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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 2019.
gadā.
2019. gadā paveiktas apliecina, ka esam strādājuši
atbilstoši izvirzītajiem mērķiem, esam veiksmīgi
īstenojuši nospraustās prioritātes un pamatfunkciju
izpildi.
Pērn sekmīgi tika nodrošināta «Latvijas Republikas
Valsts robežsardzes un Eiropas Robežu un krasta
apsardzes
aģentūras
(FRONTEX)
saprašanās
memoranda par sadarbības koordinatora uzņemšanu
Latvijas Republikā» atbalstīšana Ministru kabinetā un
Saprašanās memoranda parakstīšana. Jaunais aģentūras sadarbības koordinators Baltijas
valstīs Vygintas Kaziukonis ir ieņēmis svarīgu lomu sadarbības attīstīšanā un atvieglošanā
starp FRONTEX aģentūru un Baltijas valstīm. FRONTEX sadarbības koordinators vēl vairāk
veicinājis sadarbību, paātrinājis svarīgu jautājumu virzīšanu, devis FRONTEX nepastarpinātu
ieskatu un izpratni par robežu pārvaldības procesiem un ārējās robežas drošību Baltijas
valstīs.
Ar Valsts prioritāro pasākumu finanšu programmas palīdzību un saskaņā ar starp Valsts
robežsardzi un Leonardo — Società per azioni 2017. gada 27. decembrī noslēgto līgumu par
helikopteru piegādi, 2019. gada 9. decembrī tika piegādāti divi vieglās klases viendzinēja
helikopteri AW119MKII (komerciālais nosaukums AW119Kx) tostarp aprīkojums. Šī līguma
ietvaros tika apmācīts arī inženiertehniskais personāls. Tāpat iekšējās drošības fonda
projekta ietvaros pērn piegādāti trīs piekrastes patruļkuteri.
2019. gadā Valsts robežsardze īstenoja prezidentūru BMP Iekšlietu komitejas
Robežapsardzības vecāko amatpersonu apakškomitejā. Prezidentūras ietvaros tika
sagatavots un apstiprināts BMP Robežapsardzības apakškomitejas Latvijas prezidentūras
2019. gadā Rīcības plāns. Plānā tika iekļauti 12 pasākumi, kuru ietvaros tika organizēti
pieredzes apmaiņas pasākumi nelegālās migrācijas apkarošanas, robežuzraudzības,
sauszemes, dzelzceļa un lidostu robežpārbaužu jomās, kā arī starptautiskās sadarbības un
projektu jomā.
Pērn visā Latvijā ar virkni daudzveidīgu pasākumu atzīmēta Valsts robežsardzes simtgade,
kuru ievadīja Latvijas brīvvalsts robežsargu brigādes komandiera ģenerāļa Ludviga Bolšteina
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131. dzimšanas dienai veltīts atceres pasākums Rīgas Brāļu kapos. Tāpat Latvijas Kara muzejā
veiksmīgi organizēts tematiskais pasākums «Iepazīsti robežsardzi: no vēstures līdz
mūsdienām», kura ietvaros atklāta fotoizstāde «Valsts robežsardzei 100». Pērn augustā
aizvadīts Lāpu skrējiens apkārt Latvijas valsts robežai, šādi godinot pašaizliedzīgos
robežsargus, kā arī citus Latvijas brīvības cīnītājus, kuri cīnījās par Latvijas valsts neatkarību
un krita aizstāvot Latviju no iebrucējiem. Noritēja arī Valsts robežsardzes simtgades
velobrauciens, kurš noslēdzās Rēzeknes novada Griškānu pagasta Janapoles ciemā, kur
svinīgos apstākļos tika atklāta Robežsargu iela. Latvijas Kara muzejā organizēts arī tematisks
pasākums «Latvijas tu zeme svēta, tevi sargāt mūsu gods» (1919 – 2019), kura ietvaros tika
sumināti fotokonkursa «Mēs – robežsargi» un bērnu zīmējumu konkursa «Manai
robežsardzei – 100» uzvarētāji un bija skatāma arī konkursu labāko darbu izstāde. Savukārt
simtgades pasākumu kulminācija norisinājās 7. novembrī ar Iekšlietu ministrijas iestāžu un
Nacionālo Bruņoto spēku vienību parādi pie Latgales atbrīvošanas pieminekļa «Vienoti
Latvijai» un informatīvu pasākumu un tehnikas izstādi Rēzeknes Festivāla parkā.
Kopumā uzskatu, ka savā darbībā 2019. gadā esam gājuši tikai uz priekšu – veiksmīgi
realizējuši plānotos pasākumus, attīstījuši jaunas sadarbības, atjaunojuši gaisa kuģu parku,
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

Valsts robežsardzes
priekšnieks
Valsts robežsardzes
priekšnieka vietnieks
(dienesta organizācijas
jautājumos)

Valsts robežsardzes
priekšnieka vietnieks
(Galvenās pārvaldes
priekšnieks)

Robežpārbaudes un
imigrācijas kontroles
pārvalde

Inspekcijas un slepenības
režīma dienests
Sevišķās lietvedības
nodaļa
Vadītāja palīgs

Operatīvās vadības
pārvalde

Galvenā
pārvalde

Galvenais inspektors
(datu aizsardzības
speciālists)

Kriminālizmeklēšanas
pārvalde
Eiropas Savienības lietu
pārvalde
Ekspertīžu
dienests
Atgriešanas un
patvēruma lietu nodaļa

Viļakas
pārvalde

Valsts
robežsardzes
koledža

Ventspils
pārvalde

Rīgas
pārvalde

Ludzas
pārvalde

Daugavpils
pārvalde

Aviācijas
pārvalde

6

VALSTS ROBEŽSARDZES GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS 2019

1.4. Pārskata gada galvenie uzdevumi
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.
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. Atjaunot gaisa kuģu parku, saņemot divus gaisa kuģus un veikt personāla apmācības.
7. Realizēt pasākumus, kas vērsti uz Eiropas ceļošanas informācijas un atļauju sistēmas
(ETIAS) ieviešanu Latvijā.
8. Nodrošināt FRONTEX sakaru virsnieka darbības Latvijā.
9. Nodrošināt Baltijas Ministru padomes prezidentūras pasākumus.

