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1. PROGRAMMAS MĒRĶI UN UZDEVUMI 

Programmas stratēģiskie mērķi ir: 

 sagatavot izglītojamo darbībai noteiktā profesijā, veicinot viľa pilnveidošanos par garīgi un 

fiziski attīstītu, brīvu, atbildīgu un radošu personību;  

 veicināt zināšanu un prasmju (arī patstāvīgas mācīšanas prasmju) apguvi, kas nodrošina 

ceturtā līmeľa profesionālās kvalifikācijas ieguvi un sekmē konkurētspēju mainīgajos 

sociālekonomiskajos apstākļos; 

 radīt motivāciju tālākizglītībai un sniegt iespēju sagatavoties, lai iegūtu otrā līmeľa 

profesionālo augstāko izglītību un piektā līmeľa profesionālo kvalifikāciju.  

 

Vadoties no stratēģiskajiem mērķiem programmā tās specifiskais mērķis ir: 

  sagatavot kvalificētus speciālistus - policijas darbā, robeţsardzes darbā, penitenciārajā darbā 

vai organizāciju drošībā.  

 

Atbilstoši specifiskajam mērķim programmā tās uzdevums ir:  

 nodrošināt studiju kursu un prakses saturu atbilstoši iegūstamās profesionālās kvalifikācijas 

pamatprasībām un specifiskajām prasībām, kas nepieciešamas pienākumu un galveno darba 

uzdevumu veikšanai attiecīgajā profesijā, atbilstoši profesiju standartiem - Vidējā 

komandējošā (jaunāko virsnieku) sastāva policists (PS 0118), robeţsardzes jaunākais 

virsnieks (18.05.2010. MK noteikumi Nr.461, 2.pielikums), cietuma inspektors (11.07.2006. 

MK noteikumi Nr.569), vai drošības speciālists (PS 0151), kā arī Eiropas kvalifikāciju 

ietvarstruktūru (EKI) zināšanu, prasmju un kompetences noteiktajam līmenim (02.12.2008. 

MK noteikumi Nr.990). 

2. IEGŪSTAMIE STUDIJU REZULTĀTI ZINĀŠANU, PRASMJU UN 

KOMPETENČU FORMĀ 

Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūru (EKI) līmenim (02.12.2008. MK noteikumi Nr.990 

"Noteikumi par Latvijas izglītības klasifikāciju") atbilstošo zināšanu, prasmju un kompetences 

apraksti visiem studiju virzieniem ir noteikti studiju kursa aprakstos. 

EKI 

līmenis 

Zināšanas (zināšanas un 

izpratne) 

Prasmes (spēja pielietot 

zināšanas, komunikācija, 

vispārējās prasmes) 

Kompetence (analīze, 

sintēze un novērtēšana) 

4. 

Spēj parādīt vispusīgas 

faktu, teoriju un 

likumsakarību zināšanas, 

kas ir nepieciešamas 

personiskai izaugsmei un 

Spēj plānot un organizēt darbu, 

izmantot daţādas metodes, 

tehnoloģijas (tai skaitā 

informācijas un komunikācijas 

tehnoloģijas), ierīces, 

Ir motivēts turpmākās 

karjeras veidošanai, 

izglītības turpināšanai, 

mūţizglītībai uz 

zināšanām orientētā 
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attīstībai, pilsoniskai 

līdzdalībai, sociālajai 

integrācijai un izglītības 

turpināšanai.  

Spēj detalizēti izprast un 

parādīt daudzveidīgu 

specifisku faktu, principu, 

procesu un jēdzienu 

zināšanas noteiktā mācību 

vai profesionālās darbības 

jomā standarta un 

nestandarta situācijās. 

Pārzina tehnoloģijas un 

metodes mācību 

uzdevumu vai darba 

uzdevumu veikšanai 

profesijā 

instrumentus un materiālus 

uzdevumu veikšanai.  

Spēj atrast, izvērtēt un radoši 

izmantot informāciju mācību vai 

profesionālo darba uzdevumu 

izpildei un problēmu 

risinājumiem. 

Spēj sazināties vismaz divās 

valodās rakstiski un mutiski gan 

pazīstamā, gan nepazīstamā 

kontekstā. 

Spēj patstāvīgi strādāt profesijā, 

mācīties un pilnveidoties. 

Spēj sadarboties 

demokrātiskā, 

daudzvalodu un 

daudzkultūru sabiedrībā 

Eiropā un pasaulē.  

Spēj plānot un veikt 

mācību vai darba 

uzdevumus profesijā 

individuāli, komandā 

vai vadot komandas 

darbu. 

Spēj uzľemties atbildību 

par mācību vai 

profesionālās darbības 

rezultātu kvalitāti un 

kvantitāti 

 

Studijas ir veidotas tā, lai studiju programmā iegūtu nepieciešamās profesionālās un praktiskās 

kompetences visiem studiju virzieniem atbilstoši profesiju standartu prasībām - Vidējā 

komandējošā (jaunāko virsnieku) sastāva policists (PS 0118), robeţsardzes jaunākais virsnieks 

(18.05.2010. MK noteikumi Nr.461, 2.pielikums), cietuma inspektors (11.07.2006. MK 

noteikumi Nr.569), vai drošības speciālists (PS 0151) :  
 

 sniegt pirmo medicīnisko palīdzību, kā arī palīdzību personām, kuras cietušas 

likumpārkāpumu rezultātā, nelaimes gadījumos vai atrodas bezpalīdzības stāvoklī;  

 novērst un atklāt likumpārkāpumus; 

 veikt personu datu pārbaudi; 

 savas kompetences ietvaros dokumentēt likumpārkāpumus un sastādīt protokolus; 

 savā darba specializācijas jomā apzināt notikušos vai gatavotos noziedzīgos nodarījumus, 

administratīvos pārkāpumus un tos izdarījušās personas, veikt preventīvo darbu; 

 savas kompetences ietvaros veikt neatliekamās un citas procesuālās izmeklēšanas darbības 

par noziedzīgiem nodarījumiem, lai savāktu pierādījumus un noskaidrotu personas, kuras 

izdarījušas noziedzīgus nodarījumus; 

 normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā aizturēt likumpārkāpējus, apsargāt un konvojēt 

aizturētās vai apcietinātās personas, kā arī organizēt tādu personu apsardzi un konvojēšanu; 

 dot liecības pirmstiesas izmeklēšanā un tiesā; 

 iegūt, novērtēt, klasificēt, reģistrēt un izmantot informāciju, kura ir nozīmīga profesionālajai 

darbībai, kā arī prognozēt operatīvo situāciju; 

 apkopot un analizēt informāciju, kas saistīta ar normatīvajos aktos noteikto pienākumu 

izpildi; 

 sniegt pārskatus un priekšlikumus par savu darbības jomu; 

 gatavot dienesta ziľojumus un citus dienesta dokumentus; 

 plānot savas darbības jomas attīstību un nepieciešamos materiālos un finanšu resursus; 

 izskatīt iesniegumus un sniegt uz tiem atbildes; 
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 veikt dienesta pārbaudes, izmeklēt disciplinārlietas; 

 vadīt citus darbiniekus; 

 ievērot profesionālās ētikas principus; 

 savas kompetences ietvaros sniegt informāciju; 

 veikt iestādes (organizācijas) drošības auditu. 

 

Papildus policijas darba virzienā: 
 

 aizsargāt personu un sabiedrības drošību; 

 organizēt objektu apsardzi; 

 izpildīt tiesu un prokuroru lēmumus par piespiedu atvešanu vai apcietināšanu; 

 tiesību aktos paredzētajā kārtībā sniegt palīdzību iestādēm, privātpersonām un personu 

apvienībām to tiesību aizsardzībā un ar likumu noteikto pienākumu realizācijā; 

 kontrolēt sabiedrisko kārtību apkalpojamā teritorijā, organizējot savu darbu sadarbībā ar 

vietējiem iedzīvotājiem; 

 novērst likumpārkāpumus, atklāt noziedzīgus nodarījumus, noskaidrot personas, kuras 

izdarījušas šos nodarījumus; 

 meklēt personas, kuras izdarījušas noziedzīgus nodarījumus, kā arī personas, kuras slēpjas no 

izmeklēšanas, tiesas, izvairās no soda izciešanas vai ir bezvēsts prombūtnē; 

 kontrolēt ieroču, munīcijas, sprāgstvielu un citu likumos noteikto materiālu, vielu un 

priekšmetu iegādes, glabāšanas un transportēšanas noteikumu ievērošanu; 

 gādāt par liecinieku, cietušo, citu personu un to ģimenes locekļu drošību, kā arī par viľu 

mantas apsardzību, ja apdraudēta šo personu dzīvība, veselība vai manta sakarā ar palīdzību, 

ko tās sniegušas tiesībaizsardzības iestādēm noziedzīgu nodarījumu atklāšanā un novēršanā; 

 nodrošināt informācijas apriti, pārzināt dokumentāciju un veikt policijas struktūrvienību 

darba koordināciju apkalpojamā teritorijā. 

 

Papildus robeţsardzes darba virzienā: 

 apsargāt valsts sauszemes robeţu, robeţzīmes un citas robeţbūves, novērst jebkuru 

mēģinājumu nelikumīgi mainīt valsts robeţas atrašanās vietu apvidū; 

 novērst un atvairīt bruľotus iebrukumus Latvijas teritorijā; 

 novērst bruľotas provokācijas uz valsts robeţas, noziedzīgu apdraudējumu gadījumā sniegt 

palīdzību pierobeţas iedzīvotājiem; 

 novērot valsts robeţai pieguļošās sauszemes teritorijas, ūdeľus un gaisa telpu; 

 nepieļaut, ka personas un transportlīdzekļi, kas šķērso valsts robeţu, kravas un citas mantas 

tiek pārvietotas pāri valsts robeţai ārpus šim nolūkam noteiktajām vietām un citā nelikumīgā 

veidā; 

 atklāt un aizturēt valsts robeţas pārkāpējus, kā arī atklāt pierobeţas, pierobeţas joslas, 

robeţkontroles punktu un robeţpārejas punktu reţīma pārkāpējus; 

 organizēt robeţpārejas punktu darbu un kopīgi ar muitas un sanitārās robeţinspekcijas 

iestādēm - robeţkontroles punktu darbu, koordinēt robeţkontroles punktos strādājošo 

kontroles dienestu darbu; 

 veikt robeţkontroli; 
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 novērst ievešanai Latvijas teritorijā un tranzītam cauri Latvijas teritorijai aizliegto priekšmetu 

nelikumīgu pārvietošanu pāri valsts robeţai; 

 nepieļaut preču un citu priekšmetu pārvietošanu pāri valsts robeţai, apejot muitas kontroli; 

 nodrošināt un kontrolēt valsts robeţas, pierobeţas, pierobeţas joslas, robeţkontroles punktu 

un robeţpārejas punktu reţīma ievērošanu; 

 normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā sniegt palīdzību valsts iestādēm dabas 

resursu un saimnieciskās darbības noteikumu ievērošanas kontrolē, vides aizsardzībā pret 

piesārľošanu, ugunsgrēku dzēšanā un dabas katastrofu seku likvidēšanā pierobeţā; 

 veikt preventīvo darbu ar valsts robeţas šķērsošanu saistīto tiesību aktu pārkāpumu 

novēršanai; 

 savas kompetences ietvaros noformēt un izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas par valsts 

robeţas, pierobeţas, pierobeţas joslas, robeţkontroles punktu un robeţpārejas punktu reţīma 

pārkāpšanu; 

 veikt pirmstiesas izmeklēšanu kriminālprocesos par valsts robeţas nelikumīgu šķērsošanu un 

pierobeţā, pierobeţas joslā, robeţkontroles punktā vai robeţpārejas punktā noteiktā reţīma 

pārkāpšanu. 

 

Papildus penitenciārā darba virzienā: 

 nodrošināt kriminālsodu izpildi saskaľā ar spēkā esošiem tiesību aktiem un Eiropas Cietumu 

noteikumiem; 

 veikt preventīvo darbu brīvības atľemšanas iestādēs; 

 nodrošināt sodu progresīvo izpildi savā darba iecirknī brīvības atľemšanas iestādē;  

 rīkoties ekstremālās situācijās brīvības atľemšanas iestādēs; 

 sniegt postpenitenciāro palīdzību; 

 izskatīt apcietināto un notiesāto iesniegumus, kompetences ietvaros sniegt atbildes. 

 

Papildus organizāciju drošības virzienā: 

 organizēt drošību un aizsardzību uzľēmumā, tā īpašumam un personālam; 

 sakārtot atbilstoši normatīvo dokumentu prasībām ar drošību saistīto dokumentāciju; 

 organizēt un nodrošināt uzľēmuma drošībai nepieciešamos inţeniertehnisko līdzekļu 

pasūtīšanu; 

 veikt uzľēmuma materiālo un komerciālo interešu aizsardzību; 

 organizēt uzľēmuma vadības un uzľēmuma rīkoto pasākumu drošību; 

 veidot un uzturēt attiecības ar valsts institūcijām drošības un apsardzes sfērā; 

 uzraudzīt drošības tehnikas un darba drošības noteikumu ievērošanu savā nozarē; 

 kontaktēties ar darbiniekiem un radīt pozitīvu psiholoģisko klimatu struktūrvienības kolektīva 

ietvaros; 

 veikt sākotnējos pasākumus apsargājamā objektā notikuša noziedzīga nodarījuma gadījumā, 

lai saglabātu esošos pierādījumus, apzinātu lieciniekus un aizturētu noziedzīga nodarījuma 

izdarītāju līdz policijas ierašanās; 

 veikt pasākumus ceļu satiksmes drošības nodrošināšanā apsargājamajā objektā. 
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Kvalifikācijas pamatprasības visiem studiju virzieniem, noslēdzot studijas: 
 

Zināšanas: 

 valsts un tiesību pamati; 

 tiesību aizsardzības iestāţu sistēma un to funkcijas; 

 uzdoto darbu izpildes teorētiskie un praktiskie pamati, analīzes un sintēzes metodes un 

paľēmieni; 

 attiecīgā dienesta inspektora (instruktora) vai drošības speciālista pienākumi, tiesības un 

atbildība; 

 attiecīgā dienesta inspektora (instruktora) vai drošības speciālista profesionālās darbības 

taktika, metodes un paľēmieni; 

 dienestā lietojamo tehnisko līdzekļu darbības principi un lietošanas noteikumi; 

 darba aizsardzības un drošības tiesību aktus; 

 uzľēmējdarbības veidus, to īpatnības un nozares;  

 savstarpēji saistīto darba procesu izpildes secība, to racionāla organizācija un darba reţīmi. 

 

Prasmes: 

 lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt; 

 orientēties tiesiskajās attiecībās un juridiskajā atbildībā, kas saistīta ar attiecīgā dienesta 

funkciju pildīšanu; 

 nodrošināt kārtību uzticētajā darba iecirknī; 

 kompetences ietvaros noformēt protokolus par administratīvajiem pārkāpumiem un veikt 

izmeklēšanu par noziedzīgiem nodarījumiem; 

 savas kompetences ietvaros piemērot administratīvos sodus; 

 veikt notikuma vietas, pēdu, lietisko pierādījumu un aizturēto personu kriminālistisko 

fotografēšanu, audio un videoierakstu; 

 pielietot fizisko spēku, speciālos līdzekļus un ieročus; 

 sniegt pirmo medicīnisko palīdzību notikuma vietā; 

 veikt drošības auditu un noformēt audita pārskatus un ieteikumus; 

 veikt riska analīzi un izstrādāt aizsardzības mehānismus; 

 kompetences ietvaros izstrādāt rīcības plānus krīzes situācijām; 

 apmācīt un kontrolēt dienestā pakļautos darbiniekus. 

 

3. STUDIJU PROGRAMMAS ORGANIZĀCIJA 

3.1. Studiju procesa organizācija un vadība 

Atbildīgais par pirmā līmeľa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas ‖Civilā 

drošība un aizsardzība‖ (turpmāk tekstā - programma) īstenošanu ir Daugavpils Universitātes 

(turpmāk tekstā - DU) Senātā apstiprināts studiju programmas direktors.  

Kopējo studiju programmas vadību nodrošina DU Studiju padome, konkrēto jautājumu 

risināšana ir Sociālo zinātľu fakultātes (turpmāk tekstā - SZF) dekanāta un Tiesību katedras 

(turpmāk tekstā - katedra) pārraudzībā. DU SZF dekanāts studiju procesu organizē, pieaicinot 
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nepieciešamo akadēmisko personālu. SZF dekanāta uzdevums ir studiju plāna apstiprināšana, 

nodarbību saraksta sastādīšana un saskaľošana ar visām tajā iesaistītajām struktūrvienībām. 

Studiju plānu un visas izmaiľas tajā apstiprina SZF Domes sēdē un DU Studiju padome. 

Katedras uzdevums ir atsevišķu studiju kursu apjoma un satura noteikšana, kā arī mācībspēku 

izvēle saskaľā ar viľu specializāciju. Vadoties no iegūtās pieredzes programmas realizācijā, 

katedra izvērtē, apsprieţ katedras sēdē un ierosina SZF Domei izmaiľas kursu apjomā, saturā un 

izkārtojumā. Katedra rūpējas arī par studiju procesa dokumentācijas sagatavošanu.  

Studiju kursu pasniegšanas metodiskie jautājumi tiek regulāri skatīti katedras sēdēs, noklausoties 

un apsprieţot pasniedzēju ziľojumus un ierosinājumus. Pēc eksāmenu sesijām tiek apspriesti to 

rezultāti.  

 

3.2. Iekšējā kvalitātes mehānisma darbība 

Lai nodrošinātu studiju kvalitāti, studiju programma tiek veidota, pieľemta un uzlabota, 

balstoties uz demokrātijas principiem. To paredz programmas docētāju un studentu iesaistīšanās 

nepārtrauktā informācijas apmaiľas, studiju procesa izvērtējumā un atgriezeniskās saites 

nodrošināšanas procesā. 

Studiju programmas kvalitātes nodrošinājuma pamatā ir: 

studiju programmas satura analīze, realizēšana un izvērtējums, kas notiek katedras sēdēs 

(veicot ikgadējo programmas pašnovērtējuma ziľojumu analīzi), studiju programmas satura, 

studiju īpatnību apspriešana starptautiskās konferencēs un ar ārzemju sadarbības partneriem; 
 

studiju procesa analīze un kontrole, ko veic, regulāri sekojot un analizējot studiju 

programmas saturu DU SZF Domes sēdēs, studiju kvalitāti (veicot studējošo aptauju pēc 

katra studiju gada), formālos un cita veida programmas apguves sekmības rādītājus 

(studējošo sekmību, konkurētspēju darba tirgū); 

studiju procesa un pētnieciskā darba integrācijas pastiprināšana, uzskatot to par būtisku 

kvalitātes nodrošināšanas sistēmas sastāvdaļu; 
 

sadarbība ar potenciālajiem darba devējiem, organizējot tikšanās un diskutējot par darba 

tirgus aktualitātēm un pieprasījumu, uzklausot ierosinājumus attiecībā uz studiju kursu 

saturu; 
 

studiju procesa stratēģiskā plānošana, analizējot studiju programmas turpmākās attīstības 

iespējas un citus ar to saistītos aspektus. 

 

Lielu ieguldījumu programmas kvalitātes nodrošināšanā sniedz studiju plānošanas semināri 

pirms katra jaunā studiju gada, kad docētāji tiek aicināti izvērtēt iepriekšējā studiju gada pieredzi 

un diskutēt par studiju procesa īstenošanu jaunajā studiju gadā. Tiek veikta studiju kursu 

izvērtēšana pēc pārbaudījumu nokārtošanas. Kursa satura izvērtēšanu un saskaľošanu veic 

attiecīgās katedras, nosakot kursu satura atbilstību jaunākajiem zinātniskajiem sasniegumiem, 

jaunākajai mācību literatūrai un salīdzinot tos ar atbilstošiem studiju kursiem Latvijas 

Republikas, Eiropas Savienības un citās līdzīgās augstskolu programmās. Par katra studiju kursa 

programmas izstrādāšanu un papildināšanu ir atbildīgs programmā strādājošais docētājs. 
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Studiju kursu pasniegšanas kvalitātes novērtēšana: 
 

1. Pasniegšanas kvalitāti novērtē pēc studējošo aptaujas rezultātiem. Pēc pilna studiju kursa 

noklausīšanās programmas vadība veic rakstisku studējošo aptauju. Aptaujas rezultātus 

apsprieţ katedras sēdēs.  

2. Pasniegšanas kvalitāti novērtē pēc nodarbību savstarpējiem apmeklējumiem. Apmeklējumi 

arī parasti tiek apspriesti katedras sēdēs. 

 

Programmas direktors katra studiju gada beigās sagatavo studiju programmas pašnovērtējuma 

ziľojumu, ko pēc apstiprināšanas DU SZF Domē iesniedz Studiju kvalitātes novērtēšanas centrā 

( turpmāk tekstā – SKNC) un pēc apstiprināšanas DU Senātā publicē DU mājas lapā 

(http://dau.lv/post/sknc.php). 

 

3.3. Imatrikulācijas noteikumi 

Pirmā līmeľa profesionālās augstākās izglītības programmā persona tiek uzľemta pēc vispārējās 

vidējās izglītības vai profesionālās vidējās izglītības ieguves. Uzľemšana studijām notiek 

konkursa kārtībā, pamatojoties uz centralizēto eksāmenu mācību priekšmetos: latviešu valoda un 

svešvaloda rezultātiem, ar vērtējumu ne mazāk kā „E‖ līmenis. Personas, kuras ieguvušas vidējo 

izglītību līdz 2004.gadam, programmā tiek uzľemtas, pamatojoties uz vērtējumu vidējo izglītību 

apliecinošos dokumentos mācību priekšmetos: latviešu valoda un svešvaloda. Personas, kuras 

ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs, tiek uzľemtas, pamatojoties uz vērtējumu vidējo izglītību 

apliecinošos dokumentos mācību priekšmetos: valsts valoda, kurā ir iegūta izglītība, un 

svešvaloda (angļu, vācu, franču , krievu u.c.).  

Netiek uzľemtas personas, kuras agrāk krimināli sodītas par tīšu noziedzīgu nodarījumu 

izdarīšanu – neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noľemšanas. Reflektantu un pretendentu 

atlase notiek atbilstoši DU apstiprinātajiem uzľemšanas noteikumiem kārtējam gadam.  

 

3.4. Studiju programmas profesionālais/akadēmiskais statuss 

 
Pirmā līmeľa profesionālās augstākās izglītības studiju programma „Civilā drošība un 

aizsardzība‖ Latvijas Policijas akadēmijā (tālāk tekstā - LPA) tika realizēta kopš 1991.gada, t.i. – 

no tās darbības sākuma (Latvijas Republikas Ministru padomes 1991.gada 22.maija lēmuma 

Nr.141 ―Par Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas akadēmijas izveidošanu‖ 2.punkts), grozīta 

ar šādiem LPA Senāta lēmumiem – 2003.gada 15.oktobra Nr.23/8, 2004.gada 17.maija Nr.31/3, 

2005.gada 2.marta Nr.38/1, 2006.gada 19.aprīļa Nr.11/3 , 2006.gada 17.maija Nr.12/3 un 2009. 

gada 22. aprīļa Nr. 11/5).  

 

Pirmā līmeľa profesionālās augstākās izglītības studiju programma „Civilā drošība un 

aizsardzība‖ LPA tika akreditēta 2006.gada 25.oktobrī, pamatojoties uz Akreditācijas komisijas 

2006.gada 25.oktobra lēmumu Nr.1076 un Akreditācijas komisijas 2009.gada 20. maija sēdes 

protokola Nr. 251 (programmai izsniegta akreditācijas lapa Nr.008-1676, studiju programma 

akreditēta līdz 2012.gada 31.decembrim ar tiesībām piešķirt kvalifikāciju – speciālista policijas 

http://dau.lv/post/sknc.php
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darbā, speciālista robeţsardzes darbā, speciālista penitenciārajā darbā vai speciālista organizāciju 

drošībā).  

 
Ar LPA Senāta 2009.gada 9. decembra lēmumu Nr.18 Ā/ 1 Daugavpils Universitātei (tālāk 

tekstā- DU) tika atļauts programmu izmantot īstenošanai. Ar DU 2009.gada 14.decembra Senāta 

sēdes (protokols Nr.15) lēmumu 1/1 tika pārľemta LPA pirmā līmeľa profesionālā augstākās 

izglītības studiju programma ‖Civilā drošība un aizsardzība‖ (programmas kods 41861) un 

apstiprināta jaunā redakcijā. 

Pirmā līmeľa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā „Civilā drošība un 

aizsardzība‖ (programmas kods 41861) studijas tiek īstenotas pakalpojumu izglītības tematiskā 

grupā, civilās un militārās aizsardzība izglītības tematiskā jomā, personu un īpašuma 

aizsardzības izglītības programmu grupā.  

Sekmīgi apgūstot programmu, studējošiem tiek piešķirta kvalifikācija - speciālists policijas 

darbā, speciālists robeţsardzes darbā, speciālists penitenciārajā darbā vai speciālists organizāciju 

drošībā. 

 

3.5. Studiju programmas struktūra 

 
 

 
Policijas  

darba 

specializācija 

Robeţapsardzes 

darba 

specializācija  

Penitenciārā 

darba 

specializācija 

Organizāciju 

drošības 

specializācija 

Kredītpunkti 85 85 85 85 

Vispārizglītojošie 

studiju kursi 

(kredītpunktos)  

21 21 21 21 

Nozares studiju kursi 

(kredītpunktos) 
40 40 40 40 

Prakse 

(kredītpunktos) 
16 16 16 16 

Kvalifikācijas darbs 

(kredītpunktos) 
8 8 8 8 

Studiju kursu skaits  29 29 29 29 

Ieskaites 18 18 18 18 

Eksāmeni 11 11 11 11 

Kontaktstundu skaits 488 488 488 488 

Kvalifikācijas 

eksāmens ar 

kvalifikācijas darba 

aizstāvēšanu 

1 1 1 1 
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3.6. Studiju programmas saturs un plāns 

Studiju kurss 
Apjoms 

kredītpunktos, 

kontaktstundas 

Sekmju kontroles forma 

VISPĀRIZGLĪTOJOŠIE STUDIJU KURSI 

Cilvēktiesību pamati 1(8) ieskaite 

Civilā aizsardzība un ugunsdrošība 2(16) ieskaite 

Ievads civiltiesībās 1(8) ieskaite 

Pirmā palīdzība 1(8) ieskaite 

Profesionālā ētika 1(8)  ieskaite 

Publiskās varas organizācija Latvijā 2(16) ieskaite 

Vides aizsardzība 1(8) ieskaite 

Informācijas sistēmas un informācijas drošība 3(24) eksāmens 

Svešvalodas (angļu vai vācu) profesionālā 

terminoloģija 
3(24) eksāmens 

Modulis uzľēmējdarbības profesionālo 

kompetenču veidošanai  
6(48) eksāmens 

Kopā 21(168)  
NOZARES STUDIJU KURSI 

OBLIGĀTIE STUDIJU KURSI VISIEM STUDIJU VIRZIENIEM 

Administratīvais pārkāpums un administratīvais 

soda process 
 

2(16) 

 

ieskaite 

Bērnu tiesību aizsardzība 2(16) ieskaite 

Darba tiesības, aizsardzība un drošība 2(16) ieskaite 

Ieroču tiesības un šaušana/ nešaušana 2(16) ieskaite 

Likumpārkāpumu novēršana 1(8) ieskaite 

Profesionālā fiziskā sagatavošana 2(16) ieskaite 

Pašvaldību tiesību pamati 1(8) ieskaite 

Kriminālistika 3(24) praktikums, eksāmens 

Kriminālprocesa tiesības 3(24) eksāmens 

Krimināltiesības 3(24) eksāmens 

Patrulēšana 3(24) eksāmens 

Kopā 24(192)  

IZVĒLES STUDIJU KURSI 

POLICIJAS DARBA SPECIALIZĀCIJAS VIRZIENAM 

Policijas psiholoģija 1(8) ieskaite 

Satiksmes tiesības 1(8) ieskaite 

Administratīvās tiesības un administratīvais 

process 
3(24) eksāmens 
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Policijas tiesības 3(24)  eksāmens 

Kopā 8(64)  
ROBEŢSARDZES DARBA SPECIALIZĀCIJAS VIRZIENAM 

Ekonomiskā ģeogrāfija 1(8) ieskaite 

Policijas tiesības 1(8)  ieskaite 

Administratīvās tiesības un administratīvais 

process 
3(24) eksāmens 

Robeţsardzes psiholoģija un pedagoģija 3(24) eksāmens 

Kopā 8(64)  
PENITENCIĀRAJAM DARBA SPECIALIZĀCIJAS VIRZIENAM 

Kriminoloģija 1(8) ieskaite 

Tiesu medicīna un psihiatrija 1(8) ieskaite 

Brīvības atľemšanas soda izpilde 3(24) eksāmens 

Penitenciārā psiholoģija 3(24) eksāmens  

Kopā 8(64)  

ORGANIZĀCIJU DROŠĪBAS SPECIALIZĀCIJAS VIRZIENAM 

Apdrošināšanas riski 1(8) ieskaite 

Apsardzes taktika 1(8) ieskaite 

Civiltiesības. Lietu tiesības 3(24) eksāmens 

Materiālo vērtību pavadīšana un stacionāro 

objektu apsardze 
3(24) eksāmens 

Kopā 8(64)  

 
KONKRĒTĀS PROFESIJAS STUDIJU KURSI 

POLICIJAS DARBA SPECIALIZĀCIJAS VIRZIENAM 
Personāla vadība un dienesta gaitas 

reglamentējošie tiesību akti 
1(8) ieskaite 

Policijas speciālā taktika 1(8) ieskaite 

Ievads kriminālajā meklēšanā 3(24) eksāmens 

Policijas administratīvā darbība 3(24) eksāmens 

 Kopā 8(64)  
ROBEŢSARDZES DARBA SPECIALIZĀCIJAS VIRZIENAM 

Muitas tiesības 1(8) ieskaite 

Robeţas aizsardzības taktika 1(8) ieskaite 

Robeţkontroles un robeţpārejas punkta dienestu 

darba organizācija 
3(24) eksāmens 

Robeţsardzes dienests un imigrācijas kontrole 3(24) eksāmens  

 Kopā 8(64)  
PENITENCIĀRAJAM DARBA SPECIALIZĀCIJAS VIRZIENAM 

Penitenciārā pedagoģija 1(8) ieskaite 

Probācijas dienests 1(8) ieskaite 

Cietuma apsardze 3(24) eksāmens 
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Kriminālsodu izpildes tiesības 3(24) eksāmens 

 Kopā 8(64)  
ORGANIZĀCIJU DROŠĪBAS SPECIALIZĀCIJAS VIRZIENAM 

Drošības tehniskie un sakaru līdzekļi 1(8) ieskaite 

Fizisko personu drošības pamati 1(8) ieskaite 

Apsardzes un detektīvdarbības tiesības 3(24) eksāmens 

Drošības teorija un organizācijas drošības pamati 3(24) eksāmens 

Kopā 8(64)  
PRAKSE 

Policijas darba specializācijas virziens, Robeţsardzes darba specializācijas virziens, 

Penitenciārais darba specializācijas virziens , Organizāciju drošība specializācijas 

virziens. 

Mācību prakse 16 ieskaite 
VALSTS NOSLĒGUMA PĀRBAUDĪJUMS 

Kvalifikācijas darba izstrāde un aizstāvēšana 8 

Kvalifikācijas 

eksāmens, kurš tiek 

vērtēts 10 ballu skalā 

un kura sastāvdaļa ir 

kvalifikācijas darba 

aizstāvēšana 

 

4. STUDIJU PROGRAMMAS PERSPEKTĪVAIS NOVĒRTĒJUMS  

4.1. Studiju programmas atbilstība profesionālās izglītības standartam  

 

Studiju programmas atbilst Pirmā līmeľa profesionālās augstākās izglītības valsts standartam 

(20.03.2001. MK noteikumi Nr.141 "Noteikumi par valsts pirmā līmeľa profesionālās augstākās 

izglītības standartu") . 

 

 

Programmas saturs 

(pēc standarta) 

Standartā noteikti 

kredītpunkti 

Apjoms studiju 

programmā 

kredītpunktos 

Vispārizglītojošie kursi ne mazāk kā 20 21 

Nozares studiju kursi ne mazāk kā 36 40 

t.sk. obligātie studiju kursi  24 

izvēles studiju kursi  8 



 16 

konkrētās profesijas studiju kursi  8 

Prakse 16 16 

Valsts pārbaudījums: kvalifikācijas darbs 8 8 

Programmas apjoms   80 līdz 120 85 

 

Programmas apjoms ir 85 kredītpunkti. Programmas pamatdaļu un studiju kursu apjoms 

(kredītpunktu skaits) ir šāds:  

 

1. studiju kursi — kopējais apjoms — 61 kredītpunkti, nepārsniedzot 75 % no programmas 

kopējā apjoma;  

 

1.1. vispārizglītojošie studiju kursi — 21 kredītpunkti;  

 

1.2. nozares studiju kursi — 40 kredītpunkti;  

 

2. prakse — 16 kredītpunktu;  

 

3. kvalifikācijas darbs —8 kredītpunkti, nepārsniedzot 10 % no programmas kopējā apjoma;  

 

4. studiju procesā ne mazāk kā 30 % no studiju kursu apjoma īsteno praktiski. Patstāvīgā darba 

uzdevumi un to izpildes kontroles veidi ir noteikti programmas studiju kursu aprakstos. 
 

Saskaľā ar 2001. gada 20. marta Ministru kabineta noteikumu Nr.141 "Noteikumi par valsts 

pirmā līmeľa profesionālās augstākās izglītības standartu" 5.
1
 punktu, programmas studiju kursu 

obligātajā saturā ir iekļauts modulis uzľēmējdarbības profesionālo kompetenču veidošanai sešu 

kredītpunktu apjomā. 

 

4.2. Studiju programmas atbilstība profesijas standartam 

Studiju kursi programmā, studiju kursu un prakses saturs atbilstoši iegūstamās profesionālās 

kvalifikācijas pamatprasībām un specifiskajām prasībām, kas nepieciešamas pienākumu un 

galveno darba uzdevumu veikšanai attiecīgajā profesijā, noteikti atbilstoši profesiju standartu 

prasībām - Vidējā komandējošā (jaunāko virsnieku) sastāva policists (PS 0118), robeţsardzes 

jaunākais virsnieks (18.05.2010. MK noteikumi Nr.461, 2.pielikums), cietuma inspektors 

(11.07.2006. MK noteikumi Nr.569), vai drošības speciālists (PS 0151). 

POLICIJAS DARBA SPECIALIZĀCIJAS VIRZIENS 

Nepieciešamās zināšanas, ko nosaka profesionālās 

izglītības profesijas standarts 

Atbilstošie studiju kursi un to apjoms, kuros 

studenti gūst nepieciešamās zināšanas 

Valsts un tiesību pamati. Publiskās varas organizācija  

Latvijā 2 KP. 
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Pašvaldību tiesību pamati 1 KP. 

Ievads civiltiesībās 1 KP. 

Bērnu tiesību aizsardzība 2 KP. 

Administratīvās tiesības un 

administratīvais process 3 KP. 

Vides aizsardzība 1 KP. 

Tiesību aizsardzības iestāţu sistēma, 

funkcijas, tiesiskās attiecības un juridiskā 

atbildība. 

Publiskās varas organizācija  

Latvijā 2 KP. 

Administratīvās tiesības un 

administratīvais process 3 KP. 

Uzdoto darbu izpildes teorētiskie un 

praktiskie pamati, analīzes un sintēzes 

pamati. 

Patrulēšana 3 KP. 

Ievads kriminālajā meklēšanā 3 KP. 

Policijas administratīvā darbība 3 KP. 

Dienesta pienākumi, tiesības un atbildība. Policijas tiesības 3 KP. 

Patrulēšana 3 KP. 

Ievads kriminālajā meklēšanā 3 KP. 

Policijas administratīvā darbība 3 KP. 

Profesionālās darbības taktika, metodes un 

paľēmieni. 
Patrulēšana 3 KP. 

Policijas speciālā taktika 1 KP. 

Ievads kriminālajā meklēšanā 3 KP. 

Policijas administratīvā darbība 3 KP. 

Valsts policijas darbību reglamentējošie 

normatīvie akti. 
Policijas tiesības 3 KP. 

Patrulēšana 3 KP. 

Ievads kriminālajā meklēšanā 3 KP. 

Policijas administratīvā darbība 3 KP. 

Likumpārkāpēju aizturēšanas paľēmieni. Profesionālā fiziskā sagatavošana 2 

KP. 

Uzbrukuma atvairīšanas un aizsardzības 

taktiskie paľēmieni . 
Profesionālā fiziskā sagatavošana 2 

KP. 

Pirmās palīdzības sniegšana. Pirmā palīdzība 1 KP. 

Profesionālā ētika un kultūra. Profesionālā ētika 1 KP. 

Saskarsmes psiholoģija. Policijas psiholoģija 1 KP. 

Policijas tiesības:  

1) Kārtības policijas darba organizācija,  

2) Kriminālpolicijas darba organizācija.  

 

Policijas tiesības 3 KP. 

Policijas administratīvā darbība 3 KP. 

Likumpārkāpumu novēršana 1 KP. 

Patrulēšana 3 KP. 

Ievads kriminālajā meklēšanā 3 KP. 

Administratīvais pārkāpums. 

Administratīvais sods, tā piemērošanas 
Administratīvais pārkāpums un 

administratīvais soda process 2 KP. 
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kārtība, procesuālā noformēšana. 

Krimināltiesības. Krimināltiesības 3 KP. 

Kriminālprocess: krimināllietas 

ierosināšanas iemesli un pamats; drošības 

līdzekļi kriminālprocesā; noziedzīgu 

nodarījumu izziľas veikšana. 

Kriminālprocesa tiesības 3 KP. 

Kriminālistika:  

• taktika,  

• tehnika,  

• metodika.  

Kriminālistika 3 KP. 

Policijas darbības ārkārtas situācijās. Civilā aizsardzība un ugunsdrošība 2 

KP 

Policijas speciālā taktika 1 KP. 

Ievads kriminālajā meklēšanā 3 KP. 

Šaujamieroču un speciālo līdzekļu 

pielietošana, uzbūve un darbības principi. 
Ieroču tiesības un šaušana/ nešaušana 

2 KP. 

Datu bāzes un to izmantošana.  Informācijas sistēmas un informācijas 

drošība 3 KP. 

Transportlīdzekļa vadīšana.  Satiksmes tiesības 1 KP. 

Informātika.  Informācijas sistēmas un informācijas 

drošība 3 KP. 

Cilvēktiesības.  Cilvēktiesību pamati 1 KP. 

Personāla vadība, darba plānošanas un 

organizēšanas principi.  
Personāla vadība un dienesta gaitas 

reglamentējošie tiesību akti 1 KP. 

Svešvaloda.  Svešvalodas (angļu vai vācu) 

profesionālā terminoloģija. 

Informācijas reģistrēšana un analīze.  Informācijas sistēmas un informācijas 

drošība 3 KP. 

Lietvedība.  Modulis uzľēmējdarbības profesionālo 

kompetenču veidošanai 6 KP. 

Darba un sociālā likumdošana.  Darba tiesības, aizsardzība un drošība 

2 KP. 

Ekonomikas likumdošana.  Modulis uzľēmējdarbības profesionālo 
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kompetenču veidošanai 6 KP. 

Ierindas vadīšanas pamati.  Patrulēšana 3 KP. 

Policijas speciālā taktika 1 KP. 

Drošības tehnikas noteikumi.  Darba tiesības, aizsardzība un drošība 

2 KP. 

 

ROBEŢSARDZES DARBA SPECIALIZĀCIJAS VIRZIENS 

Nepieciešamās zināšanas, ko nosaka profesionālās 

izglītības profesijas standarts 

Atbilstošie studiju kursi un to apjoms, kuros 

studenti gūst nepieciešamās zināšanas 

Konstitucionālās tiesības. 

Politikas zinātnes pamatjautājumi. 

Publiskās varas organizācija  

Latvijā 2 KP. 

Pašvaldību tiesību pamati 1 KP. 

Ievads civiltiesībās 1 KP. 

Bērnu tiesību aizsardzība 2 KP. 

Administratīvās tiesības un administratīvā 

procesa tiesības. 

Administratīvās tiesības un 

administratīvais process 3 KP. 

Administratīvais pārkāpums un 

administratīvais soda process 2 KP. 

Vides aizsardzība. Vides aizsardzība 1 KP. 

 

Valsts robeţas, valsts robeţas joslas, 

pierobeţas joslas, pierobeţas 

un robeţšķērsošanas vietas reţīma 

noteikumi. 

Dienesta organizācija robeţšķērsošanas 

vietās. 

Valsts robeţsardzei saistošos starpvalstu 

līgumus un starptautiskās konvencijas. 

Robeţpārbaudēs izmantojamās 

informācijas sistēmas, izmantošanas 

iespējas un lietošanas nosacījumi. 

Valsts robeţsardzes normatīvo aktu 

prasības robeţpārbauţu un patvēruma 

pieprasīšanas jomā robeţšķērsošanas 

vietās. 

Personu profilēšanas, intervēšanas un 

identificēšanas metodikas. 

Personu, transportlīdzekļu un priekšmetu 

identificēšanas un aizturēšanas kārtība. 

Robeţkontroles un robeţpārejas 

punkta dienestu darba organizācija 3 

KP. 
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Personu pārmeklēšanas, apskates un 

aizturēšanas metodes un taktika. 

Robeţsargu norīkojumu plānošana 

robeţšķērsošanas vietās. 

Tehnisko līdzekļu izmantošanas iespējas 

robeţpārbauţu informācijas iegūšanā, 

apstrādē, uzglabāšanā un lietošana. 

Patvēruma procedūru robeţšķērsošanas 

vietās. 

Robeţkontroles un imigrācijas kontroles 

dienesta organizācija. 

Eiropas Savienības tiesību akti imigrācijas 

kontroles jomā. 

Imigrācijas kontrolē izmantojamās 

informācijas sistēmas, izmantošanas 

iespējas un lietošanas nosacījumi. 

Ārzemnieku profilēšanas, intervēšanas un 

identificēšanas metodikas. 

Ārzemnieku pārmeklēšanas, apskates un 

aizturēšanas metodes un taktika. 

Rīcība ārkārtas situācijās imigrācijas 

kontroles jomā. 

Robeţsargu norīkojumu plānošana 

imigrācijas kontrolē. 

Patvēruma procedūra. 

Dienesta un procesuālo dokumentu 

noformēšanas kārtība. 

Struktūrvienību, kas veic imigrācijas 

kontroli, darbības organizācija. 

Normatīvo aktu prasības robeţpārbaudes, 

robeţuzraudzības, imigrācijas kontroles un 

patvēruma jomā. 

Robeţsardzes dienests un imigrācijas 

kontrole 3 KP. 

Likumpārkāpumu novēršana 1 KP. 

Policijas tiesības 1 KP. 

Muitas tiesības 1 KP. 

 

 

Saskarsmes psiholoģija. 

Psiholoģisko tipu raksturīgākās īpašības. 

Pārkāpēju uzvedības īpatnību ārējās 

pazīmes. 

Didaktikas pamatprincipi. 

Publiskās runas pamati un tehnika. 

