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ŠENGENAS KONVENCIJAS FINANŠU PROGRAMMA
Pievienošanās līguma Eiropas Savienībai Akta par Čehijas Republikas, Igaunijas
Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Ungārijas Republikas, Maltas
Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas un Slovākijas Republikas
pievienošanās nosacījumiem un pielāgojumiem Līgumos, kas ir Eiropas Savienības
pamatā 35.pants paredzēja, ka tiek izveidoti Šengenas līdzekĜi kā pagaidu finanšu
instruments, lai saĦēmējām dalībvalstīm palīdzētu finansēt darbības pie savienības
jaunajām ārējām robežām, īstenojot Šengenas acquis un kontroli pie ārējām robežām.
Šengenas līdzekĜu saĦēmējas dalībvalstis, tai skaitā Latvija, bija atbildīgas par
konkrētu darbības veidu izvēli un īstenošanu, par līdzekĜu izmantojuma koordinēšanu
ar palīdzību no citiem Kopienas finanšu instrumentiem, kā arī par to, lai būtu
nodrošināta atbilstība Kopienas politikām un pasākumiem un atbilstība Finanšu
regulai, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam.
Latvijas Republika kā līdzekĜu saĦēmēja atbilstoši Eiropas Savienības tiesību aktiem
izstrādāja un Eiropas Komisija apstiprināja Indikatīvo pasākumu ieviešanas plānu,
kas noteica Šengenas konvencijas finanšu programmas (Schengen Facility)
finansējuma izlietošanas stratēăiju, mērėus, finansējamās prioritātes un pasākumus.

PROGRAMMAS IEVIEŠANA
Par vadošo iestādi Šengenas konvencijas finanšu programmas (Schengen Facility)
ieviešanas koordinēšanai Latvijas Republikā bija noteikta Iekšlietu ministrija. Vadošā
iestāde nodrošināja finanšu programmas vadību, īstenošanu un uzraudzību, tajā skaitā
finanšu programmas īstenošanas efektivitāti un atbilstību Eiropas Savienības tiesību
aktos un Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.
Centrālā finanšu un līgumu aăentūra veica Šengenas konvencijas finanšu
programmas (Schengen Facility) ieviešanas iestādes funkcijas nodrošinot finansēto
projektu ieviešanas uzraudzību un finanšu kontroli.
Par Šengenas konvencijas finanšu programmas (Schengen Facility) maksājumu
iestādi, kas veica maksājumus balstoties uz vadošās iestādes un finansējuma
saĦēmēja iesniegtajiem maksājuma uzdevumiem, bija noteikta Valsts kase.
Šengenas konvencijas finanšu programmas (Schengen Facility) finansējuma
saĦēmēji bija Iekšlietu ministrija, Ārlietu ministrija, Valsts ieĦēmumu dienests,
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Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, Valsts policija, Valsts robežsardze un
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs.
Finansējuma saĦēmējs bija atbildīgs par Indikatīvajā pasākumu ieviešanas plānā
ietverto prioritāšu īstenošanu saskaĦā ar vadošās iestādes apstiprināto projekta
aprakstu, sadarbības līgumu un saistošajiem Latvijas Republikas un Eiropas
Savienības tiesību aktiem.
Indikatīvais pasākumu ieviešanas plāns ir Eiropas Komisijas apstiprināts dokuments,
kas izstrādāts atbilstoši Eiropas Savienības tiesību aktiem un nosaka programmas
finansējuma izlietošanas stratēăiju, mērėus, finansējamās prioritātes un pasākumus.
Lai nodrošinātu programmas īstenošanas, vadības un uzraudzības funkciju sekmīgu
izpildi, vadošā iestāde izveidoja Vadības komiteju, kuras vadītājs bija vadošās
iestādes atbildīgā amatpersona, tajā piedalījās balsstiesīgie dalībnieki, finansējuma
saĦēmēju atbildīgās amatpersonas, kā arī ieviešanas iestādes pārstāvis. Vadības
komiteja uzraudzīja programmas finansēto projektu ieviešanu un Indikatīvajā
pasākumu ieviešanas plānā iekĜauto mērėu sasniegšanu.
Šengenas konvencijas finanšu programmas (Schengen Facility) īstenošanas
nodrošināšanai tika noslēgts trīspusējs sadarbības līgums starp programmas vadošo
iestādi (Iekšlietu ministriju), ieviešanas iestādi (Centrālo finanšu un līgumu aăentūru)
un konkrēto finansējumu saĦēmēju. Sadarbības līgumi tika noslēgti ar katru no
finansējuma saĦēmējiem par visām tā izvirzītajām prioritātēm, kas detalizēti nosaka
katras iesaistītās institūcijas tiesības un pienākumus programmas īstenošanā.
Programmas īstenošanu noteica Ministru kabineta 2005.gada 6.septembra instrukcija
Nr.12 „Par Šengenas konvencijas finanšu programmas (Schengen Facility)
īstenošanu, vadību un uzraudzību”.
Kopumā Latvijai Šengenas konvencijas finanšu programmas (Schengen Facility)
prioritāšu ieviešanai bija paredzēti 92,3 miljoni eiro, t.sk., programmas līdzekĜi 79,7
miljonu eiro apmērā un nacionālais līdzfinansējums (PVN segšanai) 12,6 miljonu eiro
apmērā.

