un aparatūras remonti, autotransporta  
remonti un apdrošināšanas izdevumi, kā arī sakarā ar Koncepcijas par jaunu darba samaksas 
sistēmu Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām 
ar speciālajām dienesta pakāpēm ieviešanu; 

22 983 euro – izdevumu palielinājums pasākumam «Gruzijas Republikas 
Robežpolicijas stiprināšana, attīstot dienesta kinoloģiju» (transferts no Ārlietu ministrijas, 
Finanšu ministrijas 2017. gada 12. septembra rīkojums Nr. 326); 
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13 632 euro – izdevumu palielinājums pasākumam «Ceļu satiksmes negadījumu 
novēršanas pasākumi»; 

5 021 euro – izdevumu samazinājums pasākumam «NATO un UNODC Narkotiku 
apkarošana Afganistānā, Pakistānā un Centrālāzijā».  

    

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 

Valsts robežsardzes darbība pārskata periodā tika plānota un veikta saskaņā ar 
apstiprināto Valsts robežsardzes darbības stratēģiju 2017.–2019. gadam, kurā atspoguļoti 
Valsts robežsardzes darbības virzieni, to īstenošanas resursi, prioritātes, plānotie darbības 
rezultāti un to rezultatīvie rādītāji, kā arī, izpildot Valsts robežsardzes darba plānā un 
attiecīgajos Valdības rīcības plānos paredzētos uzdevumus. 

Pārskata periodā Valsts robežsardze ir realizējusi šādas  Valsts robežsardzes darbības 
stratēģijā 2017. –2019. gadam noteiktās galvenās aktivitātes: 

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

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

 paaugstinājusi Austrumu robežas un jūras robežas robežuzraudzības efektivitāti, 
kompleksi izmantojot sistēmiski sasaistītas modernas klātbūtnes atklāšanas tehniskās 
iekārtas, videonovērošanas iekārtas un valsts robežas inženiertehniskā iekārtojuma 
elementus; 

 nodrošinājusi Valsts robežsardzes dalību starptautiskajās misijās un operācijās, kā 
arī Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūras (FRONTEX) aktivitātēs; 

 turpinājusi sakārtot Latvijas Republikas valsts ārējās robežas joslas infrastruktūru; 

 realizējusi sekmīgu Šengenas novērtēšanu (gaisa, jūras un sauszemes robežas, SIS 
II); 

 realizējusi Latvijas Republikas valsts robežas integrētas pārvaldības koncepcijā 
2013. – 2018. gadam noteiktos pasākumus; 

 uzturējusi Valsts robežsardzes kuģošanas līdzekļu un aviācijas kapacitāti esošajā 
līmenī; 

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

 nodrošinājusi civilās aviācijas nelaimes gadījumā cietušo gaisa kuģu un cilvēku 
meklēšanas un glābšanas darbu, aviācijas nelaimes gadījumu seku likvidēšanas koordināciju, 
kā arī Aviācijas meklēšanas un glābšanas koordinācijas centra (ARCC) nepārtrauktu darbību; 

 pilnveidojusi normatīvo bāzi. 

Realizējot Valsts robežsardzes darbības stratēģijā 2017. – 2019. gadam noteiktās 
galvenās aktivitātes, Valsts robežsardze nodrošināja šādu mērķu sasniegšanu: 

 nodrošināja robežuzraudzību, apsargāja valsts robežu, robežzīmes  un citas 
robežbūves, novērsa jebkuru mēģinājumu nelikumīgi mainīt valsts robežas atrašanās vietu 
apvidū, kā arī uzturēja un attīstīja valsts robežas apsardzības sistēmu, atbilstoši Eiropas 
Savienības ārējām robežām izvirzītajām prasībām, izpildot Šengenas līguma  un 
starptautiskajos līgumos noteiktos nosacījumus; 

 nodrošināja robežpārbaužu veikšanu, nelegālās imigrācijas novēršanu, darbību ar 
patvēruma meklētājiem veikšanu, noziedzīgu nodarījumu novēršanu, atbilstoši Latvijas 
Republikas normatīvajiem aktiem un Eiropas Savienības noteiktajām prasībām; 

 vispusīgas un kvalitatīvas ekspertīzes gaitā noskaidroja faktus, kas ir nozīmīgi Valsts 
robežsardzes kompetencē esošu lēmumu pieņemšanai, kā arī sniedza objektīvus un 
zinātniski pamatotus tiesu eksperta atzinumus, nodrošinot pierādīšanas līdzekļus Valsts 
robežsardzes veiktajās procesuālajās darbībās; 

 apkaroja un novērsa noziedzīgus nodarījumus, kas saistīti ar valsts robežas 
nelikumīgu šķērsošanu, personas nelikumīgu pārvietošanu pāri valsts robežai vai nelikumīgu 
uzturēšanos valstī, kā arī robežsarga kā valsts amatpersonas izdarītus noziedzīgus 
nodarījumus, kas nav saistīti ar vardarbību, kā arī nepieļāva akcīzes preču nelikumīgu 
pārvietošanu pāri valsts robežai; 

 nodrošināja Aviācijas meklēšanas un glābšanas koordinācijas centra (ARCC) 
darbību; 

 ar pēctecīgas profesionālās izglītības politikas īstenošanu un kvalifikācijas 
paaugstināšanas programmu īstenošanu, sekmēja 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: 
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Darbības rezultāts Rezultatīvais rādītājs 

Rezultatīvā 
rādītāja 

pārskata gada 
plāns 

Rezultatīvā 
rādītāja 
pārskata 

perioda izpilde  

Uzturēta un attīstīta valsts 
robežas apsardzības sistēma 

Realizēta robežjoslas 
ierīkošana/uzturēšana (km) 