Robeţsardzes psiholoģija un 

pedagoģija 3 KP. 

 

Pasaules valstu ekonomiskās un sociālās 

ģeogrāfijas pamati. 

Ekonomiskā ģeogrāfija 1 KP. 

 

Fiziskās sagatavotības prasības. Profesionālā fiziskā sagatavošana 2 

KP. 

Pirmās palīdzība. Pirmā palīdzība 1 KP. 
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Profesionālās ētikas un uzvedības normas. 

Sabiedrības kultūras normas. 

Valsts robeţsardzes amatpersonas un 

darbinieka Ētikas kodekss. 

Profesionālā ētika 1 KP. 

Militārā taktika kājnieku vada komandiera 

līmenī. 

Ierindas noteikumi. 

Robeţas aizsardzības taktika 1 KP. 

Patrulēšana 3 KP. 

Krimināltiesības. Krimināltiesības 3 KP. 

Kriminālprocess tiesības Kriminālprocesa tiesības 3 KP. 

Kriminālistikas taktiskās metodes un 

tehniskie paľēmieni noziedzīgo 

nodarījumu atklāšanai un izmeklēšanai.  

Kriminālistika 3 KP. 

Bruľojuma aprites kārtība Valsts 

robeţsardzē. 

Šaušanas nodarbību organizēšana. 

Šaujamieroču uzbūve un darbības principi. 

Ieroču tiesības un šaušana/ nešaušana 

2 KP. 

Valsts robeţsardzē izmantojamo 

informācijas sistēmu raksturojums, 

izmantošanas iespējas un lietošanas 

nosacījumi. 

Tehnisko līdzekļu izmantošanas iespējas 

informācijas iegūšanā, apstrādē, 

uzglabāšanā un lietošanā. 

Informācijas sistēmas un informācijas 

drošība 3 KP. 

Cilvēktiesības.  Cilvēktiesību pamati 1 KP. 

Personāla vadība, darba plānošanas un 

organizēšanas principi.  

Dienesta gaitu reglamentējošie normatīvie 

akti. 

Personāla vadība un dienesta gaitas 

reglamentējošie tiesību akti 1 KP. 

Svešvaloda.  Svešvalodas (angļu vai vācu) 

profesionālā terminoloģija. 

Ekonomikas teorijas pamati. 

Saimniecisko procesu organizēšana un 

vadīšana. 

Lietvedība. 

Modulis uzľēmējdarbības profesionālo 

kompetenču veidošanai 6 KP. 

Darba un sociālās tiesības. 

Darba tiesiskās attiecības. 

Darba aizsardzība, ugunsdrošības 

noteikumi. 

Civilās aizsardzības pamati. 

Rīcība ārkārtas situācijās, izľēmuma 

stāvoklī un kara laikā. 

Darba tiesības, aizsardzība un drošība 

2 KP. 

Civilā aizsardzība un ugunsdrošība  

2 KP. 
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PENITENCIĀRAJS DARBA SPECIALIZĀCIJAS VIRZIENS 

Nepieciešamās zināšanas, ko nosaka profesionālās 

izglītības profesijas standarts 

Atbilstošie studiju kursi un to apjoms, kuros 

studenti gūst nepieciešamās zināšanas 

Valsts un tiesību teorijas pamati. 

 

 

 

Publiskās varas organizācija  

Latvijā 2 KP. 

Pašvaldību tiesību pamati 1 KP. 

Bērnu tiesību aizsardzība 2 KP. 

Administratīvās tiesības un 

administratīvais process 3 KP. 

Administratīvais pārkāpums un 

administratīvais soda process 2 KP. 

Vides aizsardzība 1 KP. 

Cilvēktiesību pamati 1 KP. 

Tiesu varas institūciju tiesības. Publiskās varas organizācija  

Latvijā 2 KP. 

Ievads civiltiesībās. Ievads civiltiesībās 1 KP. 
 

Kriminālsodu izpildes tiesības. Kriminālsodu izpildes tiesības 3 KP. 

 

Brīvības atľemšanas soda izpilde. Brīvības atľemšanas soda izpilde 3 

KP. 

Penitenciārā pedagoģija. 
Penitenciārā pedagoģija 1 KP. 

Cietumu apsardze. Cietuma apsardze 3 KP. 

Patrulēšana 3 KP. 

Profesionālā fiziskā sagatavotība. Profesionālā fiziskā sagatavošana 2 

KP. 

Pirmās palīdzības sniegšana.  Pirmā palīdzība 1 KP. 

Profesionālā ētika. Profesionālā ētika 1 KP. 

Probācijas dienesta sistēma un 

postpenitenciārā palīdzība. 

Probācijas dienests 1 KP. 

Darbs ar personālu un vadības mācība. Personāla vadība un dienesta gaitas 

reglamentējošie tiesību akti 1 KP. 

Penitenciārā psiholoģija Penitenciārā psiholoģija 3 KP. 

Krimināltiesības.  Krimināltiesības 3 KP. 

Kriminālprocess. Kriminālprocesa tiesības 3 KP. 
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Kriminālistika:  

• taktika,  

• tehnika,  

• metodika.  

Kriminālistika 3 KP. 

Civilā aizsardzība. Civilā aizsardzība un ugunsdrošība  

2 KP. 

Ieroču lietošana. Ieroču tiesības un šaušana/ nešaušana  

2 KP. 

Datorzinību pamati. Informācijas sistēmas un informācijas 

drošība 3 KP. 

Tiesu medicīna.  Tiesu medicīna un psihiatrija 1 KP. 

Tiesu psihiatrija. Tiesu medicīna un psihiatrija 1 KP. 

Kriminoloģija. Kriminoloģija 1 KP. 

Likumpārkāpumu novēršana 1 KP. 

Dienesta gaitu reglamentējošie tiesību akti. Personāla vadība un dienesta gaitas 

reglamentējošie tiesību akti 1 KP. 

Svešvaloda.  Svešvalodas (angļu vai vācu) 

profesionālā terminoloģija 3 KP. 

Eiropas cietumu noteikumi. Kriminālsodu izpildes tiesības 3 KP. 

Lietvedība brīvības atľemšanas vietās. Modulis uzľēmējdarbības profesionālo 

kompetenču veidošanai 6 KP. 

Finansiālās darbības pamati. Modulis uzľēmējdarbības profesionālo 

kompetenču veidošanai 6 KP. 

Darba aizsardzība. Darba tiesības, aizsardzība un drošība  

2 KP. 

Darba tiesības. Darba tiesības, aizsardzība un drošība  

2 KP. 
 

ORGANIZĀCIJU DROŠĪBAS SPECIALIZĀCIJAS VIRZIENS 

 
Nepieciešamās zināšanas, ko nosaka profesionālās 

izglītības profesijas standarts 

Atbilstošie studiju kursi un to apjoms, kuros 

studenti gūst nepieciešamās zināšanas 

Tiesību teorijas pamati. 

 

Cilvēktiesību pamati 1 KP. 

Pašvaldību tiesību pamati 1 KP. 

Administratīvās tiesības un 

administratīvais process 3 KP. 

Ievads civiltiesībās 1 KP. 

Krimināltiesības 3 KP. 
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Administratīvais process. Administratīvās tiesības un 

administratīvais process 3 KP. 

Administratīvais pārkāpums un 

administratīvais soda process 2 KP. 

Administratīvās tiesības. 

 

Administratīvās tiesības un 

administratīvais process 3 KP. 

Administratīvais pārkāpums un 

administratīvais soda process 2 KP. 

Civiltiesības. Vispārīgā daļa. Ievads civiltiesībās 1 KP. 

Tiesību aizsardzības iestādes. Publiskās varas organizācija  

Latvijā 2 KP. 

Administratīvās tiesības un 

administratīvais process 3 KP. 

Civiltiesības. Lietu tiesības. Civiltiesības. Lietu tiesības. 3 KP. 

Apdrošināšanas riski 1 KP. 

 

Apsardzes un detektīvdarbības tiesības. 

Apsardzes un detektīvdarbības tiesības 

3 KP. 

Bērnu tiesību aizsardzība 2 KP. 

Vides aizsardzība 1 KP. 

Drošības teorija. Drošības teorija un organizācijas 

drošības pamati 3 KP. 

Organizāciju drošības pamati. Drošības teorija un organizācijas 

drošības pamati 3 KP. 

Patrulēšana 3 KP. 

Apsardzes taktika 1 KP. 

Materiālo vērtību pavadīšana  

un stacionāro objektu apsardze 3 KP. 

Drošības tehniskie un sakaru līdzekļi  

1 KP. 

Likumpārkāpumu novēršana 1 KP. 

Fizisko personu drošības pamati. Fizisko personu drošības pamati 1 KP. 

Izziľas darbība. Krimināltiesības 3 KP. 

Kriminālprocesa tiesības 3 KP. 

Kriminālistika 3 KP. 

Pašaizsardzība. Profesionālā fiziskā sagatavošana 2 

KP. 

Pirmās palīdzības sniegšana. Pirmā palīdzība 1 KP. 

Profesionālā ētika. Profesionālā ētika 1 KP. 

Krimināltiesības. Krimināltiesības 3 KP. 
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Kriminālprocess. Kriminālprocesa tiesības 3 KP. 

Šaušana. Ieroču tiesības un šaušana/ nešaušana 

2 KP. 

Datortehnoloģijas. 

Datorizētā lietvedība. 

Informācijas aizsardzības pamati. 

Informācijas sistēmas un informācijas 

drošība 3 KP. 

Svešvaloda.  Svešvalodas (angļu vai vācu) 

profesionālā terminoloģija. 

Tautsaimniecība. 

Uzľēmējdarbības ekonomika. 

Saskarsmes psiholoģija. 

Menedţments. 

Modulis uzľēmējdarbības profesionālo 

kompetenču veidošanai 6 KP. 

Darba tiesības, aizsardzība, drošība. Darba tiesības, aizsardzība un drošība 

2 KP. 

Civilā aizsardzība un ugunsdrošība 2 

KP 
 

4.3. Absolventu un darba devēju aptaujas. Programmas beidzēju 

nodarbinātība 

Latvijas Drošības biznesa asociācija, Daugavpils pilsētas pašvaldības policija, Daugavgrīvas 

cietums un Valsts policijas Latgales reģiona pārvalde atsauksmēs par studiju programmu norāda, 

ka DU pirmā līmeľa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas ‖Civilā drošība un 

aizsardzība‖ studentu statuss ir līdzvērtīgs gan darba tirgū, gan izglītības turpināšanai, jo 

izglītības programmu izveides un īstenošanas nosacījumi DU ir vienoti. Pirmā līmeľa 

profesionālās augstākās izglītības studiju programma ‖Civilā drošība un aizsardzība‖ ir labs 

starpposms starp vidējo un profesionālo augstāko izglītību. Darba tirgum īsākā laika posmā 

sagatavo profesionālus darbiniekus. Darba tirgus prognozes tuvākajai nākotnei liecina - aizvien 

vairāk būs pieprasīti darbinieki ar augstāko profesionālo izglītību, jo darbavietu, kur būs 

nepieciešamas vienkāršas prasmes, kļūs aizvien mazāk. Studenti izvēlas studēt augstskolā, paši 

sedzot mācību izdevumus un nepretendējot uz valsts budţeta vietām, tādējādi būtiski ietaupot 

valsts finansējumu, kā arī viľiem ir nodrošināta iespēja studēt tuvāk dzīvesvietai.   

Darba devēji (Valsts Policijas Latgales reģiona pārvalde, Latvijas Drošības biznesa asociācija, 

Latvijas Rebublikas ieslodzījumu vietu pārvalde Daugavgrīvas cietums, Daugavpils pilsētas 

domes Daugavpils pilsētas pašvaldības policija) uzskata, ka DU pirmā līmeľa profesionālās 

augstākās izglītības studiju programmas ‖Civilā drošība un aizsardzība‖ absolventiem būs 

konkurētspēja darba tirgū, jo uz to norāda viľu sekmīga prakse, kā arī nodrošinājums ar darba 

vietām reģionā. DU pirmā līmeľa profesionālās augstākās izglītības studiju programma ‖Civilā 

drošība un aizsardzība‖ atbilsts darba tirgus prasībām.  

Darba devēji iesaka atbalstīt šīs programmas realizāciju DU (9. pielikums). 
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Studiju programmā DU absolventu nav.  

5. STUDIJU REZULTĀTU UN PROGRAMMAS SATURA 

SALĪDZINĀJUMS AR LĪDZĪGĀM STUDIJU PROGRAMMĀM LATVIJĀ 

UN EIROPAS SAVIENĪBAS VALSTĪS 

 

Salīdzinājums ar Latvijas augstskolu radniecīgajām studiju programmām 

Citās Latvijas augstskolās nav radniecīgu studiju programmu. Šī studiju programma pagaidām ir 

vienīgā Latvijas augstskolās. Radniecīga studiju programma ir bijušās Latvijas Policijas 

akadēmijas pirmā līmeľa profesionālās augstākās izglītības studiju programma „Civilā drošība 

un aizsardzība‖ LPA tika akreditēta 2006.gada 25.oktobrī, pamatojoties uz Akreditācijas 

komisijas 2006.gada 25.oktobra lēmumu Nr.1076 un Akreditācijas komisijas 2009.gada 20. 

maija sēdes protokola Nr. 251 (programmai izsniegta akreditācijas lapa Nr.008-1676, studiju 

programma akreditēta līdz 2012.gada 31.decembrim ar tiesībām piešķirt kvalifikāciju – 

speciālista policijas darbā, speciālista robeţsardzes darbā, speciālista penitenciārajā darbā vai 

speciālista organizāciju drošībā).  

  

Salīdzinājums ar Eiropas Savienības valstu augstskolu radniecīgām studiju 

programmām 

Vadoties pēc publiski pieejamās informācija augstākās izglītības iestādes, kuras īsteno policijas 

(robeţsardzes, penitenciārās) profesionālās izglītības studiju programmas var iedalīt:  

 pēc studiju programmu satura nosacīti: studiju programmas ar juridiskās zinātnes studiju 

kursu absolūto vairākumu (pamatā bijušās sociālistiskās tiesību saimes valstis);  

 studiju programmas ar policijas (robeţsardzes, penitenciārā) darba profesionālo (ne 

juridisko) studiju kursu absolūto vairākumu. 

 

Vienveidības policijas (robeţsardzes, penitenciārajām) profesionālajam studiju programmu 

saturam Eiropas Savienības valstīs pagaidām nepastāv tāpēc, ka:  

1) nav vienveidības vidējās izglītības mācību programmu apjomā un saturā;  

2) valstīs ir daţādas policijas (robeţsardzes, penitenciārās) sistēmas (gan institūciju skaita 

ziľā, gan iestāţu centralizācijas vai decentralizācijas pakāpē, gan izpildvaras un tiesu varas 

organizācijas jomā, gan demokrātijas izpratnē, kura cieši saistīta ar valsts vēsturisko attīstību);  

3) darbības mērķu vienāda izpratne Eiropā sāka veidoties tikai 21.gs.;  

4) pastāv ļoti atšķirīga politiskā pieeja policijas (robeţsardzes, penitenciārā) personāla 

izglītības izpratnei un ir arī būtiskas atšķirības tās kvalitātē. 
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Eiropas Savienības valstis ir uzsākušas policijas (robeţsardzes, penitenciāro iestāţu) ierēdľu 

profesionālās izglītības nostādľu izstrādi, lai veidotu Eiropā brīvības, drošības un taisnīguma 

telpu: tam nepieciešams veikt arī šo iestāţu pārveidošanu un nepārtrauktu attīstību, policijai 

(robeţsardzei, ieslodzījuma vietām) jākļūst arvien efektīvākai, kvalificētākai un demokrātiskākai. 

Piemēram, tiek uzskatīts, policijas ierēdľu apmācībai: 

 jābūt vērstai uz mērķi, lai veicinātu katra darbinieka spējas neatkarīgi izmantot savu 

intelektuālo kapacitāti un iegūt personīgu autonomiju institūciju ietvaros, nodrošinot 

maksimālu savas atbildības spēju attīstību studiju procesā; 

 studējošajiem jāveido ne tikai zināšanas un prasmes, bet arī spējas kritiski analizēt 

zināšanas; 

 daļai studiju jābūt veltītai ikdienas policijas darba izvērtēšanai, lai panāktu teorijas un 

prakses saskaľu, teorētiskās bāzes turpmāku attīstību un praktiskā darba uzlabošanu 

(apmācība nav jāreducē tikai uz prakses apstiprināšanu); 

 policijai nav jābūt formālam instrumentam valdības rokās, bet profesionālai 

organizācijai, kura funkcionē tiesību normu ietvaros, paturot ierobeţotā veidā 

profesionālo autonomiju, rīcības brīvības pilnvaras un ar to saistīto atbildību 

(orientēta uz sabiedrības interešu īstenošanu); 

 godīgums pret rezultātu (sabiedrības drošība un kriminālnoziedznieku vajāšana) – 

rezultātiem nav jābūt sasniegtiem par katru cenu, jo ētiskajām vērtībām jābūt kā 

vadošajam principam policijas darbībā; 

 nevis akla pakļaušanās pavēlēm, bet radoša un oriģināla pieeja problēmu 

risinājumiem – policijas ierēdľiem jābūt pietiekošai darba kultūrai, lai vienmēr 

izvēlētos drošāko rīcību un darbotos, izvēloties progresīvas pieejas, un, ja 

nepieciešams, uzľemoties risku; 

 jāievēro, ka policijas ierēdľu profesionālā apmācība virzās uz kompetences attīstību, 

kvalitātes paaugstināšanu un policijas vērtību sistēmas izveidi demokrātiskā valstī; 

 jāveido optimāla mijiedarbība starp policijas izglītības saturu (policijas zinātne – 

profesijas kvalifikācija un pētniecības darbs) un formu (didaktiska koncepcija 

saskaľotai sākotnējai un turpmākajai izglītībai). 

 

Salīdzinot Lietuvas Mikolas Romeris universitātes Kauľas policijas fakultātes, Somijas 

Nacionālā Policijas skolas (Tamperē), Skotu Policijas koledţas, Zviedrijas Nacionālās Policijas 

koledţas, Somijas Aizsardzības akadēmijas, Somijas Robeţsargu skolas (Espoo), Skotijas 

penitenciārās skolas un citu ārvalstu izglītības iestāţu studiju programmas un mācību plānus. Var 

izdarīt secinājumus, ka šajās izglītības iestādēs tiek sagatavoti speciālisti darbam civilās drošības 

un aizsardzības jomā, līmenī, kurš pamatā atbilst Latvijas pirmā līmeľa profesionālās augstākās 

izglītības studiju programmas sagatavoto speciālistu 4. profesionālas kvalifikācijas līmenim.  

 

Apskatot robeţsardzes profesionālās sagatavošanas studiju programmas, redzams, ka vairākās 

valstīs robeţsardzes studiju programmas ietver arī profesionālo militāro sagatavošanu (Somijā, 

Igaunija). Savukārt Lietuvā robeţsardzes virsnieku profesionālo sagatavošanu veic Lietuvas 

Mikolas Romeris universitātes Kauľas fakultāte, kuras realizētā programma orientēta uz tiesību 

zinātnēm.   
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Daţās Eiropas Savienības dalībvalstīs policijas (robeţsardzes) darbinieku apmācības un 

izglītības sistēma mainās, virzoties pretī Boloľas procesa rekomendāciju pieľemšanai. Policijas 

(robeţsardzes) apmācība ietver procesu, kurā iegūst zināšanas, apgūst prasmes un iemaľas, lai 

varētu veikt specifiskus profesionālos uzdevumus. Policijas (robeţsardzes) izglītības mērķis ir 

zināšanas, prasmes un domāšanas veids, bet to māca, vairāk attīstot domāšanu, izpratni, tas ir 

vairāk vērst uz problēmu risināšanu un analīzi.  

 

Policijā (robeţsardzē) domas dalās par attieksmi pret turpmākās attīstības risinājumiem. Daţi 

uzskata, ka būtu jānošķir policijas (robeţsardzes) apmācība no policijas (robeţsardzes) izglītības, 

sakot, ka pētnieciskais darbs var brīvi attīstīties tikai, ja to veic neatkarīgos zinātniski 

pētnieciskajos institūtos. Citi aizstāv viedokli, ka jāintegrē apmācība un izglītība, pārveidojot 

Policijas akadēmijas par akreditētiem akadēmiskiem institūtiem augstskolu (universitātes) 

sistēmā, tādā veidā padarot pozitīvo ietekmi, ko pētījumi un augstākā izglītība atstāj uz policijas 

(robeţsardzes), iespējami lielāku.  

 

DU īstenojamā pirmā līmeľa profesionālās augstākās izglītības studiju programma „Civilā 

drošība un aizsardzība‖ ir mūsdienīga, veidota atbilstoši profesiju standartiem. Studiju 

programmas mērķi ir orientēti uz kvalificētu speciālistu sagatavošanu un attīstību. Studiju 

programmas nākotnes vīzija tiek īstenota, ľemot vērā studējošo, darba devēju, profesionālo 

organizāciju viedokļi un reģionālās intereses.  

6. PROGRAMMAS PRAKTISKĀ ĪSTENOŠANA 

6.1. Izmantotās studiju metodes un formas 

 

Studiju metodes ir vērstas uz studentu patstāvīgas, kritiskas un radošas domāšanas iemaľu 

izstrādi. Tām jāveicina studentu komunikācijas prasmes, spēju darboties grupās, pārvarēt 

konfliktus, būt pārliecinātiem, būt ieturētiem pret likumpārkāpējiem, stingri ievērot izvirzītās 

prasības. Jāattīsta patriotisms, humānisma idejas, cilvēktiesību ievērošana, godīgums, zināšanu 

radoša izmantošana, vēlme pilnveidoties, patstāvība dienesta uzdevumu risināšanā. Vadošās 

mācību metodes ir: problēmu situāciju analīze un risināšana, darbs mazās grupās, lomu spēles, 

mācību testi un vingrinājumi, referātu aizstāvēšana. Studiju programmas praktiskā realizācija 

notiek atbilstoši studiju programmas darba plānam, studiju kursu aprakstiem un studiju gada 

studiju procesa grafikam, izmantojot daţādas studiju formas un metodes. Katram studiju kursam 

ir noteikts vadošais docētājs, kurš izstrādā un pilnveido docējamo studiju kursu. 
 

Studiju programmas apguve balstās uz lekcijām, semināriem, praktiskajām nodarbībām, 

moduļapmācību un studenta patstāvīgo darbu ar literatūru un tiesību aktiem, kā arī mācību praksi 

ārpus izglītības iestādes, sagatavošana un prezentācija, mācību pētījumu veikšana, diskusijas, 

individuālo un grupu projektu (kvalifikācijas darba) izstrāde.  
 

Praktiskās nodarbības plaši tiek izmantotas tajos studiju kursos, kuru specifika prasa izstrādāt 

noteiktu praktisko iemaľu kopumu. Tādēļ, praktiskā darba metodes, galvenokārt tiek izmantotas 

nozares studiju kursos. Patstāvīgo darbu, grupu darbu, referātu, prakses darbu noformēšana un 

aizstāvēšanas prezentēšana notiek izmantojot jaunākās informātikas tehnoloģijas. Studiju 

programmas mācību formas un metodes ir atbilstošas studiju programmas mērķu sasniegšanai.  
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Īpaša uzmanība tiek pievērsta studenta patstāvīgajam darbam, literatūras un tiesību aktu analīzei 

un kopsavilkumu rakstīšanai, praktisko, profesionālo iemaľu apgūšanai. Pasniedzējam, studenta 

patstāvīgā darba procesā, ir organizatora, konsultanta un eksperta funkcijas. Studējošie papildus 

studiju programmas studiju kursiem ―Profesionālā fiziskā sagatavošana‖, ―Ieroču tiesības un 

šaušana/nešaušana‖ patstāvīgi gatavojas, lai izpildītu dienesta fiziskās un speciālās sagatavošanas 

normatīvus. 

 

6.2. Prakse 

 

Mācību prakse, kā studiju programmas daļa, tiek organizēta studiju procesa grafika noteiktajos 

termiľos, atbilstoši Ministru kabineta (2000.gada 15.augusta noteikumi Nr. 276) noteiktajai 

mācību prakses organizēšanas kārtībai. Lai nostiprinātu studentu zināšanas, kā arī pilnveidotu 

viľa profesionālās prasmes, atbilstoši konkrētās profesijas standarta prasībām, prakse tiek 

organizēta tiesību aizsardzības iestādēs un organizācijās. Sadarbībā ar darba devējiem, izstrādāta 

prakse programma. Prakses programmās norādīts prakses laiks, atbilstoši profesijas standartam 

veicamie uzdevumi, prakses vērtēšanas nosacījumi. Ar darba devēju atbalstu prakse tiek plānota 

tā, lai studentam prakses iziešanas vietā būtu iespēja izpildīt visas prakses programmas prasības.  

Prakse tiek īsteno saskaľā ar prakses līgumu, kuru DU slēdz ar darba devēju par prakses vietas 

nodrošināšanu. Prakses līgumā ietver prakses mērķi, uzdevumus, prakses norises plānojumu, 

prakses sasniegumu vērtēšanas kārtību, kā arī pušu pienākumus un atbildību. Nosakot prakses 

mērķus un uzdevumus, prakses saturā iekļauj arī studējošā iepazīšanos ar attiecīgās prakses 

organizācijas pārvaldes struktūru un darbības principiem. Prakses mērķu un uzdevumu 

noteikšanā, kā arī prakses izvērtējumā piedalās to organizāciju pārstāvji, ar kuriem noslēgts 

līgums par prakses īstenošanu. DU noteiktu prakses daļu īstenot studiju sākuma posmā, lai 

veidotu un nostiprinātu studējošo priekšstatu par apgūstamo profesiju. 

Prakse ir saistīta un saturiski atbilst teorētiskai daļai, studiju programmā ir iekļauta profesionālo 

iemaľu apgūšana ( 5 pielikumu). 

 

6.3. Vērtēšanas sistēma 

 

Vērtēšanas pamatprincipi ir šādi:  

1. pozitīvo sasniegumu summēšanas princips — iegūtā izglītība tiek vērtēta, 

summējot pozitīvos sasniegumus;  

2. vērtējuma obligātuma princips — nepieciešams iegūt pozitīvu vērtējumu par 

programmu pamatdaļās ietvertā obligātā satura apguvi; 

3.  prasību atklātības un skaidrības princips — atbilstoši izvirzītajiem programmu 

mērķiem un uzdevumiem, kā arī studiju kursu mērķiem un uzdevumiem ir 

noteikts pamatprasību kopums iegūtās izglītības vērtēšanai; 

4. vērtēšanā izmantoto pārbaudes veidu daţādības princips — programmas apguves 

vērtēšanā izmanto daţādus pārbaudes veidus; 

5.  vērtējuma atbilstības princips — pārbaudes darbā tiek dota iespēja apliecināt 

analītiskās un radošās spējas, zināšanas, prasmes un iemaľas visiem apguves 

līmeľiem atbilstošos uzdevumos un situācijās. Pārbaudēs iekļaujamais satura 
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apjoms atbilst studiju programmā noteiktajam saturam un profesiju standartā 

noteiktajām prasmju un zināšanu prasībām. 

 

Programmas apguves vērtēšanas pamatformas ir eksāmens un ieskaite. Minimālais studiju kursa 

apjoms, lai organizētu eksāmenu, ir divi kredītpunkti. 

 

Eksāmenā programmas apguve tiek vērtēta 10 ballu skalā:  

1. ļoti augsts apguves līmenis (10 — "izcili", 9 — "teicami");  

2. augsts apguves līmenis (8 — "ļoti labi", 7 — "labi");  

3. vidējs apguves līmenis (6 — "gandrīz labi", 5 — "viduvēji", 4 — "gandrīz 

viduvēji");  

4. zems apguves līmenis (3 — "vāji", 2 — "ļoti vāji", 1 — "ļoti, ļoti vāji"). 

 

Ieskaitē studiju kursa apguves līmeľa un prakses sasniegumu vērtējums ir "ieskaitīts" vai 

"neieskaitīts", vai arī vērtējums 10 ballu skalā. 

 

Par katru apgūto studiju kursu un praksi ieskaita kredītpunktus, ja saľemts vērtējums "ieskaitīts" 

vai 10 ballu skalā tas nav bijis mazāks par 4 — "gandrīz viduvēji".  

 

Studiju kursu obligātajā saturā ir iekļauts modulis uzľēmējdarbības profesionālo kompetenču 

veidošanai (uzľēmumu organizācija un dibināšana, vadīšanas metodes, projektu izstrādes un 

vadīšanas pamati, lietvedības un finanšu uzskaites sistēma, zināšanas par sociālā dialoga 

veidošanu sabiedrībā un darba tiesisko attiecību regulējošajiem normatīvajiem aktiem). Moduli 

īsteno pārsvarā ar kompetenču treniľa, lietišķo spēļu un līdzīgām praktiskām pasniegšanas 

metodēm. Modulis iekļauts programmās sešu kredītpunktu apjomā. Noslēdzot studiju moduļa 

apguvi, jākārto eksāmens.  

 

Par semināriem un praktiskajām nodarbībām (laboratorijas darbiem) tiek kārtotas ieskaites 

studiju kursu aprakstos noteiktajā kārtībā. Studentiem studiju kursu aprakstu ietvaros studiju 

kursa vadošais docētājs var noteikt rakstveida referātus (apjoms 10-12 lpp.) un kontroldarbus 

patstāvīgā darba ietvaros. Studējošajiem katrā studiju kursā ar apjomu viens kredītpunkts var 

noteikt vienu tādu referātu vai kontroldarbu, bet ar darba apjomu divi, trīs vai vairāk kredītpunkti 

– attiecīgi vienu referātu un vienu vai vairākus kontroldarbus atkarībā no studiju kursa apjoma. 

Referāta izpildei tiek atvēlētas vismaz 8 akadēmiskās stundas un viena kontroldarba izpildei – 

vismaz četras akadēmiskās stundas studenta patstāvīgā darba laika. Kontroldarbi var tikt noteikti 

kā kontakta nodarbību ietvaros (atvēlot tiem no vienas līdz sešām akadēmiskajām stundām), tā 

arī pastāvīgā darba laikā (atvēlot katram kontroldarbam vismaz četras akadēmiskās stundas).  

 

Prakse tiek vērtēta kā studiju kursa ieskaite. Kredītpunktus ieskaita par katru apgūto studiju 

kursu un praksi, ja saľemts vērtējums ―ieskaitīts‖ vai 10 ballu skalā tas nav bijis mazāks par 4 

(gandrīz viduvēji). Ieskaiti un eksāmenu pieľem studiju kursa vadošais docētājs vai cits docētājs 

pēc studiju kursa vadošā docētāja vai katedras vadītāja norādījuma. Referātu students aizstāv 

studiju kursa seminārā vai citā nodarbībā studiju kursa ietvaros.  

 

Programmas apguves beigās kārtojams valsts noslēguma pārbaudījums — kvalifikācijas 

eksāmens, kurš tiek vērtēts 10 ballu skalā un kura sastāvdaļa ir kvalifikācijas darba aizstāvēšana. 
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Valsts noslēguma pārbaudījumu komisijas sastāvā ir komisijas vadītājs un vismaz četri komisijas 

locekļi. Komisijas vadītājs un vismaz puse no komisijas sastāva ir nozares profesionālo 

organizāciju vai darba devēju pārstāvji. 

 

Kvalifikācijas darba apjoms (30 – 40 lpp. apjoma neskaitot izmantoto avotu sarakstu un 

pielikumus). 

 

Diplomu par pirmā līmeľa profesionālo augstāko izglītību, kas apliecina arī iegūto ceturto 

profesionālās kvalifikācijas līmeni, saľem izglītojamais, kurš apguvis programmu un nokārtojis 

kvalifikācijas eksāmenu, iegūstot tajā vērtējumu, kas nav mazāks par 4 - "gandrīz viduvēji" 

7. STUDĒJOŠIE 
 

7.1. Studējošo skaits programmā 

 

Pirmā līmeľa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā ‖Civilā drošība un 

aizsardzība‖ studē 44 studenti. 

Studējošo skaits 

Specializācijas Studentu skaits pa 

studiju gadiem 

Kopā 

mācās 

T.sk.par 

maksu 

Absolventu 

skaits 

Eksmatri-

kulēto 

skaits 
1. 2. 3. 

POLICIJAS 

DARBA 

SPECIALIZĀCIJA 

12 10 16 38 38 - - 

ROBEŢSARDZES 

DARBA 

SPECIALIZĀCIJA 

2 - - 2 2 - - 

PENITENCIĀRĀ 

DARBA 

SPECIALIZĀCIJAS 

4 - - 4 4 - - 

 

ORGANIZĀCIJU 

DROŠĪBAS 

SPECIALIZĀCIJA 

- - - - - - - 
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Pirmie absolventi studiju programmā plānoti 2012./2013. studiju gadā. 

7.2. Pirmajā studiju gadā imatrikulēto skaits 

 

Pirmā līmeľa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā ‖Civilā drošība un 

aizsardzība‖ pirmajā studiju gadā imatrikulēto 18 studenti. 

 

 

Specializācijas Studentu skaits  

pirmajā studiju 

gads 

Kopā 

mācās 

T.sk.par 

maksu 

Imatrikulēto  

skaits 

 

POLICIJAS 

DARBA 

SPECIALIZĀCIJA 

12 12 12 12 

ROBEŢSARDZES 

DARBA 

SPECIALIZĀCIJA 

2 2 2 2 

PENITENCIĀRĀ 

DARBA 

SPECIALIZĀCIJAS 

4 4 4 4 

 

ORGANIZĀCIJU 

DROŠĪBAS 

SPECIALIZĀCIJA 

- - - - 

 

7.3. Absolventu skaits 

 

Pirmā līmeľa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā ‖Civilā drošība un 

aizsardzība‖ DU absolventu nav. 

 



 33 

7.4. Studējošo aptauja un to analīze 

 

Studiju aptauja kurss: I 

Studiju kursa nosaukums 

1.1. Studiju 

kursa 

svarīgums 

1.2.Pasniegšana

s līmenis 

1.3.Izmaiņas  

kursa apjomā 

1. Profesionālā ētika 
4,20 4,40 

„+” –  29% 

„-„ –% 

„=” – 71% 

2. Cilvēktiesību pamati 
4,20 4,00 

„+” –  % 

„-„ –% 

„=” – 100% 

3. Vides aizsardzība 3,80 4,20 

„+” –  29% 

„-„ –% 

„=” – 71% 

4. Svešvalodas (angļu vai 

vācu) profesionālā 

terminoloģija  

4,40 4,20 

„+” –  71% 

„-„ –% 

„=” – 29% 

5. Pirmā palīdzība 4,60 4,60 

„+” –  20% 

„-„ –% 

„=” – 80% 

6. Civilā aizsardzība un 

ugunsdrošība 4,40 4,60 

„+” –  57% 

„-„ –% 

„=” – 43% 

7. Modulis 

uzľēmējdarbības 

profesionālo 

kompetenču 

veidošanai 

3,80 3,80 

„+” –  % 

„-„ – 14% 

„=” – 86% 

8. Informācijas sistēmas 

un informācijas 

drošība 

4,00 4,20 

„+” – 29% 

„-„ –% 

„=” – 71% 

9. Krimināltiesības 4,40 4,40 

„+” –  29% 

„-„ –% 

„=” – 71% 

10. Pašvaldību tiesību 

pamati 4,20 4,00 

„+” –  29% 

„-„ –% 

„=” – 71% 

11. Publiskās varas 

organizācija Latvijā 4,00 4,00 

„+” –  29% 

„-„ –% 

„=” – 71% 

12. Profesionālā fiziskā 

sagatavošana 4,40 4,40 

„+” –  43% 

„-„ –% 

„=” – 57% 

13. Kriminālprocesa 4,40 4,40 „+” –  29% 
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tiesības „-„ –% 

„=” – 71% 

14. Kriminālistika 
4,20 4,20 

„+” –  29% 

„-„ –% 

„=” – 71% 

 

 

 

Studiju aptauja kurss: II 

Studiju kursa nosaukums 

1.1. Studiju 

kursa 

svarīgums 

1.2.Pasniegšana

s līmenis 

1.3.Izmaiņas  

kursa apjomā 

1. Modulis 

uzľēmējdarbības 

profesionālo 

kompetenču 

veidošanai 

4,00 4,00 

„+” –  % 

„-„ – 33% 

„=” – 67% 

2. Civilā aizsardzība un 

ugunsdrošība 5,00 4,00 

„+” –  33% 

„-„ –% 

„=” – 67% 

3. Kriminālistika 
5,00 5,00 

„+” – 100% 

„-„ –% 

„=” –% 

4. Pašvaldību tiesību 

pamati 4,00 4,00 

„+” –  % 

„-„ –  33% 

„=” – 67% 

5. Profesionālā fiziskā 

sagatavošana 5,00 4,50 

„+” –  67% 

„-„ –% 

„=” – 33% 

6. Bērnu tiesību 

aizsardzība 5,00 4,50 

„+” – 67% 

„-„ –% 

„=” – 33% 

7. Likumpārkāpumu 

novēršana 5,00 4,50 

„+” – 67% 

„-„ –% 

„=” – 33% 

8. Publiskās varas 

organizācija Latvijā 4,00 4,50 

„+” –  33% 

„-„ –% 

„=” – 67% 

9. Svešvalodas (angļu 

vai vācu) profesionālā 

terminoloģija 

4,00 4,00 

„+” –  33% 

„-„ –% 

„=” – 67% 

10. Informācijas sistēmas 

un informācijas 

drošība 

5,00 4,50 

„+” – 67% 

„-„ –% 

„=” – 33% 

11. Administratīvais 5,00 4,50 „+” – 67% 
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pārkāpums un 

administratīvais soda 

process 

„-„ –% 

„=” – 33% 

12. Darba tiesības, 

aizsardzība un drošība 5,00 4,00 

„+” –  % 

„-„ –% 

„=” – 100% 

13. Kriminālprocesa 

tiesības 4,00 4,50 

„+” – 67% 

„-„ –% 

„=” – 33% 

14. Patrulēšana 
5,00 4,50 

„+” –  33% 

„-„ –% 

„=” – 67% 

 

 

2 Vai Jūs apmierina izvēlētā studiju 

programma kopumā? 

1. Pilnīgi apmierina 50% 

2. Pamatā apmierina 30% 

3. Daļēji apmierina 20% 

4. Neapmierina 

5. Pilnīgi neapmierina un es 

vēlos aiziet no universitātes 

    

3. Kā Jūs vērtējat studiju procesa 

nodrošinājumu ar mācību literatūru un 

metodiskajiem materiāliem? 

 

1. Pietiekams 90% 

2.  Nepietiekams 10% 

4. Vai Jūs studiju procesā izmantojat 

datortehniku? 

1. Jā, bieţi 80% 

2. Jā, bet reti. 20% 

3. Nē. Kāpēc? 

 

5. Vai Jūs studiju procesā izmantojat Internet? 1. Jā, bieţi 90% 

2. Jā, bet reti. 10% 
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3. Nē. 

 

    

6. Vai izvēles kursu piedāvājums ir pietiekams? 1. Jā 80% 

2. Nē 20% 

    

7. Vai studiju programmas nodrošinājums ar 

vieslektoriem ir pietiekams? 

1. Jā 89% 

2. Nē 11% 

    

8. Kā Jūs vērtējat sadarbību ar mācībspēkiem? 1. Apmierinoša 100% 

2. Neapmierinoša 

    

9  Kā Jūs vērtējat studiju programmas 

realizēšanu kopumā? 

1. Apmierinoši 100% 

2. Neapmierinoši 

3. Cita atbilde 

    

10 Kādi ir Jūsu priekšlikumi studiju 

programmas kvalitātes uzlabošanā? 

 

 

 

 

 

Analizējot studējošo aptaujas rezultātus var secināt, ka lielākā daļa studentu ir apmierināta ar 

studijām studiju programmā. Par pamatu tam tiek ľemts pietiekami augstais docētāju 

pasniegšanas līmenis, kā arī prasību līmenis pozitīva vērtējuma iegūšanai par studiju kursu 

apguvi. Studējošo viedoklis ir, ka programmas resursi atbilst studiju programmas izvirzītajiem 

mērķiem. Studiju programmas īstenošanas gaitā studējošiem ir nodrošināta individuāla pieeja un 

atgriezeniskā saite. Tiek nodrošināta palīdzība un akadēmiskā personāla konsultācijas 
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studējošiem, kā arī notiek starprezultātu pārbaude, lai studiju procesā nodrošinātu studiju 

programmas rezultātu sasniegšanu paredzētajā laikā un studēšanas motivācijas paaugstināšanu. 

 

 

7.5. Studējošo iesaistīšana pētnieciskajā darbā 

 

Studiju programma paredz studentu pētniecības darbu (referāti, kvalifikācijas darbu izstrādi u.c.). 

Studenti regulāri tiek uzaicināti uz semināriem un konferencēm, kurās piedalās studiju DU 

programmu studenti un pasniedzēji. DU SZF 2010. gadā tika organizēta Starptautiskā zinātniskā 

konference „Valsts un tiesību aktuālās problēmas.‖ Studenti SZF rīkotajā konferencē piedalījās 

kā klausītāji. 

7.6. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 

 
Studiju programmas darbības izvērtēšana notiek visu studiju gadu. Lai pārstāvētu studentu 

intereses lēmējinstitūcijās ir izveidota un aktīvi darbojas studentu pašpārvalde, kas deleģē 

pārstāvjus darbam DU Senātā, DU Studentu padomē, SZF fakultātes Domē. Studentiem ir 

iespējas iesniegt izskatīšanai Domē jebkuru, viľu interesi saistošu jautājumu, kā arī piedalīties 

diskusijās, jautājumu lemšanā. 

 

Studentiem tiek nodrošināta līdzdalība studiju kursa pilnveidē, novērtējot studiju kursu pēc 

vairākiem kritērijiem: studiju kursa saturs, studiju kursa norise, pārbaudes formas, docētāju 

attieksme pret studentiem.  

 

Studējošie piedalās studiju procesa pilnveidošanā trijos veidos: 

1) praktiskie darbi daţos studiju kursos, tiek veikti, balstoties uz studentu grupu darbības analīzi; 

2) studenti regulāri tiek uzaicināti uz semināriem un konferencēm, kurās piedalās studiju DU 

programmu studenti un pasniedzēji; 

3) studenti izstrādā kvalifikācijas darbus, analizējot reālo situāciju. 

 

8. AKADĒMISKĀ PERSONĀLA NOVĒRTĒJUMS 

8.1. Akadēmiskā personāla skaits 

 

Programmā iesaistīti 25 docētāji, no kuriem 23 pamatievēlēšanas vieta ir DU. Izmaiľas salīdzinot 

ar iepriekšējiem gadiem personālā nav notikušas. 
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8.2. Akadēmiskā personāla kvalifikācija (atbilstība Augstskolu likuma prasībām)  

 

 

 
Vārds, Uzvārds Amats Zin.grāds Studiju kursi 

Pamat-

ievēlēša-

nas vieta 

1. 
Zenons Indrikovs 

 

asociētais 

profesors

  

Dr.iur. 

 

Cilvēktiesību pamati 

DU Policijas tiesības 

Publiskās varas organizācija Latvijā 

2. Arvīds Ozerskis docents Dr.iur. Administratīvās tiesības un 

administratīvais process 

DU Bērnu tiesību aizsardzība 

Krimināltiesības 

Kriminālprocesa tiesības 

3. Ziedonis Rags profesors Dr.iur. Pašvaldību tiesību pamati DU 

4. Artūrs Gaveika 

 

lektors Mg.iur. 