2. Finanšu resursi un Valsts robežsardzes darbības rezultāti
2.1. Valsts budžeta finansējums un tā izlietojums
Programma 10.00.00. Valsts robežsardzes darbība
Nr.
Finansiālie rādītāji
gadā (faktiskā izpilde)
likumā
1
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
2

Iepriekšējā

Pārskata gadā
apstiprināts
faktiskā

55 726 727
55 367 716
203 586
155 425
55 736 596

67 079 499
66 685 265
278 134
116 100
67 024 199

izpilde

Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā)
dotācijas
maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi
ārvalstu finanšu palīdzība
ziedojumi un dāvinājumi
transferti
Izdevumi (kopā)

64 884 765
64 574 900
194 522
115 343
64 800 254
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2.1.

uzturēšanas izdevumi (kopā)

45 857 954

53 189 475

53 042 571

2.1.1.
2.1.2.

kārtējie izdevumi
procentu izdevumi

45 787 171
-

53 125 695
-

52 979 516
-

2.1.3.
2.1.4.

subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā

10 000
11 252

10 000
0

10 000
-

2.1.5.
2.2.

uzturēšanas izdevumu transferti
izdevumi kapitālieguldījumiem
Finansēšana

49 531
9 878 642
9 869

53 780
13 834 724
-55 300

53 055
11 757 683
-84 511

Valsts robežsardzes izdevumu izpilde pārskata periodā sastāda 64 800, 3 tūkst. euro
jeb 96,7% no plānotā, palielinājums, salīdzinot ar iepriekšējā gada pārskata periodu, sastāda
9 063,7 tūkst. euro jeb 13,9 %, tajā skaitā izmaiņas:
Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi:
107 454 euro – samazināti izdevumi jaunās politikas iniciatīvas «Latvijas Republikas
un Krievijas Federācijas valsts robežas joslas iekārtošana un uzturēšana»;
50 982 euro – palielināti izdevumi jaunās politikas iniciatīvas «Robežsargu skaita
blīvumu uz «zaļās» robežas palielināšana atkarībā no pastāvošajiem riska faktoriem (30
amatpersonas)» īstenošanai;
144 958 euro – samazināti izdevumi pasākumam «Valsts robežsardzes koledžas
Kinoloģijas centra modernizācija»;
151 124 euro – samazināti izdevumi pasākumam «Valsts robežsardzes amatpersonu
ar speciālajām dienesta pakāpēm nodrošināšana ar formas tērpiem»;
644 500 euro – palielināti izdevumi pasākumam «Latvijas Republikas valsts robežas
uzturēšana».
Vienreizējie pasākumi:
13 541 euro – palielināti izdevumi pasākumam «Valsts robežsardzes amatpersonas ar
speciālo dienesta pakāpi dalību Eiropas Savienības novērošanas misijā Gruzijā (EUMM
Georgia)».
Ilgtermiņa saistības:
4 055 278 euro – samazināti izdevumi ilgtermiņa saistību pasākumam «Valsts robežas
joslas infrastruktūras izbūve gar Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas robežu»;
767 162 euro – palielināti izdevumi ilgtermiņa saistību pasākumam «Valsts robežas
joslas infrastruktūras izbūve gar Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas»;
6 093 965 euro – palielināti izdevumi ilgtermiņa saistību pasākumam «Gaisa kuģu
parka atjaunošana». 2019. gadā veikts gala maksājums par diviem jauniem viendzinēja
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helikopteriem ar speciālo aprīkojumu, kā arī par speciālo tehniskās apkopes aprīkojumu un
aviācijas personāla apmācību.
Citas izmaiņas:
6 460 991 euro – palielināti izdevumi, lai nodrošinātu pabalsta pēc katriem pieciem
nepārtrauktas izdienas gadiem izmaksu IeM amatpersonām ar speciālajām dienesta
pakāpēm (Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 25.p.
ceturtā daļa);
5 500 euro – attiecīgajā periodā samazināti izdevumi Eiropas Savienības programmas
(EiropAid) projekta «Kosovas institūciju stiprināšana efektīvas migrācijas pārvaldē»
īstenošanai;
346 725 euro – samazināti izdevumi pārskata periodā, lai nodrošinātu
videonovērošanas un tehnisko uzraudzības sistēmu remontu un darbību;
58 224 euro – izdevumu samazinājums pārskata periodā, salīdzinot ar iepriekšējo
gadu, saistīts ar izmainām VRS kuģošanas līdzekļu uzturēšanas un ekspluatācijas plānos
2019. gadā;
1 290 euro – izdevumu samazinājums pārskata periodā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu,
saistīts ar izmaiņām VRS gaisa kuģu uzturēšanas plāna 2019. gadā;
3 848 euro – izdevumu samazinājums pārskata periodā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu,
izdevumiem, kas saistīti ar operatīvo darbību;
13 253 euro – izdevumu samazinājums pārskata periodā, salīdzinot ar iepriekšējo
gadu,
pasākumam «Ceļu satiksmes negadījumu novēršanas pasākumu veikšanai
nepieciešamo finanšu līdzekļu»;
4 343 euro – izdevumu palielinājums pārskata periodā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu,
pasākumam «NATO un UNODC Narkotiku apkarošana Afganistānā, Pakistānā un
Centrālāzijā»;
11 730 euro – izdevumu samazinājums pārskata periodā, salīdzinot ar iepriekšējo
gadu, pasākumam «Gruzijas Republikas Robežpolicijas stiprināšana, attīstot dienesta
kinoloģiu»;
69 764 euro – izdevumu samazinājums pārskata periodā, salīdzinoši ar iepriekšējo
gadu, lai nodrošinātu Valsts robežsardzes un Valsts robežsardzes koledžas vajadzības
(kurināmais un enerģētiskie materiāli, inventāra un aparatūras remonti, autotransporta
apdrošināšanas izdevumi un remonti).
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2.2. Darbības stratēģijā plānotās budžeta programmas ietvaros finansētās
galvenās aktivitātes un to mērķi, plānotie darbības rezultāti, kā arī rezultātu
izpildes analīze un valsts budžeta līdzekļu izlietojuma efektivitātes izvērtējums
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.
Valsts robežsardzes darbības stratēģija 2017.–2019. gadam bija Valsts robežsardzes
vidēja termiņa plānošanas dokuments, kas tika izstrādāts atbilstoši Ministru kabineta
2015. gada 28. aprīļa instrukciju Nr.3 «Kārtība, kādā izstrādā un aktualizē institūcijas
darbības stratēģiju un novērtē tās ieviešanu» prasībām.
Valsts robežsardzes darbības stratēģija tika izstrādāta ņemot vērā Valsts robežsardzes
attīstības perspektīvas un dalību divpusējos, reģionālos un citos projektos.
Valsts robežsardzes darbības vidi ietekmēja gan ārējie, gan iekšējie faktori. Latvijas
dalība NATO, ES un Šengenas līgumā, kā arī 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.
Valsts robežsardzes darbības prioritātes vidējā termiņa pamatā iniciēja šādi faktori:
1. Augošās prasības pret iekšējās drošības nodrošināšanu valstī.
2. Pilna atbildība par Eiropas Savienības ārējo robežu drošību, dalība Eiropas
Savienības realizējamās aktivitātēs gan uz citu Eiropas Savienības valstu ārējām robežām,
gan trešajās valstīs.
3. Valsts robežsardzes struktūrvienību darbības nodrošinājuma līmenis ar
nepieciešamajiem materiāltehniskajiem un apmācīta personāla resursiem.
4. Solidaritātes principa ievērošana – kolektīva atbildība par drošības līmeni Eiropas
Savienībā.
Valsts robežsardzes funkciju veikšana un Valsts robežsardzes darbības stratēģijā
2017.–2019.gadam noteikto darbības rezultātu sasniegšana kopumā tika realizēta piešķirto
budžeta līdzekļu ietvaros, kā arī īstenojot Eiropas Savienības politikas instrumentu un pārējās
ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektus un pasākumus.
Tā rezultātā 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;
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 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;
 Starpresoru darba grupā izstrādājusi Latvijas Republikas valsts robežas
apdraudējumu (risku) analīzi attiecīgi 2019. gadam;
 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
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
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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.
Tomēr no Valsts robežsardzes neatkarīgu iemeslu dēļ ne visus ieplānotos rezultatīvos
rādītājus ir izdevies sasniegt.
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