303 / 1388 207 / 1388 

Veikta robežuzraudzība uz 
valsts ārējās sauszemes 
robežas 

Aizturētas robežu nelikumīgi šķērsojošas 
personas (skaits)/ novērsta nelikumīga 
preču pārvietošana pār valsts robežai 
(skaits) 

115 / 25 202 / 17 

Veikta Latvijas jūras robežas 
un ostu akvatoriju 
robežuzraudzība 

Pārbaudīti kuģošanas līdzekļi teritoriālajā 
jūrā un ostu akvatorijās 

300   

Veiktas robežpārbaudes Personu robežpārbaužu skaits   4 400 000 4 875 560 

Transportlīdzekļu robežpārbaužu skaits   1 200 000 1 246 753 

Vilcienu robežpārbaužu skaits   23 000 26 972 

Kuģošanas līdzekļu robežpārbaužu skaits  11 000 11 689 

Robežpārbaudēs un imigrācijas kontrolē 
atklāto un novērsto viltotu dokumentu 
izmantošanas skaits 

70 166 

Valstī  neielaisto ārzemnieku skaits, kas 
neizpilda ieceļošanas nosacījumus 

1200 1685 

Realizēta imigrācijas 
kontrole 

Ārzemnieku skaits, kuri pārkāpuši 
uzturēšanās nosacījumus valstī 
(konstatēti valsts iekšienē un personām 
izceļojot no valsts) 

2000 2093 

Pārbaudīto personu skaits, veicot 
imigrācijas kontroli  valsts iekšienē 

55 000 55805 

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

150 000 142 897 

Novērsta pārrobežu 
noziedzība 

Aizturēto meklēšanā esošo personu skaits    400 639 

Aizturēto meklēšanā esošo transporta 
līdzekļu skaits   

70 103 

Realizēta ārzemnieku 
atgriešana un veiktas 
darbības ar patvēruma 
meklētājiem 

Apstrādāto patvēruma pieprasījumu 
skaits 

350 185 

Piespiedu kārtā izraidīto ārzemnieku 
skaits 

300 184 

Izsniegto labprātīgās izbraukšanas 
rīkojumu skaits 

900 1185 

Veiktas dokumentu 
tehniskās izpētes un 
daktiloskopiskās 
identifikācijas ekspertīzes 

Veikto dokumentu autentiskuma 
noteikšanas ekspertīžu skaits 

200 256 

Veikto personu daktiloskopiskās 
identifikācijas ekspertīžu skaits 

10 4 

Prokuratūrai kriminālvajāšanai nosūtīto 
kriminālprocesu skaits 

90 96 
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Veikta operatīvā darbība un 
izmeklēšana pirmstiesas 
procesā 

Realizēto operatīvās uzskaites lietu skaits 22 23 

Ieviestas Starptautiskās 
aviācijas un jūras meklēšanas 
un glābšanas rokasgrāmatas 
(IAMSAR) vadlīnijas 

Nodrošināts ARCC personāla 
nokomplektējums 

80 % 75 % 

Ieviesti ICAO un IAMSAR noteiktie gaisa 
kuģu meklēšanas procesi 

92 % 70 % 

Nodrošināta ARCC 
Operatīvās rīcības plānā 
noteikto uzdevumu 
realizācija 

Organizētas teorētiskās civilās aviācijas 
meklēšanas un glābšanas mācības   

1 2 

Organizētas praktiskās aviācijas 
meklēšanas un glābšanas mācības 

1 2 

Veiktas ARCC plānveida 
personāla apmācības, 
paaugstināta personāla 
profesionalitāte    

ARCC personāla skaits, kurš apguvis  
aviācijas angļu valodu 

0 1 

ARCC personāla skaits, kurš apguvis  
Meklēšanas koordinatora (SMC) kursus 

0 1 

Izglītotas amatpersonas  
robežkontroles un 
imigrācijas kontroles jomā 

Amatpersonu skaits, kuras apguvušas 
profesionālās tālākizglītības programmu 
«Robežapsardze» 

 
100 

 
100 

Amatpersonu skaits, kuras apguvušas 
1.līmeņa profesionālās augstākās 
izglītības studiju programmu 
«Robežapsardze» 

34 37 

Amatpersonu skaits, kuras apguvušas 
2.līmeņa profesionālās augstākās 
bakalaura izglītības studiju programmu 
«Robežapsardze» 

14 11 

Amatpersonu skaits, kuras apguvušas 
Eiropas līmeņa kopīgo maģistra grāda 
studiju programmu «European Joint 
Masters in Strategic Border 
Management» 

0 0 

Paaugstināts Valsts 
robežsardzes amatpersonu 
profesionālās sagatavotības 
līmenis robežkontroles un 
imigrācijas kontroles jomā 

Amatpersonu skaits, kuras apguvušas 
kvalifikācijas paaugstināšanas kursu 
programmas Valsts robežsardzes koledžā 1700 1419 

 
Kopumā piešķirtais finansējums ir nodrošinājis Valsts robežsardzes funkciju veikšanu 

un darbības rezultātu sasniegšanu, tomēr no Valsts robežsardzes neatkarīgu iemeslu dēļ ne 
visus ieplānotos rezultatīvos rādītājus ir izdevies sasniegt.   