 

Robeţas aizsardzības taktika 

 

Robeţsardzes dienests un imigrācijas 

kontrole 

Robeţkontroles un robeţpārejas punkta 

dienestu darba organizācija 

Muitas tiesības 

5. Irēna Kuľicka lektore Mg.biol. Pirmā palīdzība DU 

6. Aleksandrs 

Matvejevs 

 

docents 

 

 

Dr.iur. 

 

Policijas administratīvā darbība 

DU 

Personāla vadība un dienesta gaitas 

reglamentējošie tiesību akti 

Civilā aizsardzība un ugunsdrošība 

Policijas speciālā taktika 

Likumpārkāpumu novēršana 

Darba tiesības, aizsardzība un drošība 

Patrulēšana 

Administratīvais pārkāpums un 

administratīvais soda process 

Profesionālā ētika 

Ieroču tiesības un šaušana 

Satiksmes tiesības 

7. Vitolds Zahars 

 

profesors 

 

Dr.iur. 

 

Cietuma apsardze 
DU  

 
Kriminālsodu izpildes tiesības 

Brīvības atľemšanas soda izpilde  

Probācijas dienests 

8. Jurijs Mašošins docents Dr.iur. Kriminoloģija DU 
Kriminālistika  

9. Leonīds Makans docents Mg.iur. Materiālo vērtību pavadīšana un 

stacionāro objektu apsardze 

 Apsardzes taktika 

Ievads kriminālajā meklēšanā 

Apsardzes un detektīvdarbības tiesības 
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Drošības tehniskie un sakaru līdzekļi 

Drošības teorija un organizācijas drošības 

pamati 

10. Dainis Lazdāns lektors Mg. 

vid.plān. 

Vides aizsardzība DU 

11. Santa Vorone 

 

 

lektore 

 

Mg.psych 

 

Tiesu medicīna un tiesu psihiatrija DU 

12. Santa Rutkovska lektore Mg.geogr. Ekonomiskā ģeogrāfija DU 

13. Viesturs Stūrainis lektors Mg.oec. Apdrošināšanas riski DU 

14. Jānis Radionovs docents Dr.iur. Ievads civiltiesībās DU 

Civiltiesības. Lietu tiesības 

15. Tatjana Uzole docente Dr.psyh. Policijas psiholoģija DU 

16. Irēna Kokina asociētā 

profesore 

Dr.psyh. Robeţsardzes psiholoģija un pedagoģija DU 

17. Valērijs 

Makarevičs 

vadošais 

pētnieks 

Dr.psyh. Penitenciārā psiholoģija DU 

18. Sergejs Čapulis 

 

lektors 

 

Mg.paed. 

 

Profesionālā fiziskā sagatavošana DU 

Fizisko personu drošības pamati 

19. Jeļena Semeľeca lektore Mg.philol. Angļu valodas profesionālā terminoloģija DU 

20. Janīna Sergejeva lektore Mg.philol. Vācu valodas profesionālā terminoloģija DU 

21. Andris Vagalis lektors Mg. sc. 

comp. 

Informācijas sistēmas un informācijas 

drošība 

DU 

22. Lilija 

Gorbaceviča 

 

docente Dr.phil. Moduli uzľēmējdarbības profesionālo 

kompetenču veidošanai DU 

23. Janīna Stašāne docente Dr.oec. Moduli uzľēmējdarbības profesionālo 

kompetenču veidošanai 

DU 

24. Ludmila Paľina,  asistente Mg. oes.   Moduli uzľēmējdarbības profesionālo 

kompetenču veidošanai 
 

DU 

25. Oksana Ruţa asistente Mg.oec. 
Moduli uzľēmējdarbības profesionālo 

kompetenču veidošanai 
 

DU 
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Amats Skaits % 

Profesors 2        14 

Asociētais profesors  2        14 

Docents 8        22 

Lektors 10        29 

Asistents 2        14 

Vadošais pētnieks 1          7 

                                  

Kopā: 

25 100 

 

Zinātniskie un akadēmiskie 

grādi 

Skaits % 

Doktori  12 49 

Maģistri  13 51 

Kopā:  25 100 

 

 

8.3. Akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība un tā ietekme uz studiju 

darbu 

 

Studiju programmas realizācijā iesaistītā akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība tiek veikta 

šādos virzienos: Policijas tiesības, Krimināltiesības, Kriminālprocesuālās tiesības, Pašvaldību 

tiesības, Kriminālsodu izpildes tiesības, Kriminālistika un operatīvās darbības teorija, 

Civiltiesības. 

Tā kā docētāji regulāri veic pētniecisko darbu un referē ārzemju konferencēs, tad studiju kursu, 

kvalifikācijas darbu vadīšanā tiek ľemtas vērā aktuālas atbilstošu zinātnes virzienu attīstības 

tendencēm. 

Jāatzīmē, ka programmas realizācijā iesaistītie katedras docētāji ir izdevuši:  

7 monogrāfijas: 
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1. Matvejevs, A. Policijas darbības teorijas attīstības tendences. Monogrāfija, Rīga, SIA 

„Petrovskis un KO,‖ 327. lpp.; 

2. V.Zahars. Latvijas kriminālpolitika: retrospekcija un nākotnes vīzija, Daugavpils, Saule; 

3. V.Zahars. „Уголовно – исполнительное право: состояние и перспективы‖, mācību 

līdzeklis, Rīga, Holda; 

4. V.Zahars. ―Notiesātie – tauta tautā. Kriminālsodu izpildes problēmas‖. Rīga: Zvaigzne 

ABC; 

5. V.Zahars. „Kriminālsodus un to izpildi vērtējot‖. Rīga, Zvaigzne ABC; 

6. Rags Ziedonis. Vietējās pārvaldes organizācijas un darbības tiesiskais nodrošinājums 

ārvalstīs ("Ārvalstu pašvaldību tiesības" 1.d.) Latvijas Policijas akadēmija. 1. d. - Rīga : 

Latvijas Policijas akadēmija, 2004. - 285 lpp.; 

7. Rags Ziedonis. „Latvijas Republikas Pašvaldību tiesības‖ Latvijas Policijas akadēmija, 

2005. - 343 lpp.; 

6 mācību grāmatas: 

1. J.Mašošins, O.Arais, S.Silaraja. Mācību līdzeklis  ―Cilvēka funkcionālās pazīmes un to 

apraksta metodika‖ LPA,2006. 

2. J.Mašošins, T.Kovaļova.Civiltiesību vispārīgā daļa Uzdevumu krājums.- DU 

Daugavpils:Saule., ISBN - 9984-14-277-9 

3. Autoru grupa/prof.A.Kavalierisa vadībā. Kriminālistika.2.daļa. Kriminālistiskā taktika. 

Mācību grāmata. Ceturtais izdevums. ISBN 9984-655-92-X 

4. Autoru grupa/prof.A.Kavalierisa vadībā.Kriminālistika.2.daļa. Kriminālistiskā taktika. 

Mācību grāmata. Trešais izdevums ISBN 9984-655-62-8 

5. Z. Indrikovs Ievads studijās I : Ievads. Akadēmiskā un profesionālā augstākā izglītība. 

Rīga: Latvijas Policijas akadēmija, 2006. 124 lpp. 

6. V.Zahars. „Kriminālsodu izpildes tiesības. Vispārīgā daļa‖, mācību līdzeklis (atkārtots 

papildināts izdevums), Rīga, Zvaigzne ABC 

 

8.4. Akadēmiskā personāla atlases, atjaunošanas, apmācības un attīstības 

politika nākamajiem 6 gadiem 

 

Akadēmiskais personāls programmā tiek uzaicināts atbilstoši zinātniskajiem virzieniem un 

priekšmetiem. Mūsdienās ir ļoti svarīgi, lai akadēmiskais personāls nebūtu tikai šaurs sava 

priekšmeta docētājs, bet spējīgs darboties pētniecībā, studiju kursu izveidē un vadīšanā, projektos 
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un viľam būtu arī birokrātiskā kompetence. Programmā irpasniedzēji, kuri turpina studijas 

doktorantūrā (Ludmila Paľina, Artūrs Gaveika).  

Programmās realizēšanā iesaistītais personāls ir augsti kvalificēts un kompetents, lai nodrošinātu 

studējošajiem nepieciešamo pētniecības iemaľu, teorētisko zināšanu, prasmju un kompetenču 

ieguvi.  

DU tiek veicināta akadēmiskā personāla dalība starptautiskās konferencēs, kurās viľi iesniedz 

publikācijas konferences materiālos, tiek finansēti kursi un semināri docētāju zinātniskās un 

didaktiskās kompetences paaugstināšanai. DU regulāri notiek akadēmiskā personāla semināri 

pētījumu metodoloģijā un lekcijas par galvenajām atziľām pētniecības virzienos. DU rosina 

docētāju staţēšanos ES sadarbības augstskolās Socrates/Erasmus programmas ietvaros, 

darbošanos daţādos ESF izglītību veicinošos projektos.  

9. FINANSĒŠANAS AVOTI UN INFRASTRUKTŪRAS NODROŠINĀJUMS 

9.1. Finansēšanas avoti 

Studiju programmas izmaksas studijām nepilna laika klātienē nosaka atbilstoši spēkā esošajiem 

Ministru kabineta noteikumiem un DU Senāta lēmumu par maksas studiju apmēru.  

 

DU noteiktā studiju maksa programmā 

 

Studiju gadi 

Studiju maksa Ls/vienam  

studentam gadā 

Nepilna laika studijās 

1.k. 2.k. 3.k. 

2009./2010.  630 189 

2010./2011.  718 630 

2011./2012. 630 189 718 

 

 

9.2. Materiāli tehniskais nodrošinājums 

Pirmā līmeľa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Civilā drošība un 

aizsardzība‖ realizēšanai tiek izmantotas SZF (Parādes 1) mācību auditorijas (15 auditorijas) un 

administratīvās telpas, 2 datorklases, Socioloģisko pētījumu institūta bāze, DU mācību un sporta 

komplekss ar baseinu (Kandavas 1) un šautuve (Parādes 1; kas patreizējā momentā tā ir aprīkota 

kā manēţa). Studenti var izmantot DU bibliotēkas abonementus un lasītavas, Informātikas 
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katedras mācību kabinetus, Multimediju Centra iespējas multimediju tehnoloģijās, Humanitārās 

fakultātes lingafonijas (angļu un vācu) kabinetu. 

Visi SZF rīcībā esošie datori ir pievienoti kopējam DU datortīklam un Interneta pieslēgumam. 

Datortīklā tiek izmantotas standarta biroja programmas, programmas darbam Internetā, 

specializētas programmas socioloģisko pētījumu veikšanai, statistisko datu apstrādes SPSS 

programma. 

Datoru un biroja tehnikas skaits SZF: 

 

datorklašu skaits    2 

datoru skaits:           

 t. sk. datorklasēs      

49 

26 

          katedrās   15 

         Sociālo pētījumu institūtā      11 

printeru skaits      10 

kopējamās tehnikas skaits     7 

vizuālās prezentācijas tehnika  

(OHP-projektori) 

4 

multimediju video projektori 10 

video aparatūra 2 

audio tehnika 1 
 

DU mācību un sporta kompleksā (Kandavas 1.) ir: 

sporta spēļu zāle (36 x 18m) - notiek mācību nodarbības, sacensības; 

vingrošanas zāle (18 x 9m) - notiek vingrošanas, aerobikas, mākslas vingrošanas, sporta un 

tautas deju, ritmikas nodarbības;  

slēgtais peldbaseins (25 x 7,5m, trīs celiľi) - notiek mācību nodarbības peldēšanā, akva 

aerobikā, kustību rotaļas ūdenī, sacensības. Sauna – paredzēta studentu un docētāju 

organisma atjaunošanas un rehabilitācijas procedūrām. 

cīņu zāle (12 x 6m) -notiek mācību nodarbības cīľas sporta veidos: grieķu – romiešu, brīvajā 

cīľā, pašaizsardzībā u.c.;  

trenažieru zāle (12 x 6m) ar mūsdienīgiem trenaţieriem.  
 

Lai nodrošinātu augstākās izglītības pieejamību personām ar kustību traucējumiem Daugavpils 

Universitātes Mācību korpuss Vienības ielā 13, kopmītnes Parādes ielā 11 ir aprīkotas ar 

uzbrauktuvi un kāpľu pacēlāju. Savukārt Mācību korpusā Parādes ielā 1 ir pieejams lifts.   

Šobrīd Daugavpils Universitātē tiek īstenots projekts ―Daugavpils Universitātes studiju 

programmu kvalitātes uzlabošana un vides pieejamības nodrošināšana‖, ko līdzfinansē Eiropas 

reģionālās attīstības fonds (ERAF), un kas paredz Daugavpils Universitātes infrastruktūras 

modernizēšanu un pielāgošanu personām ar īpašām vajadzībām, tādējādi uzlabojot vides 

pieejamību personām ar funkcionāliem traucējumiem (kustību, redzes, dzirdes, garīga rakstura 

traucējumiem):  

 mācību korpusos Vienības ielā 13, Parādes ielā 1, DU mācību bāzē „Ilgas‖ notiks telpu 

pielāgošana personām ar īpašām vajadzībām. Mācību auditorijas būs pieejamas cilvēkiem 

ratiľkrēslos – ierīkoti lifti un pacēlājs, likvidēti sliekšľi, piemērots durvju platums. 

Informācija pieejama vājredzīgiem un vājdzirdīgiem cilvēkiem – ierīkoti projicēšanas 
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aparāti, ierīkota skaľu pastiprinoša  

aparatūra; 

 tiks izveidota bērnistaba, kas paredzēta studējošajiem jaunajiem vecākiem – mazuļa 

pārtīšanai un barošanai, un rotaļistaba – studējošo vecāku bērnu nodarbināšanai lekciju 

laikā.  
 

 

9.3. DU bibliotēka 

Studentiem un docētājiem ir iespēja izmantot 2 brīvpieejas lasītavas ar 135 lietotāju vietām, 

informācijas zāli ar 24 lietotāju vietām, 4 mājas abonementus un 2 kopētājus. DU bibliotēkas 

fonds ir 321898 vienības, to veido: grāmatas – 291755, periodiskie izdevumi – 30143, pārējie 

izdevumi – 298. No tām sociālajās zinātnēs ir 40238 grāmatu, t.sk. jurisprudencē, ekonomikā, 

finansēs, mārketingā - 20868, vadības zinībās - 484 grāmatas.  

Gan DU bibliotēkā un lasītavās, gan katedru bibliotēkās u.c. ir pieejami grāmatu un ţurnālu 

fondi, ko studējošie var lietderīgi izmantot studiju procesā. Pateicoties daţādiem zinātniskās 

darbības projektiem, citām aktivitātēm, regulāri tiek papildinātas katedrās esošās bibliotēkas, kas 

kopumā palīdz īstenot studiju programmas mērķus un uzdevumus. 

DU bibliotēkas pilnveidošanā tiek izmantotas jaunas tehnoloģijas:  

 interneta pieslēgums; 

 elektroniskais katalogs ALISE (Advanced Library Information Service); 

 automatizēta lasītāju apkalpošanas sistēma; kopš 2002.gada ir uzsākts DU bibliotēkas 

kopprojekts ar Latgales centrālo bibliotēku „Daugavpils reģiona publisko bibliotēku un DU 

bibliotēkas integrēšana VVBIS‖. Projekta ietvaros bibliotēka ir iesaistījusies „Vienotas 

lasītāja kartes‖ sistēmā un no 2002.gada decembra lasītāji var izmantot 13 Latvijas lielāko 

bibliotēku fondus un pakalpojumus; 

 Pilna elektronisko tekstu datu bāze EBSCO Publishing (tā ietver 8 datu bāzes: Academic 

Search Elite, Business Source Premier, MasterFILE Priemer, Newspaper Source, ERIC, 

Business Wire News, MEDLINE, Health Source – Consumer Edition, Agrikola, Oxford 

Journals Online, OCLC, Trial of Education, Management, Psychology). Bāzes izmantošanai 

no mājas datoriem ir jāreģistrē sava pastāvīga IP adrese DU bibliotēkas informatīvajā zālē. 

 

DU bibliotēkas 

piedāvātās publiskās lietošanās datu bāzes 

N
.p

.k
. 

Nosaukums Raksturojums Pieejamības vieta 

1. Letonika 
Uzziľu un tulkošanas sistēma 

internetā 
Informācijas zāle, lasītavas 

2. NAIS Latvijas normatīvo aktu datu bāze 
Informācijas zāle, lasītavas, 

SZF 

3. EBSCO Daudznozaru datu bāze Visā DU Net datortīklā 

4. Kembridge Journal on Daudznozaru datu bāze Visā DU Net datortīklā 
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Line 

5. Science Direct Daudznozaru datu bāze Visā DU Net datortīklā 

6. WESTLAW International 
ES un ārvalstu juridisko dokumentu 

un ţurnālu datu bāze 
Informācijas zāle 

7. HeinOnline 

Juridiskie ţurnāli, ASV līgumi un 

vienošanās, ASV augstākās tiesas 

dokumenti 

Visā DU Net datortīklā 

8. RUBRICON 
Universāla uzziľu izdevumu datu 

bāze 
Informācijas zāle, lasītavas 

9. SpringerLink Daudznozaru datu bāze Visā DU Net datortīklā 

10. Lursoft Laikrakstu pilnu tekstu datu bāze Informācijas zāle 

11. www.likumi.lid.lv LR un ES normatīvie dokumenti Informācijas zāle, lasītavas 

12.  World Bank e-library 
Pasaules Bankas dokumenti un 

publikācijas 
Informācijas zāle, lasītavas 

 

DU bibliotēka iegādājas jaunākos izdevumus studiju programmas studiju kursu realizācijas 

nodrošināšanai. Trūkums ir tas, ka liela daļa grāmatu ir iepirktas 1 – 2 eksemplāros, un šīs 

grāmatas studenti var izmantot tikai lasītavās. Taču 3394 grāmatas ir pieejamas DU 

elektroniskajā katalogā. Bez tam, studiju darbā tiek izmantotas programmā iesaistīto docētāju 

monogrāfijas un publikācijas. 

Plaši pieejama arī Latvijas izdevniecībās izdotā jaunākā literatūra. Pēdējos gados bibliotēkas 

fonds ir papildinājies ar daţādu zinātnisko konferenču izdevumiem, kas apkopo un interpretē 

daţādu ārzemju autoru avotus, analizē tos, salīdzina un padara pieejamus studējošajiem, 

nodrošinot kultūrkontekstu un materiālu izmantojamību.  

Studējošajiem ir iespēja izmantot pašvaldību bibliotēku fondus. DU studenta apliecība 

vienlaicīgi ir arī LR Bibliotēku informācijas tīklu konsorcija vienotā lasītāja karte, kas dod 

tiesības studējošajiem izmantot jebkuras valsts bibliotēkas grāmatu fondus. Nepieciešamības 

gadījumos papildus iespējas nodrošina Interneta pieslēgums, kas ļauj izmantot Universitātes 

abonētās datu bāzes. 

10. ĀRĒJIE SAKARI 
 

10.1. Sadarbība ar darba devējiem 

 
Pie studiju programmas sastādīšanas, būtiska nozīme bija darba devēju ieteikumiem. Divpusēja 

sadarbība ar darba devējiem, studiju programmas realizācijas gaitā notiek pastāvīgi. Sadarbība ar 

darba devējiem veido studiju programmas satura pilnveides un realizācijas pamatu. Sadarbības 

rezultātā studiju programma tiek pilnveidota atbilstoši programmas izvirzītajiem mērķiem un 

uzdevumiem.  

 

Atsevišķas praktiskās nodarbības un studējošo prakse, atbilstoši specializācijai, tiek organizēta 

atbilstoši noslēgtajiem līgumiem ar Valsts policiju, Latvijas Drošības biznesa asociāciju, 
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Daugavpils pilsētas pašvaldības policiju, Daugavgrīvas cietumu un Valsts policijas Latgales 

reģiona pārvaldi. Lai uzlabotu mācību prakses kvalitāti un organizāciju, DU sadarbībā ar 

tiesībaizsardzības iestādēm un organizācijām rīko seminārus, kuros tiek apspriesti aktuāli 

jautājumi saistībā ar studentu mācību prakses kvalitātes paaugstināšanu.  

 

10.2. Sadarbība ar Latvijas un ārvalstu augstskolām 

SZF sadarbība ar citām līdzīgām studiju programmām Latvijā galvenokārt izpauţas tādejādi, ka 

citu augstskolu pasniedzēji un otrādi –SZF pasniedzēji darbojas profesoru un promocijas 

padomēs, mācībspēki un arī studējošie sadarbojas zinātniskos projektos, konferencēs, semināros. 

Tāpat fakultātes akadēmiskais personāls konsultē citu augstskolu mācībspēkus. 

SZF un citas DU fakultātes, kuras iesaistītas šīs studiju programmas īstenošanā, sadarbojas ar 

Toruľas Nikolaja Kopernika Universitāti, Ļublinas Jāľa Pāvila II katoļu Universitāti, M.V. 

Lomonosova Maskavas Valsts universitāte, Vitebskas Valsts tehnoloģiskā universitāte, P.O. 

Suhova Gomeļas Valsts tehniskā universitāte, Rietumu Anglijas Universitāti (Bristole), 

Kopenhāgenas Universitāti, Tartu Universitāti, Viļľas Pedagoģisko universitāti, Mikolas 

Romeiris universitāti (Viļľa), Helsinku Universitāti, Rostokas Universitāti, Hamburgas 

Universitāti, Lundas Universitāti u.c.   

10.3. Ārvalstu docētāju skaits, kas strādā studiju programmā 

 

Studiju programmā ārvalstu docētāji nav iesaistīti.  

 

10. 4. Studējošo skaits, kas studējuši ārzemēs 

 

Studiju programmā ārzemēs nestudē.  

 

10.5. Ārvalstu studējošo skaits programmā 

 

Studiju programmā ārvalstu studentu nav. 
 

11. PROGRAMMAS ATTĪSTĪBAS PLĀNS 
 

11.1. Studiju programmas SVID analīze 

Studiju programmas un tās realizācijas stipro un vājo pušu vērtējums 

Stiprās puses Vājās puses 

 iegūstama kvalitatīva profesionālā 

augstākā izglītība 

 karjeras attīstības iespējas programmas 

beidzējiem Latvijas darba tirgos 

 nepietiekoša sadarbība ar ārzemju 

partneriem studiju programmas ietvaros 

 nestabila ekonomiskā situācija 

 zema ārvalstu vieslektoru aktivitāte 
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 plašas nodarbinātības iespējas valsts un 

privātajā sektorā 

 studiju programmas atbilstība Latvijas un 

ES normatīvajiem dokumentiem 

 laba studiju procesa organizēšana 

 aktīva studentu pašpārvalde 

 pieredzējuši un kvalificēti mācībspēki 

 laba materiāli tehniskā bāze  

 laba sadarbība ar sociālajiem partneriem 

 labi studējošo sadzīviskie un darba apstākļi 

 pietiekami nodrošināta pieejamība 

datoriem un Internetam 

 pieredze jaunu studiju programmu 

ieviešanā 

 motivēts mācību personāls 

 

Iespējas Draudi 

 studiju programmas pilnveidošana 

 programmas absolventu pieprasījums 

darba tirgū 

 studiju programmas popularizācija 

Latvijas darba tirgū 

 iesaistīšanās izglītību veicinošos un 

investīciju projektos, veicot ES fondu 

līdzekļus programmas darbības un 

materiāltehniskās bāzes attīstībai 

 studiju pēctecības attīstība sadarbībā ar 

augstskolām 

 sadarbība ar sociālajiem partneriem 

materiāli tehniskās bāzes pilnveidošanai 

 jaunu studiju programmu izstrāde 

speciālistu tālākizglītībai 

 studentu samazināšanās sakarā ar 

demogrāfisko stāvokli 

 studējošo maksātspējas samazinājums 

ekonomiskās krīzes iespaidā 
 

 

Studiju programmas attīstības plāns paredz programmas attīstību, ietverot studiju procesa 

kvalitātes un efektivitātes uzlabošanu, zinātniski pētnieciskā darba pilnveidi, akadēmiskā 

personāla attīstību, informācijas iegūšanas optimizāciju, starptautiskās sadarbības attīstību un 

programmas nodrošinājuma uzlabošanu.  

Programmas attīstības plāns nākamajiem sešiem gadiem paredz: 

1. Reflektantu piesaistes uzlabošanu: 

 sadarbībā ar darba devējiem popularizēt absolventu veikumu attiecīgajās valsts pārvaldes 

iestādēs, pašvaldībās un organizācijās; 

 studiju programmas reklāmas darba pilnveidošanu. 
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2. Programmas satura pilnveidošanu: 

 veikt studiju programmas absolventu atbilstības darba tirgum novērtēšanu (regulāras 

darba devēju un absolventu aptaujas); 

 sadarbībā ar darba devējiem pilnveidot profesijas standartus; 

 veikt ikgadēju studiju programmas satura novērtēšanu; 

 veikt studiju kursu satura pilnveidošanu. 

 

3. Akadēmiskā personāla atjaunošanu, apmācību un attīstību: 

 veicināt un atbalstīt mācībspēku studijas maģistrantūrā un doktorantūrā; 

 atbalstīt akadēmiskā personāla zināšanu un prasmju papildināšanu semināros un kursos 

par nozares jautājumiem;  

 veicināt akadēmiskā personāla līdzdalību starptautiskos pasākumos (semināros, 

projektos, konferencēs utt.); 

 izstrādāt un ieviest prakses vadītāju apmācības programmu; 

 veicināt augsti kvalificētu vadošo attiecīgās nozares speciālistu iesaistīšanu studiju kursu 

pasniegšanā; 

 ieviest regulāras akadēmiskā personāla aptaujas; 

 veikt pētījumus par akadēmiskā personāla darba kvalitāti, veicot nodarbību hospitācijas 

un studējošo aptaujas. 

  

4. Pētnieciskā darba veicināšanu: 

 noteikt pētījumu virzienus;  

 veicināt akadēmiskā personāla un studējošo pētniecisko darbu; 

 atbalstīt akadēmiskā personāla un studējošo dalību zinātniskajās konferencēs; 

 ar pētnieciskā darba rezultātiem regulāri iepazīstināt augstskolas personālu. 

 

5. Studiju metodiskā nodrošinājuma uzlabošanu: 

 pilnveidot un papildināt mācību metodiskos materiālus; 

 izstrādāt un izdot mācību līdzekļus attiecīgajos studiju kursos; 

 veicināt izdales materiālu izstrādi. 

 

6. Ārējās sadarbības attīstīšanu: 

 paplašināt sadarbību ar attiecīgā profila Latvijas un ārvalstu augstskolām un zinātniski 

pētnieciskajām institūcijām; 

 regulāri analizēt sadarbības rezultātus, aktualizēt sadarbības virzienus; 

 veicināt studentu un docētāju līdzdalību apmaiľas programmās (studijas, staţēšanās un 

prakse ārvalstīs). 
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1. PIELIKUMS 

 

 

 

 

 

 

 

STUDIJU PROGRAMMAS „CIVILĀ DROŠĪBA UN 

AIZSARDZĪBA” NEPILNA LAIKA STUDIJU PLĀNI
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APSTIPRINĀTS 

DU Senāta sēdē 

2009.gada 14. decembrī 

Protokols Nr. 15 

Grozījumi apstiprināti 

SZF Domes sēdē 

2010.gada ___.___________ 

Protokols Nr. __ 

 

 
 

Pirmā līmeľa profesionālās augstākās izglītības  studiju programmas  

“Civilā drošība un aizsardzība” (programmas kods 41861) 

STUDIJU PLĀNS 

 studiju ilgums – 2,2 gadi 

nepilna laika studijas  

1.,2. studiju gads 

2011./2012. studiju gads 
      

 

Kursa nosaukums 

P
ā

rb
a

u
d

īj
u

m
a

 f
o

rm
a

 

K
u

rs
a

 K
P

 

Kursa 

kontakt 

stundu skaits 

1.studiju gads 

 

2.studiju gads 3. studiju gads 

1
.s

em
. 

2
.s

em
. 

3
.s

em
. 

4
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. 

5
.s
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. 

K
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p
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k
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./
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p
r.

d
./
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m

. 

1.semestris (KOPĀ:18)               

Vispārizglītojošie studiju kursi (KP:11)               

JurZP009 
Profesionālā ētika  

Dif. 

iesk. 
1 8 8 

 
8 

         

JurZP017 
Cilvēktiesību pamati  

Dif. 

iesk. 
1 8 8 

 
8 

         

JurZP020 
Ievads civiltiesībās  

Dif. 

iesk. 
1 8 8 

 
8 

         

VidZP019 
Vides aizsardzība 

Dif. 

iesk. 
1 8 8 

 
8 

         

ValoP122 Svešvalodas (angļu) profesionālā Dif. 1 8 8  8          
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 terminoloģija  iesk. 

ValoP125 Svešvalodas (vācu) profesionālā 

terminoloģija 

Dif. 

iesk. 
1 8 8 

 
8 

         

TiesP020 
Pirmā palīdzība 

Dif. 

iesk. 
1 8  

8 
 

8         

TiesP007 Civilā aizsardzība un ugunsdrošība Dif. 

iesk. 

 

2 16 16  16          

InfTP003 Informācijas sistēmas un informācijas 

drošība 

Eks. 3 24 12 12 12 12         

Nozares obligātie studiju kursi (KP:7)               

JurZP025 Krimināltiesības Eks. 3 24 12 12 12 12         

JurZP043 Kriminālistika Ieskaite 1 8 4 4 4 4         

JurZP030 Pašvaldību tiesību pamati Dif. 

iesk. 

1 8 8  8          

JurZP035 Profesionālā fiziskā sagatavošana Dif. 

iesk. 

 

2 16 8 8 8 8         

2.semestris (KOPĀ: 18)               

Vispārizglītojošie studiju kursi (KP: 13)               

JurZP036 Publiskās varas organizācija Latvijā Dif. 

iesk. 

2 16 8 8   8 8       

ValoP123 Svešvalodas (angļu) profesionālā 

terminoloģija 

Dif. 

iesk. 

1 8 4 4   4 4       

ValoP126 Svešvalodas (vācu) profesionālā 

terminoloģija 

Dif. 

iesk. 

1 8 4 4   4 4       

TiesP012 Modulis uzľēmējdarbības profesionālo 

kompetenču veidošanai 

Dif. 

iesk. 

 

2 16 8 8   8 8       

JurZP042 Kvalifikācijas prakse Ieskaite 8              

Nozares obligātie studiju kursi (KP:5)               

JurZP023 Kriminālprocesa tiesības Eks. 3 24 12 12   12 12       

JurZI001 

*JurZP022 

Kriminālistika Eks. 

Prakt. 

2 16 8 8   8 8       

3.semestris (KOPĀ: 15)               

Vispārizglītojošie studiju kursi (KP: 3)               



 53 

TiesP017 Modulis uzľēmējdarbības profesionālo 

kompetenču veidošanai 

Dif. 

iesk. 

2 16 8 8     8 8     

ValoP124 

ValoP111* 

Svešvalodas (angļu) profesionālā 

terminoloģija 

Eks. 1 8 4 4     4 4     

ValoP127 

ValoP128* 

Svešvalodas (vācu) profesionālā 

terminoloģija 

Eks. 1 8 4 4     4 4     

Nozares obligātie studiju kursi (KP:12)               

JurZP041 Ieroču tiesības un šaušana/nešaušana Dif. 

iesk. 

Eks. 

2 16 4 12     4 12     

TiesP005 Bērnu tiesību aizsardzība Dif. 

iesk. 

2 16 8 8     8 8     

JurZP027 Likumpārkāpumu novēršana Dif. 

iesk. 

1 8 8      8      

JurZP012 Administratīvais pārkāpums un 

administratīvais soda process 

Dif. 

iesk. 

 

2 16 8 8     8 8     

JurZP013 Patrulēšana Eks. 3 24 12 12     12 12     

JurZP019 Darba tiesības, aizsardzība un drošība Dif. 

iesk 

2 16 16      16      

4.semestris (KOPĀ:18)               

Vispārizglītojošie studiju kursi (KP: 2)               

TiesP016 

*JurZP028 

Modulis uzľēmējdarbības profesionālo 

kompetenču veidošanai 

Eks. 2 16 8 8       8 8   

Nozares izvēles studiju kursi (KP:8)               

Policijas darba virziens               

PsihP050 
Policijas psiholoģija 

Dif. 

iesk. 

1 8 8        8    

TiesP004 
Satiksmes tiesības 

Dif. 

iesk. 

1 8 5 3       5 3   

JurZP010 Administratīvās tiesības un 

administratīvais process 

Eks. 3 24 12 12       12 12   

JurZP033 Policijas tiesības Eks. 3 24 12 12       12 12   

Robeţsardzes darba virziens               

EkonP008 
Ekonomiskā ģeogrāfija 

Dif. 

iesk. 

1 8 8        8    
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JurZP033 
Policijas tiesības 

Dif. 

iesk. 

1 8 8        8    

JurZP010 Administratīvās tiesības un 

administratīvais process 

Eks. 3 24 12 12       12 12   

JurZP037 Robeţsardzes psiholoģija un pedagoģija Eks. 3 24 12 12       12 12   

Penitenciārā darba virziens               

JurZP026 
Kriminoloģija 

Dif. 

iesk. 

1 8 8        8    

TiesP021 
Tiesu medicīna un psihiatrija 

Dif. 

iesk. 

1 8 8        8    

JurZP016 Brīvības atľemšanas soda izpilde Eks. 3 24 12 12       12 12   

PsihP049 Penitenciārā psiholoģija Eks. 3 24 12 12       12 12   

Organizāciju drošības virziens               

JurZP011 
Apdrošināšanas riski 

Dif. 

iesk. 

1 8 8        8    

JurZP014 
Apsardzes taktika 

Dif. 

iesk. 

1 8 8        8    

JurZP018 Civiltiesības. Lietu tiesības Eks. 3 24 12 12       12 12   

TiesP011 Materiālo vērtību pavadīšana un 

stacionāro objektu apsardze 

Eks. 3 24 12 12       12 12   

Konkrētās profesijas studiju kursi (KP:8)               

Policijas darba virziens               

TiesP019 Personāla vadība un dienesta gaitas 

reglamentējošie tiesību akti 

Dif. 

iesk. 

1 8 8        8    

JurZP032 
Policijas speciālā taktika 

Dif. 

iesk. 

1 8 6 2       6 2   

JurZP021 Ievads kriminālajā meklēšanā Eks. 3 24 12 12       12 12   

JurZP031 Policijas administratīvā darbība Eks. 3 24 12 12       12 12   

Robeţsardzes darba virziens               

JurZP029 
Muitas tiesības 

Dif. 

iesk. 

1 8 4 4       4 4   

JurZP038 
Robeţas aizsardzības taktika 

Dif. 

iesk. 

1 8 4 4       4 4   

JurZP039 Robeţkontroles un robeţpārejas punkta 

dienestu darba organizācija 

Eks. 3 24 12 12       12 12   

 Robeţsardzes dienests un imigrācijas Eks. 3 24 12 12       12 12   

https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_dati?l=1&p_kods=DJURP033
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_dati?l=1&p_kods=DJURP010
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_dati?l=1&p_kods=DJURP037
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_dati?l=1&p_kods=DJURP026
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_dati?l=1&p_kods=DTIEP021
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_dati?l=1&p_kods=DJURP016
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_dati?l=1&p_kods=DPSIP050
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_dati?l=1&p_kods=DJURP011
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_dati?l=1&p_kods=DJURP014
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_dati?l=1&p_kods=DJURP018
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_dati?l=1&p_kods=DTIEP011
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_dati?l=1&p_kods=DJURP029
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_dati?l=1&p_kods=DJURP038
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_dati?l=1&p_kods=DJURP039
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JurZP040 kontrole 

Penitenciārā darba virziens               

TiesP018 
Penitenciārā pedagoģija 

Dif. 

iesk. 

1 8 4 4       4 4   

JurZP034 
Probācijas dienests 

Dif. 

iesk. 

1 8 4 4       4 4   

TiesP006 Cietuma apsardze Eks. 3 24 12 12       12 12   

JurZP024 Kriminālsodu izpildes tiesības Eks. 3 24 12 12       12 12   

Organizāciju drošības virziens               

TiesP008 
Drošības tehniskie un sakaru līdzekļi 

Dif. 

iesk. 

1 8 4 4       4 4   

TiesP010 
Fizisko personu drošības pamati 

Dif. 

iesk. 

1 8 4 4       4 4   

JurZP015 Apsardzes un detektīvdarbības tiesības Eks. 3 24 12 12       12 12   

TiesP009 Drošības teorija un organizācijas 

drošības pamati 

Eks. 3 24 12 12       12 12   

5.semestris (KOPĀ:16)               

TiesP022 

* TiesP023 
Kvalifikācijas prakse Dif. iesk 8              

TiesP024 VALSTS PĀRBAUDĪJUMS: Kvalifikācijas darbs (8KP) 

 

      KOPĀ KP : 85 
 

 

Studiju programmas direktors                                                                     doc. A.Matvejevs         

 

SZF dekāns                prof. V.Meľšikovs 

 

 

 

 

https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_dati?l=1&p_kods=DJURP040
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_dati?l=1&p_kods=DTIEP018
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_dati?l=1&p_kods=DJURP034
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_dati?l=1&p_kods=DTIEP006
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_dati?l=1&p_kods=DJURP024
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_dati?l=1&p_kods=DTIEP008
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_dati?l=1&p_kods=DTIEP010
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_dati?l=1&p_kods=DJURP015
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_dati?l=1&p_kods=DTIEP009


 56 

2. PIELIKUMS 

 

 

 

 

 

 

 

 

STUDIJU PROGRAMMAS „CIVILĀ DROŠĪBA UN 

AIZSARDZĪBA” STUDIJU KURSA APRAKSTI 
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1. Vispārizglītojošie studiju kursi visiem studiju virzieniem:  

 

Kursa nosaukums Cilvēktiesību pamati 

Kursa kods JurZP017 

Zinātnes nozare Juridiskā zinātne 

Zinātnes apakšnozare Valsts tiesības 

Kredītpunkti 1 

ECTS kredītpunkti  1,5 

Kopējais auditoriju stundu skaits 

 

Lekciju stundu skaits 

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 

Laboratorijas darbu stundu skaits 

Kursa darbam atvēlēto stundu skaits 

8 

 

8 

- 

- 

- 

 

Kursa izstrādātājs (-i) 

Zenons Indrikovs, DU SZF Tiesību katedra, Dr.iur., asociētais profesors.  

 

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst) 

Nav nepieciešamas. 

 

Kursa anotācija:  

Kursa mērķis: veicināt studentu izpratni par cilvēktiesībām un to aizsardzību. 

Kursa ietvaros studentam tiek dota iespēja apgūt cilvēktiesību pamatjēdzienus, cilvēktiesību klasifikāciju, 

brīvību un tiesību būtību, cilvēktiesību ierobeţošanas nosacījumus un pamatprincipus, iepazīties ar cilvēka 

tiesību un brīvību aizsardzības starptautiskajām un nacionālajām garantijām. 

 

Rezultāti: 

Zināšanas: spēj parādīt zināšanas par cilvēktiesību un brīvību būtību. 

Prasmes: spēj, parādīt prasmes, ievērot cilvēka pamattiesības un brīvības savā profesionālajā darbības jomā. 

Kompetence: spēj parādīt, ka izprot cilvēktiesību aizsardzības sistēmu. 

 

Kursa saturs: 

Ievads studiju kursā. Cilvēktiesību jēdziens un klasifikācija. Brīvības un tiesības (personiskās, politiskās, 

ekonomiskās, sociālās un kultūras). Cilvēktiesību ierobeţošanas nepieciešamība un pamatprincipi. Cilvēka 

tiesību un brīvību aizsardzības starptautiskās un nacionālās garantijas. 
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Kursa plāns: 

Kursa struktūra: lekcijas - 8 stundas (2 stundas katrai lekcijai). 

Lekciju temati: 
1.Cilvēktiesību jēdziens un klasifikācija.  

2.Brīvības un tiesības (personiskās, politiskās, ekonomiskās, sociālās un kultūras).  

3.Cilvēktiesību ierobeţošanas nepieciešamība un pamatprincipi . 

4. Cilvēka tiesību un brīvību aizsardzības starptautiskās un nacionālās garantijas.  

Studējošo patstāvīgais darbs:  

Kursa ietvaros paredzēto zināšanu, prasmju un iemaľu apguve, gatavojoties lekcijām un izpildot mājas 

darbu par pasniedzēja uzdoto tematu. 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 

Sekmīgi izpildīts mājas darbs (referāts 10-12 lpp. apjomā) par pasniedzēja uzdoto tematu ar vērtējumu ne 

zemāku kā 4 - "gandrīz viduvēji" veido diferencētu ieskaiti par studiju kursu. 

 

Mācību pamatliteratūra: 

1. Oldersans, D. (Alderson J.). Cilvēktiesības un policija. Rīga: Latvijas Policijas akadēmija, 2004. 

184 lpp. 

2. Plakane, I.. Cilvēktiesības. No: Jānis Pleps, Edgars Pastars, Ilze Plakane. Konstitucionālās 

tiesības. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2004, 653.-731.lpp.  

vai Spale, A., Pleps, J. Konstitucionālās tiesības: tālmācības studiju kurss. Rīga: Biznesa vadības koledţa, 

2008. 

Papildliteratūra: 

1. Bojārs, J. Starptautiskās publiskās tiesības I. 3., pārstr. izd. Rīga: Zvaigzne ABC, [2004], 317.-

399., 498.-820.lpp. 

2. Ziemele, Ineta. Starptautiskās tiesības un cilvēktiesības Latvijā: abstrakcija vai realitāte. Rīga: 

Tiesu nama aģentūra, 2005. 478 lpp. 

3. Де Сальвиа М. Европейская конвенция по правам человека. Санкт-Петербург: Из-во 

Р.Асланова «Юридический центр Пресс», 2004. 267 с. 

4. Косцов А. Европейский суд по правам человека. Москва: Мартин, 2005. 624 с. 

5. Права человека: Учебник для вузов. Москва: НОРМА, 2003. 573 с. 

 

Periodika un citi informācijas avoti: 

Ţurnāli: 

1. Administratīvā un Kriminālā Justīcija. 

2.  Jurista Vārds. 

 

ANO dokumenti:  
1. Vispārējā cilvēktiesību deklarācija (1948. gada 10. decembris). 

2. Starptautiskais pakts par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām (1966. gada 16. decembris). 

3. Starptautiskais pakts par ekonomiskajām, sociālajām un kultūras tiesībām (1966. gada 16. 

decembris). 

4. Tiesiskās kārtības nodrošināšanas amatpersonu uzvedības kodekss (1979.gada 17.decembris). 

5. Bērna tiesību konvencija (1989. gada 20. novembris). 

6. Pamatprincipi par tiesiskās kārtības nodrošināšanas amatpersonu spēka un šaujamieroču 

izmantošanu (1990.gada 7.septembris). 

 

Eiropas Padomes dokumenti: 
1. Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencija (1950. gada 4. novembris) un 1., 2., 

4., 6., 7., 11., 12. protokols (1952.gada 20.marts – 2000.gada 4.novembris). 

