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Frontex izstrādātājs Kopīgs integrētājs riska analīzes mo-
delis (CIRAM) ir aprakstīts divos dokumentos. Pirmais (pa 
kreisi) raksturo kopējo modeli, bet otrs (pa labi), apraksta 
to praktisko īstenošanu, izklāstot struktūru un rīkus mo-
deļa pielietošanai. Šī brošūra ir kopsavilkums par šiem di-
viem dokumentiem.
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Ievads

Kopīgā integrētā riska analīzes modeļa (CIRAM) mērķis ir iz-
strādāt nepārprotamu un pārskatāmu riska analīzes metodolo-
ģiju, lai veicinātu lietderīgu informācijas apmaiņu un sadarbību 
robežu drošības jomā. CIRAM tiecas sekmēt kopīgu riska ana-
līzes izpratni un veicināt lielāku saskaņotību ārējo robežu pār-
valdībā. CIRAM izstrāde un piemērošana ir juridiski saistošs 
pienākums saskaņā ar Frontex regulas 4. pantu.

Frontex regulas 4. pants
(EK 2007 / 04)

Riska analīze

Aģentūra izstrādā un piemēro kopīgu integrētu riska analīzes modeli. 
Tā sagatavo gan vispārējo, gan īpašu riska analīzi, ko sniedz Padomei 
un Komisijai. Aģentūra iekļauj vienota integrēta riska analīzes mo-
deļa rezultātus 5. pantā minētās kopējās robežsargu mācību prog-
rammas izveidē.

Ko nozīmē CIRAM?

Tā kā likumdevējs nav sniedzis šo terminu definīciju, izstrādājot 
2.0. redakciju, tika izmantota turpmāk minētā interpretācija.

“Kopīgs” attiecas uz metodoloģiju, ko izstrādājušas dalībvalstis 
un Frontex un kas piemērojama valstu un ES līmenī.

“Integrēts” attiecas uz Frontex mērķi veicināt integrētu ro-
bežu pārvaldību, nodrošinot vienotu augsta līmeņa ārējo ro-
bežkontroli. Integrēta pieeja riska analīzei nodrošina sadarbības 
iespējas ar citām tiesībaizsardzības struktūrām / iestādēm, kas 
darbojas pie robežām, un citām iestādēm, kas nodarbojas ar 
migrācijas jautājumiem, piemēram, muitu, imigrācijas dienes-
tiem un valsts policiju.

“Riska analīze” attiecas uz riska elementu sistemātisku izvēr-
tēšanu, lai varētu informēt lēmumu pieņēmējus.

“Modelis” attiecas uz analīzes sistēmu, kas nodrošina kopīgu 
riska analīzes terminoloģiju un ietvaru dalībvalstīs. Tas nav al-
goritms, kas nodrošina neapstrīdamus rezultātus.
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Risku pārskats

Attiecībā uz ārējo robežu pārvaldību risks ir definēts kā apdrau-
dējuma lielums un varbūtība pie ārējām robežām, ja pie robe-
žām un ES teritorijā ir veikti pasākumi, kas ietekmē ES iekšējo 
drošību, ārējo robežu drošību un parasto pasažieru optimālu 
plūsmu, vai ja paredzama to ietekme uz cilvēkiem.

Tādējādi var uzskatīt, ka riskam saistībā ar ārējo robežu pārval-
dību ir trīs daļas: 1) apdraudējums, kas tiks novērtēts attiecībā 
uz tā lielumu un varbūtību; 2) neaizsargātība pret šo apdrau-
dējumu – citiem vārdiem, reakcijas uz apdraudējumu līmenis 
un efektivitāte; un 3) ietekme – citiem vārdiem, ietekme, kas 
apdraudējuma iestāšanās gadījumā radīsies uz ES iekšējo dro-
šību un ārējo robežu drošību, kā arī humānā ietekme un sekas 
attiecībā uz bona fide robežšķērsošanas efektīvu pārvaldību.

Šīs trīs daļas nav izolētas, un tās nav jānovērtē stingrā secībā. 
Drīzāk katra daļa ir uzskatāma par citu riska izpētes leņķi, un 
vienas daļas novērtējums nodrošina informāciju abu pārējo 
daļu novērtēšanai.

Riska analīzei ir nepieciešams pārskata periods – diena, ne-
dēļa, mēnesis vai gads – atbilstoši lēmumu pieņemšanas līme-
nim, kam tā paredzēta. Piemēram, riska analīze RKP līmenī tiks 
veikta, lai pamatotu īstermiņa lēmumus, piemēram, attiecībā 
uz resursu mobilizāciju nākamajai dienai vai nedēļai, bet riska 

analīzei, kas nepieciešama lēmumu pieņemšanas procesu pa-
matojumam Frontex valdē, būs ikgadējs laika ietvars.