Būtiskākie notikumi un pārmaiņas, kas ietekmējušas Valsts robežsardzes darbību un 
finanšu rezultātus 2018. gadā: 

 2018. gadā Latvijas Republika nelegālajiem imigrantiem turpina būt pievilcīga kā 
tranzītvalsts, lai sasniegtu mērķa valstis Skandināvijā vai Rietumeiropā. Vienlaicīgi var 
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konstatēt, ka arvien biežāk daļai trešo valstu piederīgo Latvijas Republika kļūst pievilcīgāka 
arī kā mērķa valsts (meklējot darbu ES). 

 Latvijas Republiku nelegālajai imigrācijai uz Rietumeiropu turpina izmantot trešo 
valstu piederīgie, izmantojot Šengenas (Baltijas valstu, Polijas, Itālijas un Spānijas) vīzas, kas 
saņemtas sniedzot nepatiesu informāciju par ieceļošanas un uzturēšanās mērķiem, lai pēc 
vīzu derīguma termiņa nelikumīgi uzturētos šajās valstīs. 

 Ņemot vērā, ka saglabājas ievērojama tabakas izstrādājumu cenu starpība Latvijā 
un Baltkrievijā, saglabājas augsts tabakas izstrādājumu kontrabandas risks. 

 Pie iekšējām robežām joprojām aktuāla trešo valstu piederīgo, kuri nelikumīgi 
šķērsojuši ārējo robežu vai pieprasījuši patvērumu Eiropas Savienības dienvidu valstīs, 
pārvietošanās pa tranzītceļiem, lai sasniegtu sava mērķa valstis Eiropas Ziemeļos (Somija, 
Zviedrija un Norvēģija). 

 Valsts robežsardzes kvalificētu darbinieku aizplūšana uz privāto sektoru, kas 
saistīta ar atalgojuma paaugstināšanos privātajā sektorā. 

 Veikts Valsts robežsardzes pašnovērtējums, pilnveidota struktūra, stiprināta 
pamatfunkciju realizēšanas kapacitāte, proti, Valsts pārvaldes reformu plāna 2020 ietvaros 
ir veikts Valsts robežsardzes funkcionālais izvērtējums, reorganizētas VRS Viļakas pārvaldes 
imigrācijas kontroles struktūrvienības un VRS Daugavpils pārvaldes Indras I kategorijas 
robežkontroles punkts un paaugstināta VRS Rīgas pārvaldes Lidostas "Rīga" robežkontroles 
punkta kapacitāte. 

 Realizēts pasākumu kopums, lai nodrošinātu sekmīgu Šengenas novērtēšanu un 
realizēta sekmīga Šengenas novērtēšana.  

Ņemot vērā, ka Valsts robežsardze ir spējusi reaģēt uz būtiskajiem notikumiem, kuri 
ir ietekmējuši Valsts robežsardzes darbību, kā arī nodrošinājusi Valsts robežsardzes funkciju 
izpildi un realizējusi Valsts robežsardzes darbības stratēģijā 2017. – 2019. gadam noteiktās 
galvenās aktivitātes var secināt, ka piešķirtie valsts budžeta līdzekļi Valsts robežsardzes 
funkciju izpildei ir izlietoti atbilstoši mērķim. 

 

2.3. Pārskata gadā īstenotās jaunās politikas iniciatīvas 

 Robežsargu skaita blīvuma uz «zaļās» robežas palielināšana atkarībā no 
pastāvošajiem riska faktoriem (30 amatpersonas) (Ministru kabineta 2016. gada 16. augusta 
sēdes protokola Nr. 40 59.§ 2. punkts), plānoti izdevumi 347 743 euro, apgūti 341 099 euro. 

 Latvijas Republikas valsts robežas uzturēšana (prioritārais pasākums) (Ministru 
kabineta 2017. gada 14. septembra sēdes protokola Nr. 46 3.§ 2. punkts), plānoti izdevumi 
1 658 061 euro, apgūti 1 658 061 euro. 
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 Valsts robežsardzes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm nodrošināšana 
ar formas tērpiem (Ministru kabineta 2017. gada 14. septembra sēdes protokola Nr. 46 3.§ 
2. punkts), plānoti izdevumi 302 248 euro, apgūti 302 248 euro. 

 Valsts robežsardzes koledžas Kinoloģijas centra  modernizācija (prioritārais 
pasākums) (Ministru kabineta 2017. gada 14. septembra sēdes protokola Nr. 46 3.§ 
2. punkts)  plānoti izdevumi 151 000 euro, apgūti 144 958 euro. 

 Rīcības plāns personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, 
pārvietošanai un uzņemšanai Latvijā (25 amatu vietu uzturēšana Valsts robežsardzē) 
(Ministru kabineta 2015. gada 3. novembra sēdes protokols Nr. 57, 58§,  4. punkts),  plānoti 
izdevumi 64 333 euro, apgūti 63 014 euro. 

 Latvijas Republikas valsts robežas iekārtošana, uzturēšana un zemes īpašuma 
tiesību sakārtošana (Valsts drošības stiprināšanas pasākums) (Ministru kabineta 2015. gada 
27. augusta  protokols Nr. 42, 3.§ 6.3.3. punkts) plānoti izdevumi 469 325 euro, apgūti 
469 325 euro. 

 Videonovērošanas un tehniskās uzraudzības sistēmu remontu un darbības 
nodrošināšana (Valsts drošības stiprināšanas pasākums) (Ministru kabineta 2015. gada 
27. augusta protokols Nr. 42, 3.§ 6.3.4. punkts) plānoti izdevumi 300 000 euro, apgūti 
300 000 euro. 