PRIORITĀTES
Lai nodrošinātu Eiropas Komisijas apstiprinātajā Indikatīvajā pasākumu ieviešanas
plānā paredzēto prioritāšu atbilstošu ieviešanu, finansējuma saĦēmēji izstrādāja
detalizētus katras prioritātes projekta aprakstus saskaĦā ar vadošās iestādes izstrādāto
un apstiprināto projekta apraksta veidlapu. Finansējuma saĦēmēju izstrādātos
projektu aprakstus izskatīja un saskaĦoja vadošās iestādes izveidota darba grupa, kas
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detalizēti izskatīja katrā projektā plānoto pasākumu lietderību noteikto prioritāšu
mērėu sasniegšanai un visas projekta pieteikumā iekĜautās informācijas atbilstību
Indikatīvajam pasākumu ieviešanas plānam. Ja projektu aprakstu izvērtēšanas
komisija atbalstīja projekta aprakstu, tas tika apstiprināts ar Iekšlietu ministrijas
rīkojumu.
Valsts robežsardze
Valsts robežsardze bija noteikusi piecpadsmit prioritātes, no tām svarīgākās saistītas
ar robežapsardzības mobilitātes uzlabošanu, iegādājoties transporta līdzekĜus,
helikopterus un peldošos līdzekĜus, robežas tehniskās apsardzības izveidi, kontroles
un informācijas sistēmu, valsts robežsardzes infrastruktūru attīstību, kā arī Valsts
robežsardzes personāla profesionalitātes paaugstināšanu.
Ārlietu ministrija
Ārlietu ministrija bija noteikusi piecas prioritātes, tās saistītas ar drošības standartu,
ceĜošanas dokumentu kontroles, kvalificēta personāla resursu, amatpersonu
kvalifikācijas un vīzu izsniegšanai nepieciešamo datu pārraides infrastruktūras
nodrošināšanu Latvijas Republikas diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību vīzu
nodaĜās.
Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde bija noteikusi trīs prioritātes, kas saistītas ar
darbinieku svešvalodas prasmes uzlabošanu, vīzu informācijas sistēmas attīstīšanu un
uzlabošanu, kā arī Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes serveru telpas izbūvi un
aprīkošanu.
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs bija noteicis trīs prioritātes, kas nodrošināja
Iekšlietu ministrijas datu pārraides tīkla drošības attīstīšanu, SIS lietotāju apmācību,
Latvijas Nacionālās Šengenas informācijas sistēmas tehnisko sagatavošanu
savienošanai ar Centrālo Šengenas informācijas sistēmu.
Valsts ieĦēmumu dienests
Valsts ieĦēmumu dienests bija noteicis divas prioritātes, kas paredzēja paaugstināt
personu un tām piederošo mantu kontroles sistēmas efektivitāti, kā arī veikt suĦu
iegādi, tādejādi paaugstinot narkotisko vielu kontroles efektivitāti uz Eiropas
Savienības ārējās robežas.
Valsts policija
Valsts policija bija noteikusi vienu prioritāti, kas Ĝāva uzlabot Valsts policijas
darbinieku angĜu valodas zināšanas un nodrošināja iespēju pilnvērtīgi izmantot
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Šengenas acquis paredzētos sadarbības mehānismus starptautiskās noziedzības
apkarošanai.
Iekšlietu ministrija un Centrālā finanšu līgumu aăentūra
Lai nodrošinātu vadošās iestādes un ieviešanas iestādes funkciju adekvātu izpildi,
Indikatīvajā pasākumu ieviešanas plānā bija paredzētas arī divas tehniskās palīdzības
prioritātes, kuru mērėis bija stiprināt vadošās iestādes un ieviešanas iestādes
administratīvo kapacitāti.
Šengenas konvencijas finanšu programmas ietvaros piešėirtā finansējuma
procentuālais sadalījums pa sektoriem