300 / 1388

233 / 931

Uzturēta un attīstīta valsts
robežas apsardzības sistēma

Realizēta robežjoslas
ierīkošana/uzturēšana (km)

Veikta robežuzraudzība uz
valsts ārējās sauszemes
robežas

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

120 / 15

60 / 22

Pārbaudīti kuģošanas līdzekļi teritoriālajā
jūrā un ostu akvatorijās

300

233

5 000 000
1 250 000
27 000
11 000

5 064 792
1 291 419
22 201
11 196

130

247

1800

1 798

2000

2 142

Veikta Latvijas jūras robežas
un ostu akvatoriju
robežuzraudzība
Veiktas robežpārbaudes

Realizēta imigrācijas
kontrole

Personu robežpārbaužu skaits
Transportlīdzekļu robežpārbaužu skaits
Vilcienu robežpārbaužu skaits
Kuģošanas līdzekļu robežpārbaužu skaits
Robežpārbaudēs un imigrācijas kontrolē
atklāto un novērsto viltotu dokumentu
izmantošanas skaits
Valstī neielaisto ārzemnieku skaits, kas
neizpilda ieceļošanas nosacījumus
Ārzemnieku skaits, kuri pārkāpuši
uzturēšanās nosacījumus valstī
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(konstatēti valsts iekšienē un personām
izceļojot no valsts)
Pārbaudīto personu skaits, veicot
imigrācijas kontroli valsts iekšienē
Pārbaudīto personu skaits, veicot
imigrācijas kontroli uz tranzītceļiem,
ostās un lidostās
Novērsta pārrobežu
Aizturēto meklēšanā esošo personu skaits
noziedzība
Aizturēto meklēšanā esošo transporta
līdzekļu skaits
Realizēta ārzemnieku
Apstrādāto patvēruma pieprasījumu
atgriešana un veiktas
skaits
darbības ar patvēruma
Piespiedu kārtā izraidīto ārzemnieku
meklētājiem
skaits
Izsniegto labprātīgās izbraukšanas
rīkojumu skaits
Veiktas dokumentu
Veikto dokumentu autentiskuma
tehniskās izpētes un
noteikšanas ekspertīžu skaits
daktiloskopiskās
Veikto personu daktiloskopiskās
identifikācijas ekspertīzes
identifikācijas ekspertīžu skaits
Veikta operatīvā darbība un
Prokuratūrai kriminālvajāšanai nosūtīto
izmeklēšana pirmstiesas
kriminālprocesu skaits
procesā
Realizēto operatīvās uzskaites lietu skaits
Ieviestas Starptautiskās
Nodrošināts ARCC personāla
aviācijas un jūras meklēšanas nokomplektējums
un glābšanas rokasgrāmatas Ieviesti ICAO un IAMSAR noteiktie gaisa
(IAMSAR) vadlīnijas
kuģu meklēšanas procesi
Nodrošināta ARCC
Organizētas teorētiskās civilās aviācijas
Operatīvās rīcības plānā
meklēšanas un glābšanas mācības
noteikto uzdevumu
Organizētas praktiskās aviācijas
realizācija
meklēšanas un glābšanas mācības
Veiktas ARCC plānveida
ARCC personāla skaits, kurš apguvis
personāla apmācības,
aviācijas angļu valodu
paaugstināta personāla
ARCC personāla skaits, kurš apguvis
profesionalitāte
Meklēšanas koordinatora (SMC) kursus
Izglītotas amatpersonas
Amatpersonu skaits, kuras apguvušas
robežkontroles un
profesionālās tālākizglītības programmu
imigrācijas kontroles jomā
«Robežapsardze»
Amatpersonu skaits, kuras apguvušas
1.līmeņa profesionālās augstākās
izglītības studiju programmu
«Robežapsardze»
Amatpersonu skaits, kuras apguvušas
2.līmeņa profesionālās augstākās
bakalaura izglītības studiju programmu
«Robežapsardze»

54 000

46 591

150 000

80 071

500

755

90

75

180

191

180

78

1200

1392

200

312

10

1

85

96

22

23

100 %

69 %

70 %

70 %

1

1

0

0

10

0

1

4

73

65

40

18

14

15
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Paaugstināts Valsts
robežsardzes amatpersonu
profesionālās sagatavotības
līmenis robežkontroles un
imigrācijas kontroles jomā

Amatpersonu skaits, kuras apguvušas
Eiropas līmeņa kopīgo maģistra grāda
studiju programmu «European Joint
Masters in Strategic Border
Management»
Amatpersonu skaits, kuras apguvušas
kvalifikācijas paaugstināšanas kursu
programmas Valsts robežsardzes koledžā