 Rīcības plāns personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, 
pārvietošanai un uzņemšanai Latvijā (7 amata vietu ieviešana un uzturēšana Valsts 
robežsardzē) (Rīcības plāns personu pārvietošanai)  (Ministru kabineta 2015. gada 
3. novembra sēdes protokols Nr. 57, 58§,  4. punkts) plānoti izdevumi 80 217 euro, apgūti 
73 582 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 uz 
31.12.2018. 

Rezultāti 

PATVĒRUMA, MIGRĀCIJAS UN INTEGRĀCIJAS FONDS 2014. – 2020. GADAM 

(IeM izsludinātie konkursi) 

1. Nr. VRS/PMIF/2016/5 

«Atbalsts ārzemnieku 
atgriešanas  
pasākumu 

780 992 486 465 Projekta īstenošanas termiņš: 
27.07.2016. – 31.12.2019. 
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organizēšanā un 
pilnveidošanā 
(2.posms)» 

Projekta ietvaros nodrošināta 545 
aizturēto ārzemnieku piespiedu 
izraidīšana, t.sk. izmaksāti vienreizējie 
pabalsti 

2. Nr. VRS/PMIF/2016/6 

«Aizturēto 
ārzemnieku 
uzņemšanas 
kapacitātes 
stiprināšana 
(2.posms)»                      

 

362 242 361 924 Projekta īstenošanas termiņš: 
01.07.2016. – 31.12.2018. 

 

Projekta ietvaros nodrošināta vidēji 
1098 ārzemnieku uzturēšana un 
identifikācija, tā ietvaros apmaksāti 
rēķini par tulkošanas un ēdināšanas 
pakalpojumu sniegšanu,  pirmās 
nepieciešamības un medicīnisko 
preču iegādi un virszemes TV 
abonēšanu 

IEKŠĒJĀS DROŠĪBAS FONDS 2014. – 2020. GADAM 

(IeM izsludinātie konkursi) 

3. Nr. VRS/IDF/2015/1  

«Latvijas Republikas, 
Lietuvas Republikas 
un Igaunijas 
Republikas imigrācijas 
sakaru virsnieku 
punkta attīstības 
turpināšana Gruzijā 
un Baltkrievijā»                      

337 456 

 

295 147 Projekta īstenošanas termiņš: 
02.01.2016. – 31.09.2019. 

 

Projekta ietvaros turpināta 
Imigrācijas sakaru virsnieku punktu 
darbības attīstība Gruzijā un 
Baltkrievijā, paplašināts ar Eiropas 
Savienības ārējo robežu drošību 
saistīto sadarbības koordinatoru tīkls, 
kas veicināja rezultatīvāku darba 
uzdevumu pildīšanu migrācijas 
plūsmas kontrolē, pārstāvot Latvijas, 
Lietuvas un Igaunijas Republikas, kā 
arī Eiropas Savienības intereses 
imigrācijas jautājumos 

 

4. Nr. VRS/IDF/2016/6  

«Robežuzraudzības 
un kontroles 
sistēmas 
infrastruktūras 
turpmāka 

2 330 913 2 330 913 Projekta īstenošanas termiņš: 
01.12.2016. līdz 31.08.2018. 

 

Projekta ietvaros iegādāta 
datortehnika un komutācijas tehnika, 
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pilnveidošana 
atbilstoši EUROSUR 
prasībām (3. un 4. 
posms realizēšana) 
(1.posms)» 

 

 

veikta šo iekārtu instalācija un 
saslēgšana, iegādātas licences un 
attiecīga programmatūra, kā arī 
apmācīts Valsts robežsardzes un 
Informācijas centra personāls, 
iegādāti sensoru komplekti un 
programmatūra iegādāto sensoru 
darbības nodrošināšanai, izstrādāta 
Valsts robežsardzes robežas 
uzraudzības un kontroles mehānisma 
tehniskās izbūves koncepcija 
atbilstoši aktuālai situācijai ES ārējo 
robežu kontroles jomā, ievērojot 
EUROSUR regulu 

5. Nr. VRS/IDF/2018/3 

 «Piekrastes 
patrulēšanas kuteru 
iegāde»   

2 061 782 392 199 Projekta īstenošanas termiņš: 
15.10.2018. – 31.01.2020. 

 

Projekta ietvaros noslēgts līgums par 
trīs piekrastes patruļas kuteru ar 
speciālo aprīkojumu iegādi 

6. Nr. VRS/IDF/2018/4  

«ABC vārtu 
uzstādīšana 
starptautiskajā lidostā 
«Rīga»»  

2 000 000 0 Projekta īstenošanas termiņš: 
20.12.2018. – 31.10.2019. 

 

Projekta ietvaros plānots iegādāties 
un uzstādīt 8 ABC vārtus 
Starptautiskajā lidostā «Rīga»  

Valsts budžeta programmas 07.00.00 «Attīstības sadarbības projekti un starptautiskā palīdzība»  

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

7. Nr. 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 3 810 615,78 Projekta īstenošanas termiņš: 
15.06.2018. – 15.06.2018. 