2. Eiropas Sociālā harta (1961. gada 18. oktobris, 1996.gada 8.jūlija redakcijā). 
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3. Eiropas konvencija par terorisma apkarošanu (1977. gada 27. janvāris). 

4. Eiropas konvencija par spīdzināšanas un necilvēcīgas vai pazemojošas rīcības vai soda novēršanu 

(1987. gada 26. novembris) ar 1993.gada 4.novembra 1.protokolu un 2.protokolu. 

5. Eiropas konvencija par bērnu tiesību ievērošanu (1996.gada 25.janvāris). 

6. Eiropas policijas ētikas kodekss (2001.gada 19.septembris). 

 

Eiropas Savienības dokumenti: 

Eiropas Savienības Pamattiesību harta (2000.gada 7.decembris). 

 

Nacionālie tiesību akti (likumi): 
1. Latvijas Republikas Satversme. 

2. Administratīvā procesa likums. 

3. Bērnu tiesību aizsardzības likums. 

4. Kriminālprocesa likums. 

5. Par izņēmuma stāvokli. 

6. Par policiju. 

7. Par sapulcēm, gājieniem un piketiem. 

8. Par sociālo drošību.  

9. Par tiesu varu. 

10. Pilsonības likums. 

11. Tiesībsarga likums. 

12. Valsts pārvaldes iekārtas likums. 

 

Interneta resursi: 

1. Tiesībsargs [tiešsaiste]. Pieejams: http://www.tiesibsargs.lv/ 

2. Latvijas Cilvēktiesību institūts [tiešsaiste]. Pieejams: http://www.humanrights.lv/   

3. Latvijas Cilvēktiesību centrs [tiešsaiste]. Pieejams: 

http://www.humanrights.org.lv/html/lv/index.html  

4. Latvijas tiesu portāls. Tiesu nolēmumi [tiešsaiste]. Pieejams: http://www.tiesas.lv/index.php?id=7  

5. Latvijas tiesību akti internetā ("Latvijas Vēstnesis") [tiešsaiste]. Pieejams: http://www.likumi.lv 

6. Juridiskās informācijas resursi [tiešsaiste]. Pieejams: http://www.juridica.lv/index.jsp  

7. Eiropas Padomes Informācijas birojs. Eiropas Cilvēktiesību tiesa [tiešsaiste]. Pieejams: 

http://www.coe.lv/index.php?lang=lv&cid=7  

 

Piezīmes: 

Nav. 

 

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss: 

Pirmā līmeľa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Civilā drošība un aizsardzība‖ 

vispārizglītojošais studiju kurss. 

 

Kursa nosaukums angļu valodā: 

Human Rights basics 

 

Kursa anotācija angļu valodā: 

The course aims to promote student awareness of human rights and their protection. The student is given the 

opportunity to learn the basic concepts of human rights, human classification, liberty and the nature of the human 

limitation conditions and principles, to meet with human rights and freedoms of international and national 

guarantees. 

 

 

http://www.tiesibsargs.lv/
http://www.humanrights.lv/
http://www.humanrights.org.lv/html/lv/index.html
http://www.tiesas.lv/index.php?id=7
http://www.likumi.lv/
http://www.juridica.lv/index.jsp
http://www.coe.lv/index.php?lang=lv&cid=7
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Kursa nosaukums Civilā aizsardzība un ugunsdrošība 

Kursa kods JurZP007 

Zinātnes nozare Juridiskā zinātne 

Zinātnes apakšnozare Policijas tiesības 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti  3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 

 

Lekciju stundu skaits 

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 

Laboratorijas darbu stundu skaits 

Kursa darbam atvēlēto stundu skaits 

16 

 

16 

- 

- 

- 

 

Kursa izstrādātājs (-i) 

Aleksandrs Matvejevs, DU SZF Tiesību katedra, Dr.iur., docents 

 

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst) 

Nav nepieciešamas. 

 

Rezultāti: 

Zināšanas: spēj parādīt izpratni par civilās aizsardzības sistēmas struktūru, vadības pamatiem un veidošanas 

principiem, kā arī par civilo aizsardzību un ugunsdrošību regulējošajiem normatīvajiem aktiem, daţādu institūciju 

uzdevumiem, tiesībām un pienākumiem. 

Prasmes: spēj, balstoties uz analītisku pieeju, veikt vai pārraudzīt tādas darba aktivitātes, kurās iespējamas 

neprognozējamas izmaiľas. 

Kompetence: spēj formulēt, aprakstīt un analizēt praktiskas problēmas, atlasīt nepieciešamo informāciju un 

izmantot to skaidri definētu problēmu risināšanai. 

 

Kursa anotācija: 

Kursa mērķis: ir radīt studējošiem izpratni par valsts civilās aizsardzības vadības struktūru, darbības 

tiesiskajiem pamatiem, valsts pārvaldes un pašvaldību uzdevumiem, pienākumiem un darbības principiem, par 

iespējamiem apdraudējumiem valstī, to prognozēšanas, pārvaldīšanas un novērtēšanas iespējām. Sniegt zināšanas 

ugunsdrošības nodrošināšanā.  

Kursa uzdevumi: veicināt studējošā teorētisko zināšanu un prasmju individuālo lietošanu praktisku problēmu 

risināšanai.  

 

Kursa saturs: 

Ievads studiju kursā Civilās aizsardzības vēsture. Civilā aizsardzība Eiropas Savienībā. Civilās aizsardzības vieta 

NATO. Tiesiskais regulējums valsts civilās aizsardzības sistēmas darbības nodrošināšanai. Valstī iespējamās 

katastrofas un to sekas. Valsts civilās aizsardzības sistēmas struktūra, organizācija un vadība. Pašvaldību civilās 

aizsardzības komisijas. Valsts iestāţu, pašvaldību un komersantu uzdevumi un tiesības civilajā aizsardzībā. 

Iedzīvotāju tiesības un pienākumi civilajā aizsardzībā. Civilās aizsardzības pasākumu plānošana. Preventīvie, 

reaģēšanas un seku likvidēšanas neatliekamie pasākumi. Civilās trauksmes un apziľošanas sistēma un tās darbības 

principi. Paaugstinātas bīstamības objekti. Bīstamās vielas, to klasifikācija un prasības to glabāšanai un 

pārvadāšanai. Radiācijas drošība. Valsts materiālās rezerves. Evakuācijas pasākumu organizēšana katastrofu 

gadījumā. Ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas dienesti un organizācijas. Uzdevumi un pienākumi 

ugunsdrošības un ugunsdzēsības jomā. 
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Kursa plāns: 

 

Kursa struktūra: lekcijas - 16 st. 

Lekciju temati: 
1.Ievads. Civilās aizsardzības vēsture. Civilā aizsardzība Eiropas Savienībā. Civilās aizsardzības vieta NATO. 

2.Tiesiskais regulējums valsts civilās aizsardzības sistēmas darbības nodrošināšanai. 

3. Valstī iespējamās katastrofas un to sekas. 

4. Valsts civilās aizsardzības sistēmas struktūra, organizācija un vadība. 

5. Pašvaldību civilās aizsardzības komisijas. 

6. Valsts iestāţu, pašvaldību un komersantu uzdevumi un tiesības civilajā aizsardzībā.  

7. Iedzīvotāju tiesības un pienākumi civilajā aizsardzībā.  

8. Civilās aizsardzības pasākumu plānošana.  

9. Preventīvie, reaģēšanas un seku likvidēšanas neatliekamie pasākumi.  

10. Civilās trauksmes un apziľošanas sistēma un tās darbības principi.  

11. Paaugstinātas bīstamības objekti. 

12. Bīstamās vielas, to klasifikācija un prasības to glabāšanai un pārvadāšanai.  

13. Radiācijas drošība.  

14. Valsts materiālās rezerves. 

15. Evakuācijas pasākumu organizēšana katastrofu gadījumā.  

16. Ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas dienesti un organizācijas. Uzdevumi un pienākumi 

ugunsdrošības un ugunsdzēsības jomā. 

Studējošo patstāvīgais darbs:  

Kursa ietvaros paredzēto zināšanu, prasmju un iemaľu apguve, gatavojoties lekcijām un izpildot mājas darbu par 

pasniedzēja uzdoto tematu. 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 

Sekmīgi izpildīts mājas darbs (referāts 10-12 lpp. apjomā) par pasniedzēja uzdoto tematu ar vērtējumu ne zemāku 

kā 4 - "gandrīz viduvēji" veido diferencētu ieskaiti par studiju kursu. 

 

Mācību pamatliteratūra: 

1. Latvijas Republikas Satversme. 

2. Civilās aizsardzības likums.  

3. Nacionālās drošības likums. 

4. Mobilizācijas likums. 

5. Likums „Par izľēmuma stāvokli‖.   

6. Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likums. 

7. Valsts materiālu rezervju likums. 

8. Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu likums.  

9. Likums „Par radiācijas drošību un kodoldrošību‖.  

10. Darba aizsardzības likums. 

11. Ministru Kabineta 2007. gada 11. septembra noteikumi Nr.612 "Minimālās prasības civilās aizsardzības 

kursa saturam un nodarbināto civilās aizsardzības apmācības saturam" . 

12. Ministru Kabineta 2004.gada 17.februāra noteikumi Nr.82 „Ugunsdzēsības noteikumi‖. 

13. Ministru Kabineta ikgadējais rīkojums „Valsts civilās aizsardzības plāns‖. 

 

Papildliteratūra: 

1. Darba likums. 

2. Operatīvās darbības likums. 

3. Par pašvaldībām. 

4. Par policiju. 

5. Robeţsardzes likums. 

6. Par valsts noslēpumu. 

7. Valsts drošības iestāţu likums. 

8.  Valsts probācijas dienesta likums.  
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9. Latvijas Sodu izpildes kodekss. 

10. Apsardzes darbības likums. 

11. Detektīvdarbības likums. 

 

 

Periodika un citi informācijas avoti: 

Tālavs Jundzis, Lisabonas līgums un ES Kopējās ārpolitikas un drošības politikas tiesiskais regulējums (I), 

Likums un tiesības, 2008, Nr. 3, 71. lpp. 

 

Piezīmes: 

Patstāvīgā darba organizācija un uzdevumi: Jāizvēlas referāta temats. Jāveic nepieciešamās literatūras un 

normatīvo aktu atlase un analīze. Mērķtiecīgi izmantojot attiecīgo literatūru un normatīvos aktus jāizdala 

pārliecinoši secinājumi par izvēlēto tematu. Referāts jānoformē atbilstoši metodiskajiem norādījumiem un 

lietvedības noteikumiem.  

 

 

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:  
 

Pirmā līmeľa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Civilā drošība un aizsardzība‖ 

vispārizglītojošais studiju kurss. 
 

 

Kursa nosaukums angļu valodā:   
 

Civil defence and fire security 
 

 

Kursa anotācija angļu valodā: 

Course objective: to create students awareness of the national civil protection management structure, legal basis, 

state and local government tasks, duties and operating principles of the possible threats in the country, the 

anticipation, management and evaluation capabilities. To provide expertise in ensuring fire safety. 

Course objectives: to promote the student's theoretical knowledge and skills of individual use to solve practical 

problems. 
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Kursa nosaukums Ievads civiltiesībās 

Kursa kods JurZP020 

Zinātnes nozare Juridiskā zinātne 

Zinātnes apakšnozare Civiltiesības 

Kredītpunkti 1 

ECTS kredītpunkti  1,5 

Kopējais auditoriju stundu skaits 

 

Lekciju stundu skaits 

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 

Laboratorijas darbu stundu skaits 

Kursa darbam atvēlēto stundu skaits 

8 

 

8 

- 

- 

- 

 

Kursa izstrādātājs (-i) 

Jānis Radionovs, DU SZF Tiesību katedra, Dr.iur., docents 

 

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst) 

Nav nepieciešamas. 

 

Kursa anotācija:  

Radīt studentiem priekšstatu par civiltiesībām. Iepazīstināt studentus ar civiltiesībām kā tiesību nozari, t.i., ar 

civiltiesību vispārējo daļu, lietu (īpašuma) tiesībām, ģimenes tiesībām, saistību tiesībām, civiltiesību subjektiem 

un objektiem, kā arī ar civilo tiesību un pienākumu rašanās, grozīšanas un izbeigšanās pamatiem. 

 

Rezultāti: 

Zināšanas: spēj parādīt zināšanas un izpratni par civiltiesībām. 

Prasmes: spēj, balstoties uz analītisku pieeju, veikt praktiskus uzdevumus civiltiesību jomā. 

Kompetence: spēj formulēt, aprakstīt un analizēt praktiskas problēmas civiltiesību jomā, atlasīt nepieciešamo 

informāciju un izmantot to skaidri definētu problēmu risināšanai. 

 

Kursa saturs: 

Civiltiesības kā tiesību nozare. Civiltiesību avoti. Civiltiesību subjekti. Civiltiesību objekti. Civilo tiesību un 

pienākumu rašanās, grozīšana, izbeigšana. Lietu tiesību jēdziens un iedalījums. Īpašuma tiesības. Īpašuma 

aprobeţojumi. Tiesības svešā īpašumā. Laulības tiesisko attiecību nodibināšana un izbeigšana. Laulāto tiesiskās 

attiecības. Vecāku - bērnu savstarpējās attiecības. Aizgādnība un aizbildnība. Mantošanas tiesību vispārīgie 

noteikumi. Mantošanas pamati. Mantojuma atklāšanās, apsardzība un mantojuma prasība. Līdzmantinieku 

savstarpējās attiecības un mantojuma dalīšana. Saistību tiesību vispārīgie noteikumi. Līgumi un to veidi. 

Saistības no neatļautas darbības. 

 

Kursa plāns: 
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Kursa struktūra: lekcijas -  8 st. 

Lekciju temati: 

1. Civiltiesības kā tiesību nozare. Civiltiesību avoti. Civiltiesību subjekti. Civiltiesību objekti.  

2. Civilo tiesību un pienākumu rašanās, grozīšana, izbeigšana. Lietu tiesību jēdziens un iedalījums.  

3. Īpašuma tiesības. Īpašuma aprobeţojumi. Tiesības svešā īpašumā.  

4. Laulības tiesisko attiecību nodibināšana un izbeigšana. Laulāto tiesiskās attiecības.  

5. Vecāku - bērnu savstarpējās attiecības. Aizgādnība un aizbildnība.  

6. Mantošanas tiesību vispārīgie noteikumi. Mantošanas pamati. Mantojuma atklāšanās, apsardzība un 

mantojuma prasība. Līdzmantinieku savstarpējās attiecības un mantojuma dalīšana.  

7. Saistību tiesību vispārīgie noteikumi.  

8. Līgumi un to veidi. Saistības no neatļautas darbības.  

Studējošo patstāvīgais darbs:  

Kursa ietvaros paredzēto zināšanu, prasmju un iemaľu apguve, gatavojoties lekcijām un izpildot mājas darbu par 

pasniedzēja uzdoto tematu. 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 

Sekmīgi izpildīts mājas darbs (referāts 10-12 lpp. apjomā) par pasniedzēja uzdoto tematu ar vērtējumu ne 

zemāku kā 4 - "gandrīz viduvēji" veido diferencētu ieskaiti par studiju kursu. 

 

Mācību pamatliteratūra: 

1. Civillikums. 

2. Notariāta likums. 

3. Saistību tiesības. Autoru kolektīvs prof. K.Torgāna vispārīgā zinātniskā redakcijā. – R.: Mans 

Īpašums, b.g.,688 lpp. 

4. Rozenfelds Jānis. Lietu tiesības.- R.: Zvaigzne ABC, 2002, 296 lpp. 

5. R.Krauze, Z.Gencs. Mantojuma tiesības.- R.: Mans Īpašums, 1997, 392 lpp. 

Papildliteratūra: 

 

1. Иванов М.А. Брак, семья, дети: Беседы о семейном законодательстве. М., Педагогика, 1988. 

2. Семейное право зарубежных европейских социалистических стран. Сост. Е.М.Ворожейкин. 

М.,Прогресс, 1979 

3. Гражданское и торговое право капиталистических государств. Ред. Е.Васильев. М., 

Международные отношения, 1993 

4. Контрактное право (мировая практика). Сборник документов в 3-х томах на русском и 

английском языках. Под.ред. Г.В.Петровой., М., 1992 

5. Gisbert A.Kaiser. Burgerliches Recht. Basiswissen und Klausurenpraxis fur das Studium. CFM, 

Heidelberg, 2002 

Periodika un citi informācijas avoti: 

 

 

Piezīmes: 

Patstāvīgā darba organizācija un uzdevumi: Jāizvēlas referāta temats. Jāveic nepieciešamās literatūras un 

normatīvo aktu atlase un analīze. Mērķtiecīgi izmantojot attiecīgo literatūru un normatīvos aktus jāizdala 

pārliecinoši secinājumi par izvēlēto tematu. Referāts jānoformē atbilstoši metodiskajiem norādījumiem un 

lietvedības noteikumiem. Jāsagatavojas referāta publiskai aizstāvēšanai. Patstāvīgā darba ietvaros jāiepazīstas ar 

studiju kursa docētāja uzdoto literatūru. 
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Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss: 

Pirmā līmeľa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Civilā drošība un aizsardzība‖ 

vispārizglītojošais studiju kurss. 

 

Kursa nosaukums angļu valodā: 

Introduction to civil law 

 

Kursa anotācija angļu valodā: 

To show the students the conception of human rights. To introduce human rights as a law domain, that is 

fundamentals of a general part of human rights, property rights, family rights, liability law, civil law, 

foundatnion of the origin, changes, and expiration of civil law. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 66 

 

 

Kursa nosaukums Pirmā palīdzība 

Kursa kods TiesP020 

Zinātnes nozare Medicīna 

Zinātnes apakšnozare  

Kredītpunkti 1 

ECTS kredītpunkti  1,5 

Kopējais auditoriju stundu skaits 

 

Lekciju stundu skaits 

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 

Laboratorijas darbu stundu skaits 

Kursa darbam atvēlēto stundu skaits 

8 

 

- 

8 

- 

- 

 

Kursa izstrādātājs (-i) 

Irēna Kuľicka, DU, DMF, Anatomijas un fizioloģijas katedras, Mg.biol., lektore 

 

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst) 

Nav nepieciešamas. 

 

Kursa anotācija:  

Iemācīt rīkoties dzīvībai un veselībai kritiskā situācijā, sniegt pirmo palīdzību slimajam vai cietušajam savu 

iespēju robeţās, paredzēt un novērst iespējamās briesmas daţādos negadījumos. 

 

Rezultāti: 

Zināšanas: spēj parādīt zināšanas un izpratni par pirmās palīdzības sniegšanas nozīmi. 

Prasmes: spēj parādīt prasmes, rīkoties negadījumu situācijās un praktiski sniegt pirmo neatliekamo palīdzību. 

Spēj izvērtēt cietušā vai saslimušā stāvokli un nepieciešamās palīdzības apjomu, ľemot vērā cietušā un glābēja 

drošību, novērtēt risku un veikt drošības pasākumus. 

Kompetence: spēj demonstrēt visas apgūtās praktiskās iemaľas (manipulācijas) un pielietot tās praksē. 

 

Kursa saturs: 

Dzīvībai un veselībai kritiskas situācijas, tās izraisošie faktori. Nelaimes gadījums. Pēkšľa slimība. Cietušā vai 

saslimušā stāvokļa noteikšana. Pirmās palīdzības apjoms. Tūlītējie pasākumi notikuma vietā. Praktiski: 

neatliekamās medicīniskās palīdzības izsaukšana. Dzīvības uzturēšana līdz kvalificētas palīdzības sniegšanai. 

Bezsamaľa. ABC shēma. Pieaugušo, bērnu un zīdaiľu atdzīvināšana. Praktiski: stabilā sānu poza, 

atdzīvināšanas pasākumi (elpināšana un sirds masāţa). Šoks, pretšoka pasākumi. Dzīvībai bīstama asiľošana . 

Iekšējā asiľošana. Ārējās asiľošanas apturēšana. Praktiski: siltuma saglabāšana ar folijas segu, spiedošā pārsēja 

uzlikšana ar saiti un lakatiľu, ţľaugs.Traumas. Slēgtie un vaļējie mīksto audu bojājumi. Locekļu lūzumi un 

meţģījumi, galvas un sejas traumas. Galvaskausa kaulu lūzumi, galvas smadzeľu traumas. Acu traumas. 

Mugurkaula un krūšu kurvja traumas. Vēdera dobuma un iegurľa traumas. Praktiski: cietušā novietošana pie 

traumām, rokas imobilizēšana ar lakatiľu. Termiskie bojājumi. Apdegumi. Elektrotraumas. Ķīmiskie 

apdegumi. Dzīvnieku, kukaiľu un čūsku kodieni. Praktiski: acs pārsējs. Dzīvību apdraudoši stāvokļi pie 

slimībām. Krampji. Pēkšľas sāpes krūtīs. Elpas trūkums. Svešķermenis elpošanas ceļos. Sāpes vēderā. Cukura 

diabēts. Palīdzība dzemdībās. Praktiski: palīdzība pie svešķermeľa elpceļos pieaugušajam un zīdainim. Pirmās 
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palīdzības aptieciľas saturs. Glābēja drošība. Aizsarglīdzekļi. Drošība mājās, uz ielas, transporta līdzeklī. 

Dzīvībai un veselībai bīstamu situāciju profilakse.  

 

Kursa plāns: 

Kursa struktūra: praktiskie darbi – 8 st. 

Praktisko darbu temati: 

1. Dzīvībai un veselībai kritiskas situācijas, tās izraisošie faktori. Nelaimes gadījums. Pēkšľa slimība. Cietušā vai 

saslimušā stāvokļa noteikšana. Pirmās palīdzības apjoms. Tūlītējie pasākumi notikuma vietā. Praktiski: 

neatliekamās medicīniskās palīdzības izsaukšana.  

2.  Dzīvības uzturēšana līdz kvalificētas palīdzības sniegšanai. Bezsamaľa. ABC shēma. Pieaugušo, bērnu un 

zīdaiľu atdzīvināšana. Praktiski: stabilā sānu poza, atdzīvināšanas pasākumi (elpināšana un sirds masāţa). 

3. Šoks, pretšoka pasākumi. Dzīvībai bīstama asiľošana . Iekšējā asiľošana. Ārējās asiľošanas apturēšana. 

Praktiski: siltuma saglabāšana ar folijas segu, spiedošā pārsēja uzlikšana ar saiti un lakatiľu, ţľaugs. 

4. Traumas. Slēgtie un vaļējie mīksto audu bojājumi. Locekļu lūzumi un meţģījumi, galvas un sejas traumas. 

Galvaskausa kaulu lūzumi, galvas smadzeľu traumas. Acu traumas. Mugurkaula un krūšu kurvja traumas. 

Vēdera dobuma un iegurľa traumas. Praktiski: cietušā novietošana pie traumām, rokas imobilizēšana ar lakatiľu. 

5. Termiskie bojājumi. Apdegumi. Elektrotraumas. Ķīmiskie apdegumi. Dzīvnieku, kukaiľu un čūsku kodieni. 

Praktiski: acs pārsējs. 

6. Dzīvību apdraudoši stāvokļi pie slimībām. Krampji. Pēkšľas sāpes krūtīs. Elpas trūkums. Svešķermenis 

elpošanas ceļos. Sāpes vēderā. Cukura diabēts. Palīdzība dzemdībās. Praktiski: palīdzība pie svešķermeľa 

elpceļos pieaugušajam un zīdainim. 

7. Pirmās palīdzības aptieciľas saturs. Glābēja drošība. Aizsarglīdzekļi. Drošība mājās, uz ielas, transporta 

līdzeklī. Dzīvībai un veselībai bīstamu situāciju profilakse.  

8. Praktiska zināšanu un praktisko iemaľu pārbaude. 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 

Nodarbību apmeklējums vismaz 75%, patstāvīgi apgūta teorētiskā daļa, apgūtas visas praktiskās iemaľas, 

pozitīvi novērtēts pārbaudes darbs. 

Studiju kursa apguves pārbaudes forma – diferencētā ieskaite. 

 

Mācību pamatliteratūra: 

1. http://www.nmpd.gov.lv/nmpd/pirma_palidziba  

2. Pirmās palīdzības kursa mācību programma. Katastrofu medicīnas centra Mācību un kvalifikācijas daļas 

2007.gada 12.oktobra rīkojums Nr. 669 (pielikums Nr.2).  

3. Pirmā palīdzība. Tulkots latviešu valodā. Rīga: Zvaigzne ABC, 2004. 

Papildliteratūra: 

Periodika un citi informācijas avoti: 

1.The Australasian Journal of Disaster and Trauma Studies ISSN: 1174-4707 http://www.massey.ac.nz/~trauma/ 

2. Medical Journal of Australia http://www.mja.com.au/public/issues/178_01_060103/mcc10517_fm.html  

3. British Journal of Sports Medicine http://bjsm.bmjjournals.com/cgi/content/abstract/26/1/48  

4. The American Red Cross suggests http://www.news-journal.com/health/content/shared-

auto/healthnews/emer/524494.html 

 

Piezīmes: 

 Nav. 

 

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss: 

Pirmā līmeľa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Civilā drošība un aizsardzība‖ 

vispārizglītojošais studiju kurss. 

 

http://www.massey.ac.nz/~trauma/
http://www.news-journal.com/health/content/shared-auto/healthnews/emer/524494.html
http://www.news-journal.com/health/content/shared-auto/healthnews/emer/524494.html
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Kursa nosaukums angļu valodā: 

First Aid 

 

Kursa anotācija angļu valodā: 

The course teaches the students how to act in situations critical for life and health, how to render the first aid to a 

sick or injured person within the limits of their possibility, to foresee and prevent possible danger. 
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Kursa nosaukums Profesionālā ētika 

Kursa kods JurZP009 

Zinātnes nozare Filozofija 

Zinātnes apakšnozare Ētika 

Kredītpunkti 1 

ECTS kredītpunkti  1,5 

Kopējais auditoriju stundu skaits 

 

Lekciju stundu skaits 

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 

Laboratorijas darbu stundu skaits 

Kursa darbam atvēlēto stundu skaits 

8 

 

8 

- 

- 

- 

 

Kursa izstrādātājs (-i) 

Aleksandrs Matvejevs, DU SZF Tiesību katedra, Dr.iur., docents 

 

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst) 

Nav nepieciešamas. 

 

Kursa anotācija: 

Kursa mērķis: radīt studējošiem izpratni par profesionālās ētikas teorētiskajiem un pamatdarba tikumu 

praktiskajiem jautājumiem. Veidot viľos profesijas morālās vērtības. 

Kursa uzdevumi: veicināt studējošo personības vispusīgu attīstību, viľu morālo gatavību pildīt profesionālos 

pienākumus un ievērot profesionālās ētikas principus.  

 

Rezultāti: 

Zināšanas: spēj parādīt zināšanas un izpratni par profesionālo ētiku. 

Prasmes: spēj parādīt prasmes ievērot profesionālās ētikas principus savā profesionālās darbības jomā. 

Kompetence: spēj parādīt, ka izprot attiecīgās profesijas vietu plašākā sociālā kontekstā. 

 

Kursa saturs: 

 Ievads studiju kursā. Morāles būtība, struktūra, funkcijas. Ētikas vērtības, principi un normas. 

Morālā brīvība, izvēle un atbildība.Tikumiskā audzināšana. Saskarsmes kultūra ekstremālās un konflikta 

situācijās. Tiesībaizsardzības iestāţu amatpersonu ētika. Profesionālās darbības jomas ētikas kodekss. 

 

Kursa plāns: 

Kursa struktūra: lekcijas -  8 st. 

Lekciju temati: 
1. Ievads. 

2. Morāles būtība, struktūra, funkcijas. 

3. Ētikas vērtības, principi un normas. 

4. Morālā brīvība, izvēle un atbildība. 

5. Tikumiskā audzināšana.  

6. Saskarsmes kultūra ekstremālās un konflikta situācijās.  

7. Tiesībaizsardzības iestāţu amatpersonu ētika.  

8.  Profesionālās darbības jomas ētikas kodekss. 

Studējošo patstāvīgais darbs:  

Kursa ietvaros paredzēto zināšanu, prasmju un iemaľu apguve, gatavojoties lekcijām un izpildot mājas darbu par 

pasniedzēja uzdoto tematu. 
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Prasības kredītpunktu iegūšanai: 

Sekmīgi izpildīts mājas darbs (referāts 10-12 lpp. apjomā) par pasniedzēja uzdoto tematu ar vērtējumu ne 

zemāku kā 4 - "gandrīz viduvēji" veido diferencētu ieskaiti par studiju kursu. 

 

Mācību pamatliteratūra: 

1. Latvija Republikas Satversme. 

2. Eiropas cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencija. 

3. Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā. 

4. Tiesībsarga likums. 

5. Pašvaldības ētikas kodekss. 

6. Apsardzes ētikas kodekss. 

7. Deklarācija par policiju. 

8. Eiropas policijas ētikas kodekss.  

9. Pamatprincipi par tiesiskās kārtības nodrošināšanas amatpersonu spēka un šaujamieroču izmantošanu 

(1990.gada 7.septembris). 

10. Tiesiskās kārtības nodrošināšanas amatpersonu uzvedības kodekss. 

11. Valsts robeţsardzes amatpersonas un darbinieka Ētikas kodekss 

http://www.rs.gov.lv/bildes_upl/VRS%20etikas%20kodekss.pdf 

12. Valsts policijas darbinieka profesionālās ētikas un uzvedības kodekss http://www.vp.gov.lv >  

13. Ielodzījuma vietu pārvaldes ētikas kodekss http://www.ievp.gov.lv/?sadala=116 

14. VADLĪNIJAS POLICIJAS AMATPERSONĀM http://www.knab.gov.lv/uploads/ 

free/policija_amatpersonas.pdf 

 

 

Papildliteratūra: 

1. Kincāns V. Etiķete.-Rīga: ―Elpa-2‖, 2000. 

2. Lasmane S., Milts A., Rubenis A. Ētika. - Rīga: Zvaigzne, 1993. 

3. Kaminska G. Tiesu runas problēmas. Rīga: ―Tiesu namu aģentūra‖, 2002. 

4. Pīzs A. Ķermeľa valoda. Rīga. ―Jumava‖. 1995.  

5. Ētikas vārdnīca, Avots, Rīga, 1987. 

6. Antīkā un viduslaiku filozofija, Zvaigzne ABC, Rīga, 1997.  

7. Buls A. Psiholoģija un ētika jurisprudencē. Rīga, 2000. 

8. Kincāns V. Etiķete.-Rīga: ―Elpa-2‖, 2000. 

9. Dubkēvičs L., Ķestere I. Saskarsme. Lietišķā etiķete. Rīga. ―Jumava‖, 2003. 

10. Fosters D. Lietišķā etiķete Eiropā. Rīga: Zvaigzne, 2005. 

11. Kants I. Praktiskā prāta kritika. – Rīga, 1988.  

12. Aristotelis. Nikomaha ētika. – Rīga: Zvaigzne, 1985.  

13. Lasmane S.Rietumeiropas ētika no Sokrāta līdz postmodernismam. Rīga, 1998. 

14. Šmids V. Eksistences estētika un ētika. – Rīga, 2001. 

15. Šmids V. Ievads dzīves mākslā. – Rīga,2001. 

16. Zubkāne L. Ētika valsts pārvaldē.-Rīga, 2001. 

17. Rogenbuka I. Uzľēmējdarbības ētika. Rīga: Zvaigzne ABC, 1999.     

18. Toisene G. Kā jāuzvedas darba vietā. Rīga: ―Iljus‖, 1996.     

 

 

Periodika un citi informācijas avoti: 

 

1. Ušacka A. Par daţām juridiskās ētikas problēmām pasaulē un Latvijā// Likums un Tiesības, 1999.g., Nr. 

2, 49.-52.lpp. 

2. Makintairs A. «Vai patriotisms ir tikums?» // Mūsdienu politiskā filozofija. Hrestomātija. – Rīga, 1998.  

3. Latvija. pārskats par tautas attīstību. Juridisko Profesiju Atbildīgums. Liepa L. 

http://szf.lu.lv/files/petnieciba/publikacijas/TAP2009.pdf 

http://www.rs.gov.lv/bildes_upl/VRS%20etikas%20kodekss.pdf
http://www.rs.gov.lv/bildes_upl/VRS%20etikas%20kodekss.pdf
http://www.ievp.gov.lv/doc_upl/IeVP_Etikas_kodekss.tif
http://www.ievp.gov.lv/doc_upl/IeVP_Etikas_kodekss.tif
http://www.ievp.gov.lv/doc_upl/IeVP_Etikas_kodekss.tif
http://www.ievp.gov.lv/?sadala=116
http://www.knab.gov.lv/uploads/free/policija_amatpersonas.pdf
http://www.knab.gov.lv/uploads/free/policija_amatpersonas.pdf
http://www.knab.gov.lv/uploads/free/policija_amatpersonas.pdf
http://www.knab.gov.lv/uploads/
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Piezīmes: 

Patstāvīgā darba organizācija un uzdevumi: Jāizvēlas referāta temats. Jāveic nepieciešamās literatūras un 

normatīvo aktu atlase un analīze. Mērķtiecīgi izmantojot attiecīgo literatūru un normatīvos aktus jāizdala 

pārliecinoši secinājumi par izvēlēto tematu. Referāts jānoformē atbilstoši metodiskajiem norādījumiem un 

lietvedības noteikumiem.  

 

 

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:  
 

Pirmā līmeľa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Civilā drošība un aizsardzība‖ 

vispārizglītojošais studiju kurss 
 

 

Kursa nosaukums angļu valodā:   
 

Professional ethics 
 

 

Kursa anotācija angļu valodā: 

Course objective: to create students awareness of professional ethics from basic theoretical and practical 

manners.  

Course objectives: to promote specialists in comprehensive development of, their moral readiness qualified to 

perform professional tasks and observe professional ethics. 
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Kursa nosaukums Publiskās varas organizācija Latvijā 

Kursa kods JurZP036 

Zinātnes nozare Juridiskā zinātne 

Zinātnes apakšnozare Valsts tiesības 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti  3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 

 

Lekciju stundu skaits 

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 

Laboratorijas darbu stundu skaits 

Kursa darbam atvēlēto stundu skaits 

16 

 

8 

8 

- 

- 

 

Kursa izstrādātājs (-i) 

Zenons Indrikovs, DU SZF Tiesību katedra, Dr.iur., asociētais profesors. 

 

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst) 

Nav nepieciešamas. 

 

Kursa anotācija: 

Kursa mērķis: veidot profesijas standartam atbilstošas un praktiski piemērojamas zināšanas par 

publiskās varas organizāciju Latvijā. Kursa ietvaros students padziļina zināšanas par publisko varu un 

tās dalīšanu, valsts teritoriju, pilsoľu kopumu un konstitucionālisma pamatprincipiem. Students apgūst 

Saeimas, Valsts prezidenta. Ministru kabineta, tiesu un citu neatkarīgo valsts varas institūciju 

veidošanas principus un kompetenci.  

 

Rezultāti: 

Zināšanas: spēj parādīt zināšanas un izpratni par publiskās varas organizāciju Latvijā. 

Prasmes: spēj parādīt prasmes praktiski pielietot zināšanas par publiskās varas organizāciju Latvijā. 

Kompetence: spēj parādīt, ka izprot Latvijas Republikas Satversmes būtību, tajā nostiprināto publiskās 

varas dalīšanas principus, publiskās varas institūciju darbības organizāciju un kompetenci, pārzina šo 

institūciju būtību demokrātiskā valstī. 

 

Kursa saturs: 

Ievads studiju kursā. Publiskā vara un tās dalīšanas būtība. Valsts teritorija, pilsoľu kopums un 

konstitucionālisma pamatprincipi. Saeima. Valsts prezidents. Ministru kabinets. Tiesas. Valsts kontrole 

un citas neatkarīgas valsts varas institūcijas. Publiskās varas teritoriālā organizācija. 

 

Kursa plāns: 

Kursa struktūra: lekcijas - 8 st., praktiskie darbi – 8 st. 

Lekciju temati (1 stunda katrai lekcijai): 

Publiskā vara un tās dalīšanas būtība. 

Valsts teritorija, pilsoľu kopums un konstitucionālisma pamatprincipi. 

Saeima. 

Valsts prezidents. 

Ministru kabinets. 

Tiesas. 

Valsts kontrole un citas neatkarīgas valsts varas institūcijas. 

Publiskās varas teritoriālā organizācija. 
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Praktisko darbu temati: 
Valsts teritorija, pilsoľu kopums un konstitucionālisma pamatprincipi (1 st.). 

Saeima (2.st.). 

Valsts prezidents (1 st.). 

Ministru kabinets (2 st.).  

Tiesas (2 st.). 

Studējošo patstāvīgais darbs: 

Patstāvīgā darba ietvaros students gatavojas lekcijām un izpilda divus mājas darbus: pirmo par kursa 

1.-4.tematu un otro par kursa 5. - 8.tematu. Katrā mājas darba uzdevumā studentam jārod atbilde uz 

pasniedzēja uzdoto jautājumu, jāsagatavo prezentācija praktiskajām nodarbībām (jāiegūst pozitīvs 

vērtējums). 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 

Studentam studiju kursā jāizpilda divi mājas darbi par uzdotajiem tematiem ziľojuma (apjoms 3-5 lpp.) 

vai prezentācijas veidā; izpildītie mājas darbu uzdevumi tiek izskatīti praktisko nodarbību laikā. Katrs 

mājas darba uzdevums tiek vērtēts pēc 10 ballu sistēmas; par katra mājas darba izpildi un prezentāciju 

jāiegūst pozitīvs vērtējums; negatīvi novērtēts darbs jāpārstrādā. Studiju kursa ietvaros jāizstrādā 

referāts par vienu no docētāja piedāvātajiem tematiem (apjoms 10-12 lpp.). Mājas uzdevumu (25% + 

25%) un referāta (50%) vērtējums veido studiju kursa kopvērtējumu (diferencēto ieskaiti par kursu pēc 

desmit ballu sistēmas). 

 

Mācību pamatliteratūra: 

1. Jansone, D., Reinholde, I., Ulnicāne, I. Latvijas publiskā pārvalde; mācību līdzeklis. Rīga: 

Latvijas Universitāte, 2002.  

2. vai Pleps, J., Pastars, E., Plakane, I. Konstitucionālās tiesības. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2004 

vai Spale, A., Pleps, J. Konstitucionālās tiesības: tālmācības studiju kurss. Rīga: Biznesa vadības 

koledţa, 2008. 

 

Papildliteratūra: 

1. Cipeliuss, R. Vispārēja mācība par valsti : politikas zinātne. 13., pārstrād.izd. Rīga : AGB, 

1998. 

2. Dišlers, K. Latvijas valsts varas orgāni un viņu funkcijas. Rīga: Tiesu nama aģentūra, 2004.  

3. Eglītis, V. Ievads konstitūcijas teorijā. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2006.  

4. Eglītis, V. Konstitūcijas teorijas pamati: mācību līdzeklis. Rīga: Latvijas Policijas akadēmija, 

2000. 

5. Vildbergs, H.J., Felhūne, G. Atsauces Satversmei: mācību līdzeklis. Rīga: EuroFaculty, 

2003. 

6. Арутюнян Г. Г. Конституционное право : энциклопедический словарь. Москва 

: Норма, 2006.  

7. Маклаков В. В. Конституционное право зарубежных стран.Общая часть. 

Москва: Wolters-Kluwer, 2006. 

8.  Ковачев Д. А. Конституционное право государств Европы. Москва: Wolters-

Kluwer, 2005. 

 

Periodika un citi informācijas avoti 

Ţurnāli: 

1. Jurista Vārds. 

2. Sociālo Zinātņu Vēstnesis. 

 

Likumi: 

1. Latvijas Republikas Satversme.  

2. Administratīvi teritoriālās reformas likums. 

3. Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums. 

4. Latvijas Republikas valsts robežas likums. 

javascript:open_window(%22http://roze.lanet.lv:8991/F/RYTR761SEF47LKGUD1MS2R3ADQFRUIA4U6E1VYAD1SQ7NSGLMP-33363?func=service&doc_number=000315153&line_number=0009&service_type=TAG%22);
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5. Likums Par Centrālo vēlēšanu komisiju. 

6. Likums Par Latvijas Banku. 

7. Likums Par likumu un citu Saeimas, Valsts Prezidenta un Ministru kabineta pieņemto aktu 

izsludināšanas, publicēšanas, spēkā stāšanās kārtību un spēkā esamību. 

8. Likums Par pašvaldībām.  

9. Likums Par tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu.  

10. Likums Par tiesu varu.  

11. Likums Par to bijušās PSRS pilsoņu statusu, kuriem nav Latvijas vai citas valsts pilsonības. 

12. Ministru kabineta iekārtas likums. 

13. Parlamentārās izmeklēšanas komisiju likums. 

14. Pilsonības likums. 

15. Prokuratūras likums. 

16. Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likums. 

17. Saeimas kārtības rullis. 

18. Saeimas vēlēšanu likums. 

19. Satversmes tiesas likums. 

20. Tiesībsarga likums.  

21. Valsts kontroles likums.  

22. Valsts pārvaldes iekārtas likums. 

23. Valsts prezidenta ievēlēšanas likums.  

24. Valsts valodas likums. 

25. Vēlētāju reģistra likums. 

 

Piezīmes: 

Nav. 

 

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:  
 

Pirmā līmeľa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Civilā drošība un aizsardzība‖, 

vispārizglītojošais studiju kurss. 

 

Kursa nosaukums angļu valodā:   
 

Public Power Organization in Latvia 

 

Kursa anotācija angļu valodā: 

The course aims to build a professional standard sound and practically applicable knowledge of the 

Latvian public power organizations. The course deepens student knowledge of public power and the 

division of national territory, citizens, and a set of basic principles of constitutionalism. Student 

learning of the Saeima, National President, Cabinet, judiciary and other independent public authorities 

making the principles and jurisdiction. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=175919
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Kursa nosaukums Vides aizsardzība 

Kursa kods VidZP019 

Zinātnes nozare Vides zinātne 

Zinātnes apakšnozare  

Kredītpunkti 1 

ECTS kredītpunkti  1,5 

Kopējais auditoriju stundu skaits 

 

Lekciju stundu skaits 

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 

Laboratorijas darbu stundu skaits 

Kursa darbam atvēlēto stundu skaits 

8 

 

8 

- 

- 

- 

 

Kursa izstrādātājs (-i) 

Dainis Lazdāns DU DMF Ķīmijas un ģeogrāfijas katedras lektors , Mg.vid.pl. 

 

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst) 

Nav nepieciešamas. 

 

Kursa anotācija:  

Kursa mērķis: Radīt zinātniski pamatotu izpratni par mūsdienu vides aizsardzības problēmām un to risināšanas 

iespējām.  

Kursa uzdevumi: Apskatīt vides un tās komponentu racionālas un ilgtspējīgas izmantošanas stratēģijas. Apgūt 

zināšanas par ūdens, gaisa un bioloģiskās daudzveidības aizsardzību un atjaunošanu. Sniegt priekšstatu par vides 

tiesību principiem Latvijā un citās valstīs, kā arī par starptautiskās sadarbības formām dabas aizsardzības jomā 

un to efektivitāti. 

 

 Rezultāti: 

Zināšanas: spēj parādīt zināšanas un izpratni par vides un tās komponentu racionālas un ilgtspējīgas 

izmantošanas stratēģijām; par LR un ES normatīvajiem aktiem, kas saistīti ar vides aizsardzību; par īpaši 

aizsargājamo dabas teritoriju izveidošanu un aizsardzību.  