*Centrālā finanšu un līgumu aăentūra, Valsts ieĦēmumu dienests, Valsts policija, Iekšlietu
ministrija
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ĪSTENOTIE ŠENGENAS KONVENCIJAS FINANŠU
PROGRAMMAS PROJEKTI
Finansējuma saĦēmējs

Projekta nosaukums

Ārlietu ministrija

Latvijas Republikas diplomātisko un konsulāro
pārstāvniecību nodrošināšana ar Šengenas vīzu
izsniegšanai nepieciešamo datu pārraides
infrastruktūru (datortehnika, datu pārraides
aprīkojums)
Latvijas Republikas diplomātisko un konsulāro
pārstāvniecību vīzu nodaĜu atbilstības
nodrošināšana drošības standartiem un prasībām,
kas noteiktas Kopējā Konsulārajā instrukcijā un
Rekomendāciju katalogā attiecībā uz Šengenas
acquis pareizu piemērošanu un labāko praksi:
Vīzu izsniegšana (6183/03, 07.02.2003.)
Ārzemnieku ceĜošanas dokumentu kontroles
nodrošināšana Latvijas Republikas
diplomātiskajās un konsulārajās pārstāvniecībās
atbilstoši pastāvošajām prasībām un ceĜošanas
dokumentu viltojumu efektīva atklāšana
(vēstniecību un konsulātu nodrošināšana ar
augsta līmeĦa viltojumu atklāšanas aprīkojumu,
elektronisko vai papīra formāta pasu paraugu
katalogiem un rokasgrāmatām)
Latvijas Republikas diplomātisko un konsulāro
pārstāvniecību vīzu nodaĜu atbilstības
nodrošināšana drošības standartiem un prasībām,
kas noteiktas Kopējā Konsulārajā instrukcijā un
Rekomendāciju katalogā attiecībā uz Šengenas
acquis pareizu piemērošanu un labāko praksi:
Vīzu izsniegšana (6183/03, 07.02.2003.)
Šengenas vīzu izsniegšanai nepieciešamās
kvalifikācijas nodrošināšana Latvijas Republikas
vēstniecību un konsulātu konsulārajām
amatpersonām
Personu un tām piederošo mantu kontroles
efektivitātes paaugstināšana uz ārējās robežas
Valsts robežsardzes telekomunikāciju tīkla
modernizācija
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes serveru
telpu izbūve un aprīkošana

Ārlietu ministrija

Ārlietu ministrija

Ārlietu ministrija

Ārlietu ministrija

Valsts ieĦēmumu
dienests
Valsts ieĦēmumu
dienests
Pilsonības un
migrācijas lietu
pārvalde
Pilsonības un
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Latvijas Nacionālās vīzu informācijas sistēmas

Apgūtais Šengenas
konvencijas finanšu
programmas
finansējums, EUR
731 605.42

4 684 203.01

439 786.59

2 019 228.98

175 537.91

294 369.86
129 640.31
1 091 371.36

2 073 929.84

migrācijas lietu
pārvalde
Pilsonības un
migrācijas lietu
pārvalde
Iekšlietu ministrija
Iekšlietu ministrija
Valsts policija
Valsts robežsardze

Valsts robežsardze
Valsts robežsardze
Valsts robežsardze

Valsts robežsardze
Valsts robežsardze
Valsts robežsardze

Valsts robežsardze
Valsts robežsardze
Valsts robežsardze
Valsts robežsardze
Valsts robežsardze
Valsts robežsardze
Valsts robežsardze
Valsts robežsardze
Iekšlietu ministrijas
informācijas centrs
Iekšlietu ministrija
Centrālā finanšu un
līgumu aăentūra
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attīstīšana
Valodu apmācība Pilsonības un migrācijas lietu
pārvaldes darbiniekiem