 

Projekta ietvaros turpināts darbs pie 
aprīkojuma iegādes Centrālās Āzijas 
robežapsardzības iestādēm (BOMCA 
9 aktivitāte 2.8), veikta ekspertu 
piesaistīšana aprīkojuma specifikāciju 
izstrādei un konsultāciju sniegšanai, 
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lai noskaidrotu visatbilstošāko 
aprīkojumu attiecīgas valsts 
pieprasījumam. Piecu valstu ārlietu 
ministrijām nosūtītas vēstules par 
2018. gada BOMCA 9 ieviesto 
aktivitāšu laikā izstrādātajām 
rekomendācijām ar lūgumu ārlietu 
ministrijām pieprasīt informāciju no 
labuma guvējām iestādēm par 
rekomendāciju ieviešanas 
rezultātiem attiecīgo iestāžu praksē 
(mērķis – projekta rezultātu 
efektivitātes izvērtējums, kā arī 
iespējamā atbalsta plānošana 
projekta darbībā pēc 2019. gada)  

Horizon 2020 

8. Nr. 700626 – iCROSS – 
H2020-BES-2014-
2015/H2020-BES-
2015            

«Intelektuālās 
mobilās kontroles 
sistēmas izstrāde»  

(«Novel mobility 
concepts fot land 
border security»)                               

99 000 36 183 Projekta īstenošanas termiņš: 
01.09.2016. – 30.08.2019. 

 

Projekta ietvaros tiks izstrādāta 
jauna, ātrāka un rūpīgāka 
robežkontroles pārbaudes 
tehnoloģijas sistēma trešo valstu 
pilsoņiem, kuri vēlas šķērsot ES valstu 
robežu 

Eiropas Savienības Mobilās partnerības programma 

9. Nr. ICMPD/2017/ 
MPF/240-3/A-17-MPF  

«Robežuraudzības 
kvalitātes uzlabošana, 
veicinot sadarbību» 

 

 

194 894 168 161 Projekta īstenošanas termiņš: 
01.02.2018. – 31.07.2018. 

 

Projekta ietvaros Baltkrievijas 
Robežapsardzības komitejas 
kapacitātes stiprināšanai iegādāti 
kustības (PIR) sensori (5 komplekti) 
un nodrošinātas personāla apmācības 
sensoru izmantošanā valsts robežas 
uzraudzībā, paplašinātas Baltkrievijas 
Robežapsardzības komitejas 
personāla (kadetu) redzesloks 
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Integrētās robežu pārvaldības (IBM) 
jomā, praktiski nostiprinātas iemaņas 
pielietojot «Nolikuma par kopīgo 
robežincidentu apsekošanu, kas 
saistīti ar Latvijas – Baltkrievijas 
robežas režīma pārkāpumiem, veikta 
informācijas apmaiņa par modernām 
«zaļās» robežas uzraudzības 
metodēm, kā arī pieredzes apmaiņa 
kinoloģijas jomā 

Eiropas Savienības Iekšējās drošības fonda programma 2014. – 2020. gadam 

10. Nr. 786413-BESIEG 2 1 559 255 662 782 Projekta īstenošanas termiņš: 
01.01.2018. – 31.12.2019.  

 

Projekta ietvaros veikts darbs pie 
nacionālo un Valsts robežsardzes 
normatīvo dokumentu izpētes un 
apkopošanas, lai nodrošinātu 
EUROSUR regulas 9.10. apakšpunkta 
ieviešanu, turpināts darbs pie 
tehniskās specifikācijas izstrādes un 
iepirkuma organizācijas 
robežuzraudzības tehnisko līdzekļu, 
Nacionālā koordinācijas centra darba 
staciju, tehniskās infrastruktūras un 
sakaru aprīkojuma iegādei un 
Nacionālā koordinācijas centra 
videosienas un konferences sistēmas 
izveidošanai 

Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014. - 2020. gadam 

11. Nr. LLI-082 

«Sinerģiskas drošības 
platformas izveide 
Austrumlatvijas un 
Lietuvas pierobežā 
(«Creation of a 
synergy platform for 
the public security in 
the Latvian and 
Lithuanian Eastern 

75 647 44 109 Projekta īstenošanas termiņš: 
31.03.2017. līdz 17.12.2019. 

 

Projekta ietvaros organizēts 
teritoriālās sadarbības pasākums 
«Eiropas sadarbības diena», 
tematiskie semināri cīņai pret akcīzes   
preču kontrabandu un nelegālu 
apriti, kā arī pieredzes apmaiņas / 
komandu veidošanas semināri 
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border territories / 
SYNERGY FOR 
SECURITY»)» 

 

tiesībsargājošo institūciju pašvaldību 
pārstāvjiem, iegādāti informatīvie 
publicitātes materiāli par drošības 
jautājumiem un pierobežas 
nosacījumiem, kā arī iegādāts 
aprīkojums – 4 termālās 
(pārnēsājamās) kameras, 4 video 
informācijas ierakstīšanas iekārtas, 
66 video reģistratori ar 
ģeopozicionēšanas sistēmām, 79 
individuālās videokameras un 
televizors, datorkrēsls un digitālā 
spoguļkamera VRS Daugavpils 
pārvaldes vajadzībām 

 

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».  

2018. gadā Valsts robežsardze ir izsniegusi 11 592 (35 pastāvīgās un 11 557 
terminētās) caurlaides. Izmantojot e-pakalpojumu vienoto pakalpojumu portālā 
www.latvija.lv ir pieprasīta un saņemta 6 531 caurlaide. Pakalpojumu izpildes kavējumi, kā 
arī sūdzības par caurlaižu izsniegšanu 2018. gadā nav konstatētas.  

http://www.latvija.lv/
http://www.latvija.lv/
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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».   

2018. gadā Valsts robežsardze ir izsniegusi 65 (2 pastāvīgās un 60 terminētās) 
reģistrācijas izziņas. Izmantojot e-pakalpojumu vienoto pakalpojumu portālā www.latvija.lv 
ir pieprasītas un saņemtas 11 reģistrācijas izziņas. Pakalpojumu izpildes kavējumi, kā arī 
sūdzības par reģistrācijas izziņu izsniegšanu 2018. gadā nav konstatētas.  