Prasmes: spēj parādīt prasmes lietot normatīvos aktus vides aizsardzības jautājumu risināšanā. 

Kompetence: spēj formulēt, aprakstīt un analizēt praktiskas problēmas vides aizsardzības jomā. 

 

Kursa saturs: 

Vides un tās komponentu racionālas un ilgtspējīgas izmantošanas stratēģijas. Ūdens, gaisa un bioloģiskās 

daudzveidības aizsardzība un atjaunošana. Ar sugu un biotopu aizsardzību saistītie LR un ES normatīvie akti: 

„Sugu un biotopu aizsardzības likums‖; „Noteikumi par Latvijā sastopamo Eiropas Savienības prioritāro sugu 

un biotopu sarakstu‖; „Noteikumi par īpaši aizsargājamo sugu un ierobeţoti izmantojamo īpaši aizsargājamo 

sugu sarakstu‖; „Noteikumi par īpaši aizsargājamo biotopu veidu sarakstu‖; „Ramsāres konvencija‖ (1971); 

„Bernes konvencija‖ (1979); „Bonnas konvencija‖ (1979); „CITES (Vašingtonas) konvencija‖ (1973); 

„Padomes Direktīva 79/409/EEK (1979. gada 2. aprīlis) par savvaļas putnu aizsardzību‖; „Padomes direktīva 

92/43/EEC No 1992. gada 21. maija par dabisko biotopu, savvaļas faunas un floras aizsardzību.‖ Īpaši 

aizsargājamo dabas teritoriju izveidošana un aizsardzība: Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju kategorijas – dabas 

rezervāti, nacionālie parki, dabas parki, dabas pieminekļi, dabas liegumi, aizsargājamie ainavu apvidi un 

biosfēras rezervāti, mikroliegumi, Natura 2000 teritorijas. 
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Kursa plāns: 

Kursa struktūra: lekcijas - 8 st. (katram tematam- 2 st.), 

Lekciju temati: 

1. Vides un tās komponentu racionālas un ilgtspējīgas izmantošanas stratēģijas.  

2. Ūdens, gaisa un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība un atjaunošana.  

3. Ar sugu un biotopu aizsardzību saistītie LR un ES normatīvie akti: „Sugu un biotopu aizsardzības likums‖; 

„Noteikumi par Latvijā sastopamo Eiropas Savienības prioritāro sugu un biotopu sarakstu‖; „Noteikumi 

par īpaši aizsargājamo sugu un ierobeţoti izmantojamo īpaši aizsargājamo sugu sarakstu‖; „Noteikumi par 

īpaši aizsargājamo biotopu veidu sarakstu‖; „Ramsāres konvencija‖ (1971); „Bernes konvencija‖ (1979); 

„Bonnas konvencija‖ (1979); „CITES (Vašingtonas) konvencija‖ (1973); „Padomes Direktīva 

79/409/EEK (1979. gada 2. aprīlis) par savvaļas putnu aizsardzību‖; „Padomes direktīva 92/43/EEC No 

1992. gada 21. maija par dabisko biotopu, savvaļas faunas un floras aizsardzību.‖  

4. Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju izveidošana un aizsardzība: Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju 

kategorijas – dabas rezervāti, nacionālie parki, dabas parki, dabas pieminekļi, dabas liegumi, aizsargājamie 

ainavu apvidi un biosfēras rezervāti, mikroliegumi, Natura 2000 teritorijas. 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 

Ieskaitītas visas studiju kursa programmā paredzētās nodarbības.  

Studiju kursa apguves pārbaudes forma – diferencētā ieskaite. 

 

Mācību pamatliteratūra: 

1. Dabas aizsardzība / J.Danilāna redakcijā. - R.: Zinātne, 1983.  

2. Dabas aizsardzības normatīvo aktu apkopojums./ VARAM, R.: Ievanda, 1998. - 40 lpp.  

3. Liepa I., Mauriľš A., Vimba E. / Ekoloģija un dabas aizsardzība.// R.: Zvaigzne, 1991. - 301 lpp.  

4. Mihaneks G., Blumberga U. / Vides aizsardzības likumdošanas sistēma Latvijā.// VARAM, R.: 1998.- 

137 lpp.  

5. Red Data Book of the Baltic Region. Editors Torleif Ingelog, Roger Andersson, Martin Tjernberg. 

Uppsala, Riga , 1993., p.97.  

6. Steigens A. / Nākotne sākas šodien. // R.: Nordik, 1999. – 222 lpp.  

7. Strautmanis J. / Daba. Morāle. Likums. // R.: Avots, 1983  

8. Strautmanis J. / Ekoloģisko tiesību pamati. Dabasvides tiesiskā aizsardzība.// R.: Zvaigzne ABC, 1999, 

- 222 lpp.  

9. Vakerneidţels M., Rīss V. / Mūsu ekoloģiskais pēdas nospiedums. // R.: Norden AB, 2000. – 193 lpp.  

10. Биология охраны природы. / Под ред. Сулея М. и Уилкокса Б., М.: Мир, 1983. - 430с.  

11. Миланова А., Рябчиков А. / Использование природных ресурсов и охрана проды.// М.: Высшая 

школа, 1986. 

 

Papildliteratūra: 
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INTERNET resursi:  

http://www.latvijasdaba.lv  

http://www.gnp.lv  

http://www.biosfera.lv  

http://www.kemeri.vdc.lv  

http://www.teici.lv  

http://www.varam.gov.lv/vad/Latviski/Teritorijas.html  

http://www.varam.gov.lv/vad/Latviski/Teritorijas/DabasPieminekli.html  

MULTIMEDIJU resursi:  

RAMAS® EcoLab: Applied Ecology Laboratory ver. 2.0 

 

Literatūra (03-ieteicamā periodika): 

―National Geographic‖ 

―Vides vēstis‖ 

 

Piezīmes: 

Patstāvīgā darba organizācija un uzdevumi: Jāizvēlas referāta temats. Jāveic nepieciešamās literatūras un 

normatīvo aktu atlase un analīze. Mērķtiecīgi izmantojot attiecīgo literatūru un normatīvos aktus jāizdala 

pārliecinoši secinājumi par izvēlēto tematu. Referāts jānoformē atbilstoši metodiskajiem norādījumiem un 

lietvedības noteikumiem. Patstāvīgā darba ietvaros jāiepazīstas ar studiju kursa docētāja uzdoto literatūru. 

 

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss: 

Pirmā līmeľa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Civilā drošība un aizsardzība‖ 

vispārizglītojošais studiju kurss. 

 

Kursa nosaukums angļu valodā: 

Environmental protection 

 

Kursa anotācija angļu valodā: 

The aim of this course is to give an overview of conservation biology as a part of applied ecology and its 

principles. The students will learn about connection of conservation biology with genetics, ecology, evolutionary 

biology, economy, politics, education, biological diversity and its protection under the idea of sustainable 

development. 
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Kursa nosaukums Angļu/vācu valodas profesionālā terminoloģija 

Kursa kods ValoP122 

ValoP125 

Zinātnes nozare Valodniecība 

Zinātnes apakšnozare  

Kredītpunkti 3 

ECTS kredītpunkti  4,5 

Kopējais auditoriju stundu skaits 

 

Lekciju stundu skaits 

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 

Laboratorijas darbu stundu skaits 

Kursa darbam atvēlēto stundu skaits 

24 

 

12 

12 

- 

- 

 

Kursa izstrādātājs (-i) 

J.Semeľeca (angļu),DU Humanitārā fakultāte Svešvalodu centrs, Mg.paed.,  lektore  

J.Sergejeva (vācu) Humanitārā fakultāte Svešvalodu centrs, Mg.paed., lektore 

 

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst) 

Nav nepieciešamas. 

 

Kursa anotācija: 

Kursa mērķis: Sagatavot studējošos svešvalodas lietošanai, realizējot vispārīgās, sociālās, mācīšanās un sevis 

izpausmes spējas apzinātā patstāvīgā un kooperatīvā svešvalodas apguves procesā, attīstot audiēšanas, 

runāšanas, lasīšanas un rakstīšanas iemaľas un prasmes, lai nodrošinātu komunikāciju mācību profesionālā un 

tieši profesionālā sfērā, padziļinot dzimtās valodas un citu svešvalodu  sakarību un daţādību izzināšanu.  

Kursa uzdevumi: 

1. Pilnveidot valodas lietošanas pamatus, kas ļauj, 

a. lasot un klausoties, iegūt profesionālu un sociāli kulturālu informāciju, paplašināt vārdu 

krājumu ar profesināli lietojamo leksiku, lai nodrošinātu saziľas spēju profesionāli 

komunikatīvajā sfērā. 

b. runājot, stāstot un rakstot, izzināt un izprast profesionālo pieredzi, nodot un pieprasīt 

informāciju. 

2.  Pilnveidot sociāli kulturālo un profesionālo pieredzi, 

a. apgūstot saziľu sociālās normas ietvaros, uzklausot citu un argumentēti aizstāvot savu 

viedokl. 

b. izmantojot literatūru svešvalodā, interneta un multimediju iespējas.   

3.  Pilnveidot patstāvīgās atbildīgās mācīšanās pieredzi. 

4. Veicināt sadarbības spēju attīstību, mācoties strādāt sadarbojoties. 

 

 

Rezultāti: 

Zināšanas: spēj parādīt zināšanas angļu/vācu valodas profesionālā terminoloģijā. 

Prasmes: spēj pielietot zināšanas, nodrošināt komunikāciju savā profesionālajā darbības sfērā.  

Kompetence: spēj formulēt, aprakstīt un analizēt praktiskas problēmas savā profesijā, atlasīt nepieciešamo 

informāciju un izmantot to problēmu risināšanai. 
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Kursa saturs: 

Leksiski gramatiska viela.  

Terminoloģija. 

Apgūstamās tēmas, uz kuru bāzes tiek pilnveidotas valodas lietošanas iemaľas 

 Angļu valodā: 

The Latvian Police uniform/ Descriptions 

The Latvian Police and Police Academy  

Jobs/ Duties of the Police; ―Law on Police‖ 

Giving basic information / Document checking 

Directions and location 

Road Transport – breakdowns, drinking and driving, traffic regulation and traffic violations 

Crowd control – Emergency Situations  

Crime – types and motives 

Dealing with ―soft‖ crime (specific focus on Non-Latvian Speakers both as victims and perpetrators of crime) 

Police involvement in Legal Proceedings 

International Crime 

 Vācu valodā: Die Polizeibehôrde. Meine Fachrichtung. Die Polizeiakademie Lettlands. Der 

Polizeiberuf. Unter welchen Voraussetzungen wird ein Mensch in den Polizeidienst eingestellt? (Lettland, 

Deutschland). Die Polizei Deutschland - Aufbau und Aufgaben. Die Polizei Lettlands. Die Aufgaben der 

Schutzpolicei, der Kriminalpolizei. Staatliches System Lettlands. Staatliches System Deutschlands. Die 

Gerichte in Deutschland. Die Gerichte in Lettland. Die Aufgaben der Staatsanwaltschaft. Das Strafrecht. Das 

Zivilrecht. Der Vertrag. Die Europâische Union. Die Menschenrechte. 

 

 

Kursa plāns: 

Kursa struktūra: lekcijas - 12 st., semināri – 12 st. 

Leksiski gramatiska viela.  

Terminoloģija. 

Apgūstamās tēmas, uz kuru bāzes tiek pilnveidotas valodas lietošanas iemaľas 

 Angļu valodā: 

The Latvian Police uniform/ Descriptions 

The Latvian Police and Police Academy  

Jobs/ Duties of the Police; ―Law on Police‖ 

Giving basic information / Document checking 

Directions and location 

Road Transport – breakdowns, drinking and driving, traffic regulation and traffic violations 

Crowd control – Emergency Situations  

Crime – types and motives 

Dealing with ―soft‖ crime (specific focus on Non-Latvian Speakers both as victims and perpetrators of crime) 

Police involvement in Legal Proceedings 

International Crime 

 Vācu valodā: Die Polizeibehôrde. Meine Fachrichtung. Die Polizeiakademie Lettlands. Der 

Polizeiberuf. Unter welchen Voraussetzungen wird ein Mensch in den Polizeidienst eingestellt? (Lettland, 

Deutschland). Die Polizei Deutschland - Aufbau und Aufgaben. Die Polizei Lettlands. Die Aufgaben der 

Schutzpolicei, der Kriminalpolizei. Staatliches System Lettlands. Staatliches System Deutschlands. Die Gerichte 

in Deutschland. Die Gerichte in Lettland. Die Aufgaben der Staatsanwaltschaft. Das Strafrecht. Das Zivilrecht. 

Der Vertrag. Die Europâische Union. Die Menschenrechte. 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 

Priekšnosacījumi kursa apgūšanai: ISEC sertifikāts. C-līmenis. Jāsaprot daţāda veida tekstu jēga, jāprot 

skaidrā, saprotamā formā sniegt informāciju. Pazīstamās situācijās runas un rakstu valodas pielietojumam jābūt 

pārliecinošam un adekvātam. Sadzīves situācijās lietojamo vārdu krājumam jābūt pietiekamam. Runā un rakstos 

pieļautās kļūdas nedrīkst traucēt komunikāciju. 
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Sekmju kontroles forma: eksāmens (valodas kompetences pārbaude). 

 

 

Mācību pamatliteratūra: 

Angļu valodā: 

―English for Policemen‖. Rīga: LPA, 1999. 

―Texts for Reading and Listening‖. Rīga: LPA, 1999. 

―Dialogues and Texts for Poliece College Students‖. Rīga: LPA, 2003. 

„English for Police College Students‖Rīga: LPA,2005 

Vācu valodā: 

1. „Gesprāchsthemen fūr die Studenten der Fakultāt fūr Rechtswissenschaften―. L.Lisničenko, R, 1995. 

2. „Typische Situationen aus dem polizeilichen Alltag.― A.Rubīna, LPA, 2000. 

3. „Ausbildung von Polizeibeamten in der BRD―. 

4. „Deutsch fūr Jurastudenten―. J.Suschtchinski, Moskau, 1999. 

5. „Berufsbild – Polizist―. Bildschirm. 

Papildliteratūra: 

Periodika un citi informācijas avoti: 

 

 

Piezīmes: 

Nav. 

 

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss: 

Pirmā līmeľa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Civilā drošība un aizsardzība‖ 

vispārizglītojošais studiju kurss. 

 

Kursa nosaukums angļu valodā: 

English / German Professional Terminology 

 

Kursa anotācija angļu valodā: 

Course objective: To prepare students for foreign language use in the exercise of the general, social, learning and self-

expressive power of the identified independent and cooperative foreign language learning process, developing 

audiēšanas, speaking, reading and writing skills and abilities to provide professional training and communications 

directly to the professional field, advancing the native language and other foreign relationships and the diversity of 

knowledge and understanding. 

Course objectives: 

1st To improve the use of language basics, allowing the 

• reading and listening, to get a professional and socio-cultural information, expand their vocabulary with professional 

vocabulary used to provide communications capability professional communicative sphere. 

• talking, talking and writing, to explore and understand the professional experience of the transfer and request 

information. 

2nd To improve the socio-cultural and professional backgrounds, 

• acquisition of communication within the social norms by listening to others and reasoned defense of their views. 

• using literature in foreign languages, Internet and multimedia capabilities. 

3rd Improve independent responsible learning experiences. 

4th Encourage the development of capabilities, learning to work collaboratively. 
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Kursa nosaukums Informācijas sistēmas un informācijas drošība 

Kursa kods InfTP003 

Zinātnes nozare Datorzinātnes 

Zinātnes apakšnozare  

Kredītpunkti 3 

ECTS kredītpunkti  4,5 

Kopējais auditoriju stundu skaits 

 

Lekciju stundu skaits 

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 

Laboratorijas darbu stundu skaits 

Kursa darbam atvēlēto stundu skaits 

24 

 

12 

12 

- 

- 

 

Kursa izstrādātājs (-i) 

Andris Vagalis, DU Dabaszinātľu un matemātikas fakultāte Informātikas katedra, Mg.sc.comp., lektors 

 

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst) 

Nepieciešamas zināšanas par datortehnoloģijām un informācijas apmaiľas iespējām datortīklā, iemaľas 

Microsoft Office programmu lietošanā praktisku uzdevumu risināšanai. 

 

Kursa anotācija: 

Kursa mērķis: iztirzāt un analizēt informācijas iegūšanas un aprites tiesiskos aspektus, analizēt un izvērtēt LR 

tiesību aktus un citus regulējošos normatīvos aktus par digitālās informācijas iegūšanu un uzglabāšanu, tās 

drošību un aizsardzību, privātumu un atklātumu, tās apstrādi un izplatīšanu. Padziļināt un nostiprināt zināšanas 

par informācijas drošību un digitālo pierādījumu ieguves un saglabāšanas iespējām. Apgūt prasmes, kā efektīvi 

izmantot un integrēt šo informāciju savā ikdienas studiju darbā saistībā ar studiju programmu, izpildot arī 

konkrētus citu studiju kursu uzdevumus. 

Kursa uzdevumi:  
Padziļināti iztirzāt datortehnoloģiju programmatūriskos līdzekļus – daţādas pārlūkprogrammas, datu 

apstrādes programmas, kas kursa studentiem dotu iespēju pārlūkot lokālos un attālinātos informācijas 

resursus elektronisko datu formā. 

Izpētīt brīvas piekļuves informatīvās sistēmas Internetā, ar atbilstošo datu bāzu struktūru un šķirkļu 

klasifikatoriem, kā arī ar šo datu bāzu darbināšanas iespējām informācijas ieguves nolūkos. 

Izpētīt limitētas piekļuves attālinātās informatīvās sistēmas, kas tiek izmantotas Iekšlietu ministrijas 

padotības iestādēs, ar tām atbilstošo datu bāzu struktūru, noskaidrot šo attālināto datu bāzu darbināšanas 

iespējas informācijas ieguves nolūkos. 

Iepazīties ar normatīvajiem aktiem, kas nosaka prasības informācijas sistēmu fiziskās un loģiskās 

aizsardzības nodrošināšanai. Iepazīties ar informācijas aizsardzības iespējām datortīklā un lokālā tīkla 

aizsardzības iespējām. Iemācīties praktiski veikt datu arhivēšanu, rezerves kopiju gatavošanu, paroļu 

uzdošanu.  

Iepazīties ar datoru un informācijas nesēju izpētes metodēm un izpētē izmantojamo programmatūru. 

 

 

Rezultāti: 

Zināšanas: spēj parādīt zināšanas par informācijas sistēmām un informācijas drošību. 

Prasmes: spēj parādīt prasmes, lietot datortehnoloģiju programmatūriskos līdzekļus – 

daţādas pārlūkprogrammas, datu apstrādes programmas, prot pārlūkot lokālos un 
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attālinātos informācijas resursus elektronisko datu formā. Prot izpētīt brīvās piekļuves 

informatīvās sistēmas internetā, zina atbilstošo datu bāzu struktūru un šķirkļu klasifikatorus, kā arī ar šo datu 

bāzu darbināšanas iespējas informācijas ieguves nolūkos. 

Kompetence: spēj izvērtēt, analizēt un praktiski izmantot normatīvos aktus, kas nosaka prasības informācijas 

sistēmu fiziskās un loģiskās aizsardzības nodrošināšanai. Zina informācijas aizsardzības iespējas datortīklā un 

lokālā datortīklā. Prot praktiski veikt datu arhivēšanu, rezerves kopiju gatavošanu, paroļu uzdošanu. Prot 

orientēties datoru un informācijas nesēju izpētes metodēs un zina par izpētē izmantojamo programmatūru. 

 

Kursa saturs: 

Datorsistēmu un informācijas fiziskā un loģiskā aizsardzība. Darbības ar parolēm, failu un mapju atribūtiem 

―Read only‖ un ―Hidden‖. Failu arhivēšana, atarhivēšana. Informācijas aizsardzības pasākumi pret 

datorvīrusiem. Ārējo atmiľas iekārtu darbības pārbaude. Starptautiskie un Latvijas Republikas normatīvie akti 

par datu un informācijas sistēmu lietošanas drošību. 

Informācijas apstrādes un analīzes iespējas izmantojot IeM un citas valsts nozīmes informācijas sistēmas. 

Datora un informācijas nesēju izpētes metodes un realizācija.  

 

 

Kursa plāns: 

Kursa struktūra: lekcijas 12 st., praktiskie darbi – 12 st. 

1. Datorsistēmu un informācijas fiziskā un loģiskā aizsardzība.  

2. Darbības ar parolēm, failu un mapju atribūtiem ―Read only‖ un ―Hidden‖.  

3. Failu arhivēšana, atarhivēšana.  

4. Informācijas aizsardzības pasākumi pret datorvīrusiem.  

5. Ārējo atmiľas iekārtu darbības pārbaude.  

6. Starptautiskie un Latvijas Republikas normatīvie akti par datu un informācijas sistēmu lietošanas 

drošību. 

7. Informācijas ievadē un meklēšanā 

8. Informācijas apstrāde.  

9. Informācijas analīzes iespējas izmantojot IeM un citas valsts nozīmes informācijas sistēmas.  

10. Datora un informācijas nesēju izpētes metodes un realizācija. 

11. Elektronisko dokumentu aprite. 

12. Biometrijas datu apstrādes sistēmas. 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 

Priekšnosacījumi pārbaudījuma kārtošanai: Pozitīvi jāaizstāv prezentācija, praktiskais darbs informācijas 

ievadē un meklēšanā, praktiskajās nodarbībās jāveic docētāja uzdotie uzdevumi. 

Sekmju kontroles forma: Praktisks eksāmens, kas sastāv no testa un praktiskā uzdevuma. 

 

 

Mācību pamatliteratūra: 

Normatīvie akti 

Latvijas Republikas Satversme 

Biometrijas datu apstrādes sistēmas likums.  

Elektronisko dokumentu likums. 

Fizisko personu datu aizsardzības likums. 

Informācijas atklātības likums. 

Krimināllikums. 

Kriminālprocesa likums. 

Operatīvās darbības likums. 

Par policiju : likums. 

Sodu reģistra likums. 

Valsts informācijas sistēmu likums. 
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Par Konvenciju par kibernoziegumiem un Konvencijas par kibernoziegumiem Papildu protokolu par 

rasisma un ksenofobijas noziedzīgajiem nodarījumiem, kas tiek izdarīti datorsistēmās.  

Eiropas Parlamenta un Padomes 2003.gada 17.novembra direktīvas 2003/98/EK par valsts sektora 

informācijas atkalizmantošanu. 

Eiropas Parlamenta un Padomes 2003.gada 28.janvāra direktīvas 2003/4/EK par vides informācijas 

pieejamību sabiedrībai. 

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 95/46/EK (1995. gada 24. oktobris) par personu aizsardzību 

attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti. 

Dalībvalstu Ministru komitejas Ieteikums Nr. R (87) 15, kas reglamentē personas datu izmantošanu policijas 

sektorā. 

Kārtība un apjoms, kādā iesniedzamas ziľas Sodu reģistram un izsniedzamas Sodu reģistrā iekļautās ziľas. 

Ministru kabineta 2006.gada 22.augusta noteikumi Nr.687 . 

Noteikumi par nederīgo dokumentu reģistru : Ministru kabineta 2004.gada 30.novembra noteikumi Nr.993. 

Noziedzīgu nodarījumu reģistra noteikumi : Ministru kabineta 2005.gada 04.oktobra. noteikumi Nr. 756.  

Par nederīgo dokumentu reģistru : Ministru kabineta 2005.gada 22.novembra noteikumi Nr.878. 

Personas datu apstrādes sistēmas aizsardzības obligātās tehniskās un organizatoriskās prasības : Ministru 

kabineta 2001.gada 30.janvāra noteikumi Nr.40. 

Personu apliecinošu un tiesības apliecinošu dokumentu paraugu informācijas sistēmas veidošanas un 

izmantošanas noteikumi : Ministru kabineta 2003. gada 05.augusta noteikumi Nr.436. 

Šaujamieroču un lielas enerģijas pneimatisko ieroču vienotās uzskaites kārtība : Ministru kabineta 2003. 

15.aprīļa noteikumi Nr.167. 

Valsts informācijas sistēmu vispārējās drošības prasības: Ministru kabineta 2005.gada 11.oktobra noteikumi 

Nr.765  

Valsts informācijas sistēmu vispārējās tehniskās prasības: Ministru kabineta 2005.gada 11.oktobra 

noteikumi Nr.764. 

MK noteikumi nr.820 „Kārtība, kādā pirmstiesas izmeklēšanas iestādes, operatīvās darbības subjekti, valsts 

drošības iestādes, prokuratūra un tiesa pieprasa un elektronisko sakaru komersants nodod saglabājamos 

datus, kā arī kārtība, kādā apkopo statistisko informāciju par saglabājamo datu pieprasījumiem un to 

izsniegšanu‖. 

 

Monogrāfiskie izdevumi un seriālizdevumi 

1. Ķiľa, U. red. Informācijas un komunikāciju tiesības. 1.sēj. Rīga : Biznesa augstskola Turība, 

2002., 320 lpp.  

2. Ķiľa, U. red. Informācijas un komunikāciju tiesības.  2.sēj. Rīga : Biznesa augstskola Turība, 

2002., 613 lpp. 

3. Miķelsons U., Sākotnējās darbības ar informācijas tehnoloģiju saistītās lietās un datortehniskās 

ekspertīzes noteikšanas metodika. – Rīga, LPA, 2000.,35 lpp.  

4. Miķelsons U. Noziedzīgu nodarījumu, kas saistīti ar mobilo telefonu lietošanu, izmeklēšanas 

īpatnības. R.: SIA Izglītības soļi, 2007, 130 lpp. 

5. Trule I. Par drošību internetā. Administratīvā un Kriminālā Justīcija, 2005, nr.1, LPA 61. -63. lpp. 

6. Šmite, Darja, Dosbergs, Dainis, Borzovs, Juris. Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas 

nozares tiesību standartu pamati. Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2005., 208 lpp.  

7. Vēţa V. red. Datortīkli un interneta pakalpojumu izmantošana. Datorzinību pamati. Rīga, LU: 

Mācību grāmata, 2000. 

8. Āboliľa, L. Informācijas aizsardzības tiesiskā vide Latvijā. No: Administratīvā un Kriminālā 

Justīcija, Rīga: Latvijas Policijas akadēmija, 2003, Nr.1/2, 60.-71.lpp. 

 

Elektroniskie resursi 

IeM Informācijas centra sistēmas. [tiešsaiste]. Pieejams: http://intranet.vp.gov.lv/?cat=s&id=36&idm=9 

Normatīvo aktu informācijas sistēma. NAIS lietotāju instrukcija. [tiešsaiste]. Pieejams: 

http://www.nais.dati.lv/l_inst.htm 

Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem. [tiešsaiste]. Pieejams:  

http://www.eur-lex.europa.eu/  

Valsts policijas datu bāzes. [tiešsaiste]. Pieejams:  http://intranet.vp.gov.lv/?cat=s&id=35&idm=9 

Papildliteratūra: 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003L0098:LV:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003L0004:LV:HTML
http://intranet.vp.gov.lv/?cat=s&id=36&idm=9
http://www.nais.dati.lv/l_inst.htm
http://www.eur-lex.europa.eu/
http://intranet.vp.gov.lv/?cat=s&id=35&idm=9
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Periodika un citi informācijas avoti 

 

 

Piezīmes: 

Patstāvīgā darba organizācija un uzdevumi: Referāta un prezentācijas sagatavošana par studiju kursā 

iekļautajiem normatīvajiem aktiem un informācijas sistēmu izpēti. 

 

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss: 

Pirmā līmeľa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Civilā drošība un aizsardzība‖ 

vispārizglītojošais studiju kurss. 

 

Kursa nosaukums angļu valodā: 

Information systems and information security 

 

Kursa anotācija angļu valodā: 

 
Course objective: To discuss in detail and analyze the information acquisition and distribution of the legal 

aspects, analyze and evaluate the Republic of Latvia laws and other regulatory documents on digital acquisition 

and storage, its safety and security, privacy and openness, its processing and distribution. Deepen and strengthen 

the knowledge of information security and digital evidence collection and preservation opportunities. Acquire 

the skills to effectively use and integrate this information in their daily studies in relation to the curriculum in 

meeting the specific tasks to other courses. 

Course objectives: 

In depth discussion of computer programmatūriskos funds - different browsers, data-processing programs that 

allow undergraduate students the opportunity to browse local and remote information resources in electronic data 

form. 

Explore the open access information systems on the Internet, with the corresponding database structure and 

entries given classifiers, as well as the database operation opportunities in the information extraction purposes. 

Explore limitētas access to remote information systems that are used in institutions subordinated to the Ministry 

of Interior, with their corresponding database structure; find the remote database operation to information 

extraction purposes. 

Become familiar with laws and regulations, which set out requirements for information systems of physical and 

logical protection. Get acquainted with the information protection capabilities and local area network computer 

network defense capabilities. How to learn to perform data archiving, backup preparation, putting passwords. 

Become familiar with computer and media research methods and software used in research. 
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Kursa nosaukums Modulis uzľēmējdarbības profesionālo kompetenču 

veidošanai 

Kursa kods TiesP016 

JurZP028 

Zinātnes nozare  

Zinātnes apakšnozare Sociālās un cilvēkrīcības zinātnes 

Kredītpunkti 6  

ECTS kredītpunkti  9 

Kopējais auditoriju stundu skaits 

 

Lekciju stundu skaits 

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 

Laboratorijas darbu stundu skaits 

Kursa darbam atvēlēto stundu skaits 

48  

 

24 

24  

- 

- 

 

Kursa izstrādātājs (-i) 

Lilija Gorbaceviča, DU SZF Socioloģijas katedras, Dr.phil., docente. 

Janīna Stašāne, DU SZF Ekonomikas katedra, Dr.oec, docente. 

Oksana Ruţa, DU SZF Ekonomikas katedra, Mg.oec., asistente. 

Ludmila Paľina, DU SZF Ekonomikas katedra, Mg. oes.  asistente. 

 

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst) 

Nav nepieciešamas. 

 

Kursa anotācija:  

Studiju kursa mērķis ir sniegt studentiem pamatzināšanas par uzľēmējdarbības formām, uzľēmumu reģistrāciju, 

uzľēmējdarbību regulējošiem tiesību aktiem, kā arī apgūt biznesa plānošanas un analītiskās darbības pamatus, 

projektu vadīšanas, saimnieciskās darbības plānošanas, realizēšanas, kontroles iemaľas. Kursā gaitā studentiem 

ir iespēja apgūt darba tiesības informatīvi un kā pamatu praktiskai darbībai, teorētiskās un praktiskās zināšanas 

dokumentu sastādīšanai. Tiek sniegtas elementārās zināšanas organizācijas teorijā, zināšanas komercdarbības 

vadīšanā, organizācijas attīstībā un cilvēku resursu izmantošanā, dot prasmi strādāt komandā, pieľemt lēmumus 

un vadīt uzľēmumu. 

 

Rezultāti: 

 studējošie apgūst un demonstrē zināšanas un izpratni par LR uzľēmējdarbības nozīmi, biznesa vidi, tās 

tiesiskajiem, ekonomiskajiem, sociālajiem, kultūras un citām priekšrocībām un nepilnībām; 

 studējošie apgūst zināšanas un pamatiemaľas, kas ļauj orientēties un analizēt biznesa vides norises 

Latvijā; 

 studējošie apgūst projektu izstrādes un vadīšanas teorētiskos pamatus; 

 studējošie attīstīta prasmes projektu izstrādē, analīzē, plānošanā, koordinēšanā un realizēšanā un spēj 

apvienot teorētiskos un praktiskos projektu izstrādes un vadības aspektus; 

 studējošie zina darba tiesisko attiecību reglamentējošos normatīvos aktus un spēj tos piemērot; 

 studējošie apgūst pamatiemaľas operēt ar uzľēmuma materiālajiem un cilvēku resursiem nospraustā 

mērķa sasniegšanai, veikt šādu resursu piesaisti. Prot plānot, organizēt, motivēt, kontrolēt. 
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 students apgūst prasmes par sociālā dialoga veidošanu sabiedrībā. 

 

Kursa saturs: 

Moduli uzľēmējdarbības profesionālo kompetenču veidošanai (uzľēmumu organizācija un dibināšana, 

vadīšanas metodes, projektu izstrādes un vadīšanas pamati, lietvedības un finanšu uzskaites sistēma, sociālā 

dialoga veidošana sabiedrībā un darba tiesisko attiecību regulējošie normatīvie akti). 

 

Kursa plāns: 

Kursa struktūra: lekcijas – 24 st., semināri (praktiskie darbi) – 24 st. . 

Lekciju temati (2 st. ):  

1. Uzľēmums kā sareţģīta sociāla un ekonomiska sistēma.  

2. Uzľēmums un valsts. Mazā uzľēmējdarbība, nozīme un uzdevumi.  

3. Saimnieciska un raţošanas procesa būtība un struktūra.  

4. Uzľēmējdarbības vide un riski.  

5. Uzľēmējdarbības regulējums LR. Uzľēmējdarbības formas. Uzľēmējdarbības reģistrācija. Darba 

tiesiskās attiecības. 

6. Saimniecisko procesu organizatorisko struktūru veidi. Uzľēmums kā vadības sistēma. 

7. Vispārējā lietvedība. Dokumentācija un dokumenti. 

8. Uzľēmuma finansiālā darbība. Saimnieciskās kontroles būtība,  nozīme un organizācija. 

9. Uzľēmuma mārketinga darbība un tirgus analīze. 

10. Perspektīvā biznesa plānošana. Plānošanas būtība, uzdevumi, mērķi, principi un metodes; plānu veidi, 

process. Biznesa plāns. 

11. Uzľēmuma attīstības sfēras. Projekta būtība. Projektu veidi. Projektu cikla vadība. Projekta vadības 

organizācija. Projekta pieteikuma sagatavošana. 

12. Uzľēmuma attīstības sfēras. Sociālā dialoga būtība. Publiskā un privātā partnerība. Publisko attiecību 

stratēģija, riska komunikācija un ētika. 

Semināru/praktisko/darbu temati: 
1. Biznesa idejas: apzināšana, formulēšana, apraksts. 

2. Uzľēmējdarbības ārēja un iekšēja vidē: uzľēmumu specifika, īpatnības Latvijas ekonomiskās situācijas 

kontekstā. 

3. Komercdarbības formas: raksturojums, īpatnības, Latvijas uzľēmumu piemēri. 

4. Produkts (prece vai pakalpojums): definēšana, apraksts, diferencēšana. 

5. Biznesa idejas dzīves cikls un attīstības process: specializācija, diversifikācija, kooperācija. 

6. Projekta pieteikuma izstrāde. 

7. Pārvaldes dokumentu izstrāde. 

Studējošo patstāvīgais darbs: 

Biznesa idejas ģenerēšana un izstrāde. 

Biznesa idejas apraksts. 

   Patstāvīga darba un prezentācijas sagatavošana (7 darbi). 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 

Prasības studiju kursa apguvei – regulārs nodarbību apmeklējums un aktīva līdzdalība semināros un praktiskajos 

darbos - 60%, patstāvīgo darbu izpilde - 40%. Studentam studiju kursā jāizpilda praktiskie un patstāvīgie darba 
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uzdevumi. Katrs praktiskais un patstāvīgais darba uzdevums tiek vērtēts pēc 10 ballu sistēmas, iegūstot 

vērtējumu, kas nav mazāks par 4 - "gandrīz viduvēji". Praktisko un patstāvīgo darba uzdevumu vērtējumi veido 

studiju kursa kopvērtējumu (eksāmenu par kursu pēc desmit ballu sistēmas). 

Izmantojamās studiju metodes un formas – modulis tiek īstenots pārsvarā ar kompetenču treniľa, lietišķo spēļu 

un līdzīgām praktiskām pasniegšanas metodēm. 

 

Mācību pamatliteratūra: 

1. Alsiľa R. Uzľēmējdarbības plānošanas principi un metodes. Rīga, 2002. 

2. Pelše G, Ruperte I. Mazā biznesa kurss. Rīga: Jumava, 2009. 

3. Rurāne M. Uzľēmējdarbības organizācija un plānošana. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2002.  

4. Praude V., Beļčikovs J. Menedţments. Otrais, pārstrādātais izdevums. 

 

Papildliteratūra: 

1. Mālderis G. ―Grāmatvedība, revīzija, audits‖. Mācību līdzeklis Biznesa augstskola‖ Turība „ Rīga, 2002.  

2. Latvijas Republikas Satversme (pieľemta 07.11.1922) 

3. Darba likums (pieľemts 20.06.2001.) 

4. Darba aizsardzības likums (pieľemts 20.06.2001.)  

5. Darba strīdu likums (26.09.2002.) 

6. V. Ulmane „Darba tiesības‖, Rīga, 2004 

7. J.Kalējs, M.Ābele Lietvedības pamati. R.; Biznesa komplekss, 1998. 3-190.lpp. 

8. Barovs P. Biznesa plāni: kā tos uzrakstīt un īstenot. Rīga, 2008. 

9. Bizness pāri robeţām. Praktisks ceļvedis jaunu tirgu. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2010. 

10. Mouls Dţ. Biznesa kultūra un etiķete Eiropas valstīs. Rīga: Jāľa sēta, 2003 

11. Fosters D. Lietišķā etiķete Eiropā. Rīga: Zvaigzne ABC, 2005. 

12. Dīderihs H. Uzľēmuma ekonomika. Rīga:  Zinātne, 2000. 

13. Forands I. Biznesa vadības tehnoloģijas: Rīga, 2004. 

14. Komerclikums Rīgā 2000.  

15. Uzsākt biznesu : sarunas ar pasaules biznesa līderiem. (red. Janmane R.) Rīga: Lietišķās informācijas 

dienests, 2009 

16. Uzľēmēja rokasgrāmata (sast. Pelše G., Ruperte I.) Rīga: Jumava, 2003. 

17. Vedļa A. Uzľēmējdarbības kurss. Rīga, 2000.  

18. A.Ādlers, Psiholoģija un dzīve,- 1992.gads 

19. P.Dako, Psiholoģijas brīnumainās uzvaras,- ―Zvaigzne ABC‖, Rīga 1999.gads 

20. V.Zemļanovs, I.Krasiļľikovs Sekretāra darbs firmas pārvaldes sistēmā. Lietvedība-darba un dokumentu 

apgrozības vadīšanas organizācija. R.; Merkūrijs LAT, 2002. 122-283.lpp. 

21. Geipele I., T. Tambovceva. Projektu vadīšana studijām un biznesam – Rīga:Valters un Rapa; 2004.1-

187.lpp. 

22. Uzulāns J. Projektu vadība – Rīga: Jumava; 2004.-243.lpp. 

23. Forands I. Projekta menedţments – Rīga: LIF; 2006. – 262.lpp. 

24. Forands I. Personālvadība. R., Biznesa augstskola ―Turība‖, 2000.  

25. Forands I. Vadītājs un vadīšana. R., Kamene, 1999., 176 lpp. 

 

Periodika un citi informācijas avoti 

 

 

Piezīmes: 

Nav. 

 

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss: 

Pirmā līmeľa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Civilā drošība un aizsardzība‖, 

vispārizglītojošais studiju kurss. 
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Kursa nosaukums angļu valodā: 

Module for the business professional competence building 

 

Kursa anotācija angļu valodā: 

Study course aims to give students a basic knowledge of business forms, business registration, business and 

regulatory aspects of the law, as well as learn the business planning and analytical foundations, project 

management, business planning, implementation, monitoring skills. Course during the Master is an opportunity 

to learn the right information and as a basis for practical operation, theoretical and practical knowledge for 

drawing up the document. Are given basic knowledge in organization theory, knowledge of business 

management, organizational development and human resources, ability to work as a team, make decisions and 

run a business. 
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2. Nozares studiju kursi visiem studiju virzieniem:  

2.1. Obligātie studiju kursi : 

Kursa nosaukums Administratīvais pārkāpums un administratīvais 

soda process 

Kursa kods JurZP012 

Zinātnes nozare Juridiskā 

Zinātnes apakšnozare Policijas tiesības 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti  3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 

 

Lekciju stundu skaits 

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 

Laboratorijas darbu stundu skaits 

Kursa darbam atvēlēto stundu skaits 

16 

 

8 

8 

- 

- 

 

Kursa izstrādātājs (-i) 

Aleksandrs Matvejevs, DU SZF Tiesību katedra, Dr.iur., docents 

 

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst) 

 Nav nepieciešamas. 

 

 

 

 Rezultāti: 

Zināšanas: spēj parādīt zināšanas lietošanas līmenī par administratīvā soda un soda procesa tiesisko regulējumu. 

Prasmes: spēj parādīt prasmes, savas kompetences ietvaros piemērot administratīvo atbildību par 

administratīvajiem pārkāpumiem. 

Kompetence: spēj savas kompetences ietvaros dokumentēt likumpārkāpumus un sastādīt administratīvos 

protokolus. 

 

Kursa saturs: 

Ievads. Administratīvās atbildība kā juridiskās atbildības veids. Administratīvais pārkāpums un administratīvā 

atbildība. Administratīvie pārkāpumi profesionālās darbības jomā. Pilnvarojums administratīvo pārkāpumu 

lietu izskatīšanai. Lietvedība administratīvo pārkāpumu lietās. Lēmumi administratīvo pārkāpumu lietās. 

Lēmumu izpilde par administratīvo sodu uzlikšanu. Administratīvo pārkāpumu lietā pieľemtā lēmuma 

Kursa anotācija:  

Dot studentiem zināšanas par administratīvo atbildību un administratīvā soda procesa normu piemērošanu un 

iemaľas administratīvās atbildības piemērošanā savas kompetences ietvaros. 
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pārsūdzēšana. 

 

Kursa plāns: 

Kursa struktūra: lekcijas -  8 st., praktiskie darbi – 8 st. 

Lekciju temati: 
1. Ievads. Administratīvās atbildība kā juridiskās atbildības veids. 

2. Administratīvais pārkāpums un administratīvā atbildība. 

3. Administratīvie pārkāpumi profesionālās darbības jomā. 

4. Pilnvarojums administratīvo pārkāpumu lietu izskatīšanai. 

5. Lietvedība administratīvo pārkāpumu lietās. 

6.  Lēmumi administratīvo pārkāpumu lietās. 

7. Lēmumu izpilde par administratīvo sodu uzlikšanu. 

8. Administratīvo pārkāpumu lietā pieľemtā lēmuma pārsūdzēšana. 

      Praktisko darbu temati: 

      1.  Protokola par administratīvo pārkāpumu sastādīšana un materiālu noformēšana. (8 st.). 

Studējošo patstāvīgais darbs:  

      Kursa ietvaros paredzēto zināšanu, prasmju un iemaľu apguve, gatavojoties praktiskajām nodarbībām un 

izpildot mājas darbu par pasniedzēja uzdoto tematu. 

   

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 

Jāapgūst studiju kursa teorētiskā daļa un jāuzraksta referāts (apjoms 10-12 lpp.) un kontroldarbus patstāvīgā 

darba ietvaros. 

Sekmju kontroles forma: eksāmens 

 

Mācību pamatliteratūra: 

1. Načisčionis J. Administratīvās tiesības. – Rīga, Latvijas Vēstnesis, 2003. – 288. lpp. 

2. Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss, Rīga, "AFS", 2005. /ar turpmākajiem grozījumiem/. 