Risks tiek apzināts un pēc tam novērtēts atkarībā no apdrau-
dējuma līmeņa, neaizsargātības un ietekmes, un tad par to 
informē lēmumu pieņēmējus. Analītiķi ir atbildīgi par apdrau-
dējumu apzināšanu un novērtēšanu, bet lēmumu pieņēmēji – 
par šo risku pārvaldību atbilstoši savai kompetencei lēmumu 
pieņemšanā.

Piemērs. Frontex stratēģiskā riska analītiķi paziņo par riska 
veidiem valdei, lai valde varētu pieņemt pamatotus lēmumus 
par ikgadējiem budžeta piešķīrumiem visiem šiem dažādajiem 
riska veidiem. Riska analītiķi robežkontroles punktu (RKP) lī-
menī paziņo par operatīvajiem riska veidiem RKP vadībai, lai 
RKP vadītājs varētu pieņemt pamatotus lēmumus par dar-
binieku norīkošanu kontroles un uzraudzības pasākumos.

Bieži vien nav iespējams precīzi definēt varbūtību, piemēram, 
izmantojot varbūtības metodes. Tomēr ir lietderīgi konsekventi 
lietot vienādu terminoloģiju, atsaucoties uz līdzīgām varbūtī-
bas pakāpēm.
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RISKS

NeaizsargātībaApdraudējums Ietekme

Nozīmīgums un varbūtība
Neaizsargātības līmenis 

(ES, ieceļošanas/galamērķa dalībvalstī)
Apdraudējuma ietekmes līmenis 

(ES, ieceļošanas/galamērķa dalībvalstī)

Robežas caurlaidība (reljefs, 
infrastruktūra, spējas un plūsmas)

Robežas un iekšējā drošība

Kas, kur, kad

Maršruti (grūtības un attālums), 
palīdzības pieejamība

Tendences un prognozes (palielinājums, 
samazinājums, stabilitāte, vēsture)

Veicinošie faktori

Operatīvie pasākumi (personāls, 
mācības, savstarpēja izmantojamība)

Pretpasākumu efektivitāte 

Vilinājuma faktori

Spēja pārvaldīt likumīgo 
pasažieru plūsmu pie robežas

Humanitārā ietekme

Modus Operandi
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Apdraudējums

Apdraudējums ir definēts kā spēks vai spiediens, kas darbojas 
pie ārējām robežām. To raksturo, pamatojoties uz apdraudē-
juma lielumu un varbūtību.

Apdraudējumu apzināšana ir spēja lēmumu pieņemšanai vi-
sērtākajā veidā apkopot datus un informāciju, kas paziņota 
analītiķiem vai ko viņi savākuši. Apdraudējumus var apzināt ar 
daudzām metodēm, un vairākas šīs metodes cita citu papildina.

Visu apdraudējumu pilns apraksts būtu pārāk garš, lai atvieg-
lotu lēmumu pieņemšanu. Pamatnoteikums ir tāds, ka vislabāk 
ir informēt lēmumu pieņēmējus par pieciem līdz desmit ap-
draudējumiem. Dažkārt tiks izskatīts tikai viens apdraudējums.

Apdraudējuma aprakstā parasti iekļauj modus operandi rakstu-
rojumu, pārkāpēja mērķus, motīvus un spējas (kas, kur, kad un 
cik daudz), tendences un prognozes, kā arī veicinošos faktorus, 
kas ietekmē apdraudējuma lielumu un varbūtību.

Lai lēmumu pieņēmēji varētu salīdzināt dažādus apdraudējumus 
un noteikt prioritātes, analītiķiem ir tiem jāpaziņo aptuvenais 
apdraudējuma lielums. Piemēram, nelikumīgas robežšķērsoša-

nas apdraudējuma lielums pie ārējām robežām ir ļoti atšķirīgs, 
tas var svārstīties no vairākiem tūkstošiem ieceļotāju mēneša 
laikā, kad Vidusjūras reģionā iestājas krīze, līdz mazāk nekā 
desmit personām gada laikā dažos citos ārējās robežas pos-
mos. Ja nav iespējama precīza uzskaite, var izmantot salīdzi-
nošus datus vai līmeņus.

Tā kā analīzes mērķis ir informēt lēmumu pieņēmējus un nodro-
šināt, lai lēmumi ietekmētu nākotnes situāciju, apdraudējumu 
analīze jau pēc būtības ir vērsta nākotnē un tai jābūt balstītai 
uz varbūtību noteiktā laika posmā. Apdraudējuma varbūtības 
novērtējums ir tā sniegtās informācijas daļa, kas palīdzēs pie-
ņemt lēmumus.