 

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.  

http://www.latvija.lv/
http://www.latvija.lv/
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2018. gadā Valsts robežsardze ir izsniegusi 218 izziņas par robežšķērsošanu 
juridiskām personām un 22 izziņas par robežšķērsošanu fiziskām personām. Pakalpojuma 
izpildes kavējumi, kā arī sūdzības par izziņu izsniegšanu 2018. gadā nav konstatētas.  

 
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. 

2018. gadā Valsts robežsardze maksas pakalpojumus nav sniegusi. 

 

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

reorganizācijas 

2018. gadā, lai nodrošinātu Ministru kabineta 2017. gada 17. oktobra noteikumu 
Nr. 630 «Noteikumi par iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām korupcijas un interešu 
konflikta riska novēršanai publiskas personas institūcijā» 8.1. un 8.2. apakšpunktu par 
korupcijas riska novēršanas pasākumu noteikšanu un ar Ministru kabineta 2015. gada 
16. jūlija rīkojumu Nr. 393 «Par Korupcijas novēršanas un apkarošanas pamatnostādnēm 
2015. - 2020. gadam» paredzēto uzdevumu un pasākumu plāna izpildi, saskaņā ar Korupcijas 
novēršanas un apkarošanas biroja vadlīnijām par iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām 
korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai publiskas personas institūcijā, tika 
pārvērtēts, kā rezultātā efektivizēts, Valsts robežsardzes pretkorupcijas pasākumu plāns, kā 
arī realizēti tajā iekļautie uzdevumi.    

Nodrošinot pretkorupcijas pasākumus, kā arī veicot pasākumus, lai mazinātu 
korupcijas riskus, interešu konfliktu Valsts robežsardzē, 2018. gadā tika veikti vairāki 
pasākumi pretkorupcijas jomā, t.sk., nejaušības princips darba uzdevumu sadalē, uzdevumu, 
personāla rotācija, plānveida amatpersonu pārcelšana, nodarbināto apmācības, zināšanu 
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pārbaudes, pieņemto lēmumu pēcpārbaude, iekšējā kontrole, veicot aizliegumu ievērošanas 
kontroli, «vairāku acu» principa ievērošana, iztaujāšana, Valsts robežsardzes amatpersonu 
deklarācijās un attiecīgajās informācijas sistēmās pieejamās informācijas analīze, plānotās un 
neplānotās pārbaudes, ziņošanas mehānisma drošuma pārskatīšana, nodrošinot un stiprinot 
Valsts robežsardzes autotransporta izmantošanas noteikumu ievērošanas uzraudzību, 
sabiedrības informēšanu 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 efektīvu izmantošanu un izlietošanu nodrošināšana, amatpersonas amata 
savienošanu ar citu amatu, uzņēmuma līguma vai pilnvarojuma izpildes vai saimnieciskās 
darbības izvērtēšana interešu konflikta riska konstatēšanai un iespējamām sankcijām, veicot 
koruptīvu rīcību (piedāvājot robežsargam kukuli). Jāatzīmē, ka pateicoties Valsts robežsardzē 
izstrādātajai iekšējās kontroles sistēmai, kā arī motivēšanas kārtībai, tika aizturēti vairāki 
robežšķērsotāji, kuri piedāvāja robežsargiem kukuli.  

Turpinot pasākumus interešu konflikta novēršanas jomā, 2018. gadā tika veikta 2 209 
robežsargu ikgadējo valsts amatpersonu deklarācijās par 2017. gadu iekļautās informācijas 
pārbaude salīdzinājumā ar 2016. gadu, lai konstatētu prettiesisku amatu savienošanu, 
pārbaudītu amatpersonu mantiskā (naudas) stāvokļa izmaiņas, tās dinamiku, ieņēmumu 
atbilstību izdevumiem (uzkrājumiem).  

Jāatzīmē, ka Eiropas Padomes Pretkorupcijas starpvalstu grupas (GRECO – Groupe 
d’Etats contre la corruption) eksperti korupcijas novēršanas un godprātības veicināšanas 
piektās novērtēšanas kārtas Latvijas Republikā ietvaros atzinīgi, kā efektīvu, novērtējuši Valsts 
robežsardzes iekšējās kontroles sistēmu korupcijas un interešu konflikta riska novēršanas 
jomā, norādot to savā ziņojumā1 – Valsts robežsardzes iekšējās kontroles visaptverošā 
darbība un modrība vizītes laikā saņēma atkārtotas uzslavas, un tā tika novērtēta kā būtisks 
faktors korupcijas izplatības mazināšanā iestādē. Valsts robežsardze ir uzsākusi vērienīgu un 
mērķtiecīgu pretkorupcijas politiku, un tās rīcībā ir salīdzinoši efektīvi mehānismi un 
instrumenti, ar kuriem var noskaidrot korupcijas riskus visos hierarhijas līmeņos un 
komandķēdes posmos, kā arī konstatēt un novērst ar korupciju saistītus pārkāpumus 
nodarbināto vidū. Pozitīvs aspekts ir augstam korupcijas riskam pakļauto amatu saraksta 
izstrāde, kas ir veicinājusi stingrāku iekšējo kontroli, kā arī stingrāku un izteiktāku rotācijas un 
mobilitātes pasākumu piemērošanu. Aizliegums robežsargiem, kas savus pienākumus veic 
robežkontroles punktos un apsargā valsts robežu, dienesta pienākumu pildīšanas laikā nēsāt 
skaidru naudu, tika atzīts par vienu no efektīvākajiem korupcijas novēršanas pasākumiem. 