3. Endziľš A. Juridiskās atbildības jautājumi vispārējā tiesību teorijā. Autoru kolektīvs: mācību līdzeklis. 

Rīga: LU, 1989. 

Mācību papildliteratūra: 

1. Mucenieks J. Par administratīvās atbildības pamatiem. „Jurista Vārds‖, 2003, Nr.16. 

2. Хачатуров Р. Л., Липинский Д. А. Общая теория юридической ответственности. 

Монография.Санкт-Петербург, 2007. 

3. Административная ответственность : учебное пособие.  под редакцией И.Ш. Килясханова, А.И. 

Стахова. 3-е изд., перераб. и доп. Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2007, 143 с. 

4. Административная ответственность : конспект лекций / Тимошенко И.В. Ростов-на 

Дону: Феникс, 2007, 223 c. 

Tiesību akti: 

Latvijas Republikas Satversme, 1922.15.02. /8.nodaļa 1998.gada 15.oktobra likuma redakcijā/. 

Periodika un citi informācijas avoti: 

Interneta adreses:  

www.likumi.lv 

 

Piezīmes: 

Patstāvīgā darba organizācija un uzdevumi: Jāizvēlas referāta temats. Jāveic nepieciešamās literatūras un 

normatīvo aktu atlase un analīze. Mērķtiecīgi izmantojot attiecīgo literatūru un normatīvos aktus jāizdala 

pārliecinoši secinājumi par izvēlēto tematu. Referāts jānoformē atbilstoši metodiskajiem norādījumiem un 

lietvedības noteikumiem. Jāsagatavojas referāta publiskai aizstāvēšanai. Patstāvīgā darba ietvaros jāiepazīstas ar 

http://www.likumi.lv/
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studiju kursa docētāja uzdoto literatūru un jāsagatavojas diskusijai par izlasīto un jāizpilda kontroldarbus. 

 

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss: 

Pirmā līmeľa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Civilā drošība un aizsardzība‖ nozares 

obligātais studiju kurss . 

 

Kursa nosaukums angļu valodā: 

Administrative violation and an administrative penalty process  

 

Kursa anotācija angļu valodā: 

The study course gives students knowledge about administrative responsibility and administrative punishment 

procedure and basic skills necessary for application of administrative responsibility in their competence frame. 
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Kursa nosaukums Bērnu tiesību aizsardzība 

Kursa kods TiesP005 

Zinātnes nozare Juridiskā zinātne 

Zinātnes apakšnozare  

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti  3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 

 

Lekciju stundu skaits 

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 

Laboratorijas darbu stundu skaits 

Kursa darbam atvēlēto stundu skaits 

16 

 

8 

8 

- 

- 

 

Kursa izstrādātājs (-i) 

Arvīds Ozerskis, DU SZF Tiesību katedra, Dr.iur., docents 

 

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst) 

Nav nepieciešamas. 

 

Kursa anotācija:  

Kursa mērķis: Izglītot studentus bērnu tiesību aizsardzības jomā, veidot demokrātiskus uzskatus par bērnu 

tiesību aizsardzību, lai studenti spētu iegūtās zināšanas pielietot bērnu tiesību aizsardzībā. Veidot prasmes 

orientēties normatīvajos aktos. 

Kursa uzdevumi: Sniegt nepieciešamās zināšanas darbam ar bērniem un zināšanas bērnu tiesību aizsardzības 

jomā; sniegt nepieciešamās zināšanas par sadarbības iespējām ar valsts un pašvaldību iestādēm, sabiedriskajām 

un nevalstiskajām organizācijām, šī darba organizācijas tiesiskiem un praktiskiem aspektiem; veidot iemaľas 

saskarsmē ar bērniem. 

 

 

Rezultāti: 

Zināšanas: spēj parādīt zināšanas par bērnu tiesību aizsardzības iestādēm un to  

kompetences. Izprot bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšanas būtību. 

Prasmes: spēj, balstoties uz analītisku pieeju, veikt praktiskus uzdevumus bērnu tiesību  

aizsardzības jomā, parādīt prasmes, kas problēmām ļauj rast radošus risinājumus. 

Kompetence: spēj formulēt, aprakstīt un analizēt praktiskas problēmas bērnu  

tiesību aizsardzības jomā, atlasīt nepieciešamo informāciju un izmantot to skaidri  

definētu problēmu risināšanai. 

 

Kursa saturs: 

Normatīvie akti bērnu tiesību aizsardzības jautājumos. Starptautisko tiesību aktu piemērošana bērnu tiesību 

aizsardzībā. Bērnu tiesību aizsardzības sistēma Latvijas Republikā. Valsts un pašvaldību institūciju kompetence 

bērnu tiesību aizsardzības jomā, institūciju sadarbības tiesiskie un praktiskie aspekti. Vecāku un bērnu tiesības 

un pienākumi. Vardarbība pret bērnu, tās veidi un pazīmes, starpinstitūciju sadarbība, ja notikusi vardarbība. 
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Bērnu tiesību ierobeţojumi. Bērna rakstura īpatnības. Saskarsme un tās īpatnības darbā ar atsevišķu kategoriju 

bērniem un viľu ģimenēm. Audzināšanas metodes, to pielietošana saskarsmē ar bērniem. Bērnu intervēšanas 

īpatnības. Bērnu tiesību aizsardzības iestādes un to kompetence. 

 

 

Kursa plāns: 

Kursa struktūra: lekcijas - 8 st., semināri-8 st. 

Lekciju temati:  

1. Normatīvie akti bērnu tiesību aizsardzības jautājumos. 

2. Starptautisko tiesību aktu piemērošana bērnu tiesību aizsardzībā. 

3. Bērnu tiesību aizsardzības sistēma Latvijas Republikā.  

4. Valsts un pašvaldību institūciju kompetence bērnu tiesību aizsardzības jomā, institūciju 

sadarbības tiesiskie un praktiskie aspekti.  

5. Vecāku un bērnu tiesības un pienākumi. 

6. Vardarbība pret bērnu, tās veidi un pazīmes, starpinstitūciju sadarbība, ja notikusi vardarbība. 

7. Bērnu tiesību ierobeţojumi.  

8. Bērna rakstura īpatnības. 

Semināru temati (2 st. katram tematam): 

1. Saskarsme un tās īpatnības darbā ar atsevišķu kategoriju bērniem un viľu ģimenēm. 

2. Audzināšanas metodes, to pielietošana saskarsmē ar bērniem.  

3. Bērnu intervēšanas īpatnības. 

4. Bērnu tiesību aizsardzības iestādes un to kompetence. 

Studējošo patstāvīgais darbs: 

Kursa ietvaros paredzēto zināšanu, prasmju un iemaľu apguve, gatavojoties semināra nodarbībā un izpildot 

mājas darbu par pasniedzēja uzdoto tematu. 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 

Sekmīgi izpildīts mājas darbs (referāts 10-12 lpp. apjomā) par pasniedzēja uzdoto tematu ar vērtējumu ne 

zemāku kā 4 - "gandrīz viduvēji" veido diferencētu ieskaiti par studiju kursu. 

 

Mācību pamatliteratūra: 

 

Latvijas Republikas Satversme. 

Bāriľtiesu likums.  

Bērnu tiesību aizsardzības likums. 

Civillikums. 

Vispārējās izglītības likums. 

Krimināllikums.  

Kriminālprocesa likums.  

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss.. 

Likums „Par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem".  

10. Likums „Par pašvaldībām‖.  

11. Likums „Par policiju‖. 

12. Likums "Par sociālo drošību". 

13. Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums.  

14. Tiesībsarga likums. 

15. Valsts probācijas dienesta likums.  

 

Starptautiskie tiesību akti 
16. Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencija: Eiropas Padomes 1950.gada konvencija. 

17. Deklarācija par policiju: Eiropas Padomes Parlamentārās asamblejas 1979.gada rezolūcija. 

18. Eiropas policijas ētikas kodekss: Eiropas Padomes Ministru komitejas 2001.gada 19.septembra 

rekomendācija Rec(2001)10 un skaidrojošs memorandus. 
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19. Par bērnu tiesībām: ANO 1989.gada konvencija. 

20. Par bērnu tiesību piemērošanu: Eiropas Padomes 1996.gada konvencija. 

21. ANO Pusaudţu Tieslietu Administrēšanas Minimālā Standarta Noteikumi. ANO ĢA rez.40/33 1985.g. 

29.novembrī. (Pekinas Noteikumi). 

22. Par iestāţu pilnvarām un tiesību aktiem, kas piemērojami attiecībā uz bērnu aizsardzību: Hāgas 1961.gada 

konvencija. 

23. Starptautiskais pakts par ekonomiskajām, sociālajām un kultūras tiesībām: ANO 1966.gada pakts.  

24. Tiesiskās kārtības nodrošināšanas amatpersonu uzvedības kodekss: ANO 1979.gada 

rezolūcija. 

25. Vadlīnijas nepilngadīgo noziedzības novēršanā: ANO 2001.gada rezolūcija. 

26. Vispārējā cilvēktiesību deklarācija: ANO 1948.gada deklarācija. 

 

Ministru kabineta normatīvie akti 
27. Noteikumi par speciālu zināšanu apguves kārtību bērnu tiesību aizsardzības jomā un zināšanu saturu: 

Ministru kabineta 2005.gada 27.septembra noteikumi nr.729. 

29. Valsts bērna tiesību aizsardzības centra nolikums: Ministru kabineta 2005.gada 30.novembra noteikumi 

nr.391. 

30. Valsts bērna tiesību aizsardzības inspekcijas nolikums: Ministru kabineta 2005.gada 30.novenbra noteikumi 

nr.898. 

31. Kārtība, kādā bērnam, kurš cietis no prettiesiskām darbībām, sniedzama nepieciešamā palīdzība: Ministru 

kabineta 1999.gada 11.jūnija noteikumi nr.208. (ar grozījumiem, kas izsludināti līdz 19.10.2004.) 

32. Piespiedu darba izpildes koordinācijas kārtība: Ministru kabineta 2005.gada 17.jūnija noteikumi nr.417. 

33. Prostitūcijas ierobeţošanas noteikumi: Ministru kabineta 2004.gada 16.oktobra noteikumi nr.210. 

Papildliteratūra: 

 

1. Bērnu - noziedzīgo nodarījumu upuru - tiesiskā un sociālā aizsardzība. Kriminoloģiska pētījuma 

kopsavilkums. Rīga, 2002.//www.tm.gov.lv 

2. Bērns. Noziegums. Sods. /Autoru kolektīvs. Rīga: Forums, 2002. 

3. Bērziľš, A. Par nepilngadīgajiem likumpārkāpējiem //Administratīvā un Kriminālā Justīcija, 2000., nr.3, 20.-

22.lpp. 

4. Dzalbe, M. Sociālā pedagoga un bāriľtiesas sadarbības sociālpedagoģiskie aspekti. LU Pedagoģijas un 

psiholoģijas fakultāte. 1.krājums. Rīga: 1999. 196.lpp. 

5. Jaunatnes politikas Valsts programma. 

6. Kriminoloģija. A.Vilks u.c. Rīga: Nordik, 1998. 

7. Oldersens, D. (Alderson J.) Cilvēktiesības un policija. Rīga: LPA, 2004.,-184.lpp. 

8. Rihters, K. Policijas darbs nepilngadīgo noziedzīgu nodarījumu profilaksē //Administratīvā un Kriminālā 

Justīcija. Rīga, 2000., nr.l, 47.-55.lpp. 

9. Ruģēns, A. Par nelieti nepiedzimst //Lauku Avīze, 2000.10.02.- 10.lpp. 

10. Runča D. Nepilngadīgo noziedzība un tās novēršana //Administratīvā un Kriminālā Justīcija, 1999., nr.2, 16.-

19.lpp. 

11. Seps, Dz. Nepilngadīgo likumpārkāpumu kriminoloģiskās problēmas. Rīga: LPA, 1995. 

12. Vilks A. Deviantoloģija (mācība par uzvedības sociālajām novirzēm). Rīga, TNA,2001. 

13. Omārova S. Cilvēks runā ar cilvēku (Saskarsmes psiholoģija). Rīga: Kamene, 2002. 

14. Renģe V. Psiholoģija. Personības psiholoģija. Rīga: Zvaigzne ABC, 2000. 

15. Vorobjovs A. Psiholoģijas pamati. Rīga: 2000. 

16. Vorobjovs A. Vispārīga psiholoģija. Rīga: 2000. 

 

Periodika un citi informācijas avoti 

Jurista Vārds 

 

Piezīmes: 

Patstāvīgā darba organizācija un uzdevumi: Jāizvēlas referāta temats. Jāveic nepieciešamās literatūras un 

http://www.tm.gov.lv/
http://20.-22.lpp/
http://20.-22.lpp/
http://47.-55.lpp/
http://16.-19.lpp/
http://16.-19.lpp/
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normatīvo aktu atlase un analīze. Mērķtiecīgi izmantojot attiecīgo literatūru un normatīvos aktus jāizdala 

pārliecinoši secinājumi par izvēlēto tematu. Referāts jānoformē atbilstoši metodiskajiem norādījumiem un 

lietvedības noteikumiem. Jāsagatavojas referāta publiskai aizstāvēšanai. Patstāvīgā darba ietvaros jāiepazīstas ar 

studiju kursa docētāja uzdoto literatūru un jāsagatavojas diskusijai par izlasīto. 

 

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss: 

Pirmā līmeľa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Civilā drošība un aizsardzība‖ nozares 

obligātais studiju kurss. 

 

Kursa nosaukums angļu valodā: 

Child protection 

 

Kursa anotācija angļu valodā: 

Course objective: To educate students for children's rights, build democratic views on children's rights, so that 

students could use their knowledge of children's rights protection. Develop skills to navigate the legislation. 

Course objectives: To provide the knowledge required to work with children and knowledge of children's rights, 

awareness of opportunities for cooperation with state and local government institutions, public and non-

governmental, the labor organization's legal and practical aspects to build skills with children. 
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Kursa nosaukums Darba tiesības, aizsardzība un drošība 

Kursa kods JurZP019 

Zinātnes nozare Juridiskā zinātne 

Zinātnes apakšnozare  

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti  3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 

 

Lekciju stundu skaits 

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 

Laboratorijas darbu stundu skaits 

Kursa darbam atvēlēto stundu skaits 

16 

 

16 

- 

- 

- 

 

Kursa izstrādātājs (-i) 

Aleksandrs Matvejevs, DU SZF Tiesību katedra, Dr.iur., docents 

 

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst) 

Nav nepieciešamas. 

 

Kursa anotācija: 

Kursa mērķis: ir radīt studējošiem izpratni par darba attiecību un darba drošības tiesisko reglamentāciju, kā arī 

par tiesību normu praktisko pielietojumu. 

Kursa uzdevumi: veicināt studējošā teorētisko zināšanu un prasmju individuālo lietošanu praktisku problēmu 

risināšanai. 

 

 

Rezultāti: 

Zināšanas: spēj parādīt zināšanas un izpratni darba tiesībām, aizsardzību un drošību. 

Prasmes: spēj, balstoties uz analītisku pieeju, veikt praktiskus uzdevumus attiecīgajā profesijā, parādīt prasmes, 

kas profesionālajām problēmām ļauj rast radošus risinājumus, pilnveidojot savas kompetences. Spēj veikt vai 

pārraudzīt tādas darba aktivitātes, kurās iespējamas neprognozējamas izmaiľas. 

Kompetence: spēj ievērot darba drošības un aizsardzības noteikumus. 

 

 

Kursa saturs: 

Ievads. Darba tiesību vispārīgie noteikumi. Darba koplīgums. Darba līgums. Darba laiks un appūtas laiks . Darba 

aizsardzības vispārīgie principi. Nelaimes gadījumi un drošība darbā. Nelaimes gadījumu izmeklēšana. Darba 

vieta un darba vide. Darba aprīkojums. Rīcības plāni ārkārtējās situācijās. Individuālie aizsardzības līdzekļi. 

Darba devēja pienākumi un tiesības. Nodarbinātā un uzticības personas pienākumi un tiesības. Valsts un 

pašvaldību kompetence darba aizsardzības jomā. Uzraudzība, kontrole un atbildība darba aizsardzības jomā. 

 

Kursa plāns: 

Kursa struktūra: lekcijas - 16 st. 

Lekciju temati: 

1. Ievads. 

2. Darba tiesību vispārīgie noteikumi.  

3. Darba koplīgums.  

4. Darba līgums.  

5. Darba laiks un appūtas laiks .  

6. Darba aizsardzības vispārīgie principi. 

7. Nelaimes gadījumi un drošība darbā. 

8. Nelaimes gadījumu izmeklēšana. 
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9. Darba vieta un darba vide. 

10. Darba aprīkojums. 

11. Rīcības plāni ārkārtējās situācijās. 

12. Individuālie aizsardzības līdzekļi. 

13. Darba devēja pienākumi un tiesības. 

14. Nodarbinātā un uzticības personas pienākumi un tiesības. 

15. Valsts un pašvaldību kompetence darba aizsardzības jomā. 

16. Uzraudzība, kontrole un atbildība darba aizsardzības jomā. 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 

Sekmīgi izpildīts mājas darbs (referāts 10-12 lpp. apjomā) par pasniedzēja uzdoto tematu ar vērtējumu ne zemāku 

kā 4 - "gandrīz viduvēji" veido diferencētu ieskaiti par studiju kursu. 

 

Mācību pamatliteratūra: 

1. R. Dindune „Darba likuma komentāri‖, Rīga, Dienas Biznesa izdevniecība, 2002.  

2. D. Teice „Darba likums un komentāri‖, Rīga, 2002. 

3. V. Ulmane „Darba tiesības‖, Rīga, 2004. 

4. Polis F. „Ievads Eiropas Savienības darba tiesībās‖ Rīga, 2004. 

5. Kaļķa V., Rojas Ţ. redakcijā Darba vides riska faktori un strādājošo veselības 

      aizsardzība. Elpa, 2001. 

6. Kaļķis V., Roja Ţ. Riska faktori darba vidē. R: Elpa, 2001. 

7. Darba drošība Rīga, LBAS, 2010. 

8. Darba apstākļi un veselība darbā Rīga, LBAS, 2010. 

9. Darba higiēna Rīga, LBAS, 2010. 

10. Psihosociālā darba vide Rīga, LBAS, 2010. 

11. Ergonomika darbā Rīga, LBAS, 2010. 

 

 

Papildliteratūra: 

1. Latvijas Republikas Satversme. 

2. Civillikums . 

3. Civilprocesa likums. 

4. Darba likums. 

5. Darba aizsardzības likums. 

6. Darba strīdu likums. 

7. Streiku likums. 

8. Darba devēju organizāciju un to apvienību likums. 

9. Fizisko personu datu aizsardzības likums. 

10. Ieslodzījuma vietu pārvaldes likums. 

11. Par arodbiedrībām. 

12. Par pašvaldībām. 

13. Par policiju. 

14. Robeţsardzes likums. 

15. Valsts probācijas dienesta likums. 

16. Apsardzes darbības likums. 

17. Detektīvdarbības likums. 

 

 

Periodika un citi informācijas avoti 
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1. Globālā līguma rokasgrāmata, Rīga, 2003.-38 lpp. 

2. VSIA ―Latvijas Vēstnesis‖ mājas lapa: http://www.likumi.lv 

3. Valsts Darba inspekcijas mājas lapa: http://www.vdi.lv 

4. Eiropas Darba drošības un Veselības aizsardzības aģentūras mājas lapa: 

        http://www.osha.lv 

5. International Association For Impact Assessment, (IAIA), www.iaia.org 

 

Piezīmes: 

Patstāvīgā darba organizācija un uzdevumi: Jāizvēlas referāta temats. Jāveic nepieciešamās literatūras un 

normatīvo aktu atlase un analīze. Mērķtiecīgi izmantojot attiecīgo literatūru un normatīvos aktus jāizdala 

pārliecinoši secinājumi par izvēlēto tematu. Referāts jānoformē atbilstoši metodiskajiem norādījumiem un 

lietvedības noteikumiem.  

 

 

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:  
 

Pirmā līmeľa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Civilā drošība un aizsardzība‖ nozares 

obligātais studiju kurss. 
 

 

Kursa nosaukums angļu valodā:   
 

Labor rights, protection and security  

 
 

 

Kursa anotācija angļu valodā: 

Course objective: to create a students understanding of labor relations and safety at work legal framework, as 

well as the provision of practical applications. 

Course objectives: to promote the student's theoretical knowledge and skills of individual use to solve practical 

problems. 

 

 

 

 

 

 

http://www.likumi.lv/
http://www.osha.lv/
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Kursa nosaukums Ieroču tiesības un šaušana/ nešaušana 

Kursa kods JurZP041 

Zinātnes nozare Jurdiskā zinātne 

Zinātnes apakšnozare Policijas tiesības 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti  3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 

 

Lekciju stundu skaits 

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 

Laboratorijas darbu stundu skaits 

Kursa darbam atvēlēto stundu skaits 

16 

 

4 

12 

- 

- 

 

Kursa izstrādātājs (-i) 

Aleksandrs Matvejevs, DU SZF Tiesību katedra, Dr.iur., docents 

 

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst) 

 Ir jāapgūst studiju kurss „Pirmā palīdzība‖. 

 

Kursa anotācija:  

Studiju kursa mērķis ir sniegt zināšanas un iemaľas par šaušanas paľēmieniem ar pistoli apdraudējuma 

situācijās. 

 

 

Rezultāti: 

Zināšanas: spēj parādīt zināšanas un izpratni par šaušanas teorijas pamatiem, kā arī par regulējošajiem 

normatīvajiem aktiem. 

Prasmes: spēj, pielietot šaujamieročus.  

Kompetence: spēj nostiprināt šaušanas prasmi, pilnveidot psiholoģisko noturību šaušanas prasmju apguvē 

apdraudējuma situācijās. 

 

Kursa saturs: 

Šaujamieroču pielietošanas tiesības un izmatošanas principi. Šaujamieroča pielietošanas psiholoģija. Drošības 

noteikumi, ieroča kopšana un apskate. Ieroča materiālā daļa. Munīcija. Šaušanas teorijas pamati. Tēmēšana, 

šāviena veikšana, kļūmes. Mācību šaušana. Ātršaušana. Šaušana nestandarta situācijās. 

 

 

Kursa plāns: 

Kursa struktūra: lekcijas - 4 st., praktiskie darbi – 12 st. 

Lekciju temati (4 st.): 

1. Šaujamieroču pielietošanas tiesības un izmatošanas principi. Šaujamieroča pielietošanas psiholoģija. 

2. Drošības noteikumi, ieroča kopšana un apskate. Ieroča materiālā daļa. Munīcija. 

3. Šaušanas teorijas pamati. 

4. Ieskaite  

Praktisko darbu temati (12 st.): 
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1.Mācību šaušana (4 st.). 

2.Ātršaušana. Šaušana nestandarta situācijās (4 st.). 

3.Ieskaite (4 st.) 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 

Studiju kursa apguves pārbaudes forma – sekmīgi jānokārto ieskaites par teorētisko un praktisko daļu veido 

diferencētu ieskaiti par studiju kursu. 

 

Mācību pamatliteratūra: 

1. Gaľģis O. Policijas darbinieku šaujamieroču pielietošanas apmācības metodikas aspekti. Rīga, LPA, 

1996., 36. lpp. 

2. Melderis J. Ieroču un munīcijas uzbūves un darbības principi. NAA Aizsardzības zinātniskās 

pētniecības centrs. 2009.  www.naa.mil.lv  (sadaļa publikācijas- mācību grāmatas). 

3. 9 mm Makarova pistole. Mācību līdzeklis. Rīga, 1992, 48. lpp. 

 

Papildliteratūra: 

Tiesību akti: 

Pamatprincipi par tiesību sargāšanas amatpersonu spēka un ieroču izmantošanu (pieľemti 1990. gadā) . 

18.01.2011. MK noteikumi Nr.55 "Noteikumi par speciālo līdzekļu veidiem un kārtību, kādā tos lieto policijas 

darbinieki un robeţsargi". 

Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likums. 

Likums „Par policiju‖. 

Robeţsardzes likums. 

Apsardzes darbības likums. 

Detektīvdarbības likums. 

Ieslodzījuma vietu pārvaldes likums. 

 

Periodika un citi informācijas avoti 

 

 

Piezīmes: 

Nav. 

 

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss: 

Pirmā līmeľa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Civilā drošība un aizsardzība‖ nozares 

obligātais studiju kurss. 

 

Kursa nosaukums angļu valodā: 

Law of firearms and shooting/ non shooting 

 

Kursa anotācija angļu valodā: 

Study course aims to provide knowledge and skills of shooting techniques with gun threat situations 

 

http://www.naa.mil.lv/
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Kursa nosaukums Likumpārkāpumu novēršana 

Kursa kods JurZP027 

Zinātnes nozare Juridiskā zinātne 

Zinātnes apakšnozare  

Kredītpunkti 1 

ECTS kredītpunkti  1,5 

Kopējais auditoriju stundu skaits 

 

Lekciju stundu skaits 

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 

Laboratorijas darbu stundu skaits 

Kursa darbam atvēlēto stundu skaits 

8 

 

8 

- 

- 

- 

 

Kursa izstrādātājs (-i) 

Aleksandrs Matvejevs, DU SZF Tiesību katedra, Dr.iur., docents 

 

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst) 

 Nav nepieciešams. 

 

 

 Rezultāti: 

Zināšanas: spēj parādīt zināšanas lietošanas līmenī likumpārkāpumu novēršana jomā. 

Prasmes: spēj, balstoties uz analītisku pieeju, parādīt prasmes formulēt likumpārkāpumu novēršanas mērķus, 

uzdevumus un metodes; spēj komunicēt par likumpārkāpumu novēršanas institūcijām, aprakstīt darbības 

prioritātes. 

Kompetence: spēj formulēt, aprakstīt un analizēt praktiskas problēmas savā profesijā, atlasīt nepieciešamo 

informāciju un izmantot to skaidri definētu problēmu risināšanai. 

 

Kursa saturs: 

Kriminoloģija un likumpārkāpumu novēršana. Likumpārkāpumu vispārējā un individuālā prevencija. 

Prevencijas pamatprincipi, metodes un subjekti. Iedzīvotāju un sabiedrisko organizāciju līdzdalības formas un 

metodes likumpārkāpumu novēršanā. Organizētās noziedzības novēršanas, apkarošanas un samazināšanas 

valsts programma.  

Bērnu noziedzības novēršanas un bērnu aizsardzības pret noziedzīgu nodarījumu programma . Programma 

vardarbības ģimenē mazināšanai. Korupcijas novēršanas un apkarošanas programma. Cilvēku tirdzniecības 

novēršanas programma. Ceļu satiksmes drošības programma. 

 

Kursa plāns: 

Kursa struktūra: lekcijas -  8 st. 

Lekciju temati: 

1. Kriminoloģija un likumpārkāpumu novēršana. 

2. Likumpārkāpumu vispārējā un individuālā prevencija. Prevencijas pamatprincipi, metodes un subjekti.  

Kursa anotācija:  

Kursa mērķis ir sniegt studējošiem izpratni par progresīvo noziedzības novēršanas politiku un veicamos 

pasākumus likumpārkāpumu novēršanas jomā. 
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3. Iedzīvotāju un sabiedrisko organizāciju līdzdalības formas un metodes likumpārkāpumu novēršanā.  

4. Organizētās noziedzības novēršanas, apkarošanas un samazināšanas valsts programma.  

5. Bērnu noziedzības novēršanas un bērnu aizsardzības pret noziedzīgu nodarījumu programma . Programma 

vardarbības ģimenē mazināšanai. 

6. Korupcijas novēršanas un apkarošanas programma.  

7. Cilvēku tirdzniecības novēršanas programma.  

8. Ceļu satiksmes drošības programma.  

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 

Sekmīgi izpildīts mājas darbs (referāts 10-12 lpp. apjomā) par pasniedzēja uzdoto tematu ar vērtējumu ne 

zemāku kā 4 - "gandrīz viduvēji" veido diferencētu ieskaiti par studiju kursu. 

 

Mācību pamatliteratūra: 

1. Alkoholisma, narkomānijas un smēķēšanas izplatība un sekas Latvijā, 1998. R, 1999, 79 lpp.; 

2. Dzelme K., I.Zaķe., I.Kamenska. Vardarbība ģimenē // R.: ―Isola‖, 2002.gads, 

3. Goldmanis I. Par nepilngadīgo noziedzību, izmeklēšanu un soda piemērošanu. //LV 30.03.2000; 

4. Indrikovs Z., Cilvēktiesības un policija, 1998, R., LPA, 32 lpp; 

5. Ķipēna K., Par narkomāniju Latvijā kriminologa skatījumā. //Latvijas Vēstnesis nr.240., 2002. 

6. Krastiľš O. Starp drošību un bailēm uz ielas un mājās. //Latvijas Vēstnesis,  28.03.2001; 

7. Kriminoloģija. Mācību grāmata, sastādīta A.Vilka vadībā – R.: Nordik, 1998.g.; 

8. Mazā pedagoģiskā bibliotēka Bērns un kriminalitāte, R.: ―RaKa‖, 2001; 

9. Narkotiku lietošanas izplatība Latvijā (pētījuma rezultāti), Narkoloģijas centrs, R.,2003. 

10. Pārskats par atkarību izraisītāj vielu lietošanas profilaksi jauniešiem Latvijā. R, 1998, 31 lpp.; 

11. Runča D. Nepilngadīgo noziedzība un tās novēršana // Administratīvā un Kriminālā Justīcija –1999.g. - 

nr.2; 

12. Rihters K. Aptauja un tās nozīme cīľā ar nepilngadīgo likumpārkāpumiem. //AunKJ 3/99, 36.-40.lpp.; 

13. Rihters K. Policijas darbs nepilngadīgo noziedzīgo nodarījumu profilaksē //Administratīvā un 

Kriminālā Justīcija –1999.g. - nr.3; 

14. Zahars V, Brīvības atľemšana: kā sods un kā posts. //LV 14.10.1999; 

15. Zīle J., Kā nekļūt par nozieguma upuri. //LV 12.03.1998, Nr.66; 

16. С.Л.Сибиряков Ребѐнок в опасности, Санкт-Петербург, Юридический центр Пресс, 2002, 112 

стр. 

17. Я.Гилинский, И.Гурвич, М.Русакова,Ю.Симпура, Р.Хлопушкин Девиантность подросков, Санкт-

Петербург, Медицинская пресса, 2001, 197 стр. 

 

 Papildliteratūra: 
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Latvijas Republikas Satversme. 

Valsts pārvaldes iekārtas likums. 

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss. 

Administratīvā procesa likums.  

Valsts probācijas dienesta likums. 

Alkoholisko dzērienu aprites likums. 

Bērnu tiesību aizsardzības likums.  

Ceļu satiksmes likums.  

Krimināllikums.  

Kriminālprocesa likums.  

Likums ―Par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem‖. 

Likums ―Par policiju‖.  

Likums ―Par pašvaldībām‖. 

Iesniegumu likums. 

Par vides aizsardzību. 

Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likums. 

Likums “Par narkotisko un psihotropo vielu un zāļu likumīgās aprites kārtību‖. 

Operatīvās darbības likums. 

Robeţsardzes likums. 

Valsts drošības iestāţu likums. 

Latvijas Sodu izpildes kodekss. 

Apsardzes darbības likums. 

Detektīvdarbības likums. 

 

Periodika un citi informācijas avoti 

Interneta adreses:  

www.likumi.lv 

www.iem.gov.lv 

 

Piezīmes: 

Patstāvīgā darba organizācija un uzdevumi: Jāizvēlas referāta temats. Jāveic nepieciešamās literatūras un 

normatīvo aktu atlase un analīze. Mērķtiecīgi izmantojot attiecīgo literatūru un normatīvos aktus jāizdala 

pārliecinoši secinājumi par izvēlēto tematu. Referāts jānoformē atbilstoši metodiskajiem norādījumiem un 

lietvedības noteikumiem. 

 

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss: 

Pirmā līmeľa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Civilā drošība un aizsardzība‖ nozares 

obligātais studiju kurss. 

 

Kursa nosaukums angļu valodā: 

Crime prevention 

 

Kursa anotācija angļu valodā: 

The course aims to provide students with advanced understanding of crime prevention policies and interventions 

in the field of crime prevention. 

 

http://www.likumi.lv/


 104 

 

Kursa nosaukums Profesionālā fiziskā sagatavošana 

Kursa kods JurZP035 

Zinātnes nozare Sporta zinātne 

Zinātnes apakšnozare  

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti  3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 

 

Lekciju stundu skaits 

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 

Laboratorijas darbu stundu skaits 

Kursa darbam atvēlēto stundu skaits 

16 

 

8 

8 

- 

- 

 

Kursa izstrādātājs (-i) 

Sergejs Čapulis, DU Izglītības un vadības fakultāte Mācību metodiku katedra, M.paed., lektors 

 

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst) 

Nav nepieciešamas. 

 

Kursa anotācija:  

Kursa mērķis: nodrošināt studenta praktiskām vajadzībām atbilstošu profesionālo kustību zināšanu, prasmju un 

iemaľu metodikas apguvi fiziskā spēka, speciālo cīľas paľēmienu un speciālo līdzekļu pielietošanā, pildot 

dienesta pienākumus, lai veicinātu apmācāmā pilnveidošanos par garīgi un fiziski attīstītu, atbildīgu un radošu 

personību. 

 

Kursa uzdevumi: iepazīstināt studentus ar profesionālās fiziskās sagatavošanas saturu, līdzekļiem, metodēm; 

nostiprināt veselību, attīstīt fiziskās īpašības; iemācīt studentiem fiziskā spēka, speciālo cīľas paľēmienu un 

speciālo līdzekļu pielietošanas prasmi; pilnveidot studentu psiholoģisko sagatavotību, fiziskā spēka, speciālo 

cīľas paľēmienu un speciālo līdzekļu pielietošanā daţādās situācijās, veikt studentu sekmju pārbaudi 

profesionālās fiziskās sagatavošanas studiju kursa programmas apgūšanā. 

 

Rezultāti: 

Zināšanas : spēj parādīt zināšanas un izpratni par konkrētās profesijas darbinieka profesionālās fiziskās 

sagatavošanas pamatiem. 

Prasmes: spēj parādīt prasmes pielietot uzbrukuma atvairīšanas un aizsardzības taktiskos  

paľēmienus. 

Kompetence: spēj uzturēt profesionālās fiziskās sagatavotības līmeni. 

 

Kursa saturs: 

 

Pret traumu pašnodrošināšanās paľēmieni. Akrobātiskie vingrinājumi. Aizturēšanas paľēmieni. Atbrīvošanās no 

tvērieniem, satvērieniem. Aizsargāšanās no sitieniem. Tuvcīľa ar aukstiem ieročiem apbruľotu personu. Tuvcīľa 

ar šaujamieročiem apbruľotu personu. Tuvcīľa ar boksa elementiem. Tuvcīľa ar speclīdzekļu pielietošanu. 

Sasaistīšanas paľēmieni. Kombinēti cīľas paľēmieni. Cīľa pret vairākām personām. Tuvcīľas paľēmieni no 

guļus stāvokļa. 

 

Kursa plāns: 
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Kursa struktūra: lekcijas -  8 st.,  praktiskie darbi – 8 st. (katram tematam- 2 st. lekcijas, 2 st. praktiskās 

nodarbības). 

1.Prettraumu pašnodrošināšanās paľēmieni.  

2.Akrobātiskie vingrinājumi.  

3.Aizturēšanas paľēmieni.  

4.Atbrīvošanās no tvērieniem, satvērieniem. Aizsargāšanās no sitieniem.  

5.Tuvcīľa ar aukstiem ieročiem apbruľotu personu. Tuvcīľa ar šaujamieročiem apbruľotu personu.  

6.Tuvcīľa ar boksa elementiem.  

7.Tuvcīľa ar speclīdzekļu pielietošanu. Sasaistīšanas paľēmieni.  

8.Kombinēti cīľas paľēmieni. Cīľa pret vairākām personām. Tuvcīľas paľēmieni no guļus stāvokļa. 

Patstāvīgā darba organizācija un uzdevumi: literatūras avotos nepieciešamās informācijas saľemšana, 

teorētisko zināšanu patstāvīga apgūšana, fizisko īpašību individuālā attīstīšana. 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 

Apmācāmiem (studentiem) jābūt vispusīgi fiziski sagatavotiem, veiksmīgi jāapgūst studiju kursa „Profesionālā 

fiziskā sagatavošana‖ programma; apmācības (studiju) laikā jāievēro sistemātiskuma princips, praktisko 

nodarbību laikā stingri jāievēro drošības noteikumi. 

Prasības studiju kursa apguvei: 

Regulārs nodarbību apmeklējums un aktīvs darbs tajās (30%); 

Atlētiskās vingrošanas un pašaizsardzības tehnikas pamatelementu apguves novērtēšana (praktiskā testēšana) 

(70%). 

Studiju kursa apguves pārbaudes forma – diferencētā ieskaite. 

 

Mācību pamatliteratūra: 

1. J.Ţelvis, O.Gaľģis, V.Kuzmins, G.Pede, J.Mihejenkovs, A.Homiča, L.Koţane. Norādījumi policistu 

pašaizsardzības apmācībai. Mācību līdzeklis.– Rīga:Petrovskis &Ko, 2008., –364 lpp. 

2. O.Gaľģis, A.Homiča, V.Kuzmins, J.Mihejenkovs, G.Pede, J.Ţelvis. Policistu profesionālā fiziskā 

sagatavošana. – Rīga:Petrovskis &Ko, 2005., –263 lpp. 

3. O.Gaľģis, J.Ţelvis, R.Lukašūns. Likumpārkāpēja aizturēšana pielietojot fiziskos paľēmienus un 

speciālos līdzekļus. – Rīga: LPA, 1998., – 263 lpp. 

4. 28.10.2010. likums "Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likums". 

5. 18.01.2011. MK noteikumi Nr.55 "Noteikumi par speciālo līdzekļu veidiem un kārtību, kādā tos lieto 

policijas darbinieki un robeţsargi". 

6. 21.11.2006. MK noteikumi Nr.969 "Fiziskās sagatavotības prasības Iekšlietu ministrijas sistēmas 

iestāţu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm". 

Papildliteratūra: 

1. Bennett, A., (ed.) (2009). Budo: The Martial Ways of Japan. Tokyo: Nippon Budokan Foundation. 

2. Čapulis, S. (2010). Humanistic approach in the organization of sports lessons: Karate as means of 

spiritual and physical education. Problems of Education in the 21st Century, 25 (25), 10-20. 

3. Iedwab, C., & Standefer, R. (2000). Martial Arts: mind and body. Champaign, Ill: Human Kinetics. 

4. Pawlett, R. (2008). The Karate Handbook. New York: The Rosen Publishing Group. 

5. Kolosovs, V. (1994). Pašaizsardzības paņēmieni. Rīga: Mācību grāmata. 

6. Townsend, J. (2006). Self-Defense for Peaceable People: Defend Yourself Regardless of Size, 

Gender, Age, or Strength. Berkeley Ca: Blue Snake Books. 

7. Lu, C. (2008). Martial arts, violence, and public schools. Brock Education Journal, 18(1), 68-78. 

8. Nakayama, M. (1995). Dynamic karate.Tokyo: Kodansha International. 

9. Noguchi, H. (2004). The Idea of the Body in Japanese Culture and its Dismantlement. International 

Journal of Sport and Health Science, 2, 8-24. 

10. Obodynski, K. &  Cynarski, W.J. (2004). Theoretical base of martial arts research in the humanistic 

approach. In Kosiewicz J., & Obodynski K. (Eds.). Sports involvement in changing Europe (pp. 

153-170). Rzeszow: PTNKF. 

11. Каштанов, Н. (2007). Каноны каратэ: формирование духовности средствами каратэ. Ростов 
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н/д: Феникс. 

12. Маряшин, Ю.М. (2002). Современное каратэ. Москва: АСТ. 

13. Микрюков, В. (2003). Каратэ. Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. Москва: 

Академия. 

14. Туманян, Г.С. (1997). Спортивная борьба: теория, методика, организация тренировок. 

Учебное пособие. В 4 – х кн. Москва: Советский спорт. 

2. Харлампиев, А.Г., Гетье, А.Ф., & Градополов, К.В. (2007). Бокс - благородное искусство 

самозащиты. Москва: ФАИР-ПРЕСС. 

3. Чумаков, Е.М. (2005). 100 уроков самбо. Москва: ФАИР-ПРЕСС. 

4. Филимонов, В.И., Нигмедзянов, Р.А. (1998). Бокс, кикбоксинг, рукопашный бой. Москва: 

«ИНСАН». 

 

Periodika un citi informācijas avoti: 

1. Archives of Budo. Official Journal of Polish Scientific Physical Education Association Military Section; 

2. European Journal of Sport Science;  

3. International Journal of Physical Education; 

4. International Journal of Sport and Health Science; 

5. Journal of Combat Sports and Martial Arts; 

6. The International Journal of Sport and Society; 

7. Ţurnāls „Sports”; 

8. Научно-теоретический журнал «Теория и практика физической культуры»; 

9. Научно-методический журнал «Физическая культура: воспитание, образование, тренировка». 

 

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss: 

Pirmā līmeľa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Civilā drošība un aizsardzība‖ nozares 

obligātais studiju kurss. 

 

Kursa nosaukums angļu valodā: 

Professional physical training 

 

Kursa anotācija angļu valodā: 

Course objective: to provide the student the practical needs of the professional movement of knowledge, skills 

and methodology for the acquisition of physical force, special fighting techniques and special means in the use 

of their official duties, to promote the development of the learner's mental and physical development, responsible 

and creative personality. 

Course objectives: to introduce students to the professional preparation of physical content, means, methods, 

strengthen health, to develop the physical characteristics of the students to teach physical force, special fighting 

techniques and special means of application of skills, improving students' psychological training, physical force, 

special fighting techniques and special funds applying in different situations, to check students' achievement of 

professional physical training course in mastering the program. 

 

Piezīmes: 

DROŠĪBAS NOTEIKUMI 

Profesionālās fiziskās sagatavošanas nodarbībās : 

Noteikumi nodarbību laikā: 

 Uz paklāja nedrīkst atrasties ielas apavos. 

 Nodarbību laikā situācijās, kuras var radīt traumu, tūlīt jāpārtrauc paņēmiena izpilde. 

 Metienu un vingrinājumu izpildes laikā partneriem jānodrošina vienam otru. Izpildot metienu, jāpietur un 
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jānodrošina partneris, mazinot ķermeņa triecienu pret paklāju. Krītot nedrīkst izlikt taisnas rokas pret paklāju. 

 Partnerim krītot ar galvu pret paklāju, jāveicina viņa ķermeņa griešanās kustība, lai kritiens notiktu uz muguras. 

 Zaudējot līdzsvaru metiena brīdī, nedrīkst krist virsū pretiniekam. 

 Izpildot sāpju un žņaugšanas paņēmienus tvērienam jābūt ciešam, bet izpildījumam ar pakāpenisku iedarbību 

bez rāvieniem. 

 Pēc pasniedzēja komandas „Stop!‟ jāpārtrauc jebkāda darbība. 

 Grupu nodarbībās, mācoties metienus un izpildot vingrinājumus taisnvirziena kustībā, tie jāizpilda vienā 

virzienā un uz vienu pusi. 

 Izpildot tehniskās darbības vai metienus aplī, tie jāizpilda no centra uz āru. 