394 271.70

N.SIS nodaĜas, SIRENE biroja darbinieku un
citu SIS lietotāju apmācība
Iekšlietu ministrijas datu pārraides tīkla drošības
attīstīšana
AngĜu valodas un citu svešvalodu apmācības
Valsts policijas darbiniekiem
Mobilās robežpatrulēšanas sistēmas uzlabošana,
izmantojot apvidus mašīnas, sniega motociklus,
kvadraciklus un motorlaivas
Robežapsardzības mobilitātes uzlabošana
izveidojot Valsts robežsardzes aviācijas vienību
Robežapsardzības mobilitātes uzlabošana jūrā
Robežu šėērsojošo personu, mehānisko
transportlīdzekĜu un personām piederošo lietu
pārbaudes efektivitātes uzlabošana, iegādājoties
robežas šėērsošanas punktu tehnisko aprīkojumu
Jūras robežas videonovērošanas sistēmas
izveidošana
Austrumu robežas „ZaĜās robežas” tehniskās
uzraudzības attīstība
Robežas tehniskās aizsardzības, kontroles un
informācijas sistēmas izveidošana, iegādājoties
sensorus
Valsts robežsardzes telekomunikāciju tīkla
modernizācija
Automatizēta pirkstu nospiedumu identifikācijas
sistēma (AFIS)
Valsts robežsardzes infrastruktūras attīstība
Helikopteru nosēšanās laukumu būvniecība
Austrumu robežas radiosakaru sistēmas
paplašināšana
SuĦu iegādes
Ekipējuma iegāde
Apmācību kursi
Latvijas Nacionālās Šengenas informācijas
sistēmas tehniskā sagatavošana savietošanai ar
Centrālo Šengenas informācijas sistēmu
Atbalsts vadošās iestādes darbības
nodrošināšanai
Ieviešanas iestādes funkciju veikšanas
nodrošināšana
Kopā:

633 956.45
1 444 588.72
215 335.71
7 660 580.76

16 110 377.75
7 310 550.88
2 560 874.83

2 160 952.65
2 377 940.60
527 930.00

3 888 403.85
1 004 631.84
8 366 227.76
204 942.72
2 516 480.00
44 263.00
276 173.79
1 920 322.20
7 477 078.17

119 366.54
122 794.33
78 975 717.53

CENTRĀLĀS FINANŠU UN LĪGUMU AĂENTŪRAS
FUNKCIJAS ŠENGENAS KONVENCIJAS FINANŠU
PROGRAMMAS IETVIEŠANĀ UN UZRAUDZĪBĀ
Šengenas konvencijas finanšu programmas finansēto projektu ieviešanā Centrālā
finanšu un līgumu aăentūra Iekšlietu ministrijas uzdevumā veica šādas funkcijas:
 finansējuma saĦēmēja izstrādātās iepirkuma dokumentācijas pārbaude pirms
iepirkuma veikšanas;
 finansējuma saĦēmēja sagatavotā iepirkuma līguma projekta pārbaude pirms
līguma slēgšanas un līguma grozījumu projekta pārbaude pirms grozījumu
veikšanas;
 finansējuma
saĦēmēju ceturkšĦa progresa pārskatu izskatīšana un
apstiprināšana;
 pārbaudes projektu ieviešanas vietās;
 finansējuma saĦēmēju izdevumu deklarācijas pārbaude un saskaĦošana.

PĀRSKATS PAR ŠENGENAS KONVENCIJAS
FINANŠU PROGRAMMAS ĪSTENOŠANU
CENTRĀLAJĀ FINANŠU UN LĪGUMU AĂENŪRĀ
Lai gan sākotnēji bija paredzēts, ka visi projekti programmas ietvaros tiks pilnā
apjomā finansēti no Šengenas konvencijas finanšu programmas finansējuma,
dinamiski augošās inflācijas dēĜ radās nepieciešamība palielināt pieejamo
finansējumu, lai neapdraudētu projektu mērėu sasniegšanu. Šim nolūkam vairāku
projektu īstenošanai tika piešėirti papildu līdzekĜi no valsts budžeta. Līdz ar to
kopumā programmas ietvaros tika noslēgti līgumi par 87,2 miljoniem eiro. Līgumu
slēgšanas beigu termiĦš Šengenas konvencijas finanšu programmas ietvaros bija
2006. gada 31. decembris. Līgumu ieviešanas beigu termiĦš bija 2007. gada 30.
septembris. Šengenas konvencijas finanšu programmas finansējuma apgūšanai (2,9
miljoni eiro apmērā), kas ieplānots komandējumu un ieviešanā iesaistīto darbinieku
darba apmaksai nebija nepieciešams slēgt līgumus.
Aăentūra ir veikusi vairāk kā 50 pārbaudes pie Šengenas konvencijas finanšu
programmas projektu finansējuma saĦēmējiem un/vai projektu īstenošanas vietās,
pārbaudot ap 160 projektu ietvaros noslēgto līgumu. Minētās pārbaudes tika veiktas
gan Latvijas reăionos, gan arī Latvijas Republikas pārstāvniecībās ārvalstīs. Kopumā
var secināt, ka finansējuma saĦēmēji ir nodrošinājuši atbilstošu projektu, līgumu un
maksājumu dokumentācijas uzglabāšanu un uzturēšanu. Noslēgto līgumu ieviešana ir
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veikta atbilstoši līgumu nosacījumiem, ievērojot Šengenas konvencijas finanšu
programmas vizuālās identitātes prasības. Pārbaudēs pie finansējuma saĦēmējiem
un/vai projektu īstenošanas vietās netika konstatētas situācijas, kuras varētu tikt
definētas kā neatbilstības.