                                                        
 
 
 
1 Starpvalstu pretkorupcijas grupas GRECO piektās novērtēšanas kārtas ziņojums, pieejams - 
https://www.knab.gov.lv/upload/international/21.08._v_novertesanas_kartas_zinojums.pdf 

https://www.knab.gov.lv/upload/international/21.08._v_novertesanas_kartas_zinojums.pdf
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Attiecībā par iekšējo kontroli, veicot plānotās un neplānotās pārbaudes, 2018. gadā 
kopumā Valsts robežsardzes un Valsts robežsardzes koledžas struktūrvienībās veiktas 2 194 
neplānotās pārbaudes, 1047 plānotās pārbaudes un 1 tematiskā pārbaude. 

Disciplinārās prakses jomā Valsts robežsardzē atskaites periodā veiktas 156 dienesta 
pārbaudes un disciplinārlietu ietvaros izmeklēta 141 amatpersonas rīcība. Pavisam Valsts 
robežsardzes personāla (amatpersonu un darbinieku) rīcībā konstatēti 277 
disciplinārpārkāpumi. 

 
2018. gadā strukturālo reformu rezultātā: 

 ar 2018. gada 1. janvāri likvidēta Valsts robežsardzes Dienesta organizācijas pārvalde, 
tās vietā izveidota Valsts robežsardzes Robežpārbaudes un imigrācijas kontroles pārvalde un 
Valsts robežsardzes Operatīvās vadības pārvalde, savukārt Valsts robežsardzes Dienesta 
organizācijas pārvaldes Atgriešanas un patvēruma meklētāju lietu nodaļa ieviesta kā 
atsevišķa struktūrvienība – Valsts robežsardzes Atgriešanas un patvēruma lietu nodaļa; 

  ar 2018. gada 7. martu likvidēta Valsts robežsardzes Viļakas pārvaldes Viļakas II 
kategorijas dienesta Alūksnes II kategorijas nodaļa un Valsts robežsardzes Viļakas pārvaldes 
Viļakas II kategorijas dienesta Madonas II kategorijas nodaļa, izslēgtās amata vietas ieviestas 
Valsts robežsardzes Viļakas pārvaldes Viļakas II kategorijas dienestā;   

 ar 2018. gada 25. maiju Valsts robežsardzes priekšnieka tiešā pakļautībā ieviests 
galvenā inspektora (datu aizsardzības speciālista) amats (8-IIIB); 

 ar 2018. gada 1. augustu likvidēts Valsts robežsardzes Daugavpils pārvaldes Indras I 
kategorijas robežkontroles punkts, izslēgtās amata vietas ieviestas Valsts robežsardzes 
Daugavpils pārvaldes Pāternieku I kategorijas robežkontroles punktā un Valsts robežsardzes 
Daugavpils pārvaldes Silenes I kategorijas robežkontroles punktā. 

 

3. Personāls 

 Kopā Amatpersonas Darbinieki 

vidējais amata vietu skaits 2018. gadā: 2 698 2 340 358 

vidējais personāla skaits 2018. gadā: 2 572 2 241 331 

 
  

 
Personāla sadalījums atbilstoši izglītības līmenim 

    skaits %  

  Augstākā izglītība 1 060 40,60  

  Vidējā izglītība 1 488 58,40  

  Kopā: 2 548 100  
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Personāla sadalījums atbilstoši dzimumam 

    skaits %  

  Sievietes: 1 021 40,07  

  Vīrieši: 1 527 59,93  

  Kopā: 2 548 100  

      
  Personāla sadalījums vecuma grupās  

    skaits %  

  līdz 19 39 1,53  

  20–29 720 28,26  

  30–39 822 32,26  

  40–49 752 29,51  

  50–59 180 7,06  

  60 un vairāk 35 1,37  

    2 548 100  

 
 Kopā Amatpersonas Darbinieki 

2018. gadā atvaļināti/ 
atbrīvoti 179 140 39 

2018. gadā pieņemti 
dienestā/ darbā 139 106 33 

 

4. Komunikācija ar sabiedrību 

2018. 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. 

2018. gada februārī tika rīkota Valsts robežsardzes 2017. gada darbības atskaites 
preses konference, bet līdz 1. jūlijam tika sagatavots Valsts robežsardzes 2017. gada 
publiskais pārskats. 

Atskaites periodā regulāri tika informēta sabiedrība par Valsts robežsardzes 
aktualitātēm – tika sagatavotas un nosūtītas plašsaziņas līdzekļiem 331 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 
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plašsaziņas līdzekļiem un ievietota Valsts robežsardzes mājaslapā informācija par 
plānotajām uzņemšanām Valsts robežsardzes koledžā profesionālās tālākizglītības 
programmā «Robežapsardze» un pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 
programmā «Robežapsardze». 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» un «Dokumentu tehniskā ekspertīze»). 

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», «Iepirkumi», «Sports», «Apsveikumi», u.c. 

Valsts robežsardzes Galvenās un Teritoriālo pārvalžu robežsargi piedalījās tādās 
Vislatvijas akcijās kā Ēnu diena, Lielā talka, Atvērto durvju diena, Donoru diena, kā arī Muzeju 
nakts. 

2018. 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 130. 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.  

Atskaites periodā sadarbībā ar Latvijas televīziju tika izveidota filma par Valsts 
robežsardzi 100 gadu griezumā «Sargāj' savu tēvu zemi», kas savu pirmizrādi piedzīvoja 
7. novembrī Latgales vēstniecībā «Gors», savukārt televīzijā pirmizrāde bija vērojama nedēļu 
vēlāk – 16. novembrī.  
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5. Nākamajā gadā plānotie pasākumi 

5.1. Iepriekš uzsāktie pasākumi, kuri tiks turpināti 

1. Paaugstināt Valsts robežsardzes spējas atklāt, pārtraukt un novērst nelikumīgas 
valsts robežas šķērsošanas gadījumus.  