 

 

Nodarbībās aizliegts: 

 jebkuras tehniskas darbības (metieni, sitieni, grūdieni u.c.) aiz brīdinājuma joslas vai tuvāk kā 2 m 

bīstamām vietām (cietiem priekšmetiem, sienām, logiem u.c.), ja josla nav atzīmēta; 

 mest pretinieku sev priekšā, kurš atrodas vertikālā stāvoklī ar galvu uz leju; 

 satvert galvu ar abām rokām (var tikai imitēt); 

 sist zem jostas vietas vai pakausi (var tikai imitēt); 

 izpildīt bīstamas kustības ar galvu (var tikai imitēt); 

 sist, satvert pirkstus, iedarboties uz locītavām ar sāpju paņēmieniem (var tikai imitēt); 

 pieskarties sejai no uzacu loka līdz lūpu līnijai ar roku vai galvu (var tikai imitēt); 

 spiest uz elpošanas ceļiem, aizspiest degunu vai muti (var tikai imitēt); 

 izpildīt metienus, ja tuvumā guļus stāvoklī atrodas citi nodarbību dalībnieki; 

 sēdēt ar muguru vai saliektiem ceļiem metienu izpildīšanas laikā nodarbojošos tuvumā (tuvāk kā 2 

m); 

 nēsāt jebkurus cietus priekšmetus nodarbību laikā (gredzenus, kulonus, auskarus, matu sprādzes, 

pulksteņus u.c.); 

 nagiem jābūt īsi apgrieztiem; 

 lietot ēdamvielas vai košļājamo gumiju. 
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Kursa nosaukums Pašvaldību tiesību pamati 

Kursa kods JurZP030 

Zinātnes nozare Juridiskā zinātne 

Zinātnes apakšnozare Valsts tiesības 

Kredītpunkti 1 

ECTS kredītpunkti  1,5 

Kopējais auditoriju stundu skaits 

 

Lekciju stundu skaits 

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 

Laboratorijas darbu stundu skaits 

Kursa darbam atvēlēto stundu skaits 

8 

 

8 

- 

- 

- 

 

Kursa izstrādātājs (-i) 

Ziedonis Rags, DU SZF Tiesību katedra, Dr.iur., profesors  

 

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst) 

Nav nepieciešamas. 

 

Kursa anotācija: 

Kursa mērķis ir apgūt pašvaldību tiesību jēdzienu, to teorētisko pamatu. Dot priekšstatu par pašvaldību sistēmas 

attīstības problēmām un to risinājumiem; apzināt nozīmīgākos dokumentus vietējās pārvaldes un pašvaldību 

tiesību jomā Eiropā un Latvijā, jāiegūst priekšstats par pašvaldību tiesību realizācijas mehānismiem. 

Kursa uzdevumi: 

- sniegt studējošiem priekšstatu par pašvaldību sistēmas attīstību Latvijā un pasaulē; 

-  attīstīt studējošo zināšanas par pašvaldību sistēmas un pozitīvo pašvaldību tiesību savstarpējo 

mijiedarbību; 

-  sniegt studējošiem zināšanas pašvaldību tiesību normu izzināšanā, to tulkošanā un praktiskā realizācijā.  

 

Rezultāti: 

Zināšanas: spēj parādīt zināšanas un izpratni par pašvaldību tiesību embivalenci (divējādību), prot izskaidrot 

pašvaldību tiesību ievērošanas teorētiskos un praktiskos aspektus. 

Prasmes: spēj, parādīt prasmes nozīmīgāko starptautisko un Eiropas(reģionālo) Pašvaldību tiesību dokumentu 

pamatprasības, prot tās skaidrot un interpretēt.  

Kompetence: spēj formulēt, aprakstīt un analizēt praktiskas problēmas apzināt svarīgākās pašvaldību tiesību 

aizsardzības jomas.  

 

Kursa saturs: 

Vietējās pārvaldes un pašvaldību jēdziens. Pašvaldību tiesību jēdziens, principi un priekšmets. Pašvaldību 

sistēmas. Pašvaldību tipi, veidi, līmeľi, juridiskā organizācija un tiesiskais pamats. Autoritārā reţīma perioda 

pašvaldību darbības īpatnības Latvijā un valsts vietējās pārvaldes organizācija totalitārisma periodā. Pašvaldības 

kā publisko un privāto tiesību subjekti. Pašvaldību tiesības un pienākumi, pildot savas funkcijas, pašvaldībām 

likumā noteiktajā kārtībā. Pašvaldību vēlēšanu sistēmas un organizācija. Pašvaldību deputāti, institūcijas un to 

darba organizācija. Pašvaldību saimnieciskā organizācija un ekonomiskais pamats. Pašvaldību un valdības 

attiecības. Pašvaldību iekšējā un ārējā kontrole un pārraudzība. 

 

 

Kursa plāns: 

 

Kursa struktūra: lekcijas -  8 st. 

Lekciju temati: 
1.  Vietējās pārvaldes un pašvaldību jēdziens. Pašvaldību tiesību jēdziens, principi un priekšmets. 
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Pašvaldību sistēmas. 

2. Pašvaldību tipi, veidi, līmeľi, juridiskā organizācija un tiesiskais pamats  

3. Autoritārā reţīma perioda pašvaldību darbības īpatnības Latvijā un valsts vietējās pārvaldes organizācija 

totalitārisma periodā. 

4.  Pašvaldības kā publisko un privāto tiesību subjekti. Pašvaldību tiesības un pienākumi, pildot savas 

funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā 

5. Pašvaldību vēlēšanu sistēmas un organizācija. Pašvaldību deputāti, institūcijas un to darba organizācija. 

6. Pašvaldību saimnieciskā organizācija un ekonomiskais pamats.  

7. Pašvaldību un valdības attiecības.  

8. Pašvaldību iekšējā un ārējā kontrole un pārraudzība. 

Studējošo patstāvīgais darbs:  

Kursa ietvaros paredzēto zināšanu, prasmju un iemaľu apguve, gatavojoties lekcijām un izpildot mājas darbu 

par pasniedzēja uzdoto tematu. 

 

Prasības kredītpunkta iegūšanai: 

Sekmīgi izpildīts mājas darbs (referāts 10-12 lpp. apjomā) par pasniedzēja uzdoto tematu ar vērtējumu ne 

zemāku kā 4 - "gandrīz viduvēji"veido diferencētu ieskaiti par studiju kursu. 

 

Mācību pamatliteratūra: 

 

1. Latvijas Republikas Satversme (1922), Latvijas Republikas Saeimas un Ministru kabineta ziľotājs, 

6/1994; 

      2.  Dišlers K. Ievads administratīvo tiesību zinātnē. R., 1931., 274 lpp. 

      3.  Gizeviuss Vofgangs. Pašvaldību politikas rokasgrāmata. R., 1993., 155 lpp. 

      4.  Rags Z.  Pašvaldības un to darbības tiesiskais pamats demokrātiskā valstī 

            (izmantojot Latvijas pieredzi). R., LPA, 2000., 305 lpp. 

      5. Rags Z. Latvijas Republikas pašvaldību tiesības. R., 2005., 341 lpp. 

      6. Rags Z. Vietējās pārvaldes organizācijas un darbības tiesiskais nodrošinājums ārvalstīs 

           (Ārvalstu pašvaldību tiesības), R.2004. 

      7. Vanags E., Vilka I. Pašvaldību darbība un attīstība. LU Akadēmiskais apgāds, LPS, 

           R.2005. 

      8. High Risk/ Ligh potential; a management handbook on information tehnology in Local 

          Government. London, 1994., 105 lpp. 

      9. Баранчиков В.А. Муниципальное право.,Закон и право. М.2000. 

    10. Кутафин О.Е., Фадеев В.И. Муниципальное право Российской  

         Федерации..,Юристъ, М. 2001. 

    11. 1985.gada Eiropas Pašvaldību Harta. ―Latvijas Vēstneša‖ apgāds, 3. burtnīca.  

           R., 1995., 100 lpp. 

    12. Likums „Par pašvaldībām‖/ Pieľemts 1994.g 19.maijā. „Latvijas Vēstnesis‖,  

          1994.g.Nr.61; 

13. Pilsētas domes, rajona padomes un pagasta padomes vēlēšanu likums. Pieľemts 1994.gada 13.janvārī; 

14. Likums par pilsētas domes, rajona padomes un pagasta padomes deputāta statusu. Pieľemts 

1994.g.17.martā 

 

Papildliteratūra: 

 

Periodika un citi informācijas avoti 

 

Avotiľš V. Pašvaldības bez nomalēm. Intervija ar Māri Pūķi. Neatkarīgā Rīta Avīze 2004.gada 5.novembrī. 

Lielmeţs A. Par pašvaldību finansēm. Logs Nr.9, 2003. 

 Mucinieks P. Latvijas pašvaldību iekārta. Latvijas Universitāte. R.1938. 

Cilvēktiesību nodaļai Satversmē 10 gadi,- Jurista Vārds, 16.12.2007.Nr.47; 
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Piezīmes: 

Patstāvīgā darba organizācija un uzdevumi: Jāizvēlas referāta temats. Jāveic nepieciešamās literatūras un 

normatīvo aktu atlase un analīze. Mērķtiecīgi izmantojot attiecīgo literatūru un normatīvos aktus jāizdala 

pārliecinoši secinājumi par izvēlēto tematu. Referāts jānoformē atbilstoši metodiskajiem norādījumiem un 

lietvedības noteikumiem.  

 

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:  
 

Pirmā līmeľa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Civilā drošība un aizsardzība‖ nozares 

obligātais studiju kurss . 
 

 

Kursa nosaukums angļu valodā:   
 

Municipal law basics 

 
 

 

Kursa anotācija angļu valodā: 

The discipline deals with the local government law as a branch of Latvian legal science, provides the theoretic 

basis of local governments, their competence, organizational structure and organization of operation of a local 

government, status and guarantees of activity of a deputy of local government, relationship between the state and 

local governments as well as relations among local governments. 

The present reality requires to study less researched local governments issues not only in the traditional way, but 

also more widely and therefore the research object of this discipline is  analysis and  study of both legislation and 

various views, theories and interpretation of local government legislation. All this serves as basis for the author‘s 

conclusions and formulations. 
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Kursa nosaukums Kriminālistika 

Kursa kods JurZP034 

Zinātnes nozare Juridiskā zinātne 

Zinātnes apakšnozare Kriminālistika un operatīvās darbības teorija 

Kredītpunkti 3 

ECTS kredītpunkti  4,5 

Kopējais auditoriju stundu skaits 

 

Lekciju stundu skaits 

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 

Laboratorijas darbu stundu skaits 

Kursa darbam atvēlēto stundu skaits 

24 

 

12 

12 

- 

- 

 

Kursa izstrādātājs (-i) 

Jurijs Mašošins, DU SZF Tiesību katedra, Dr.iur., docents  

 

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst) 

 Jāapgūst studiju kurss „Kriminālprocess‖. 

 

Kursa anotācija: 

Kursa mērķis: dot iespēju studentiem apgūt zināšanas un iemaľas par noziegumu atklāšanā, pirmstiesas un 

tiesas izmeklēšanā nepieciešamo pierādījumu atrašanai, fiksācijai, izľemšanai un sākotnējai izpētei lietojamiem 

kriminālistikās tehnikas līdzekļiem, to iespējām un pielietošanas paľēmieniem. Dot iespēju studentiem apgūt 

zināšanas par izmeklēšanas taktikas būtību, visu kriminālprocesa likumā paredzēto izmeklēšanas darbību taktiku 

un izplatītāko noziegumu izmeklēšanas metodiku. 

Kursa uzdevumi: sniegt zināšanas par noziedzīgu nodarījumu atklāšanā un izmeklēšanā nepieciešamo 

pierādījumu atrašanai, fiksācijai, izľemšanai un sākotnējai izpētei lietojamiem kriminālistikās tehnikas 

līdzekļiem, izstrādāt to lietošanas iemaľas, kā arī sniegt zināšanas par izmeklēšanas taktiku, izmeklēšanas darbību 

veikšanu un iemaľas to veikšanai, kā arī zināšanas par izplatītāko noziegumu veidu izmeklēšanas metodiku. 

 

Rezultāti: 

Zināšanas: spēj parādīt zināšanas un izpratni par kriminālistikās līdzekļiem izmeklēšanas procesa 

nodrošināšanai.   

Prasmes: spēj, parādīt prasmes savas kompetences ietvaros veikt KPL paredzētās izmeklēšanas darbības. 

Kompetence: Spēj formulēt, aprakstīt un analizēt praktiskas problēmas izplatītāko noziegumu veidu 

izmeklēšanas plānošanā un realizācijā.  

 

Kursa saturs: 

Ievads kriminālistikas kursā, tās jēdziens, sistēma, uzdevumi. Kriminālistikās tehnikas vispārējs raksturojums. 

Foto, video un audio aparatūras pielietošana kriminālistikā. Kriminālistikā identifikācija. Kriminālistikā 

habitoloģija (cilvēka ārienes pazīmju raksturojums, ārienes uztveres īpatnības, verbālais portrets). Trasoloģija un 

daktiloskopija. Kriminālistikā ballistika. Dokumentu kriminālistikā izpēte. Kriminālā reģistrācija. 

Kriminālistikās taktikas jēdziens un saturs. Izmeklēšanas apskate (notikuma vietas noteikšanās pamatprincipi, 

norobeţošanas nosacījumi, notikuma vietas pēdu nozīme, saglabāšanas iespējas). Pratināšanas taktika. Kratīšana 

un izľemšana. Uzrādīšana atpazīšanai. Liecību pārbaude uz vietas. Izmeklēšanas eksperiments. Speciālista 

iesaistīšana izmeklēšanā. Ekspertīţu noteikšana. Meklēšana. Speciālās izmeklēšanas darbības. Izmeklēšanas 

metodikas jēdziens, saturs. Versiju izvirzīšana un izmeklēšanas plānošana. Noziegumu pret personu izmeklēšana 

(slepkavību, seksuālo noziegumu). Mantisko noziegumu izmeklēšana. Ekonomikā izdarīto noziegumu 

izmeklēšana. Ugunsgrēku izmeklēšana. 
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Kursa plāns: 

Kursa struktūra: lekcijas -  12 st., praktiskie darbi – 12 st. 

Lekciju temati (katra lekcija – 2 st.):  

1. Ievads kriminālistikas kursā, tās jēdziens, sistēma, uzdevumi.  

2.Kriminālistiskās tehnikas vispārējs raksturojums. Foto, video un audio aparatūras pielietošana kriminālistikā. 

Kriminālistikā identifikācija. Kriminālistikā habitoloģija (cilvēka ārienes pazīmju raksturojums, ārienes uztveres 

īpatnības, verbālais portrets). Trasoloģija un daktiloskopija. Kriminālistikā ballistika. Dokumentu kriminālistikā 

izpēte. Kriminālā reģistrācija. 

3. Kriminālistikās taktikas jēdziens un saturs.  

4.Izmeklēšanas apskate (notikuma vietas noteikšanās pamatprincipi, norobeţošanas nosacījumi, notikuma vietas 

pēdu nozīme, saglabāšanas iespējas). Pratināšanas taktika. Kratīšana un izľemšana. Uzrādīšana atpazīšanai. 

Liecību pārbaude uz vietas. Izmeklēšanas eksperiments. Speciālista iesaistīšana izmeklēšanā. Ekspertīţu 

noteikšana. Meklēšana. Speciālās izmeklēšanas darbības. 

5. Izmeklēšanas metodikas jēdziens, saturs. Versiju izvirzīšana un izmeklēšanas plānošana. 6.Noziegumu pret 

personu izmeklēšana. Mantisko noziegumu izmeklēšana. Ekonomikā izdarīto noziegumu izmeklēšana. 

Ugunsgrēku izmeklēšana. 

Praktiskie darbi (katrs praktiskais darbs – 4 st.): 

1. Uzdevumus kriminālistikas tehnikā. 

2. Uzdevumus kriminālistikas taktikā. 

3. Uzdevumus kriminālistikas metodikā. 

Studējošo patstāvīgais darbs: 

Kursa ietvaros paredzēto zināšanu, prasmju un iemaľu apguve, gatavojoties lekcijām un izpildot mājas darbu par 

pasniedzēja uzdoto tematu. 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 

Sekmīgi izpildīti teorētiskie un praktiskie darbi par pasniedzēja uzdotiem tematiem ar vērtējumu ne zemāku kā 4 

- "gandrīz viduvēji" veido eksāmenu par studiju kursu. 

 

Mācību pamatliteratūra: 

1. Autoru grupa profesora A.Kavaliera vadībā. Kriminālistika. Mācību grāmata I daļa. Kriminālistiskā 

tehnika. Ceturtais izdevums. R.,SIA P& Ko, 2003.,1.-9.nodaļas; 254. lpp.  

2. O.Arājs, M.Čentoricka, S.Silarāja, A.Evardsons. Daktiloskopija. R., Latvijas Vēstnesis, 2005, 215 lpp. 

3. J.Mašošins, O.Arājs, S.Silarāja. Cilvēka funkcionālās pazīmes un to apraksta metodika, LPA, Rīga, 

2006;68 lpp. 

4. Pēdas notikuma vietā. Izmeklētāja rokasgrāmata. R., LPA, 81 lpp. 

5. Autoru grupa profesora A.Kavaliera vadībā. Kriminālistika. Mācību grāmata II daļa.  Kriminālistiskā 

taktika. Trešais vai ceturtais izdevums R.,LPA, 2002. vai 2003. 1.,2.,3., 4.,6.,7.,8.,10.,11.,13.,15. nodaļas 

jeb  7.- 110.; 129. – 174.;195. – 230.; 239. – 250.; 285. – 302. lpp. 

6. Autoru grupa profesora A.Kavaliera vadībā. Kriminālistika. Mācību grāmata III daļa. Kriminālistiskā 

metodika. metodika. Ceturtais izdevums R.,/ SIA „P&Ko‖ /LPA, 2005. 1.,2.,3.,4.,8.,13.,nodaļas ; 9. – 

159., 210 – 244., 321. - 377. lpp. 

7. A.Kavalieris. Speciālo izmeklēšanas darbību izmantošanas taktika. R.,LPA. 2007.,54 lpp. 

8. Autoru grupa profesora A.Kavaliera vadībā. Tiesu ekspertīzes Latvijā. Ceturtais precizētais un 

papildinātais izdevums. R.,LPA,2001.,115 lpp 

 

Papildliteratūra: 

1. Krastiľš U.,Niedre A. Liholaja V. Krimināllikuma komentāri. 7 grāmatas Rīga: AFS, 1999 

2. V.Liholaja. Noziedzīgu nodarījumu kvalifikācija: Likums. Teorija. Prakse.-  Rīga: Tiesu namu aģentūra, 

2007. 

3. Meikališa Ā. Kriminālprocesuālo terminu skaidrojošā vārdnīca - Rīga, RaKa, 2000. g. 

4. Mašošins J. Ekonomiskās kārtības nodrošināšana ar kriminālistiskas prevencijas līdzekļiem. Polija, 

Naličov, Ļubļina Katoliskā Universitāte, 2006. 

5. Mašošins J. Mobilo tālruľu nelikumīga atsavināšana: kriminoloģiskie un kriminālistiskie aspekti. Rīga: 

LPA, 2008. 
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6. Барбачакова Ю. Криминалистика: 100 экзаменационных ответов.- Москва, Ростов-на-Дону, 

2003.- 267с. 

7. Гросс Г. Руководство для судебных следователей как система криминалистики./ Пер. с нем.- 

Москва, 2002.- 1041с.  

8. Приводнова Е.В. Криминалистика в вопросах и ответах –М.:ТК Велби, изд-во проспект,2005. 

 

Periodika un citi informācijas avoti 

1. Gailīte V. Izmeklēšanas tiesneša kompetence. .//Jurista Vārds, 2006.g.14. februāris, Nr.7 (410).  

2. Raksti Administratīvā un Kriminālā Justīcijā 

3. www.vels.lv/ 

4. www.likumi.lv/ 

5. www.NOZARES.lv 

6. www.juridica.lv 

7. www.ATBILDES.lv 

8. www.search.lv 

9. Piemēri no www.delfi.lv- ziľas. 

10.  www.rambler.ru 

11. www.yandex.ru 

12. www.tm.gov.lv   

13. www.tiesas.lv 

14. http://lv.wikipedia.org/wiki/Kriminālistika 

15. http://www.eksperts.gold.lv/  

16. http://www.vp.gov.lv/ 

17. www.aif.ru 

18. www.expert.ru 

19. www.google.lv 

20. http://vrn.kp.ru/readyimages/91599.jpg 

21. http://www.narkotiki.ru/pict/2001_03/280301_1s.jpg 

22. www.vp.gov.lv – Valsts policijas mājaslapa 

23. http://lv.wikipedia.org/wiki/Krimin%C4%81listika 

 

 

Piezīmes: 

Patstāvīgā darba organizācija un uzdevumi: docētāja uzdoto praktisko uzdevumu izpilde. 

 

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:  
 

Pirmā līmeľa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Civilā drošība un aizsardzība‖ nozares 

obligātais studiju kurss. 
 

 

Kursa nosaukums angļu valodā:   
 

Criminalistics 
 

 

Kursa anotācija angļu valodā: 

Course objective: To enable students to acquire knowledge and skills for crime detection, pre-trial and trial 

evidence required for finding, fixing, and removal of the initial research for use in forensic technology tools, their 

capabilities and application techniques. Enable students to acquire knowledge about the nature of the 

investigation tactics, all criminal investigations within the statutory tactics and major crime investigation 

methods. 

Course objectives: 

To provide knowledge of criminal detection and investigation of the evidence required for finding, fixing, and 

removal of the initial research for use in forensic technology resources to develop the use of skills, as well as 

provide knowledge about the tactics of the investigation, all investigative activities and skills to perform as well 

as knowledge of the major types of crime investigation methods. 

 

 

http://www.vels.lv/
http://www.likumi.lv/
http://www.nozares.lv/
http://www.juridica.lv/
http://www.atbildes.lv/
http://www.search.lv/
http://www.delfi.lv-/
http://www.rambler.ru/
http://www.tm.gov.lv/
http://lv.wikipedia.org/wiki/Kriminālistika
http://www.google.lv/
http://vrn.kp.ru/readyimages/91599.jpg
http://www.vp.gov.lv/
http://lv.wikipedia.org/wiki/Krimin%C4%81listika
http://lv.wikipedia.org/wiki/Krimin%C4%81listika
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Kursa nosaukums Kriminālprocesa tiesības 

Kursa kods JurZP023 

Zinātnes nozare Juridiskā zinātne 

Zinātnes apakšnozare Krimināltiesības 

Kredītpunkti 3 

ECTS kredītpunkti  4,5 

Kopējais auditoriju stundu skaits 

 

Lekciju stundu skaits 

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 

Laboratorijas darbu stundu skaits 

Kursa darbam atvēlēto stundu skaits 

24 

 

12 

12 

- 

- 

 

Kursa izstrādātājs (-i) 

Arvīds Ozerskis, DU SZF Tiesību katedra, Dr.iur., docents 

 

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst) 

Jāapgūst studiju kurss „Krimināltiesības‖. 

 

Kursa anotācija:  

Kriminālprocesa tiesību vispārīgajā daļā - iegūt zināšanas par kriminālprocesa tiesībām, to vietu tiesību 

sistēmā, par kriminālprocesuālās likumdošanas attīstības tendencēm, kā arī iemācīt studentiem izprast 

katra kriminālprocesuālā institūta būtību, īpašu uzmanību veltot pierādījumu teorijai un procesa subjektu 

tiesību un likumisko interešu garantiju jautājumiem. 

Kriminālprocesa tiesību sevišķajā daļā- iegūt zināšanas par kriminālprocesa norisi krimināllietās, 

parādīt tādu tiesību aizsardzības iestāţu kā tiesas, prokuratūras un izmeklēšanas iestāţu darbību 

krimināllietu izmeklēšanas, iztiesāšanas laikā, šīs darbības robeţas un kārtību, kā arī parādīt tās tiesības un 

pienākumus, kas piemīt ne tikai šo iestāţu amatpersonām, bet arī personām, kas tiek iesaistītas 

kriminālprocesā tā vai cita procesa dalībnieka statusā. 

 

 

Rezultāti: 

Zināšanas: spēj parādīt attiecīgajai profesionālajai jomai atbilstošas zināšanas un izpratni par kriminālprocesa 

tiesībām. 

Prasmes: spēj, parādīt prasmes, kriminālprocesuālo normu piemērošanā.  

Kompetence: spēj analizēt praktiskas problēmas kriminālprocesuālo normu piemērošanā savā profesionālās 

darbības jomā. 

 

Kursa saturs: 

Kriminālprocesa tiesības (vispārīgā daļa): 

Kriminālprocesa jēdziens, būtība un uzdevumi. Kriminālprocesa tiesību avoti. Kriminālprocesa principi. 

Kriminālprocesa subjekti. Pierādījumi kriminālprocesā. Izmeklēšanas darbības. Procesuālie dokumenti 

un termiľi. Drošības līdzekļi. Procesuālo piespiedu līdzekļu jēdziens un veidi. Krimināllietā liecinošo 

personu speciālā procesuālā aizsardzība. Mantiskie jautājumi kriminālprocesā. 

Kriminālprocesa tiesības (sevišķā daļa): 

Kriminālprocesa uzsākšana. Pirmstiesas procesa jēdziens, vispārīgie noteikumi. Apsūdzības celšana un 

apsūdzētā nopratināšana. Pirmstiesas procesa apturēšana. Pirmstiesas procesa pabeigšana. Piekritība. 

Krimināllietas sagatavošana iztiesāšanai. Tiesvedības vispārīgie noteikumi. Iztiesāšanas norise. 
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Spriedums. Apelācija. Kasācija. Sprieduma izpildīšana. Vienkāršotie kriminālprocesi. Sevišķie 

kriminālprocesi. Spēkā esošu nolēmumu jauna izskatīšana. Starptautiskā sadarbība. 

 

Kursa plāns: 

Kursa struktūra: lekcijas -  12 st., semināri -  4 st., praktiskie darbi – 8 st. 

Lekciju temati: 

Kriminālprocesa tiesības (vispārīgā daļa): 

1. Kriminālprocesa jēdziens, būtība un uzdevumi. Kriminālprocesa tiesību avoti. 

2. Kriminālprocesa principi. Kriminālprocesa subjekti. Pierādījumi kriminālprocesā.  

3. Izmeklēšanas darbības. Procesuālie dokumenti un termiľi.  

4. Drošības līdzekļi. Procesuālo piespiedu līdzekļu jēdziens un veidi. 

5. Krimināllietā liecinošo personu speciālā procesuālā aizsardzība. 

6. Mantiskie jautājumi kriminālprocesā. 

Kriminālprocesa tiesības (sevišķā daļa): 

1. Kriminālprocesa uzsākšana. 

2. Pirmstiesas procesa jēdziens, vispārīgie noteikumi. Apsūdzības celšana un apsūdzētā 

nopratināšana. Pirmstiesas procesa apturēšana. Pirmstiesas procesa pabeigšana. Piekritība.  

3. Krimināllietas sagatavošana iztiesāšanai.  

4. Tiesvedības vispārīgie noteikumi. Iztiesāšanas norise. Spriedums. Apelācija. Kasācija. 

Sprieduma izpildīšana.  

5. Vienkāršotie kriminālprocesi. Sevišķie kriminālprocesi. Spēkā esošu nolēmumu jauna 

izskatīšana.  

6. Starptautiskā sadarbība. 

Semināru temati: 

1. Kriminālprocesa principi. Kriminālprocesa subjekti.  

2. Procesuālie piespiedu līdzekļi. 

3. Pierādījumi kriminālprocesā.  

4. Izmeklēšanas darbības. Procesuālie dokumenti un termiľi. 

Praktiskie darbi: 

 Procesuālo dokumentu izstrāde. Lietišķa spēle „Iztiesāšana‖. 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 

Priekšnosacījumi pārbaudījuma kārtošanai: sekmīgi jānokārto Kriminālprocesa tiesību vispārīgās 

daļas ieskaite. 

Sekmju kontroles (starpkontroles) forma: 1)rakstiska ieskaite pēc tam, kad ir apgūta Kriminālprocesa tiesību 

vispārīgā daļa; 2)rakstisks eksāmens Kriminālprocesa tiesībās. 

sekmīgi jāuzraksta 1 kontroldarbu; jāsagatavo procesuālus dokumentus un piedalīties lietišķa spēlē „Iztiesāšana‖. 

 

Mācību pamtliteratūra: 

Kriminālprocesa tiesības (vispārīgā daļa): 

Kriminālprocesa likums. - Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2006. 

Meikališa Ā. Kriminālprocesa tiesības. Vispārīgā daļa. 1.grāmata.-Rīga, RaKa, 2000, 577.lpp. 

Meikališa Ā. Termiľi kriminālprocesā.- Rīga, LPA, 1997, 131.lpp. 

Meikališa Ā. Pirmstiesas izmeklēšanas procesuālie dokumenti.- Rīga, LPA, 1996, 493.lpp. 

Meikališa Ā. Drošības līdzekļu kriminālprocesuālā reglamentācija Latvijas likumdošanā.- Rīga, 

LPA, 1995, 158.lpp. 

Meikališa Ā. Apcietinājums.- Rīga, LPA, 1995, 62.lpp. 

Meikališa Ā., Strada K. Kriminālprocesuālo terminu skaidrojošā vārdnīca.- Rīga, RaKa, 2000, 

395.lpp. 

Meikališa Ā., Strada K. Kriminālprocesa tiesības. Vispārīgā daļa. Shēmas. -Rīga, P&K, 2001, 

188.lpp. 

Strada- Rozenberga K. Pierādīšanas teorija kriminālprocesā. Vispārīgā daļa.- Rīga, Turība, 2002, 
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291.lpp. 

Alehno I., Buka, A., Butkevičs J., Jarinovska K., Škoba L. Ievads Eiropas Kopienas tiesībās 

(Tiesu prakse un komentāri.- Rīga, TNA, 2001. 

Apgabaltiesu prakses apkopojums krimināllietās. 1998. gads. - Rīga, 1999.     

Āboltiľa S. Legālā prezumpcija: tiesiskums un lietderība.//Jurista Vārds, 2006.g.28. februāris, 

Nr.9 (412).     

Eiropas Cilvēktiesību tiesa. Spriedumu izlase.- Rīga, Latvijas Vēstnesis, 2003 

Feldhūne A., Kučs A., Skujeniece A. Cilvēktiesību rokasgrāmata tiesnešiem.- Rīga, 2004 

Gailīte V. Izmeklēšanas tiesneša kompetence. .//Jurista Vārds, 2006.g.14. februāris, Nr.7 (410).  

 Kūtris G. Izmeklēšanas tiesneši: jauns institūts kriminālprocesā. //Jurista Vārds, 2006.g. 10. 

janvāris, Nr.2 (405) un 17. janvāris, Nr.3 (406).     

Meikališa Ā., Strada- Rozenberga K. Pārmaiľu laiks kriminālprocesā.//Jurista Vārds, 2006.g. 21. 

februāris, Nr.8 (411) un 14. marts, Nr.11 (414).     

Pastille J. K., Rusanovs E. Operatīvajās darbībās iegūto pierādījumu izmantošana. Problēmas un 

iespējamie risinājumi. - Rīga, Latvijas Vēstnesis, 2003.     
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Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss: 

Pirmā līmeľa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Civilā drošība un aizsardzība‖ nozares 

obligātais studiju kurss. 

 

Kursa nosaukums angļu valodā: 

Criminal procedure law 

 

Kursa anotācija angļu valodā: 

Criminal law in the general part - acquiring the knowledge of criminal law, their place in the legal system, the 

criminal law developments, as well as teach students to understand the nature of each criminal justice institute, 

focusing on evidence theory and the process of subjects' rights and legal interests of warranty issues. 

Criminal law in the special part, to acquire knowledge of the criminal conduct of criminal cases, show the law 

enforcement agencies and courts, public prosecutors and investigative bodies in criminal investigation, trial 

period, the operating margins and procedures, as well as to show its rights and obligations which have not only 

the enforcement officials, but also persons who are involved in criminal proceedings in one way or another 

participant of the process status. 
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Kursa nosaukums Krimināltiesības 

Kursa kods JurZP025 

Zinātnes nozare Juridiskā zinātne 

Zinātnes apakšnozare Krimināltiesības 

Kredītpunkti 3 

ECTS kredītpunkti  4,5 

Kopējais auditoriju stundu skaits 

 

Lekciju stundu skaits 

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 

Laboratorijas darbu stundu skaits 

Kursa darbam atvēlēto stundu skaits 

24 

 

12 

12 

- 

- 

 

Kursa izstrādātājs (-i) 

Arvīds Ozerskis, DU SZF Tiesību katedra, Dr.iur., docents 

 

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst) 

 Jāapgūst studiju kursi „Publiskās varas organizācija Latvijā‖, „Cilvēktiesību pamati‖. 

 

Kursa anotācija:  

Krimināltiesību vispārīgajā daļā- Krimināllikums un tā normu piemērošanas vispārīgie nosacījumi. 

Krimināltiesību būtība un saturs. Krimināltiesību nozares un zinātnes mērķi un funkcijas, kā arī pamatprincipi. 

Noziedzīga nodarījuma sastāvs, tā elementi, kriminālatbildības un soda jēga. 

Krimināltiesību sevišķajā daļā- normas struktūra un tās analīze. Atsevišķu noziedzīgu nodarījumu veidu 

un to kvalifikācijas īpatnības. Patstāvīga noziedzīgo nodarījumu sastāvu analīze, atšķirot tos no līdzīgiem 

noziedzīgo nodarījumu sastāviem. 

 

Rezultāti: 

Zināšanas: spēj parādīt specializētas attiecīgajai profesionālajai jomai atbilstošas 

 zināšanas un izpratni par krimināltiesībām. 

Prasmes: spēj, parādīt prasmes, krimināltiesību normu piemērošanā.  

Kompetence: spēj analizēt praktiskas problēmas krimināttiesību normu piemērošanā savā profesionālās 

darbības jomā. 

 

Kursa saturs: 

Krimināltiesības (vispārīgā daļa): Krimināltiesību principi, funkcijas, uzdevumi, sistēma. 

Krimināllikuma struktūra, normu iztulkošana, normu struktūra. Krimināllikuma darbība laikā un telpā. 

Noziedzīga nodarījuma jēdziens, pazīmes, klasifikācija. Noziedzīga nodarījuma sastāvs, jēdziens, 

nozīme, veidi. Noziedzīga nodarījuma objekts un priekšmets. Noziedzīga nodarījuma objektīvā puse. 

Noziedzīga nodarījuma subjekts subjektīvā puse. Noziedzīga nodarījuma stadijas. Vairāku personu 

piedalīšanās noziedzīgā nodarījumā. Piesaistība noziedzīgam nodarījumam. Noziedzīgu nodarījumu 

daudzējādība. Apstākļi, kas izslēdz kriminālatbildību. Krimināllikumā paredzētais sods, tā jēdziens, 

uzdevumi, to sistēma. Sodu veidi. Soda noteikšanas vispārīgie principi. Atbildību mīkstinošie un 

pastiprinošie apstākļi. Soda noteikšana vairāku noziedzīgu nodarījumu un spriedumu kopības gadījumā. 

Atbrīvošana no kriminālatbildības un soda. Nepilngadīgo kriminālatbildības īpatnības. Medicīniska 

rakstura piespiedu līdzekļi, un juridiskajām personām piemērojamie piespiedu ietekmēšanas līdzekļi. 

Krimināltiesības (sevišķā daļa): Krimināltiesību sevišķās daļas jēdziens, uzdevumi, sistēma. 
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Noziedzīgu nodarījumu kvalifikācijas jēdziens un subjekti. Noziegumi pret cilvēci, mieru, kara 

noziegumi, genocīds. Noziegumi pret valsti. Noziedzīgi nodarījumi pret dabas vidi. Nonāvēšana. 

Noziedzīgi nodarījumi pret personas veselību. Noziedzīgi nodarījumi pret personas pamattiesībām un 

pamatbrīvībām. Noziedzīgi nodarījumi pret personas brīvību, godu un cieľu. Noziedzīgi nodarījumi pret 

tikumību un dzimumneaizskaramību. Noziedzīgi nodarījumi pret ģimeni un nepilngadīgajiem. 

Noziedzīgi nodarījumi pret īpašumu. Noziedzīgi nodarījumi tautsaimniecībā. Noziedzīgi nodarījumi pret 

vispārējo drošību un sabiedrisko kārtību. Noziedzīgi nodarījumi pret satiksmes drošību. Noziedzīgi 

nodarījumi pret pārvaldes kārtību. Noziedzīgi nodarījumi pret jurisdikciju. Noziedzīgi nodarījumi valsts 

institūciju dienestā. Noziedzīgi nodarījumi militārajā dienestā. 

 

Kursa plāns: 

Kursa struktūra: lekcijas - 12 st., semināri - 4 st., praktiskie darbi – 8 st., 

Lekciju temati: 

Krimināltiesības (vispārīgā daļa).  

1.Krimināltiesību principi, funkcijas, uzdevumi, sistēma. Krimināllikuma struktūra, normu iztulkošana, 

normu struktūra. Krimināllikuma darbība laikā un telpā.  

2.Noziedzīga nodarījuma jēdziens, pazīmes, klasifikācija. Noziedzīga nodarījuma sastāvs, jēdziens, 

nozīme, veidi.  

3.Noziedzīga nodarījuma objekts un priekšmets. Noziedzīga nodarījuma objektīvā puse. Noziedzīga 

nodarījuma subjekts subjektīvā puse. Noziedzīga nodarījuma stadijas.  

4.Vairāku personu piedalīšanās noziedzīgā nodarījumā. Piesaistība noziedzīgam nodarījumam. 

Noziedzīgu nodarījumu daudzējādība.  

5.Apstākļi, kas izslēdz kriminālatbildību.  

6.Krimināllikumā paredzētais sods, tā jēdziens, uzdevumi, to sistēma. Sodu veidi. Soda noteikšanas 

vispārīgie principi. Atbildību mīkstinošie un pastiprinošie apstākļi. Soda noteikšana vairāku noziedzīgu 

nodarījumu un spriedumu kopības gadījumā. Atbrīvošana no kriminālatbildības un soda. Nepilngadīgo 

kriminālatbildības īpatnības. Medicīniska rakstura piespiedu līdzekļi, un juridiskajām personām 

piemērojamie piespiedu ietekmēšanas līdzekļi. 

Krimināltiesības (sevišķā daļa):  

1. Krimināltiesību sevišķās daļas jēdziens, uzdevumi, sistēma. Noziedzīgu nodarījumu kvalifikācijas 

jēdziens un subjekti (1 st.). 

2. Noziegumi pret cilvēci, mieru, kara noziegumi, genocīds. Noziegumi pret valsti. Noziedzīgi 

nodarījumi pret dabas vidi. Nonāvēšana. Noziedzīgi nodarījumi pret personas veselību. Noziedzīgi 

nodarījumi pret personas pamattiesībām un pamatbrīvībām. Noziedzīgi nodarījumi pret personas 

brīvību, godu un cieľu. Noziedzīgi nodarījumi pret tikumību un dzimumneaizskaramību. Noziedzīgi 

nodarījumi pret ģimeni un nepilngadīgajiem. Noziedzīgi nodarījumi pret īpašumu. Noziedzīgi 

nodarījumi tautsaimniecībā. Noziedzīgi nodarījumi pret vispārējo drošību un sabiedrisko kārtību. 

Noziedzīgi nodarījumi pret satiksmes drošību. Noziedzīgi nodarījumi pret pārvaldes kārtību. 

Noziedzīgi nodarījumi pret jurisdikciju. Noziedzīgi nodarījumi valsts institūciju dienestā. Noziedzīgi 

nodarījumi militārajā dienestā (5 st.). 

Semināru temati: 

1. Noziedzīga nodarījuma objekts un priekšmets.  

2. Noziedzīga nodarījuma objektīvā puse. Noziedzīga nodarījuma subjekts subjektīvā puse. 

3. Sodu veidi. Soda noteikšanas vispārīgie principi. Atbildību mīkstinošie un pastiprinošie apstākļi. 

Soda noteikšana vairāku noziedzīgu nodarījumu un spriedumu kopības gadījumā. 

4. Nonāvēšana. Noziedzīgi nodarījumi pret personas veselību. 

Praktiskie darbi: 

Pasniedzēja uzdoto uzdevumu risināšana. 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 

Priekšnosacījumi pārbaudījuma kārtošanai: sekmīgi jāuzraksta 2 kontroldarbi; sekmīgi jānokārto 

Krimināltiesību vispārīgās daļas ieskaite. 

Sekmju kontroles (starpkontroles) forma: 1)rakstiska ieskaite pēc tam, kad ir apgūta Krimināltiesību 
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vispārīgā daļa; 2) Praktisko nodarbību rezultātā jābūt sekmīgai atzīmei. Rakstisks eksāmens 

Krimināltiesībās. 

 

Mācību pamatliteratūra: 
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1. Krimināllikums. 

2. Judins A. Kriminālatbildības izslēdzamības apstākļi.- Rīga, TNA, 2000, 265.lpp. 
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471 lpp. 

Krimināltiesības (sevišķā daļa): 

1. Krimināllikums. 

2. Krastiľš U., Liholaja V., Niedre A. Krimināltiesības. Vispārīgā un Sevišķā daļa. Papildinātais 

izdevums. - Rīga, TNA, 2001, 248.lpp. 

3. Krastiľš U., Liholaja V., Niedre A. Krimināllikuma zinātniski praktiskais komentārs. 2. Sevišķā 

daļa. – Rīga: Firma ―AFS‖ 2003, 406 lpp. 

4. Krastiľš U., Liholaja V., Niedre A. Krimināllikuma zinātniski praktiskais komentārs. 3. Sevišķā 

daļa. - Rīga: Firma ―AFS‖ 2003, 487 lpp. 

5. Mincs P. Krimināltiesības. Sevišķā daļa ar U.Krastiľa komentāriem, Rīga,  2005.g., 422 lpp. 

6. Krastiľš U. Noziedzīgi nodarījumi pret dabas vidi.- Rīga, TNA, 2001, 190.lpp. 

7. Meţulis D. Korupcijas ierobeţošanas krimināltiesiskie līdzekļi., Rīga,  2003.g., 272 lpp. 

8. Liholaja V. Atbildība par nedzimuša un jaundzimuša bērna dzīvības apdraudējumu., Rīga,  

2003.g. 131 lpp. 

9. Latvijas Republikas Augstākās tiesas Plēnuma lēmumu krājums.- Rīga, P&K, 2002, 80.lpp. 

10. Latvijas Republikas Augstākās Tiesas Senāta Krimināllietu departamenta lēmumi, 2004./ 

Latvijas Republikas Augstākā Tiesa. - Rīga : Latvijas Tiesnešu mācību centrs, 2005. - 639 lpp. 

11. Latvijas Republikas Augstākās Tiesas Senāta Krimināllietu departamenta lēmumi, 2003 / 

Latvijas Republikas Augstākā Tiesa. - Rīga : Latvijas Tiesnešu mācību centrs, 2004. - 496 lpp 

12. Latvijas Republikas Augstākās Tiesas Senāta Krimināllietu departamenta lēmumi, 2002 / 

Latvijas Republikas Augstākā Tiesa. - Rīga : Latvijas Tiesnešu mācību centrs, 2003. - 717 lpp. 