Piemēram, analītiķim ir jānorāda, ka nelikumīgas robežšķēr-
sošanas apdraudējums posmā starp RKP X un RKP Y ir ļoti 
iespējams, ņemot vērā pagātnes pieredzi un pašlaik pieeja-
mos izlūkošanas datus, turpretim šāds apdraudējums ir maz 
ticams posmā starp RKP Y un RKP Z. Minētā informācija ļauj 
lēmumu pieņēmējiem prioritāri piešķirt resursus posmam 
starp RKP X un RKP Y.
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Apdraudējuma iestāšanās varbūtības novērtēšanas termini

Varbūtības pakāpe Varbūtības īpatsvars (bieži nav pieejams) Varbūtības apzīmējumi

Noteikti 100% noteiktība
Bez mazākajām šaubām 
Bez šaubām

Gandrīz noteikti 93% (plus vai mīnus 6%)

Būs 
Pilnīgi droši 
Augsta iespējamība 
Augsta iespējamības pakāpe 
Ļoti augsta iespējamība

Iespējams 75% (plus vai mīnus 12%)
Iespējams 
Varbūt 
Visticamāk

Izredzes gandrīz vienādas 50% (plus vai mīnus 10%)
Vienādas izredzes 
Vidēji augsta iespējamība

Iespējams, ka ne 30% (plus vai mīnus 10%)

Maz ticams 
Maza iespējamība 
Apšaubāmi 
Nav droši

Gandrīz noteikti ne 7% (plus vai mīnus 5%)

Praktiski neiespējami 
Gandrīz neiespējami 
Mazas izredzes 
Ļoti apšaubāmi 
Ļoti maza iespējamība 
Praktiski neticami 
Ārkārtīgi maza iespējamība 
Mazas izredzes 
Neiespējami 
Neliela varbūtība 
Ārkārtīgi maza varbūtība

Nav iespējams 0% – neiespējamība
Nulles varbūtība 
Nulles iespējamība 
Izslēgts
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Neaizsargātība

Neaizsargātību nosaka sistēmas spēja mazināt apdraudējumu.

Neaizsargātība nav neaizsargātība pret noziedzīgām grupām , 
kā to bieži definē kriminālās izlūkošanas literatūrā. Drīzāk tas 
ir apraksts par pakāpi, kādā izveidotās sistēmas spēj atklāt vai 
novērst apdraudējumu.

Starp galvenajiem faktoriem, kas ietekmē neaizsargātību, jā-
min pierobežas apgabalu ģeogrāfiskās īpatnības – vai tas ir 
neapdzīvots apvidus, vai blīvi apdzīvotas pilsētas. Svarīgi arī zi-
nāt, vai uzraudzībai pieejamā personāla skaits konkrētajā ro-
bežas posmā ir daži desmiti vai vairāki simti cilvēku. Pārzinot 
esošās spējas, analītiķis var noteikt regulāri vāktos datos kon-
statētas tendences iemeslus. Piemēram, atklāto nelikumīgas 
robežšķērsošanas gadījumu skaita palielināšanās iemesls var 
būt gan migrantu ieceļošanas mēģinājumu skaita pieaugums, 
gan to darbinieku skaita pieaugums, kuri spēj migrantus atklāt.

Neaizsargātība attiecas uz problēmām, ko bieži vien var rūpīgi 
izpētīt un par ko veiktās aplēses var būt pietiekami precīzas, 
piemēram, izmantojot darbinieku veiktos ierakstus vai RKP lī-
meņa aprīkojuma reģistru. Praksē var pietikt ar vienkāršu kon-
statāciju par laika gaitā notikušajām izmaiņām, lai konstatētu, 
kādā virzienā iedarbojas esošie pasākumi.

Analītiķiem ir nepieciešami instrumenti, lai varētu norādīt lē-
mumu pieņēmējiem, kuri robežas posmi ir visneaizsargātākie 
attiecībā uz konkrētiem apdraudējumiem, lai varētu pareizi re-
aģēt uz notikumiem. Arī lēmumu pieņēmējiem ir jāizprot ana-
lītiķu lietotā terminoloģija, lai varētu novērtēt neaizsargātības 
līmeni. Tādēļ ir svarīgi, lai analītiķi definētu dažādus neaizsar-
gātības līmeņus, kā turpmāk minēts piemērā.