2

3

1931

1364

Būtiskākie notikumi un pārmaiņas, kas ietekmējušas Valsts robežsardzes darbību un
finanšu rezultātus 2019. gadā:
 Galvenie Latvijas Republikas valsts drošību raksturojošie faktori 2019.gadā bija
nelikumīga robežas šķērsošana un uzturēšanās Latvijas Republikā (nelegālā migrācija) un
nelikumīga akcīzes preču pārvietošana.
 Latvijas Republika nelegālajiem imigrantiem (personām, kuru mērķis ir nelikumīgi
ieceļot un uzturēties valstī) no trešajām valstīm 2019. gadā turpināja būt tranzīta valsts, lai
sasniegtu savas mērķa valstis Eiropā. Vienlaikus varēja konstatēt, ka arvien biežāk Latvija
kļuva kā mērķa valsts kļuva pievilcīga daļai trešo valstu piederīgo, lai te nelikumīgi uzturētos
un strādātu.
 2019. gadā, veicot robežkontroli un imigrācijas kontroli Valsts robežsardzes
amatpersonas konstatēja 12 636 pārkāpumus, kas saistīti ar personu robežas šķērsošanas,
uzturēšanās, transporta līdzekļu ekspluatācijas un citiem pārkāpumiem, kas kopumā bija par
8,75 % mazāk nekā 2018. gadā (2018. gadā – 13 847).
 Kopumā ir samazinājies pārkāpumu skaits, kas saistīti ar nelikumīgu «zaļās»
robežas šķērsošanu, nelikumīgu uzturēšanos un strādāšanu valstī, savukārt pieaudzis
pārkāpumu skaits, kas saistīti ar viltotu ceļošanas dokumentu izmantošanu, ļaunprātīgu
Šengenas vīzu izmantošanu un bezvīzu režīma izmantošanu, ļaunprātīgu patvēruma
procedūras izmantošanu.
 Kopumā pārkāpumi, kurus konstatēja Valsts robežsardze un kuri saistīti ar
nelikumīgu robežas šķērsošanu un uzturēšanos imigrāciju (nelikumīga robežas šķērsošana,
nelikumīga uzturēšanās, ļaunprātīga bezvīzu režīma izmantošana, veidoja ap 27,12 % (3427
pārkāpumi) no visiem Valsts robežsardzē konstatētajiem pārkāpumiem (2018. gadā – 19,19
%, jeb 2425 pārkāpumi). Šis rezultatīvais rādītājs liecināja augsta nelegālās imigrācijas
spiediena saglabāšanos.
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
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funkciju izpildei ir izlietoti atbilstoši mērķim kas nodrošinājusi noteikto mērķu sasniegšanu
atbilstoši pastāvošajiem riska faktoriem un piešķirtajam finansējumam.
Vienlaikus saskaņā ar pastāvīgajiem mainīgajiem riska faktoriem, pieaugošajām
prasībām Eiropas Savienības un Latvijas robežu drošības nosacījumos Valsts robežsardzei
pastāvīgi ir jāpilnveido materiāltehniskā bāze, ieviešot jaunus inovatīvus risinājumus funkciju
izpildē, kā arī regulāri jāpilnveido un jāuztur robežsargu profesionalitāte augstā līmenī.
Ar katru gadu aktuālāka kļūst Valsts robežsardzes dalība Eiropas Robežu un krasta
apsardzes aģentūras (FRONTEX) aktivitātēs.
Tā rezultātā Valsts robežsardze, izstrādājot Valsts robežsardzes darbības stratēģiju
2020. – 2022. gadam un nosakot galvenās aktivitātes, iekļaus tajā aktivitātes, kas izriet no
minētajiem faktoriem.

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 392082 euro, apgūti 392 081 euro.
 Latvijas Republikas valsts robežas uzturēšana (prioritārais pasākums) (Ministru
kabineta 2017. gada 14. septembra sēdes protokola Nr. 46 3.§ 2. punkts), plānoti izdevumi
2 303 552 euro, apgūti 2 302 560 euro.
 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 151 124 euro, apgūti 151124 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
31.12.2019.

Rezultāti

PATVĒRUMA, MIGRĀCIJAS UN INTEGRĀCIJAS FONDS 2014. – 2020. GADAM
(IeM izsludinātie konkursi)
1.

Nr. VRS/PMIF/2016/5
«Atbalsts ārzemnieku
atgriešanas
pasākumu
organizēšanā un

723 816

535 029

Projekta īstenošanas termiņš:
27.07.2016. – 31.12.2019.
Projekta ietvaros nodrošināta 628
aizturēto ārzemnieku piespiedu
izraidīšana un 647 ārzemniekiem
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pilnveidošanā
(2.posms)»
2.

Nr. VRS/PMIF/2018/2

izmaksāti vienreizējie izraidīšanas
pabalsti
400 000

102 578

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

3.

Nr. VRS/PMIF/2019/1

Projekta ietvaros nodrošināta vidēji
204 ārzemnieku uzturēšana un
identifikācija, tā ietvaros apmaksāti
rēķini par tulkošanas un ēdināšanas
pakalpojumu sniegšanu, pirmās
nepieciešamības un medicīnisko
preču iegādi un virszemes TV
abonēšanu
464 000

0

«VRS atgriešanas un
patvēruma jomas
mobilitātes
uzlabošana»

4.

Nr. VRK/PMIF/2019/3

Nr. VRK/PMIF/2019/2

Projekta īstenošanas termiņš:
15.08.2019. – 31.03.2021.
Projekta ietvaros plānots iegādāties:
- 7 - 9 gab. speciāli aprīkotus
(Konvoja) vieglos automobiļus 4 x 2
(8+1);
- salona video un audio novērošanas
sistēmas (7-9 gab.);
- videoreģistratorus (7-9 gab.)

150 000

55 805

«Konvojnieku mācību
materiāli tehniskās
bāzes uzlabošana»

5.

Projekta īstenošanas termiņš:
01.01.2019. – 31.12.2022.

Projekta īstenošanas termiņš:
15.08.2019. – 30.06.2022.
Projekta ietvaros plānots iegādāties:
-

100 000

38 129

biroja tehniku;
datortehniku;
sporta inventāru;
mēbeles;
sakaru līdzekļus;
foto un video tehniku
sadzīves tehniku;
medicīnas maketus;
mugursomas;
bezpilota lidaparātu;
speciālo inventāru, apģērbu;
mācību materiālus

Projekta īstenošanas termiņš:
15.08.2019. – 30.06.2022.
Projekta ietvaros plānots:
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«Konvojnieku
kapacitātes
stiprināšana»

-

-

-

aktualizēta konvojnieku
kvalifikācijas celšanas apmācības
programma;
izstrādāti mācību – metodiskos
materiālus;
izstrādāta kvalifikācijas celšanas
apmācības programma
«Cilvēktirdzniecības upuru
atpazīšana atgriešanas un
patvēruma procedūrās»;
apmācītas 136 Valsts
robežsardzes amatpersonas

IEKŠĒJĀS DROŠĪBAS FONDS 2014. – 2020. GADAM
(IeM izsludinātie konkursi)
6.

Nr. VRS/IDF/2015/1

337 456

330 667

«Valsts robežsardzes
sakaru virsnieku
punkta darbības
turpināšana Gruzijā
un Baltkrievijā»

7.