Aăentūra savas kompetences ietvaros pārbaudīja finansējuma saĦēmēja iesniegtos
pārskatus par veiktajiem maksājumiem un pievienotās attaisnojuma dokumentu
kopijas un sniedza Vadošajai iestādei atzinumus par finansējuma saĦēmēja veikto
izdevumu atbilstību. Savas kompetences ietvaros izskatīja un atbilstības gadījumā
saskaĦoja finansējuma saĦēmēja iesniegtos projekta progresa pārskatus, pārbaudīja
un saskaĦoja finansējuma saĦēmēja sagatavotās izdevumu deklarācijas (skat.2.
grafiku).
Šengenas konvencijas finanšu programmas ieviešanas rezultāti 2007.gadā
(plānotie un izpildītie rezultāti)

31
Administrētās prioritātes
31

74
Saskaņoti līgumu grozījumu projekti
74

285
Pārbaudīti projektu ieviešanas progresa pārskati
230

53
Veiktās fiziskās pārbaudes projektu izpildes vietās
65

33
Saskaņotas sagatavotās izdevumu deklarācijas
31

Izpildīts 2007. gadā

Plānots 2007. gadā

Programmas 31 projekta ietvaros kopā ir noslēgti 311 līgumi ar pasūtījuma
izpildītājiem par kopējo summu 88,7 milj. eiro (jeb 96% no kopējā pieejamā
finansējuma).
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ATSEVIŠĖU PROJEKTU PIEMĒRI
Ārzemnieku ceĜošanas dokumentu kontroles nodrošināšana Latvijas Republikas
diplomātiskajās un konsulārajās pārstāvniecībās atbilstoši pastāvošajām prasībām
un ceĜošanas dokumentu viltojumu efektīva atklāšana (vēstniecību un konsulātu
nodrošināšana ar augsta līmeĦa viltojumu atklāšanas aprīkojumu, elektronisko vai
papīra formāta pasu paraugu katalogiem un rokas grāmatām)
Finansējuma saĦēmējs: Ārlietu ministrija
Projekta finansējums: 439 786.59 EUR

Projekta apraksts:
Projekta īstenošanas rezultātā trīsdesmit trijās Latvijas diplomātiskajās un
konsulārajās pārstāvniecībās ir nodrošināts aprīkojums viltotu dokumentu
noteikšanai un informatīvā literatūra saskaĦā ar ES Padomes rekomendāciju
katalogu par atbilstošu Šengenas aquis piemērošanu un labo praksi: vīzu
izsniegšana (6183/03, 07.02.2003.) vispārpieĦemtas prasības viltotu dokumentu
noteikšanā.

Līdz ar to, īstenojot projektu, ir sasniegta augstāka kapacitāte viltotu dokumentu
noteikšanā Latvijas diplomātiskajās un konsulārajās pārstāvniecībās, kuras izsniedz
vīzas. Ir sasniegta vienota efektivitāte viltotu dokumentu noteikšanā, diferencējot
izvēlētā aprīkojuma viedu un numuru tādejādi klasificējot noteiktu pārstāvniecību
darbības pēc reăiona un darbinieku skaita, kuri strādā ar vīzu jautājumiem.
Trīsdesmit triju pārstāvniecību, kuras izsniedz vīzas, personāls un Ārlietu
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ministrijas Konsulārā departamenta Šengenas nodaĜai ir pieejamas pasu paraugu
rokasgrāmatas, kas Ĝauj veikt efektīvu un pārliecinošu īstu ārzemju ceĜošanas
dokumentu identifikāciju, kā arī Ĝauj efektīvi noteikti iespējamās viltojumu zīmes.