Frontex · Kopīgās integrētās riska analīzes modelis

9

[Saturs]

Neaizsargātības līmeņa kvalitatīvas aplēses piemērs attiecībā uz dažādiem neaizsargātības aspektiem

Līmenis Robežas caurlaidība Operatīvās spējas un juridiskie 
risinājumi

Vilinājuma faktori – augsts bezdarba 
līmenis, lielas kopienas dalībvalstīs, 
kuras cenšas krāpnieciskā ceļā 
iegūt vieglu piekļuvi starptautiskai 
aizsardzībai un sociālā nodrošinājuma 
pabalstiem

Ļoti augsta neaizsargātība
Šis apdraudējums izriet no ārējās 
robežas reljefa vai dabas apstākļiem

Šā apdraudējuma risināšanai nav 
pieejamas nekādas kompetences vai 
juridiski risinājumi

Darbojas visi šie faktori

Augsta neaizsargātība
Šo apdraudējumu veicina ārējās 
robežas reljefs vai dabas apstākļi

Šā apdraudējuma risināšanai ir pieejams 
ļoti neliels skaits kompetenču vai 
juridisku risinājumu

Darbojas vairāki no šiem faktoriem

Vidēja neaizsargātība
Šā apdraudējuma rašanos neietekmē 
reljefs vai dabas apstākļi

Šā apdraudējuma risināšanai ir pieejams 
mērens skaits kompetenču vai juridisku 
risinājumu

Darbojas viens no šiem faktoriem

Zema neaizsargātība
Šā apdraudējuma rašanos apgrūtina 
reljefs vai dabas apstākļi

Šā apdraudējuma risināšanai ir pieejams 
pietiekams skaits kompetenču vai 
juridisku risinājumu

Nedarbojas neviens no šiem faktoriem n
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Ietekme

Ietekme ir definēta kā apdraudējuma iespaids uz iekšējo dro-
šību un ārējo robežu drošību. Var veikt ietekmes analīzi attie-
cībā uz optimālu pasažieru plūsmu pie robežām, un attiecībā 
uz to, kā tā iespaido cilvēkus.

ES robežu un iekšējās drošības uzturēšana ir primārais loģis-
kais pamatojums Frontex un dalībvalstu robežsardzes iestāžu 
darbam. Līdz ar to riska veidus novērtē, pamatojoties uz to ie-
tekmi uz robežu un iekšējo drošību.

Novērtējuma ietvaros izvērtē arī ietekmi uz spēju pārvaldīt pa-
sažieru plūsmu, lai nodrošinātu robežu šķērsojošo personu plūs-
mas optimālu līmeni, kā paredzēts Šengenas Robežu kodeksā.

Robežsardze bieži vien ir arī personu pirmā kontaktiestāde, kad 
tām nepieciešama starptautiska palīdzība. Rūpīgi tiek izvērtēta 
pamattiesību ievērošana un informācija par Frontex operatīva-

jiem un analītiskajiem pasākumiem, kā arī Riska analīzes vie-
nības apzināto risku ietekme uz cilvēkiem.

Ja nav pieejami kvantitatīvi vai kvalitatīvi novērtējumi, ietekmi 
var novērtēt, pamatojoties uz induktīvā analīzē (izmantojot “pa-
matotus minējumus”) vai scenāriju analīzē iegūto rezultātu ap-
rakstu. Tāpat kā citos novērtējumos, ir lietderīgi nepārprotami 
definēt dažādos ietekmes līmeņus, kas izmantoti novērtēšanā.

Nelikumīgās migrācijas ietekmes līmeņa kvalitatīvas aplē-
ses piemērs

Ietekme Kritiska Ļoti liela Liela Maza

Zaudētas 
cilvēku 
dzīvības

Lielākajā daļā 
gadījumu 
(piemēram, > 75%) 
cilvēku dzīvība ir 
apdraudēta

Lielā skaitā 
gadījumu 
(piemēram, 
20% < x < 75%) 
cilvēku dzīvība ir 
apdraudēta

Vidēji lielā 
skaitā gadījumu 
cilvēku dzīvība ir 
apdraudēta (< 20%)

Neietekmē 
cilvēku 
dzīvību
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Riska novērtēšana

Riska līmeņa izteikšana skaitliski, piemēram, procentos, var ra-
dīt lēmumu pieņēmējiem maldīgu priekšstatu par precizitāti. 
Riska līmeņa kvantitatīvās aplēses var piemērot tikai īpašos ga-
dījumos, kad ir pieejams liels datu apjoms un kad rezultātus var 
laika gaitā pārbaudīt. Robežu pārvaldības gadījumā tas, visti-
camāk, nav iespējams, un analītiķiem galvenokārt jāizmanto 
riska kvalitatīvie apraksti.

Lielākajā daļā gadījumu ieteicams izmantot kvalitatīvos no-
vērtējumus un klasificēt riska veidus kategorijās pēc to nozī-
mīguma. Analītiķa pienākums ir noteikt riska līmeņu skaitu un 
dokumentēt riska vērtējumu.