Nr. VRS/IDF/2019/2
«Nacionālā (kopējā)
situācijas attēla
izveidošana
(2.posms)»

Projekta īstenošanas termiņš:
02.01.2016. – 30.12.2019.
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, kā arī Eiropas
Savienības intereses imigrācijas
jautājumos

3 965 234

21 093

Projekta īstenošanas termiņš:
30.05.2019. līdz 30.06.2022.
Projekta ietvaros plānots iegādāties
datortehniku un komutācijas tehniku,
veikta šo iekārtu instalāciju un
saslēgšanu, iegādāties licences un
attiecīgu programmatūru, kā arī
apmācīt Valsts robežsardzes un
Informācijas centra personālu,
iegādāties sensoru komplektus un
programmatūru iegādāto sensoru

17

VALSTS ROBEŽSARDZES GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS 2019

darbības nodrošināšanai, izstrādāt
Valsts robežsardzes robežas
uzraudzības un kontroles mehānisma
tehniskās izbūves koncepciju
atbilstoši aktuālai situācijai ES ārējo
robežu kontroles jomā, ievērojot
EUROSUR regulu
8.

Nr. VRS/IDF/2018/3

2 061 782

397 892

«Piekrastes
patrulēšanas kuteru
iegāde»

9.

Nr. VRS/IDF/2018/4

1 873 926

371 203

«ABC vārtu
uzstādīšana
starptautiskajā lidostā
«Rīga»»
10.

Nr. VRS/IDF/2019/3
«Valsts robežsardzes
mobilitātes
uzlabošana»

Projekta īstenošanas termiņš:
15.10.2018. – 31.08.2020.
16.12.2019. piegādāti trīs piekrastes
patrulēšanas kuteri aprīkoti ar
tehniskajiem līdzekļiem:
- trim piekaramajiem benzīna
dzinējiem;
- glābšanas aprīkojumu meklēšanas
un glābšanas operāciju
nodrošināšanai;
- sakaru un navigācijas aprīkojumu;
- video novērošanas sistēmu
Projekta īstenošanas termiņš:
20.12.2018. – 11.07.2020.
Projekta ietvaros plānots iegādāties
un uzstādīt 8 ABC vārtus
Starptautiskajā lidostā «Rīga»

1 717 313

2 639

Projekta īstenošanas termiņš:
27.08.2019. – 31.03.2021.
Projekta ietvaros plānots iegādāties:
- 8 gab. vieglos automobiļus 4 x 4
(8+1);
- 8 gab. speciāli aprīkotus (Šengenas)
vieglos automobiļus 4 x 2 (8+1);
- 2 gab. speciāli aprīkotus (SOD
Sigma) vieglos automobiļus 4x4
(8+1);
- 1 gab. Mobilo novērošanas
kompleksu;
- biroja tehnikas un iekārtu iegāde
(Šengenas) vieglajiem
automobiļiem:
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-

triecienizturīgus portatīvos
datorus (8 gab.);
- dokumentu pārbaudes
iekārtas (8 gab.);
- viedtālruņus (8 gab.);
- multifunkcionālu iekārtas
(printeri skaneri, kopētāju) 8
gab.;
- 3G/4G LTE mobilo operatoru
rūterus (8 gab.);
- salona video un audio
novērošanas sistēmas (8 gab.);
- videoreģistratorus (8 gab.)
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
Horizon 2020
11. Nr. 700626 – iCROSS –
H2020-BES-20142015/H2020-BES2015

99 000

53235

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

«Intelektuālās
mobilās kontroles
sistēmas izstrāde»
(«Novel mobility
concepts fot land
border security»)
12.

ICMPD projekts
«Robežkontroles
procedūru
stiprināšana
Baltkrievijas
Republikas gaisa
robežšķērsošanas
vietās, izmantojot
robežsargu
apmācību, stiprinot
starptautisko
sadarbību un ieviešot

Projekta īstenošanas termiņš:
01.09.2016. – 31.08.2019.

570 000

0

Projekta īstenošanas termiņš:
21.10.2019. – 31.12.2020.
Projekta ietvaros plānota sadarbības
uzlabošana un koordinēto aktivitāšu
efektivitātes paaugstināšana cīņā ar
pārrobežu noziedzību, kā arī
nelegālās imigrācijas risku prevencija
starpvalstu lielā mēroga pasākumu
laikā
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IBM labāko praksi
(LATBEL)»

Centrālāzijā projektu un pasākumu īstenošana
13.

Nr. DCIASIE/2015/358-348

6 606 379

5 984 461

Projekta īstenošanas termiņš:
15.06.2015. līdz 30.09.2020.
BOMCA 9 Projekta galvenie mērķi ir
vispārēja drošības uzlabošana
Centrālajā Āzijā, atbalsts piecu
Centrālās Āzijas valstu savstarpējās
tirdzniecības un tranzīta
vienkāršošanai, migrācijas plūsmu
kontrolei, kā arī sadarbības
stiprināšana nelikumīgas preču un
personu pārvietošanas mazināšanai

«Robežu pārvaldības
Centrālajā Āzijā –
9. fāze (BOMCA 9)»
(«Border
Management in
Central Asia – Phase
9 (BOMCA 9)»)

Eiropas Savienības Iekšējās drošības fonda programma 2014. – 2020. gadam
14. Nr. 786413-BESIEG 2

1 559 255

799 087

Baltijas valstu
informācijas
apmaiņas
mehānisma attīstība
BSIEG 2

Projekta īstenošanas termiņš:
01.01.2018. – 30.06.2020.
Iegādāti 40 sensoru komplekti
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
15. Nr. LLI-082

75 647

46 418

Projekta īstenošanas termiņš:
31.03.2017. līdz 17.04.2020.
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«Sinerģiskas drošības
platformas izveide
Austrumlatvijas un
Lietuvas pierobežā»
(«Creation of a
synergy platform for
the public security in
the Latvian and
Lithuanian Eastern
border territories /
SYNERGY FOR
SECURITY»)