Personu un tām piederošo mantu kontroles efektivitātes
paaugstināšana uz ārējās robežas
Finansējuma saĦēmējs: Valsts ieĦēmumu dienests
Projekta finansējums: 294 369.86 EUR

Projekta apraksts:
Ieviešot projektu, Valsts ieĦēmumu dienesta (VID) Robežu mobilās vienības un
Fizisko kontroĜu vienības ir ieguvušas mūsdienīgu aprīkojumu darbam uz ES ārējām
robežām. Iegūtais aprīkojums Ĝauj VID vienībām daudz efektīvāk atklāt kontrabandas
lietas uz ES ārējām robežām un nodrošināt adekvātu personu un tām piederošo lietu
pārbaudes līmeni.
Tā rezultātā ir iespējams veikt efektīvas personu un tām piederošo lietu kontroles uz
ES ārējām robežām, kā arī veikt operatīvās un preventīvās darbības, lai novērstu
nelegālas darbības, tādejādi aizkavējot kontrabandu uz ES ārējām robežām.

11

Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes serveru
telpu izbūve un aprīkošana
Finansējuma saĦēmējs: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
Projekta finansējums: 1 091 371.36 EUR

Projekta apraksts:
Projekta īstenošanas laikā ir izbūvēta Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes
(PMLP) serveru telpa, kas atbilst ES prasībām un standartiem, kas attiecas uz personu
datu aizsardzību un apstrādi saskaĦā ar starptautisko standartu – „Informācijas
tehnoloăijas – informācijas drošības vadības prakses kods ISO 17799:200”, paredzot,
ka pieeja serveriem un atĜauja strādāt ar informāciju, kura tiek glabāta serveros ir
tikai autorizētam personālam. Tādejādi jaunajā PMLP servisu telpā ir novietoti 60
PMLP serveri, nodrošinot nepārtrauktu sistēmu, tai skaitā Nacionālās vīzu
informācijas sistēmas, darbību. Līdz ar to PMLP serveri atbilst ES noteikumiem, kas
attiecas uz personu datu aizsardzību, uzglabāšanu un apstrādi.
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Mobilās robežpatrulēšanas sistēmas uzlabošana, izmantojot
apvidus mašīnas, sniega motociklus, kvadraciklus un motorlaivas
Finansējuma saĦēmējs: Valsts robežsardze
Projekta finansējums: 7 660 580.76 EUR

Projekta apraksts:
Projekta īstenošanas rezultātā Valsts robežsardzes vajadzību nodrošināšanai ir
iegādāts pietiekams daudzums automašīnu, motociklu un motorlaivu. Tādejādi Valsts
robežsardze ir nodrošināta ar nepieciešamo aprīkojumu, lai pildītu robežsardzes
uzdevumus saskaĦā ar esošo plānu un standartiem. Vēl jo vairāk projekta īstenošana
veicina Valsts robežsardzi nodrošināt Austrumu robežas zonas uzturēšanu
(izmantojot iegūtos traktorus un aprīkojumu, tāpat arī nodrošinot kontroli pār
teritoriālajiem ūdeĦiem jūras robežkontroles punktos (izmantojot iegūtās
motorlaivas).
Iegūtie transportlīdzekĜi paaugstina arī Valsts robežsardzes spēju transportēt notvertās
personas robežkontroles punktos vai uz ārējām robežām, tai skaitā, ir iespēja
transportēt arī lielas nelegālo imigrantu grupas, kā arī operatīvi transportēt Valsts
robežsardzes personālu ārkārtas situāciju gadījumos uz ārējām robežām. Tādejādi
projekta īstenošana ir acīmredzami veicinājusi ārējās robežas efektīvu kontroli un
uzraudzību, un iespēja nelegāli šėērsot robežu, lai iekĜūtu ES teritorijā ir samazinātas
līdz minimumam.
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Ekipējuma iegāde
Finansējuma saĦēmējs: Valsts robežsardze
Projekta finansējums: 276 173.79 EUR

Projekta apraksts:
Veiksmīgi īstenojot projektu, Valsts robežsardzes dienesti ir apgādāti ar darba rīku
komplektiem un speciālajiem apăērbiem, tādejādi nodrošinot šo dienestu darbību uz
robežām atbilstoši ES prasībām.
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