Riska līmeņus var raksturot, lietojot dažādu terminoloģiju, to-
mēr ir ieteicams izmantot turpmāk sniegtos piemērus. Riska 
līmeņu apraksti ir riska analīzes procesa galvenais rezultāts, 
un tie ir svarīgi lēmumu pieņemšanas procesa atvieglošanai. 
Analītiķiem jāatceras, ka viņu darbs ietekmē lēmumus, un ap-
rakstos un paskaidrojumos jātiecas nodrošināt iespējami lie-
lāka skaidrība.

Trīs riska līmeņu piemēri

Riska līmenis Apraksts

Zems

Pieļaujams risks. Ietekmi ir iespējams risināt, un 
neaizsargātība ir pieļaujamās robežās, tomēr 
apdraudējumi jāuzrauga, lai atklātu izmaiņas, kas var 
paaugstināt riska līmeni.

Vidējs

Paciešams risks, tomēr ietekmi nav viegli risināt ar 
pašreizējām spējām. Neliels apdraudējuma lieluma 
paaugstinājums var apdraudēt reakcijas efektivitāti. 
Apdraudējuma attīstība regulāri jāuzrauga, vienlaikus 
apsverot, vai nav jāveic nepieciešamie pasākumi.

Augsts
Nepieļaujams risks. Ietekmi nav iespējams atbilstoši 
risināt ar pašreizējām spējām un pirms riska 
samazināšanas pasākumu veikšanas.
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Datu un informācijas vākšana

Lai riska analīze būtu sekmīga, nepieciešama piekļuve pietie-
kamam datu un informācijas daudzumam. Datu un informāci-
jas vākšana notiek, sadarbojoties analīzes vienībām un citām 
struktūrām, kas vāc datus. Datus un informāciju var iegūt no 
dažādiem avotiem, un dati var būt ierobežotas pieejamības vai 
publiskoti dati.

Datus (metriskos) visbiežāk izmanto, lai apdraudējuma novēr-
tējumā raksturotu izturēšanās modeļus un tendences, kā arī 
apdraudējuma lielumu, taču tos var iekļaut arī neaizsargātības 
novērtējumā vai ietekmes novērtējumā.

Valstu līmenī viegli pieejamu datu potenciālie avoti ir šādi:
 ◆ specializētās datubāzes, piemēram, VIS, SIS un EURODAC;
 ◆ pasažieru plūsmas reģistrācijas datubāze;
 ◆ darbinieku skaita reģistri.

Frontex līmenī, sākot no 2008. gada, darbojas Frontex Riska 
analīzes tīkls, kas katru mēnesi ievāc datus par nelikumīgas ro-
bežšķērsošanas atklāšanas gadījumiem starp RKP, neatļautas 
ieceļošanas atklāšanas gadījumiem RKP, aizdomās turētu or-
ganizatoru atklāšanas gadījumiem, nelikumīgas uzturēšanās 
atklāšanas gadījumiem, ieceļošanas atteikumiem, patvēruma 
pieprasījumiem, viltotu dokumentu atklāšanas gadījumiem, 
pieņemtajiem lēmumiem par atpakaļnosūtīšanu un faktisko 
atpakaļnosūtīšanu.

Informācija (nemetriskie dati) ir būtiski riska veidu, apdraudē-
jumu, neaizsargātības un ietekmes apzināšanai un raksturošanai.

Valstu līmenī viegli pieejamas informācijas potenciālie avoti ir 
šādi:
 ◆ valstu datubāzes, kurās reģistrē pasažieru informāciju (izcel-

smes valsti, ierašanās cēloni, ceļošanas informāciju, trans-
portlīdzekļa tipu, kurā šķērso robežu, utt.);

 ◆ tiesībaizsardzības datubāzes, kurās reģistrē meklēšanā eso-
šās personas, kriminālpārkāpumus, paziņojumus par personu 
aizturēšanu, izlūkošanas informāciju, nozagtos dokumen-
tus utt.;

 ◆ ziņojumi, kuros sniegta analīze vai situācijas raksturojums 
un pieejamie avoti.

Frontex līmenī, sākot no 2008. gada, darbojas Frontex Riska 
analīzes tīkls, kas ik pēc diviem mēnešiem apkopo analītiskos 
ziņojumus, veicot dalībvalstu iesniegto kopsavilkumu analīzi at-
tiecībā uz četriem tematiem – par trešām valstīm, par situā-
ciju pie robežām, par nelikumīgu uzturēšanos ES teritorijā un 
par institucionālām izmaiņām valstu līmenī.
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Informācijas novērtēšanas klasifikācijas sistēma

Ir izstrādātas daudzas informācijas novērtēšanas sistēmas, 
bet visizplatītākā ir 4×4 informācijas novērtēšanas klasifikāci-
jas sistēma. Šajā sistēmā informāciju / datus novērtē divās di-
mensijās – pirmā ir informācijas / datu avota drošums, un otrā ir 
informācijas / datu derīgums. Šīs divas dimensijas izvērtē četru 
līmeņu skalā:

Avota drošuma novērtēšana

Kategorija Apraksts

A
Nav šaubu par avota autentiskumu, ticamību un 
kompetenci; informāciju nodrošina avots, kas iepriekš 
visos gadījumos ir izrādījies uzticams

B
Avots, no kura saņemtā informācija lielākajā daļā 
gadījumu ir izrādījusies uzticama

C
Avots, no kura saņemtā informācija lielākajā daļā 
gadījumu ir izrādījusies neuzticama

X Avota uzticamību nevar novērtēt

Informācijas / datu derīguma novērtēšana

Kategorija Apraksts

1 Informācija, par kuras pareizību nav šaubu

2
Informācija, kas ir personīgi zināma avotam, bet nav 
personīgi zināma amatpersonai, kura to nodod

3
Informācija, kas nav personīgi zināma avotam, bet to 
apstiprina cita jau reģistrēta informācija

4
Informācija, kas avotam personīgi nav zināma un nav 
apstiprināma

Piemēram, informācija, kas iegūta no droša (A kategorijas) 
avota un novērtēta kā pareiza (1. kategorija), tiks apzīmēta 
kā “A1” informācija. Informācija no avota, ko nevar novērtēt, 
ja tā faktiski nav zināma, tiks apzīmēta kā “X4” informācija.
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Frontex Riska analīzes vienības izstrādāto produktu 
piemēri

ARA – ikgadējā riska analīze

Gada ziņojums par nelikumīgās migrācijas situāciju iepriekšējā 
gadā, nākotnes perspektīvas un ieteikumi, pamatojums Fron-
tex operatīvo pasākumu plāniem nākamajam gadam.

SARA – pusgada riska analīze

ARA atjauninājums gada vidū, tostarp vajadzības gadījumā – 
ieteikumu pārskatīšana un precizēšana.

FRAN ceturkšņa izdevums

Ceturkšņa ziņojums, kurā sniegtas atsauksmes un analīze par 
nelikumīgās migrācijas tendencēm, pamatojoties uz informā-
cijas apmaiņu FRAN ietvaros.

TRA – konkrēta riska analīze

Analītisks ziņojums par kādu konkrētu parādību vai ģeogrā-
fisko teritoriju, piemēram, par irākiešu nelikumīgo migrāciju uz 
ES vai par finanšu krīzes ietekmi uz nelikumīgo migrāciju uz ES.

TFA – novērtējums no taktikas viedokļa

Analītisks ziņojums, kurā pamatots konkrētas kopīgās operā-
cijas plāns.

WAR – iknedēļas analītiskais ziņojums

Iknedēļas analīze par informāciju, kas savākta konkrētas ko-
pīgās operācijas laikā, paredzēta operācijas vadības grupai un 
uzņemošajām iestādēm.
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Cikls

Izlūkošanas informācija ir riska analīzes pamats, un to definē 
kā jebkuru iegūto vai radīto informāciju, kas saistīta ar kādu no 
riska elementiem, piemēram, attiecas uz apdraudējumu, neaiz-
sargātību vai ietekmi.

Robežkontroles kontekstā izlūkošana parasti attiecas uz ope-
ratīviem nolūkiem izmantojamu informāciju par konkrētiem 
robežšķērsošanas gadījumiem, jo īpaši par nelikumīgām dar-
bībām. Izlūkošanas informācijas piemēri robežas drošības jomā 
ir informācija par migrantiem, kuri vēlas nelikumīgi šķērsot ro-
bežu, vai informācija par konkrētiem narkotiku sūtījumiem.

Strukturētu izlūkošanas procesu sauc par izlūkošanas ciklu, un 
tas ir definējams cikls, kas nodrošina tiesībaizsardzības pasā-
kumu efektivitāti, izmantojot pārbaužu un līdzsvara sistēmu.

 1.
Uzdevumu 

došana

8. 
Pārskatīšana

7. 
Izplatīšana

6.  
Ziņošana

5. 
Analīze 

un 
interpretācija

 

4. 
Apkopošana

3. 
Novērtēšana

2.  

Vākšana
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Analīzes vienību izveide dalībvalstīs

Katra atsevišķā dalībvalsts tiek mudināta izveidot un uzturēt 
savu riska analīzes vienību.

Riska analīzes vienību uzdevums ir vākt informāciju, kas ie-
tekmē robežas drošību un vispārīgi – ES iekšējo drošību. Šim 
nolūkam riska analīzes vienības izstrādā un izplata analītiskus 
ziņojumus un novērtējumus. Tajos apskata vispārīgās vai kon-
krētās tendences, maršrutus, modi operandi un transportēša-
nas veidus, ko izmanto noziedzīgās darbībās, kā arī organizētās 
noziedzības tīklu iespējamo iesaisti.