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
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,
666 606 379 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.
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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».
2019. gadā Valsts robežsardze ir izsniegusi 18 985 (66 pastāvīgās un 18 919
terminētās) caurlaides. Izmantojot e-pakalpojumu vienoto pakalpojumu portālā
www.latvija.lv ir pieprasīta un saņemta 7 431 caurlaide. Pakalpojumu izpildes kavējumi, kā
arī sūdzības par caurlaižu izsniegšanu 2019. gadā nav konstatētas.
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».
2019. gadā Valsts robežsardze ir izsniegusi 80 (2 pastāvīgās un 78 terminētās)
reģistrācijas izziņas. Izmantojot e-pakalpojumu vienoto pakalpojumu portālā www.latvija.lv
ir pieprasītas un saņemtas 8 reģistrācijas izziņas. Pakalpojumu izpildes kavējumi, kā arī
sūdzības par reģistrācijas izziņu izsniegšanu 2019. 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;
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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.
2019. gadā Valsts robežsardze ir izsniegusi 169 izziņas par robežšķērsošanu
juridiskām personām un 91 izziņas par robežšķērsošanu fiziskām personām. Pakalpojuma
izpildes kavējumi, kā arī sūdzības par izziņu izsniegšanu 2019. 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.
2019. 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
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» 15. punktā noteikto par iekšējās kontroles
sistēmas korupcijas un interešu konflikta riska (turpmāk – korupcijas risks) novēršanai
izveidošanu 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
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par iekšējās kontroles sistēmas (turpmāk – kontroles sistēma) pamatprasībām korupcijas un
interešu konflikta riska novēršanai publiskas personas institūcijā ar Valsts robežsardzes
2019. gada 25. oktobra pavēli Nr. 1752 «Par iekšējās kontroles sistēmu korupcijas un interešu
konflikta riska novēršanai» noteikts funkciju sadalījums efektīvas iekšējās kontroles sistēmas
korupcijas risku identificēšanai, novēršanai, mazināšanai; kontroles vides, kas mazina vai
nepieļauj likumā «Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā» noteikto
normu pārkāpumus un koruptīvas darbības, pilnveidošanai un uzturēšanai; nodarbināto
apmācību un izglītošanas organizēšanai; sabiedrības informēšanai par apmeklētāju
pieņemšanu Valsts robežsardzes struktūrvienībās, par vienotu un standartizētu pakalpojumu,
ja tādi tiek sniegti, pieejamību Valsts robežsardzē bez jebkādu papildu motivāciju
piedāvāšanas un došanas tās darbiniekiem, ziņošanas iespējām konstatēto likumpārkāpumu
gadījumos, iespējamām sankcijām, veicot koruptīvas darbības.
Valsts robežsardzes 2019. gada 16. decembra iekšējie noteikumi Nr. 24 «Kārtība kādā
rīkojas Valsts robežsardzes nodarbinātais, ja tiek piedāvāts vai dots kukulis» vēlamo rīcību
gadījumos, kad amatpersonai tiek piedāvāts vai dots kukulis.
Tāpat turpināta pretkorupcijas pasākumu īstenošana, proti, ar Valsts robežsardzes
2018. gada 22. maija pavēli Nr. 790 «Par Valsts robežsardzes organizatorisko pretkorupcijas
pasākumu plānu» apstiprināts pretkorupcijas pasākumu plāns, kas ietver korupcijas riska
veidu, pretkorupcijas uzdevumus, pasākumus, atbildīgās amatpersonas, izpildes laiku un
darbības rezultātu, un tiek pārskatīts katru gadu. Reizi ceturksnī Valsts robežsardzē tiek
izvērtēti veiktie pretkorupcijas pasākumi, kas ietver disciplinārprakses, veikto plānoto un
neplānoto pārbaužu, veikto apmācību, sabiedrības informēšanas, ar Valsts robežsardzes
uzticības tālruņa starpniecību saņemtās informācijas, starptautiskās sadarbības korupcijas
novēršanas jomā un rīcības ar institūcijas vai tai lietošanā, glabāšanā nodotu mantu vai
finanšu līdzekļiem analīzi, kā rezultātā tiek sagatavots ziņojums par «Valsts robežsardzes
organizatoriskajā pretkorupcijas pasākumu plānā» iekļauto uzdevumu izpildi attiecīgajā
ceturksnī. Regulāra risku vadība, proti, katru gadu amatu, darbības jomu, funkciju
izvērtēšana, lai identificētu iespējamos korupcijas riskus un identificētu dažādiem korupcijas
riska līmeņiem atbilstošas struktūrvienības un amatus.
Jāatzīmē, ka 2019. gadā tika veikti vairāki pasākumi saistībā ar Eiropas Padomes
Starpvalstu Pretkorupcijas grupas (turpmāk – GRECO) piektās novērtēšanas kārtas ziņojumā
par Latviju izteikto rekomendāciju izpildi. Tā, piemēram, lai izpildītu GRECO izteikto
rekomendāciju – «Pārskatīt ētikas kodeksus un ētikas komiteju noteikumus, lai nodrošinātu,
ka saskan noteikumi un procedūras, kas ļauj pārliecināties par atbilstību kodeksam, un ka tiek
noteiktas sankcijas un procedūras par pārkāpumiem» – Valsts robežsardze 2019.gadā
izstrādāja divus iekšējo noteikumu projektus: «Valsts robežsardzes amatpersonas ar speciālo
dienesta pakāpi un darbinieka Ētikas kodekss» (turpmāk – Ētikas kodekss) un «Valsts
robežsardzes Ētikas komisijas nolikums» (turpmāk – Nolikums).
Ētikas kodekss tika izstrādāts, lai tas atbilstu Ministru kabineta 21.11.2018.
ieteikumiem Nr. 1 «Valsts pārvaldes vērtības un ētikas pamatprincipi», savukārt Nolikuma
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saturs veidots tā, lai tajā esošās normas būtu saskaņotas ar Ētikas kodeksa normām.
Vienlaikus Nolikumā ir ietverta norma, kas nosaka jaunu, līdz šim nebijušu, Ētikas komisijas
kompetenci – Ētikas komisija veic uzticības personas ētikas jautājumos funkciju, kā arī sniedz
ētikas normas skaidrošanas funkciju.
Attiecībā par iekšējo kontroli, veicot plānotās un neplānotās pārbaudes, 2019. gadā
kopumā Valsts robežsardzes un Valsts robežsardzes koledžas struktūrvienībās veiktas 2 457
neplānotās pārbaudes un 45 plānotās pārbaudes.
Disciplinārās prakses jomā Valsts robežsardzē atskaites periodā veiktas 153 dienesta
pārbaudes un disciplinārlietu ietvaros izmeklēta 120 amatpersonu rīcība. Pavisam Valsts
robežsardzes personāla (amatpersonu un darbinieku) rīcībā konstatēti 216
disciplinārpārkāpumi.
2019. gadā strukturālo reformu rezultātā:
 Ar 2019. gada 1. maiju:
-

likvidēta Valsts robežsardzes Rīgas pārvaldes Rīgas I kategorijas dienesta
Lielupes II kategorijas nodaļa, izslēgtās amata vietas ieviestas Valsts
robežsardzes Rīgas pārvaldes Rīgas I kategorijas dienestā;

-

Valsts robežsardzes Aviācijas pārvaldes Lidojumu un operatīvās vadības nodaļa
pārveidota par Valsts robežsardzes Aviācijas pārvaldes Lidojumu un operatīvās
vadības centru.