2. Attīstīt un pilnveidot Valsts robežsardzes elektronisko informācijas sistēmu REIS, it 
īpaši akcentējot šādu REIS funkcionalitātes ieviešanu produkcijā – ceļošanas dokumenta 
pasīvā autentifikācija, saslēgums ar SKLOIS II, žurnāla režīms un ABC vārtu integrācija.  

3. Attīstīt un pilnveidot Valsts robežsardzes Robežapsardzības sistēmu RAIS, ar fokusu 
uz ARGKS moduļa darbību, notikumu ievades uzlabošanu.  

4. Turpināt nodrošināt robežpārbaužu un robežuzraudzības tehnisko līdzekļu un 
sistēmu uzturēšanu, atbilstoši iedalītajiem finanšu līdzekļiem. 

5. Piedalīties valsts robežas joslas iekārtošanas (stiprināšanas) pasākumos uz Latvijas 
Republikas – Krievijas Federācijas valsts robežas un Latvijas Republikas – Baltkrievijas 
Republikas valsts robežas.  

6. Turpināt sadarbību ar Krievijas Federācijas un Baltkrievijas Republikas 
robežsardzes pārstāvjiem kopējās robežu operācijas Kordon – 2019 ietvaros.  

7. Aktualizēt un pilnveidot robežsardzes apmācības un profesionālās pilnveides 
sistēmu. 

8. Turpināt secīgu EUROSUR Regulas prasību ieviešanu. 

9. Turpināt pasākumus, kas vērsti uz robežpārbaudes un imigrācijas kontroles 
struktūrvienību reorganizāciju. 

10. Turpināt pasākumus, kas vērsti uz sadarbības efektivizēšanu nodarbinātības 
kontroles jomā, kā arī vienotas metodoloģijas izstrādi. 

11. Turpināt pasākumus, kas vērsti uz robežšķērsošanas vietu modernizāciju. 

12. Pilnveidot iekšējās kontroles sistēmu korupcijas un interešu konflikta risku 
novēršanai atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 17. oktobra noteikumiem Nr. 630. 

13. Pabeigt Valsts robežsardzes pārapbruņošanu. 

 

5.2. Nākamā gada galvenie uzdevumi un pasākumi 

1. Veikt pasākumus, lai nodrošinātu sekmīgu Automatizētās  robežšķērsošanas 
sistēmas (ABC) ieviešanu lidostas «Rīga» robežšķērsošanas vietā, ieskaitot projekta vadību 
un uzraudzību, kā arī plānotā ABC darbības mērķa sasniegšanu. 
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2. Sadarbībā ar IeM Informācijas centru piedalīties Valsts robežsardzes informācijas 
sistēmas (REIS) modernizācijas un entry/exit sistēmas bloka izstrādes darba grupas darbā, ar 
mērķi šogad izsludināt izstrādes iepirkumu. 

3. Izstrādāt Šengenas novērtēšanas laikā konstatēto trūkumu novēršanas un 
rekomendāciju ieviešanas rīcības plānu un nodrošināt tā īstenošanu.  

4. Izstrādāt Robežsardzes likumu. 

5. Izstrādāt Latvijas Republikas valsts robežas integrētās pārvaldības plānu 2019.-
2020.gadam. 

6. Sagatavot „Latvijas Republikas valsts robežas drošības apdraudējumu (risku) 
analīze 2019.gadam”. 

7. Uzlabot reaģēšanas spējas uz konstatētiem robežpārkāpumiem, t.sk. izmantojot 
iekārtoto valsts robežas joslu. 

8. Atjaunot gaisa kuģu parku, saņemot divus gaisa kuģus un veikt personāla 
apmācības.  

9. Izstrādāt normatīvās bāzes, kas skar Valsts robežsardzes līdzdalību Nacionālo 
bruņoto spēku un NATO plānos. 

10. Realizēt pasākumus, kas vērsti uz Eiropas ceļošanas informācijas un atļauju 
sistēmas (ETIAS) ieviešanu Latvijā. 

11. Nodrošināt Iekšējās drošības fonda 2014. – 2020.gada EUROSUR aktivitātes 
ietvaros plānotā projekta «Nacionālā (kopējā) situācijas attēla izveidošana (2.posms)» 
realizāciju. 

12. Izstrādāt vienošanos starp Latvijas un Igaunijas Robežsardzes iestādēm pārrobežu 
sadarbības jomā (kopējā patrulēšana, informācijas apmaiņa). 

13. Pārstrādāt 2013. gada vienošanos Nr. 60 «Par iestāžu darbību un sadarbību 
robežšķērsošanas vietās». 

14. Pilnveidot Nacionālo kriminālizlūkošanas modeli, ieviešot operatīvās darbības 
nodrošināšanai nepieciešamās informācijas līdz «Slepeni» apmaiņu elektroniskā veidā. 

15. Sadarbībā ar Valsts ieņēmumu dienestu veikt informācijas apmaiņu par VRS 
amatpersonu ikgadējās deklarācijās iekļauto informāciju, izmantojot Valsts ieņēmuma 
dienesta rīcībā esošās amatpersonu ikgadējo deklarāciju informācijas sistēmas. 

16. Nodrošināt FRONTEX sakaru virsnieka darbības Latvijā. 

17. Nodrošināt Baltijas Ministru padomes prezidentūras pasākumus. 