Riska analīzes vienības ir atbildīgas par tādas informācijas tālā-
knodošanu Frontex un iesaistītajām dalībvalstīm, kam var būt 
jūtama ietekme arī aiz viņu dalībvalsts robežām. Ārējo robežu 
efektīva pārvaldība nav iedomājama bez sadarbības.

Riska analīzes vienības efektīva vadība ir būtiska analītisko dar-
bību kvalitātei. Tādēļ riska analīzes vienību vadītājiem ir jāpilda 
daudzi pienākumi vadības jomā, tostarp:
 ◆ resursu vadība un pārvaldība;
 ◆ sakari ar citām iesaistītām aģentūrām / iestādēm;
 ◆ kontaktpersonas pienākumi sadarbībā starp valsts un starp-

tautiskajām iestādēm;
 ◆ saskaņotības, sadarbības un informācijas / izlūkošanas datu 

apmaiņas nodrošināšana;
 ◆ atbalsts pasākumu plānošanai un prioritāšu noteikšanai;
 ◆ problēmu un nepilnību risinājumu izstrāde;
 ◆ vienības darba metožu atjaunināšana un mainīšana;
 ◆ jebkuru citu pasākumu veikšana, kas var sekmēt riska ana-

līzes vienības darbību.

©
 F

ro
nt

ex
 2

0
12



Frontex · Kopīgās integrētās riska analīzes modelis

17

[Saturs]

Novērtēšanas paņēmieni

Dažādiem analītiskiem nolūkiem var izmantot daudzveidīgus 
novērtēšanas paņēmienus. Paņēmiena izvēle ir atkarīga no pie-
ejamajiem datiem un informācijas, tā lēmuma veida, kura pie-
ņemšanai nepieciešama informācija, un termiņa, kas noteikts 
analīzes izstrādei, kā arī no tā, cik labi analītiķis pārzina šos pa-
ņēmienus. Dažas no biežāk lietotajām un izplatītākajām meto-
dēm ir raksturotas turpmāk, taču tikai informatīvos nolūkos, jo 
šis saraksts nav visaptverošs. Analītiķiem ir jāizvēlas sev ērtākie 
paņēmieni, kas iepriekš ir devuši vislabākos rezultātus. Dažādu 
izlūkošanas produktu izstrādei var izmantot atšķirīgus paņē-
mienus, piemēram, veicot apdraudējumu, neaizsargātības vai 
ietekmes novērtēšanu.

Prāta vētra: prāta vētras gaitā tiek piemērota radošas iztē-
les metode, kas veicina ideju brīvu apmaiņu zinošu dalībnieku 
starpā. Lielais uzsvars, ko šī metode piešķir iztēlei un savstar-
pējai ideju apmaiņai, padara to īpaši noderīgu gadījumos, kad 
nav pieejami dati vai ir vēlams atbrīvoties no dominējošās do-
māšanas ievirzes.

Ekspertu iesaistīšana: šī metodoloģija ļauj iesaistīt eksper-
tus tajās pamatjomās, kas īpaši svarīgas robežas drošībai (ne-

likumīgā migrācija, noziedzība un terorisms). Tās ietvaros tiek 
paplašinātas kompetences robežas, un pēc būtības tā ir pār-
svarā kvalitatīva metode. Dažas kvantitatīvās metodes var ap-
vienot (piemēram, lūdzot ekspertus sarindot apdraudējumus 
pēc nozīmības).

Izturēšanās modeļu un tendenču analīze: ar šo metodi var 
apvienot dažādus instrumentus. Tai ir svarīga piekļuve vēs-
turiskajiem datiem (statistikai par iepriekšējiem gadījumiem). 
Tendences var analizēt ar kvalitatīvām metodēm, taču izturē-
šanās modeļa analīzes pamatā ir kvantitatīvi paņēmieni (pie-
mēram, to nelikumīgo migrantu skaits, kuri šķērso noteiktus 
robežas punktus konkrētā laika posmā).

Aptaujas: tās pievēršas galvenokārt nepilnību izpētei (izman-
tojot dabaszinātņu metodes, lai ekstrapolētu datus uz kopējo 
iedzīvotāju skaitu, pamatojoties uz notveršanas / atkārtotas no-
tveršanas paņēmieniem, t. i., attiecinot notverto pārrobežu no-
ziedznieku skaitu pret kopējo to pārrobežu noziedznieku skaitu, 
kuri šķērso robežu attiecīgajā laika posmā). Šī informācija no-
der arī apdraudējumu analizēšanai.
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Galveno terminu skaidrojošā vārdnīca

Analīze: riska, apdraudējuma, neaizsargātības vai ietekmes iz-
pēte, kas ļauj to identificēt, raksturot un novērtēt.