 Ar 2019. gada 15. maiju Valsts robežsardzes Ventspils pārvaldes Jūras nodaļa, Līča
nodaļa, Kuģis RK-03 «Tiira», Kuģis RK-12 «Valpas» un Kuģis RK-20 «Rānda», ar visiem
struktūrvienībās esošajiem amatiem, iekļautas Valsts robežsardzes Ventspils
pārvaldes Jūras robežuzraudzības dienesta sastāvā.
 Ar 2019. gada 1. jūliju:
-

Valsts robežsardzes vadības tiešā pakļautībā ieviesta Eiropas Savienības lietu
pārvalde un Ekspertīžu dienests, izslēdzot attiecīgās struktūrvienības no Valsts
robežsardzes Galvenās pārvaldes sastāva, savukārt Valsts robežsardzes
Galvenajā pārvaldē ieviesta Juridiskā nodaļa, izslēdzot to no Valsts
robežsardzes vadībai tieši pakļauto struktūrvienību skaita;

-

likvidēta Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Nodrošinājuma pārvalde un
Tehnisko sistēmu pārvalde, to vietā izveidotas Valsts robežsardzes Galvenās
pārvaldes Bruņojuma, apgādes un tehnisko resursu pārvalde un Informācijas
sistēmu vadības nodaļa;

-

likvidēts Valsts robežsardzes Ventspils pārvaldes Kriminālizmeklēšanas
dienests, savukārt Valsts robežsardzes Viļakas, Ludzas, Daugavpils un Rīgas
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pārvaldes Kriminālizmeklēšanas dienestā izveidotas Operatīvās darbības
nodaļas;
-

likvidētas Valsts robežsardzes Ventspils pārvaldes Kurzemes I kategorijas
dienesta Pāvilostas I kategorijas nodaļa un Mērsraga I kategorijas nodaļa,
izslēgtās amata vietas ieviestas Valsts robežsardzes Ventspils pārvaldes
Kurzemes I kategorijas dienestā un Kurzemes I kategorijas dienesta Liepājas I
kategorijas nodaļā;

-

likvidēta Valsts robežsardzes Ventspils pārvaldes Apskates un kontroles
nodaļa, tās vietā izveidota Valsts robežsardzes Aviācijas pārvaldes Speciālo
operāciju dienesta «Sigma» Ventspils taktiskā nodaļa.

 Ar 2019. gada 1. oktobri Valsts robežsardzes Daugavpils pārvaldes II kategorijas
dienests pārveidots par I kategorijas dienestu un tā sastāvā iekļauts Aizturēto ārzemnieku
izmitināšanas centrs «Daugavpils».

3. Personāls
Kopā
vidējais amata vietu skaits 2019. gadā: 2 698
vidējais personāla skaits 2019. gadā: 2 524

Amatpersonas
2 343
2 189

Personāla sadalījums atbilstoši izglītības līmenim
skaits
Augstākā izglītība
1 087
Vidējā izglītība
1 396
Kopā:
2 483

Darbinieki
355
335

%
43,78
56,22
100

Personāla sadalījums atbilstoši dzimumam
Sievietes:
Vīrieši:
Kopā:

skaits
1 024
1 459
2 483

%
41,24
58,76
100

skaits
22
692
801
719

%
0,89
27,87
32,26
28,96

Personāla sadalījums vecuma grupās
līdz 19
20–29
30–39
40–49
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50–59
60 un vairāk

196
53
2 483

2019. gadā atvaļināti/
atbrīvoti
2019. gadā pieņemti
dienestā/ darbā

7,89
2,13
100

Kopā

Amatpersonas

Darbinieki

254

213

41

179

137

42

4. Komunikācija ar sabiedrību
2019. 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.
2019. gada februārī tika rīkota Valsts robežsardzes 2018. gada darbības atskaites
preses konference, bet līdz 1. jūlijam tika sagatavots Valsts robežsardzes 2018. gada
publiskais pārskats.
Atskaites periodā regulāri tika informēta sabiedrība par Valsts robežsardzes
aktualitātēm – tika sagatavotas un nosūtītas plašsaziņas līdzekļiem vairāk kā 500 relīzes, tajā
skaitā ik dienu gatavotā informācija par situāciju uz valsts robežas un valsts iekšienē.
Ar 2019. gada maiju Valsts robežsardze ir izveidojusi profilu sociālajā tīklā
«Facebook«, kas sasniedzis vairāk nekā 2000 sekotāju.
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 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» 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
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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.
2019. gads bija Valsts robežsardzes 100. gadadiena, kuras ietvaros Valsts robežsardze
organizēja daudz un dažādus pasākumus. Valsts robežsardzes simtgades pasākumu virkne
tika atklāta ar ģenerāļa Ludviga Bolšteina godināšanu 5. februārī Rīgā Brāļu kapos, 18. jūnijā
Latvijas Kara muzejā organizēts tematiskais pasākums «Iepazīsti robežsardzi: no vēstures līdz
mūsdienām», kura ietvaros atklāta fotoizstāde «Valsts robežsardzei 100», no 19. līdz 23.
augustam aizvadīts Lāpu skrējiens apkārt Latvijas valsts robežai, šādi godinot pašaizliedzīgos
robežsargus, kā arī citus Latvijas brīvības cīnītājus, kuri cīnījās par Latvijas valsts neatkarību
un krita aizstāvot Latviju no iebrucējiem, no 4. līdz 6. septembrim noritēja Valsts
robežsardzes simtgades velobrauciens, kurš noslēdzās Rēzeknes novada Griškānu pagasta
Janapoles ciemā, kur svinīgos apstākļos tika atklāta Robežsargu iela, 18. oktobrī Latvijas Kara
muzejā organizēts tematisks pasākums «Latvijas tu zeme svēta, tevi sargāt mūsu gods»
(1919 – 2019), kura ietvaros tika sumināti fotokonkursa «Mēs – robežsargi» un bērnu
zīmējumu konkursa «Manai robežsardzei – 100» uzvarētāji un skatāma arī konkursu labāko
darbu izstāde. oktobrī aizvadīta arī Valsts robežsardzes kora un Nacionālo bruņoto spēku
orķestru kopīga koncerttūre Ventspilī, Liepājā Valmierā un Daugavpilī. Simtgades pasākumu
kulminācija norisinājās 7. novembrī ar Iekšlietu ministrijas iestāžu un Nacionālo Bruņoto
spēku vienību parādi pie Latgales atbrīvošanas pieminekļa «Vienoti Latvijai» un informatīvu
pasākumu un tehnikas izstādi Rēzeknes Festivāla parkā, savukārt 2019. gada pasākumu
virkne noslēdzās ar jauniegādāto Valsts robežsardzes gaisa kuģu un jūras patruļkuteru
pieņemšanas svinīgo ceremoniju, kas notika Rīgas pasažieru ostā 20. decembrī. Pasākuma
laikā tika demonstrēti gaisa kuģi, kuriem Valsts robežsardze piešķīra simboliskus vārdus
«Vidzeme», «Zemgale», «Kurzeme» un «Latgale», kā arī iekšējās drošības fonda projekta
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ietvaros jauniegādātie trīs piekrastes patruļkuteri, kuru karogus svinīgi iesvētīja arhibīskaps
Jānis Vanags.
2019. 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 131. 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.

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. Turpināt organizētās nelegālās imigrācijas novēršanas un apkarošanas pasākumus,
īpaši akcentējot starptautiskās sadarbības attīstību, tai skaitā, operatīvās informācijas
apmaiņu, kopējo operatīvās darbības pasākumu veikšanu.
3. 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.
4. Attīstīt un pilnveidot Valsts robežsardzes Robežapsardzības sistēmu RAIS, ar fokusu
uz ARGKS moduļa darbību, notikumu ievades uzlabošanu.
5. Turpināt nodrošināt robežpārbaužu un robežuzraudzības tehnisko līdzekļu un
sistēmu uzturēšanu, atbilstoši iedalītajiem finanšu līdzekļiem.
6. Piedalīties valsts robežas joslas iekārtošanas (stiprināšanas) pasākumos uz Latvijas
Republikas – Krievijas Federācijas valsts robežas un Latvijas Republikas – Baltkrievijas
Republikas valsts robežas.
7. Turpināt pasākumus, kas vērsti uz Terehovas, Grebņevas, Silenes un Pāternieku
robežkontroles punkta infrastruktūras modernizāciju.
8. Pilnveidot iekšējās kontroles sistēmu korupcijas un interešu konflikta risku
novēršanai atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 17. oktobra noteikumiem Nr. 630.
9. Turpināt pasākumus, kas vērsti uz Eiropas Savienības tiesiskā regulējuma ieviešanu
Latvijā (IIS, ETIAS, ERKA).
10. Nodrošināt Šengenas novērtēšanas laikā konstatēto trūkumu novēršanas un
rekomendāciju ieviešanas rīcības plāna īstenošanu.
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11. Nodrošināt FRONTEX sakaru virsnieka darbības Latvijā.
12. Nodrošināt Iekšējās drošības fonda 2014. – 2020. gada EUROSUR aktivitātes
ietvaros plānotā projekta «Nacionālā (kopējā) situācijas attēla izveidošana (2. posms)»
realizāciju.
13. Izstrādāt normatīvās bāzes, kas skar Valsts robežsardzes līdzdalību Nacionālo
bruņoto spēku un NATO plānos.
14. Izstrādāt vienošanos starp Latvijas un Igaunijas Robežsardzes iestādēm pārrobežu
sadarbības jomā (kopējā patrulēšana, informācijas apmaiņa).
15. 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.
16. Turpināt attīstīt savietojamības un savstarpējas iesaistes
procedūras ar
Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem.
17. Turpināt attīstīt divpusējo sadarbību ar Lietuvas Republikas un Igaunijas Republikas
robežsardzes dienestiem un BMP sadarbības formāta ietvaros.
18. Turpināt attīstīt sadarbību ar Krievijas Federācijas un Baltkrievijas Republikas
robežsardzes dienestiem robežas drošības nodrošināšanai.
19. Pilnveidot Nacionālo kriminālizlūkošanas modeli, ieviešot operatīvās darbības
nodrošināšanai nepieciešamās informācijas līdz «Slepeni» apmaiņu elektroniskā veidā.

5.2. Nākamā gada galvenie uzdevumi un pasākumi
1. Izstrādāt Latvijas Republikas valsts robežas integrētās pārvaldības plānu ar
darbības termiņu no 2021. gada.
2. Uzlabot reaģēšanas spējas uz konstatētiem robežpārkāpumiem, t.sk. izmantojot
iekārtoto valsts robežas joslu.
3. 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.
4. Veikt Valsts robežsardzes amatpersonu prettiesisko darbību novēršanu un
apkarošanu.
5. Veikt kontrabandas uz «zaļās» valsts robežas novēršanu un apkarošanu, kā arī
tabakas izstrādājumu nelikumīgas aprites novēršanu un atklāšanu sadarbībā ar
tiesībaizsardzības iestādēm.
6. Uzturēt sadarbību ar Nacionālajiem Bruņotajiem Spēkiem robežsargu militārās
sagatavošanas jomā: organizēt, koordinēt un realizēt pasākumus robežsargu izglītības

30

VALSTS ROBEŽSARDZES GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS 2019

programmu saturiskajai (militārajai) savietojamībai ar NBS un nodrošināt to īstenošanai
nepieciešamos resursus.
7. Līdzdarboties likumprojekta «Imigrācijas likums» izstrādē.
8. Realizēt tehniskās palīdzības projektus trešajās valstīs, pabeidzot Robežu
pārvaldības programmas Centrālajā Āzijā un Afganistānā (BOMCA) 9 fāzi, uzsākot Robežu
pārvaldības programmas Centrālajā Āzijā un Afganistānā 10 fāzi, uzsākot TWINNING
projekta «Atbalsts BLR Valsts robežas komitejai, īstenojot valsts Integrētās robežu
pārvaldības stratēģiju un rīcības plānu» īstenošanu.
9. Pilnveidot iekšējās kontroles sistēmu korupcijas un interešu konflikta risku
novēršanai, kā arī nodrošināt informācijas un komunikācijas tehnoloģiju resursu drošību
regulējošo dokumentu izstrādi un aktualizāciju.
10. Izstrādāt vienošanos par sadarbību starp Latvijas un Ukrainas robežapsardzības
iestādēm, kā arī turpināt divpusējo sadarbību ar Gruzijas Iekšlietu ministrijas dienestiem un
Moldovas Robežpoliciju.
11. Realizēt Valsts robežsardzes kompetenci zivju resursu aizsardzībā un uzraudzībā
Zvejniecības likuma kontekstā.
12. Virzīt Latvijas valsts iestāžu kinologu un dienesta suņu apmācību centralizēšanas
procesu VRK. Turpināt darbu pie finansējuma avotu piesaistes jaunā VRK Kinoloģijas centra
kompleksa būvniecībai.
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