Novērtējums: analītiķa vērtējums par apzinātā riska, apdrau-
dējuma, neaizsargātības vai ietekmes nozīmīgumu.

Ārējās robežas: tās ir ES dalībvalstu robežas un robežas ar val-
stīm ārpus ES. Plašākā nozīmē tā sauc arī robežas starp Šenge-
nas asociētajām valstīm un valstīm ārpus ES. Piemēram, Polijas 
robeža ar Ukrainu ir ārējā robeža, un plašākā nozīmē robeža 
starp Norvēģiju un Krieviju arī ir ārējā robeža. Toties robežas 
starp Zviedriju un Norvēģiju, Franciju un Apvienoto Karalisti 
(braucot ar vilcienu), Ungāriju un Rumāniju vai Spāniju un Por-
tugāli nav ārējās robežas.

Ietekme: ietekme ir definēta kā apdraudējuma iespaids uz iek-
šējo drošību un ārējo robežu drošību. Var veikt ietekmes analīzi 
attiecībā uz optimālu pasažieru plūsmu pie robežām, un attie-
cībā uz to, kā tā iespaido cilvēkus.

Rādītājs: tā ir atsevišķa datu vienība, ko izmanto kā norādi 
vai pieturas punktu, radot priekšstatu par kādu ierosinājumu, 
apstākli vai stāvokli. Piemēram, rādītājs var liecināt par kādu 
konkrētu notikumu vai darbību, vai par apstākļu kopumu, lai 
šis notikums iestātos, vai par mērķa personas iespējamiem no-
domiem. Lai rādītāji būtu noderīgi un pārliecinoši, tos vislabāk 
izstrādāt, apkopot un novērtēt kā “kopumus”.

Informācija: jebkāda veida neizvērtēts materiāls, arī tāds, kas 
iegūts novērojumos, no ziņojumiem, apgalvojumiem un bau-
mām, fotogrāfijām un citiem avotiem, ko pēc apstrādes var iz-
mantot kā izlūkošanas informāciju.

Izlūkošanas dati: jebkura iegūta vai radīta informācija, kas 
saistīta ar kādu no riska elementiem, piemēram, attiecas uz 
apdraudējumu, neaizsargātību vai ietekmi. Konkrētāk, robež-
kontroles kontekstā izlūkošana parasti attiecas uz operatīviem 
nolūkiem izmantojamu informāciju par konkrētiem robežšķēr-
sošanas gadījumiem, jo īpaši par nelikumīgām darbībām.

Risks: attiecībā uz ārējo robežu pārvaldību risks ir definēts kā 
apdraudējuma lielums un varbūtība pie ārējām robežām, ja pie 
robežām un ES teritorijā ir veikti pasākumi, kas ietekmē ES iek-
šējo drošību, ārējo robežu drošību un parasto pasažieru opti-
mālu plūsmu, vai ja paredzama to ietekme uz cilvēkiem.

Riska analīzes vienība (RAU): attiecībā uz ārējo robežu pār-
valdību tā ir organizācijas vienība (struktūra, nodaļa utt.), ku-
ras uzdevums ir veikt riska analīzes darbības, lai sniegtu vadībai 
ar risku saistītus brīdinājumus / novērtējumus / ziņojumus jau-
tājumos, kas attiecas uz robežas drošību, nelikumīgo migrā-
ciju, cilvēku tirdzniecību un kontrabandu.
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Migrantu nelikumīga ievešana: pretstatā cilvēku tirdzniecības 
definīcijai un saskaņā ar ANO Konvenciju pret transnacionālo 
organizēto noziedzību (jeb ANO TON) termins “migrantu ne-
likumīga ievešana” parasti attiecas uz vienošanās darījumiem, 
kad pārvadātājs un pārvadātā persona vienojas apiet imigrā-
cijas kontroli abpusēji idevīgu iemeslu dēļ.

Cilvēku tirdzniecība: īsumā cilvēku tirdzniecība ir nelikumīga 
tirdzniecība ar cilvēkiem komerciālas seksuālas ekspluatācijas 
un / vai piespiedu darba nolūkā. ANO TON konvencija to de-
finē precīzāk.

Apdraudējums ir definēts kā spēks vai spiediens, kas darbojas 
pie ārējām robežām. To raksturo, pamatojoties uz apdraudē-
juma lielumu un varbūtību. Analītiķim jāraksturo, kādi procesi 
vai apstākļi ES iekšpusē un ārpusē ietekmē apdraudējuma lie-
lumu un varbūtību.

Neaizsargātību nosaka sistēmas spēja mazināt apdraudē-
jumu. Neaizsargātību izprot kā apstākļus pie robežas vai ES 
iekšpusē, kas var palielināt vai samazināt apdraudējuma lie-
lumu vai varbūtību.
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