13. Latvijas Republikas Augstākās Tiesas Senāta Krimināllietu departamenta lēmumi, 2001 / 

Latvijas Republikas Augstākā Tiesa. - Rīga : Latvijas Tiesnešu mācību centrs, 2002. - 556 lpp 

14. Latvijas Republikas Augstākās Tiesas Senāta Krimināllietu departamenta lēmumi, 2000 / 

Latvijas Republikas Augstākā Tiesa. - Rīga : Latvijas Tiesnešu mācību centrs, 2001. - 509 lpp. 

15. Latvijas Republikas Augstākās Tiesas Senāta Krimināllietu departamenta lēmumi, 1999 / 

Latvijas Republikas Augstākā Tiesa. - Rīga : Latvijas Tiesnešu mācību centrs, 2000. - 484 lpp. 

16. Meţulis D. Krimināltiesības shēmās. Sevišķā daļa.- Rīga, Zvaigzne ABC, 2001, 276.lpp. 

17. Meţulis D. Personas krimināltiesiskā aizsardzība.- Rīga, Zvaigzne ABC, 2001, 376.lpp. 

18. Liholaja V. Noziedznieku nodarījumu kvalifikācija: Likums. Teorija. Prakse. – Tiesu namu 

aģentūra, 2003, 474 lpp. 

19. Latvijas Republikas Augstākās tiesas nolēmumi.// http://www.at.gov.lv/index.php?a=20&v=lv   
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Papildliteratūra: 
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А.И.Байко Преступное бездействие.Санкт-Петербург, 2003. 

С.В.Бородин Преступления против жизни.Санкт-Петербург, 2003. 

 

Periodika un citi informācijas avoti: 

www.at.gov.lv 

Jurista Vārds 

 

Piezīmes: 

Nav. 

 

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss: 

Pirmā līmeľa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Civilā drošība un aizsardzība‖ nozares 

obligātais studiju kurss. 

 

Kursa nosaukums angļu valodā: 

Criminal law  

 

Kursa anotācija angļu valodā: 

General terms of criminal law and its application norms. Essence and content of criminal rights. Aims, functions 

and basic principles of criminal law. Content of crime, its elements, criminal liability and essence of punishment. 

Structure and analysis of the norms of the special part of criminal law. Peculiar features of particular types of 

crime and their qualifications. Separate analysis of crime, paying attention to the difference from similar types of 

crime.  
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Kursa nosaukums Patrulēšana 

Kursa kods JurZP013 

Zinātnes nozare Juridiskā zinātne 

Zinātnes apakšnozare Policijas tiesības 

Kredītpunkti 3 

ECTS kredītpunkti  4,5 

Kopējais auditoriju stundu skaits 

 

Lekciju stundu skaits 

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 

Laboratorijas darbu stundu skaits 

Kursa darbam atvēlēto stundu skaits 

24 

 

12 

12 

- 

- 

 

Kursa izstrādātājs (-i) 

Aleksandrs Matvejevs, DU SZF Tiesību katedra, Dr.iur., docents 

 

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst) 

Nav nepieciešamas. 

 

Kursa anotācija:  

Studiju kursa mērķis ir dot zināšanas par patrulēšanu un pamatiemaľas bieţāk sastopamo patrulēšanas uzdevumu 

izpildīšanai. 

 

Studiju rezultāti 

Zināšanas: spēj parādīt zināšanas lietošanas līmenī par patrulēšanu.  

Prasmes: spēj, parādīt prasmes sastādīt patrulēšanas dokumentāciju.  

Kompetence: spēj pieľemt tiesiski pamatotu lēmumu savas kompetences ietvaros par iejaukšanos 

likumpārkāpuma gadījumā. 

 

Kursa saturs: 

I sadaļa. Patrulēšanas pamati. 

Ievads. Patrulēšanas mērķi un uzdevumi. Patrulēšanā iesaistāmie spēki un līdzekļi. Patrulēšanas preventīvais un 

represīvais raksturs. Patrulēšana un ceļu satiksmes uzraudzība. Patrulēšanas veidi. Patrulēšanas formas. 

Patrulēšanas metodes. Ekipējums un apbruľojums, tā saľemšanas, nēsāšanas un nodošanas kārtība. 

Sagatavošanās patrulēšanai. Lomu sadale. Riska faktori patrulēšanas laikā un to samazināšanas iespējas. Darbs 

ar dienesta grāmatiľu un maršruta kartiľu. 

Patrulēšanas uzsākšana un pildīšanas kārtība. Personīgās drošības nodrošināšana. Verbālā un neverbālā 

komunikācija. Spriedzi mazinoša komunikācija. Patrulēšanā izmantojamie sakari. Dienesta ziľojuma 

sastādīšana. Dienesta pildīšanas pabeigšana. 

II sadaļa. Patrulēšanas pildīšanas taktika. 

Aizsturēšana publiskās vietās un dzīvoklī. Meklējamo personu iespējamo slēpšanās vietu apskate. Rīcība 

attiecībā pret nepilngadīgajiem likumpārkāpējiem. 

Administratīvās piespiešanas līdzekļi nogādāšana, aizturēšana, apskate, mantu un dokumentu izľemšana, 

atstādināšana no transportlīdzekļu vadīšanas, transportlīdzekļu tālākas ekspluatācijas aizliegšana. 
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Dokumentēšana. 

Iejaukšanās pilnvaras. Spēka jēdziens. Spēka pielietošanas intensitātes kritēriji. Šaujamieroču lietošana un 

pielietošana. Dienesta ziľojuma sastādīšanas specifika. 

Noziedzīga nodarījuma izdarīšanas vietas jēdziens. Pirmatnējo darbību katalogs. Drošības nodrošināšana. Ceļu 

satiksmes ierobeţošana un regulēšana. 

III sadaļa Patruļas darbība daţādās situācijās. 

Ielu noziedzības jēdziens. Izplatītākie administratīvie pārkāpumi un noziedzīgie nodarījumi apkalpojamajā 

teritorijā. Patrulēšana ielu noziedzības novēršanai. 

Līķa pazīmes. Darbības, ja līķis atrodas pulbliskā vietā. Piedalīšanās procesuālo darbību veikšanā līķa atrašanas 

gadījumā publiskā vietā. 

Lūgumu pēc palīdzības raksturojums. Daţādas reālas situācijas: vardarbība ģimenē, personu pazušana un 

atrašanās bezpalīdzības stāvoklī, personas, kuras atrodas dzīvībai bīstamās situācijās u.tml. 

 

Kursa plāns 

Kursa struktūra: lekcijas - 12 st., praktiskie darbi – 12 st. 

I sadaļa. Patrulēšanas pamati ( lekcijas – 4 st., praktiskie darbi – 4-st.). 

1. Patrulēšanas veidi, formas un metodes. 

2. Sagatavošanās patrulēšanai. 

3. Patrulēšana ikdienas apstākļos. 

II sadaļa. Patrulēšanas pildīšanas taktika ( lekcijas – 4 st., praktiskie darbi – 4-st.). 

4. Noziedznieku un aizdomās turēto personu aizsturēšanas un pārbaudes veikšanas taktika. 

5.  Administratīvās piespiešanas līdzekļu pielietošana.  

6. Spēka un šaujamieroču pielietošana. 

7. Darbības noziedzīga nodarījuma izdarīšanas vietā patrulēšanas laikā. 

III sadaļa Patruļas darbība daţādās situācijās. ( lekcijas – 4 st., praktiskie darbi – 4-st.). 

    8. Ielu noziedzība.  

    9. Līķa atrašana. 

    10.Lūgumi pēc palīdzības. 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 

Visu praktisko uzdevumu izpilde ar pozitīvu vērtējumu.  

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji: lai iegūtu minimālo pozitīvo atzīmi, eksāmenā jāspēj apliecināt studiju 

kursa plānoto rezultātu sasniegšana. 

Sekmju kontroles forma: eksāmens. 

 

Mācību pamatliteratūra: 

 

1. Remsbergs Č. Policijas taktika bīstamās situācijās (sešās daļās). R.: LPA, 1994., 780 lpp. 

2. Personīgā drošība policijas dienestā. Rīga, 1998, LPA, 20 lpp. 

Mācību papildliteratūra: 

1. Garonskis A. Ceļu satiksmes tiesiskā ierobeţošana sapulču, gājienu un piketu norises laikā.// 

Administratīvā un Kriminālā Justīcija, 4/2007, 23.– 42. lpp. 

2. Garonskis A. Community policing filozofija un tās realizācija Latvijā.//QUA VADIS iecirkľa inspektor? 

Zinātniski praktiskās konferences materiāli 2005. gada 3. jūnijs. Rīga: Latvijas Policijas akadēmija, 

2005, 42.–49. lpp. 

3. Garonskis A. Administratīvās piespiešanas līdzekļu pielietošana policijas darbībā ceļu satiksmes 

drošības nodrošināšanā cilvēktiesību ievērošanas kontekstā. Publicēts starptautiskās zinātniski 

praktiskās konferences ―Cilvēktiesības un sabiedrības drošība‖ materiālos. Rīga: Latvijas Policijas 
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akadēmija, 2004, 41.–48. lpp. 

4. Garonskis A., Matvejevs A. Policijas darba pilnveidošana Eiropā: Igaunijas pieredze.// Administratīvā 

un Kriminālā Justīcija, 2/2008, 16. – 24. lpp. 

5. Gaľģis O., Lukašūns R., Ţelvis J. Likumpārkāpēju aizturēšana pielietojot fiziskos paľēmienus un 

speciālos līdzekļus. Rīga: LPA, 1998. 

6. Kavalieris A. Aizturēšanas un aresta taktika. Rīga: LPA, 1993. 

7. Meikališa M. Sabiedrība un policija.//Administratīva un Kriminālā justīcija. 1997., Nr.1. 

8. Trautmens N. Kā kļūt par īstu policistu. Rīga: LPA, 1993. 

9. Dzelme K., Zaķe I., Kamenska I. Vardarbība ģimenē // R.: ―Isola‖, 2002.gads. 

10. Krastiľš O. Starp drošību un bailēm uz ielas un mājās. //Latvijas Vēstnesis,  28.03.2001. 

11. Omārova S. Cilvēks runā ar cilvēku (Saskarsmes psiholoģija). Rīga: Kamene, 2002. 

12. Pēdas notikuma vietā. Izmeklētāja rokasgrāmata. R., LPA, 81 lpp. 

13. Policija un sabiedrība- mūsdienu metodes. Studentu rokasgrāmata. R.:LPA, 2003.-65 lpp. 

14. Zīle J., Kā nekļūt par nozieguma upuri. //LV 12.03.1998, Nr.66. 

Tiesību akti: 

1. Latvijas Republikas Satversme. 

2. Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencija. 

3. Pamatprincipi par tiesību sargāšanas amatpersonu spēka un ieroču izmantošanu. // Cilvēka tiesības. 

Starptautisko līgumu krājums. 1.sējums. Ľujorka: ANO, -1994. 

4. Tiesību sargāšanas amatpersonu uzvedības kodekss. // Cilvēka tiesības. Starptautisko līgumu krājums. 

1.sējums. Ľujorka: ANO, -1994. 

5. Principu apkopojums par personu aizsardzību, kas ir jebkādā veidā aizturētas vai atrodas apcietinājumā. 

(Pieľemts ar ANO ĢA 09.12.1988. rezolūciju Nr.43/173. // Cilvēka tiesības. Starptautisko līgumu 

krājums. 1.sējums. Ľujorka: ANO, -1994. 

6. Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss. 

7. Kriminālprocesa likums. 

8. Ceļu satiksmes likums. 

9. Ieroču aprites likums. 

10. Daugavpils sabiedriskās kārtības noteikumi. 

11. Resoru normatīvie akti. 

 

 

Periodika un citi informācijas avoti 

Interneta adreses:  

www.likumi.lv 

www.csdd.lv 

www.iem.gov.lv 

 

Piezīmes: 

Patstāvīgā darba organizācija un uzdevumi: Patstāvīgā darba ietvaros ietilpst lekciju materiālu un obligātās 

(ieteicamās) literatūras apgūšana, sagatavošanās darbu veikšana praktiskajām nodarbībām, uzdoto uzdevumu 

izpilde, sagatavošanās noslēguma eksāmenam.  

 

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss: 

Pirmā līmeľa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Civilā drošība un aizsardzība‖ nozares 

obligātais studiju kurss. 

 

Kursa nosaukums angļu valodā: 

Patrolling 

 

Kursa anotācija angļu valodā: 

http://www.likumi.lv/
http://www.csdd.lv/
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The study course gives students knowledge about police patrolling and basic skills necessary for realising most 

often patrolling tasks. 
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2.2. Izvēles studiju kursi: 

2.2.1. Policijas darba virziens: 

 

Kursa nosaukums Policijas psiholoģija 

Kursa kods PsihP050 

Zinātnes nozare Psiholoģija 

Zinātnes apakšnozare  

Kredītpunkti 1 

ECTS kredītpunkti  1,5 

Kopējais auditoriju stundu skaits 

 

Lekciju stundu skaits 

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 

Laboratorijas darbu stundu skaits 

Kursa darbam atvēlēto stundu skaits 

8 

 

8 

- 

- 

- 

 

Kursa izstrādātājs (-i) 

Tatjana Uzole, DU SZF Sociālās psiholoģijas katedra, Dr.psyh., docente 

 

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst) 

Nav nepieciešamas. 

 

Kursa anotācija:  

Kursa mērķis: Sniegt studentiem psiholoģijas zināšanas un prasmes, kas dotu iespēju pildīt amata pienākumus. 

Sniegt studentiem psiholoģisko zināšanu sistēmu par tiesiskās kārtības nodrošināšanu un likumpārkāpumu 

novēršanas jautājumiem;attīstīt nepieciešamās profesionālās spējas un īpašības: profesionālo rīcību, atmiľu, 

psiholoģisko noturību, spēju savaldīt sevi; attīstīt profesionālās saskarsmes psiholoģijas iemaľas amata 

pienākumu realizācijai. 

 

Rezultāti: 

Zināšanas: spēj parādīt zināšanas un izpratni par policijas psiholoģiju. 

Prasmes: spēj parādīt prasmes izprast cilvēku psiholoģiju. 

Kompetence: Spēj pārliecināt citus un argumentēt savu viedokli.  

 

Kursa saturs: 

Ievads studiju kursā. Psiholoģija un psihe. Personība un tās psihiskās darbības struktūra. Personības izziľas 

procesi. Personības virzība un spējas. Policijas darbinieka darbība un psiholoģija. Tiesiskā psiholoģija. 

Kriminālā psiholoģija. Emociju un gribas ietekme uz policijas darbinieka profesionālo rīcību. Deviantās 

uzvedības cēloľi un attīstība. Noziedznieka personības psiholoģiskā raksturojuma pamatiezīmes. Stihiskās 

ietekmes un psihes masveida izpausmes. Noziedzīgās grupas kā darbības subjekta psiholoģiskie raksturojumi. 

Aizdomās turētā aizturēšanas psiholoģija. Operatīvās darbības psiholoģiskie pamati. Cietušā psiholoģija. 

Policijas darbinieka saskarsme darbībā. Policijas darbinieku kolektīva psiholoģiskās problēmas. Profesionālā 

audzināšana un pāraudzināšana. Policijas darbinieku rīcības psiholoģiskie pamati ekstremālās situācijās. 

Informācijas sniegšanas psiholoģija cietušo radiniekiem. Izturēšanās treniľš. 
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Kursa plāns: 

Kursa struktūra: lekcijas -  8 st. 

Lekciju temati: 

1. Ievads studiju kursā. Psiholoģija un psihe.  

2. Personība un tās psihiskās darbības struktūra. Personības izziľas procesi. Personības virzība un spējas.  

3. Policijas darbinieka darbība un psiholoģija.  

4. Tiesiskā psiholoģija. Kriminālā psiholoģija.  

5. Emociju un gribas ietekme uz policijas darbinieka profesionālo rīcību.  

6. Deviantās uzvedības cēloľi un attīstība. Noziedznieka personības psiholoģiskā raksturojuma 

pamatiezīmes. Stihiskās ietekmes un psihes masveida izpausmes. 

7. Noziedzīgās grupas kā darbības subjekta psiholoģiskie raksturojumi. Aizdomās turētā aizturēšanas 

psiholoģija. Operatīvās darbības psiholoģiskie pamati. Cietušā psiholoģija.  

8. Policijas darbinieka saskarsme darbībā. Policijas darbinieku kolektīva psiholoģiskās problēmas. 

Profesionālā audzināšana un pāraudzināšana. Policijas darbinieku rīcības psiholoģiskie pamati ekstremālās 

situācijās. Informācijas sniegšanas psiholoģija cietušo radiniekiem. Izturēšanās treniľš. 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 

Studiju kursa apguves pārbaudes forma – diferencētā ieskaite 

 

Mācību pamatliteratūra: 

 

1. P.Lejiľš. Liecinieku liecības no psiholoģiskā viedokļa.// TMV, Nr.6., 1922., Nr.8., 1923. 

2. R.Jirgens. Par ārējo novērošanu.// Burtnieks. Nr.VII-IX, 1934. 

3. V.Smilgainis. Notikuma vietas apskates psiholoģija. Rīga, 1988. 

4. A.Kavalieris u.c. Kriminālistika. Māc.grām. II daļa, Rīga, LPA, 1998. 

5. M.Hermancevs. Psiholoģiskās ietekmēšanas iespējas liecinieku un apsūdzēto nopratināšanā. Rīga, LPA, 

1995. 

6. A.Mortimova. Psiholoģiskie aspekti izziľas procesā. Rīga, LPA, 1995. 

7. V.Vasiļjevs. Juridiskā psiholoģija.Maskava, 1998.(krievu val.). 

8. Antoľans u.c. Noziedznieka un noziegumu izmeklēšanas psiholoģija.- Maskava, 1996.(krievu val.). 

Papildliteratūra: 

Periodika un citi informācijas avoti: 

 

 

Piezīmes: 

Nav. 

 

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss: 

Pirmā līmeľa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Civilā drošība un aizsardzība‖ nozares 

izvēles studiju kurss. 

 

Kursa nosaukums angļu valodā: 

Police psychology 
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Kursa anotācija angļu valodā: 

To provide students with psychological knowledge and skills that enable to perform the duties the police 

command and the average positions. To provide students with psychological knowledge system for law 

enforcement and crime prevention issues, to develop the police the necessary professional skills and qualities: 

professional behavior, memory, psychological resilience, the ability to restrain themselves, to develop 

professional communication skills psychology service are realized. 
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Kursa nosaukums Satiksmes tiesības 

Kursa kods TiesP004 

Zinātnes nozare Juridiskā zinātne 

Zinātnes apakšnozare Policijas tiesības 

Kredītpunkti 1 

ECTS kredītpunkti  1,5 

Kopējais auditoriju stundu skaits 

 

Lekciju stundu skaits 

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 

Laboratorijas darbu stundu skaits 

Kursa darbam atvēlēto stundu skaits 

8 

 

5 

3 

- 

- 

 

Kursa izstrādātājs (-i) 

Aleksandrs Matvejevs, DU SZF Tiesību katedra, Dr.iur., docents 

 

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst) 

Nav nepieciešamas. 

 

Kursa anotācija:  

Studiju kursa mērķis - dot zināšanas par ceļu satiksmes pārvaldi un to realizējošajām valsts institūcijām, ceļu 

satiksmes organizācijas pamatnoteikumiem un tās realizācijas kārtību, par transportlīdzekļu reģistrācijas un 

ekspluatācijas kārtību, transportlīdzekļu vadītājiem izvirzītajām prasībām, transportlīdzekļu vadītāja apliecību 

kategorijām, ceļu satiksmes dalībnieku pienākumiem un tiesībām, juridiskās atbildības veidiem par ceļu 

satiksmes norisi reglamentējošo tiesību normu neievērošanu. 

 

 Rezultāti: 

Zināšanas: spēj parādīt zināšanas izpratnes līmeni par satiksmes tiesībām. 

Prasmes: spēj, parādīt prasmes pielietot ceļu satiksmi reglamentējošus normatīvos aktus savas kompetences 

ietvaros.  

Kompetence: spēj formulēt, aprakstīt un analizēt nepieciešamo informāciju un izmantot to ceļu satiksmes 

problēmu risināšanai. 

 

Kursa saturs: 

Ievads. Studiju kursa mērķis un saturs. Ceļu satiksmes pārvalde un organizācija. Transportlīdzekļi, to 

reģistrācija un izmantošana ceļu satiksmē. Transportlīdzekļu vadīšanas tiesības un vadītāja apliecība, tās 

kategorijas. Transportlīdzekļu vadīšanas tiesību atľemšana un ierobeţošana. Ceļu satiksmes dalībnieku 

pienākumi un tiesības. 

 Juridiskā atbildība par Ceļu satiksmes noteikumu neievērošanu. 

 

 

Kursa plāns: 
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Kursa struktūra: lekcijas -  5 st., praktiskie darbi - 3 st. 

Lekciju temati: 

1. Ievads. Studiju kursa mērķis un saturs. Ceļu satiksmes pārvalde un organizācija. 

2. Transportlīdzekļi, to reģistrācija un izmantošana ceļu satiksmē. 

3. Transportlīdzekļu vadīšanas tiesības un vadītāja apliecība, tās kategorijas. Transportlīdzekļu vadīšanas 

tiesību atľemšana un ierobeţošana. 

4. Ceļu satiksmes dalībnieku pienākumi un tiesības. 

5.  Juridiskā atbildība par Ceļu satiksmes noteikumu neievērošanu. 

Praktisko darbu temati : 

1. Ceļu satiksmes noteikumi, atbilstoši CSDD prasībām „B‖ kategorijas prasībām. 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 

Sekmīgi izpildīts praktiskais darbs ar vērtējumu ne zemāku kā 4 - "gandrīz viduvēji"veido diferencētu ieskaiti 

par studiju kursu. 

 

Mācību pamatliteratūra:  

 

Načisčionis J. Administratīvās tiesības. – Rīga, Latvijas Vēstnesis, 2003. – 288. lpp. 

 Papildliteratūra: 

 

Tiesību akti: 

      1. Vīnes Konvencija par ceļu satiksmi. 

      2. Ceļu satiksmes drošības nacionālā programma. 

1. Ceļu satiksmes likums.  

2. Krimināllikums spēkā esošā redakcijā, 260. – 266., 296., 312. panti. 

3. Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss spēkā esošā redakcijā, 9.- 26., 29., 32.- 40., 149.
3
 – 149.

34
, 

214., 237.– 261. panti. 

4. Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likums.  

5. Ceļu satiksmes noteikumi.  

6. Transportlīdzekļu  reģistrācijas  noteikumi.  

7. Pārkāpumu uzskaites punktu sistēmas piemērošanas noteikumi. 

8. Kārtība, kādā nosakāma alkohola koncentrācija asinīs un izelpotajā gaiša un konstatējams narkotisko 

vai citu apreibinošo vielu iespaids. 

 

 

Periodika un citi informācijas avoti 

Interneta adreses:  

www.likumi.lv 

www.csdd.lv 

 

 

Piezīmes: 

Nav. 

http://www.likumi.lv/
http://www.csdd.lv/
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Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss: 

Pirmā līmeľa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Civilā drošība un aizsardzība‖ nozares 

izvēles studiju kurss. 

 

Kursa nosaukums angļu valodā: 

Traffic law 

 

Kursa anotācija angļu valodā: 

The study course gives students  knowledge for professional activities about road traffic administration and 

organization, road traffic security, exploitation of vehicles, drivers and drivers licences, obligations and rights of 

road traffic participants, judicial responsibility of road traffic regulation violations. 
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Kursa nosaukums Administratīvās tiesības un administratīvais process 

Kursa kods JurZP010 

Zinātnes nozare Juridiskā zinātne 

Zinātnes apakšnozare Valsts tiesības 

Kredītpunkti 3 

ECTS kredītpunkti  4,5 

Kopējais auditoriju stundu skaits 

 

Lekciju stundu skaits 

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 

Laboratorijas darbu stundu skaits 

Kursa darbam atvēlēto stundu skaits 

24 

 

12 

12 

- 

- 

 

Kursa izstrādātājs (-i) 

 Arvīds Ozerskis, DU SZF Tiesību katedra, Dr.iur., docents 

 

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst) 

Jāapgūst studiju kursi „Publiskās varas organizācija Latvijā‖, „Cilvēktiesību pamati‖. 

 

Kursa anotācija:  

Dot ieskatu administratīvo tiesību zinātnē, palīdzot studējošiem izzināt šīs tiesību zinātnes un pozitīvo 

administratīvo tiesību mijiedarbību, un sekmēt administratīvo tiesību institūtu attīstības problēmu, un to 

risinājumu iespējamo variantu izpēti. Sniegt studējošiem zināšanas par administratīvo tiesību sistēmu, tās vietu 

un lomu publiskā pārvaldē. Sniegt studējošiem zināšanas administratīvo tiesību normu izmantošanai 

administratīvo tiesību subjektu rīcībā. 

Izzināt administratīvā procesa tiesību būtību, mācības, doktrīnas par administratīvi procesuālo tiesību 

pamatjēdzieniem, tiesību avotiem, kategorijām, institūtiem, tiesību sistēmu kopumā; izzināt un teorētiski apgūt 

administratīvi procesuālo tiesību avotu sistēmu, apgūt iemaľas un prasmes tiesību avotu tulkošanai un praktiskai 

realizācijai; izzināt un apgūt iemaľas praktiskam pētnieciskam darbam un tiesību avotu realizācijai, izmantojot 

administratīvi procesuālo tiesību metodes.  

 

Rezultāti: 

Zināšanas: spēj parādīt attiecīgajai profesionālajai jomai atbilstošas administratīvo tiesību un administratīvā 

procesa teoriju zināšanas un izpratni. 

Prasmes: spēj, balstoties uz analītisku pieeju, veikt praktiskus uzdevumus attiecīgajā profesijā, parādīt prasmes, 

kas profesionālajām problēmām ļauj rast radošus risinājumus, ar attiecīgu patstāvības pakāpi mācīties tālāk, 

pilnveidojot savas kompetences.  

Kompetence: spēj formulēt, aprakstīt un analizēt praktiskas problēmas savā profesijā, atlasīt nepieciešamo 

informāciju un izmantot to skaidri definētu problēmu risināšanai. 

 

Kursa saturs: 
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Ievads studiju kursā. Administratīvo tiesību principi. Administratīvi tiesību normas. Administratīvi tiesiskās 

attiecības. Administratīvo tiesību normu sistematizācija. Valsts pārvaldes organizācija un tās tiesiskais 

regulējums. Valsts pārvaldes akti. Administratīvo tiesību subjekti. Administratīvo tiesību subjekti valsts 

pārvaldē ārlietu, tieslietu, iekšlietu un aizsardzības sfērās. Administratīvo tiesību subjekti valsts pārvaldē 

sociālā, medicīnas aprūpes, kultūras un izglītības sfērās. Administratīvo tiesību subjekti valsts pārvaldē 

ekonomikas, lauksaimniecības, satiksmes, vides aizsardzības un reģionālās attīstības un finanšu sfērās. 

Kontrole un tās loma administratīvo tiesību subjektu likumīgās rīcības nodrošināšanā. Tiesībsargs, tā 

kompetence labas pārvaldības principa nodrošināšanā.  

Administratīvā procesa tiesības – patstāvīga publisko tiesību nozare. Administratīvā procesa tiesību avoti. 

Administratīvā procesa tiesību principi. Administratīvi procesuālās attiecības, to struktūra. Administratīvā 

procesa tiesību subjekti, to tiesiskā spēja (tiesībspēja).Administratīvā procesa stadijas. Administratīvā procesa 

termiľi. Lēmumi administratīvajā procesā. Administratīvais akts. Administratīvā akta apstrīdēšana. 

Administratīvā akta pārsūdzēšana. Administratīvais process iestādē (tiešās pārvaldes iestādē, pastarpinātās 

pārvaldes iestādē). Administratīvais process tiesā. Atlīdzinājums. Izpilde administratīvā procesā. 

Administratīvais process un cilvēktiesības. Uzraudzība un kontrole administratīvajā procesā. 

 

Kursa plāns: 

Kursa struktūra: lekcijas - 12 st., semināri - 6 st. praktiskie darbi – 6 st. 

Lekciju temati: 

1. Ievads studiju kursā. Administratīvo tiesību principi. Administratīvi tiesību normas. Administratīvi 

tiesiskās attiecības. Administratīvo tiesību normu sistematizācija.  

2. Valsts pārvaldes organizācija un tās tiesiskais regulējums. Valsts pārvaldes akti. Administratīvo tiesību 

subjekti.  

3. Administratīvo tiesību subjekti valsts pārvaldē ārlietu, tieslietu, iekšlietu un aizsardzības sfērās.  

4. Administratīvo tiesību subjekti valsts pārvaldē sociālā, medicīnas aprūpes, kultūras un izglītības sfērās.  

5. Administratīvo tiesību subjekti valsts pārvaldē ekonomikas, lauksaimniecības, satiksmes, vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības un finanšu sfērās.  

6. Kontrole un tās loma administratīvo tiesību subjektu likumīgās rīcības nodrošināšanā.  

7. Tiesībsargs, tā kompetence labas pārvaldības principa nodrošināšanā.  

8. Administratīvā procesa tiesības – patstāvīga publisko tiesību nozare. Administratīvā procesa tiesību 

avoti. Administratīvā procesa tiesību principi. Administratīvi procesuālās attiecības, to struktūra.  

9. Administratīvā procesa tiesību subjekti, to tiesiskā spēja (tiesībspēja). Administratīvā procesa stadijas. 

Administratīvā procesa termiľi. Lēmumi administratīvajā procesā. Administratīvais akts. Administratīvā akta 

apstrīdēšana. Administratīvā akta pārsūdzēšana.  

10. Administratīvais process iestādē (tiešās pārvaldes iestādē, pastarpinātās pārvaldes iestādē).  

11. Administratīvais process tiesā. Atlīdzinājums. Izpilde administratīvā procesā. 

12. Administratīvais process un cilvēktiesības. Uzraudzība un kontrole administratīvajā procesā. 

Semināru temati: 

1. Publisko tiesību līgums.  

2. Administratīvi tiesiskās attiecības.  

3. Valsts pārvaldes organizācija un tās tiesiskais regulējums. 

4. Administratīvo tiesību subjekti valsts pārvaldē aizsardzības, ārlietu, iekšlietu un tieslietu nozarēs. 

5. Valsts pārvaldes akti. Administratīvā akta institūts.  

6. Administratīvās tiesvedības sistēma un principi. Valsts pārvaldes iestādes nodarīto zaudējumu 

atlīdzināšanas kārtība. Administratīvais process tiesā. 

Praktiskie darbi: 

Pasniedzēja uzdoto praktisko uzdevumu risināšana. 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 

Priekšnosacījumi pārbaudījuma kārtošanai: piedalīšanās nodarbībās, praktisko uzdevumu izpilde. 

Sekmju kontroles forma: mutisks eksāmens . 
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Mācību pamatliteratūra: 

 

1. K. Dišlers. Ievads administratīvo tiesību zinātnē. R. 2001. 

2. A.Stucka ―Administratīvās tiesības‖, R., Juridiskā koledţa, 2006. 

3. D.A.Lebērs (Loeber) sadarbībā ar I.Bišeru. Ministru kabinets. Izd. privatizējamā valsts SIA ― 

Tiesiskās informācijas centrs‖.R.1998. 

4. J.Načisčionis. Administratīvās tiesības. Papildinātais izdevums.Latvijas Vēstnesis.2003. 

5. J. Briede. Administratīvais akts. Latvijas Vēstnesis, Rīga. 2003., 98. lpp. 

6. E. Kalniľš. Tiesību tālākveidošana. Rakstu krājums. Juridiskās metodes pamati. Rīga, 2003., 

171. lpp. 

7. E.Vanags.Valsts pārvaldes reformas.R.LU.1998. 

8. Hanss Jirgens Vildbergs. Valdis Krasts. Salīdzinošās administratīvās tiesības. ‖NIPO NT‖.Rīga.2001. 

9. Alder J.Constitutional and Administrtive Law. Houndmills. London.1994. 

10. Hillary Barnet. Constitutional and Administrative Law.Cavendish Publishing Limited.London.1995.  

11. Denis J.Galligan, Richard H.LanganII and Constance S.Nicandrou. Administrative Justice in the New 

European Democracies. Case Studies of Administrative Law and Process in 

Bulgaria,Estonia,Hungary, Poland and Ukraine. COLPI. 1998. 652.s. 

12. Б. М. Лaзарев.Компетенция органов управления.M. 1972. 

13. Ю. А. Тихомиров. Курс административного права и процесса. М. 1998. 

 

Papildliteratūra: 

1. D.Iļjanova. Vispārējo tiesību principu nozīme un piemērošana.Rīga.Ratio iuris. 2005. 

2. V.Jakubaľecs ―Tiesību jēdziens, struktūra un formas‖, Rīga, 2000. 

3. V.Jakubaľecs Tiesību normas.R. ―P&Ko‖.2001. 

4. V.Jakubaľecs Valsts jēdziens, struktūra, funkcijas un formas. Trešais papildinātais izdevums. R. 

―P&Ko‖.2002. 

I. Krastiľš. Tiesību teorijas pamatjēdzieni., R. 1996. 

5. D.A.Lebērs (Loeber) sadarbībā ar I.Bišeru. Ministru kabinets. Izd. privatizējamā valsts SIA ― Tiesiskās 

informācijas centrs‖.R.1998. 

6. V.Rajevskis, F.Rajevska. Valsts varas institūcijas Latvijas Republikā. LU. R. 1999.  

7. E.Vanags.Valsts pārvaldes reformas.R.LU.1998. 

8. Hanss Jirgens Vildbergs. Valdis Krasts. Salīdzinošās administratīvās tiesības. ‖NIPO NT‖.Rīga.2001. 

9. Hanss Jirgens Vildbergs. Valdis Krasts. Salīdzinošās administratīvās tiesības. Lietas un risinājumi. 

Otrais, pārstrādātais un papildinātais izdevums. Rīga.EuroFaculty.2002.  

10. Latvijas Republikas Satversme// Latvijas Vēstnesis.01.07.1993. Nr.43. 

11. LR likums ‗‘Saeimas kārtības rullis‘‘ // Latvijas Vēstnesis.18.08.1994. Nr.96. 

12. LR likums ‗‘Ministru kabineta iekārtas likums‘‘// Ziľotājs 19.08.1993. Nr.28. 

13. LR likums ‗‘Par likumu un citu Saeimas, Valsts prezidenta un Ministru kabineta pieľemto aktu 

izsludināšanas, publicēšanas un spēkā stāšanās kārtību un spēkā esamību‘‘ // Latvijas 

Vēstnesis.18.06.1994. Nr.72. 

14. Satversmes tiesas likums // Latvijas Vēstnesis.14.06.1996. Nr.103. 

15. Satversmes tiesas likums // Latvijas Vēstnesis.20.12.2000. Nr.460/464. 

16. Likums par pašvaldībām // Latvijas Vēstnesis.24.05.1994. Nr.61. 

17. Valsts civildienesta likums // Latvijas Vēstnesis.22.09.2000. Nr.331/333. 

18. Fizisko personu datu aizsardzības likums // Latvijas Vēstnesis.06.04.2000. Nr.123. 

19. 1950.gada 4.novembra Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencija // Latvijas 

Vēstnesis.13.06.1997. Nr.143/144. 

20. Tiesībsarga likums// Latvijas Vēstnesis  25.04.2006.Nr.65. 

21. Korupcijas novēršanas likums // Latvijas Vēstnesis.11.10.1995. Nr.156. 

22. Pilsonības likums// Latvijas Vēstnesis.11.08.1994. Nr.93. 

23. Administratīvā procesa likums// Latvijas Vēstnesis.14.11.2001. Nr.164. 

24. Valsts pārvaldes iekārtas likums// Latvijas Vēstnesis.21.06.2002. Nr.94. 

25. Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss// Ziľotājs 20.12.1984. Nr.51  

26. Likums „Par Valsts kontroli‖// Latvijas Vēstnesis.04.11.1993. Nr.101. 
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Piezīmes: 

Patstāvīgā darba organizācija un uzdevumi: Jāizvēlas referāta temats. Jāveic nepieciešamās literatūras un 

normatīvo aktu atlase un analīze. Mērķtiecīgi izmantojot attiecīgo literatūru un normatīvos aktus jāizdala 

pārliecinoši secinājumi par izvēlēto tematu. Referāts jānoformē atbilstoši metodiskajiem norādījumiem un 

lietvedības noteikumiem. Jāsagatavojas referāta publiskai aizstāvēšanai. Patstāvīgā darba ietvaros jāiepazīstas ar 

studiju kursa docētāja uzdoto literatūru un jāsagatavojas diskusijai par izlasīto. 

 

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss: 

Pirmā līmeľa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Civilā drošība un aizsardzība‖ nozares 

izvēles studiju kurss. 

 

Kursa nosaukums angļu valodā: 

Administrative law and  administrative procedure law  

 

Kursa anotācija angļu valodā: 

The course objective is to introduce categories of Admistrative law and legal institutions, their mutual interaction 

and conditions, to form democratic point of view and legal awareness. 

The course tasks are to acquaint students with doctrines of administrative law, principles of administrative law 

and legal acts, its significance in the activities of the state, administrative authorities and individual persons.The 

aim of course is to help students to promote the problems of development of Administrative law and its role in 

public administration. 

The course objective is: to introduce in Admistrative procedure law categories and legal institutions, its mutual 

interaction and conditions, to form democratic point of view and legal anareness. 

The course tasks to acquaint students with doctrines of administrative procedure law, principles of law and legal 

acts, its significance in the activities of the state, administrative authorities and individual persons.The aim of 

course is to help students to promote the problems of development  of administrative procedure in public 

administration. 

 

 

 

 

 

27. Ministru kabineta kārtības rullis// Latvijas Vēstnesis.15.03.2002. Nr.42. LR MK 23.04.1996. noteikumi 

Nr.154 ‗‘Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas noteikumi‘‘// Latvijas Vēstnesis.30.04.1996. 

Nr.74/75. 

28. Iesniegumu likums. 

29. Augstākās tiesas Senāta spriedums Par kārtību, kādā pārsūdzama tiesā valsts pārvaldes un pašvaldību 

institūciju un amatpersonu prettiesiska rīcība. Publicēts Latvijas Vēstnesis 04.06.2002. Nr. 11 (244) 

30. Eiropas Padomes Ministru komitejas 1977.gada 28. decembra Ministru deputātu 257. sanāksmē 

pieľemtā rezolūcija Nr.(77) 31 ―Par indivīdu aizsardzību attiecībā uz valsts institūciju aktiem‖. 

31. Eiropas Padomes 1980.gada 11. marta rekomendācija Nr.(80) 2 ―Par diskrētās varas izmantošanu valsts 

pārvaldē‖. 

 

Periodika un citi informācijas avoti: 

E. Levits. Ģenerālklauzulas un iestādes (tiesas) rīcības brīvība(I). Funkcijas likumā, piemērošana konkrētā 

gadījumā, kontrole augstākā iestādē un tiesā.//Likums un Tiesības, 2003. gada jūnijs, Nr. 6, 166. lpp. 

E. Levits. Latvijas kontinuitāte un tiesu iekārta.//Jurista vārds.10.04.2007.Nr.15. 

www.mk.gov.lv 

Jurista Vārds 

http://www.mk.gov.lv/
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Kursa nosaukums Policijas tiesības 

Kursa kods JurZP033 

Zinātnes nozare Juridiskā zinātne 

Zinātnes apakšnozare Policijas tiesības 

Kredītpunkti 3 

ECTS kredītpunkti  4,5 

Kopējais auditoriju stundu skaits 

 

Lekciju stundu skaits 

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 

Laboratorijas darbu stundu skaits 

Kursa darbam atvēlēto stundu skaits 

24 

 

12 

12 

- 

- 

 

Kursa izstrādātājs (-i) 

Zenons Indrikovs, DU SZF Tiesību katedra, Dr.iur., asociētais profesors 

 

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst) 

Nav nepieciešamas. 

 

Kursa anotācija: 

Kursa mērķis – dot iespēju studentam apgūt zināšanas par Latvijas policiju un policijas tiesībām un dot 

praktiskās iemaľas policijas tiesību pielietošanai praktiskajā darbībā. Studiju kursā studenti iegūst zināšanas 

par policiju un policijas tiesībām, policijas darbības principiem, policijas darbības objektiem, apgūst 

policijas darbinieku pienākumus un tiesības, policijas darbības metodes un formas un dienesta policijā 

nosacījumus.  

 

Rezultāti: 

Zināšanas: spēj parādīt zināšanas un izpratni par policijas tiesībām. 

Prasmes: spēj parādīt prasme orientēties atsevišķu Latvijas policijas institūciju darbības jomā. 

Kompetence: spēj parādīt, ka pārzina policijas institūcijas Latvijā un to darbības mērķus, funkcijas un 

principus; izprot policijas darbinieku pienākumus un tiesības; pārzina dienesta gaitu Valsts policijā un 

pašvaldību policijā; izprot policijas darbinieka tiesības iejaukties indivīda tiesībās un brīvībās; prot patstāvīgi 

sameklēt normatīvos aktus par policijas darbību Latvijā un interpretēt tos.  

 

Kursa saturs: 

Ievads studiju kursā. Policijas un policijas tiesību jēdziens. Policija un policijas darbības principi 

demokrātiskā valstī. Policijas aizsardzības objekti. Policijas darbības metodes un formas. Policijas 

darbinieku pienākumi. Policijas darbinieku tiesības. Policijas personāls un dienests policijā. 

 

Kursa plāns: 

Kursa struktūra: lekcijas - 12 st., semināri- 6 st., praktiskie darbi – 6 st. 

Lekciju temati:  

1. Policijas un policijas tiesību jēdziens (1 st.). 

2. Policija un policijas darbības principi demokrātiskā valstī (2 st.). 

3. Policijas aizsardzības objekti (1 st.). 

4. Policijas darbības metodes un formas (2 st.). 

5. Policijas darbinieku pienākumi (2 st.). 



 137 

6. Policijas darbinieku tiesības (2 st.). 

7. Policijas personāls un dienests policijā (2 st.). 

Semināru temati (katrs seminārs – 2 st.): 

1. Valsts policija un tās darbības principi. 

2. Valsts un pašvaldības policijas aizsardzības objekti. 

3. Valsts un pašvaldību policijas darbības metodes un formas. 

Praktisko nodarbību temati (katra nodarbība – 2 st.): 

1. Kārtības policijas un pašvaldību policijas pienākumi. 

2. Kārtības policijas un pašvaldību policijas tiesības. 

3. Dienesta gaita Valsts policijā un pašvaldību policijā. 

Studējošo patstāvīgais darbs: 

Patstāvīgā darba organizācija un uzdevumi: gatavošanās kārtējai lekcijai un semināra nodarbībām; 

sagatavošanās testa izpildei par 1.-4.tematu; mājas darba uzdevuma izpilde par 5.-7.tematu un sagatavošanās 

prezentācijai praktisko nodarbību laikā; sagatavošanās noslēguma pārbaudījuma kārtošanai. 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 

Sekmīga testa izpilde par 1.-3.tematu (25% studiju kursa kopvērtējuma), sekmīga mājas darba izpilde un 

prezentācija praktisko nodarbību laikā (25% studiju kursa kopvērtējuma) un noslēguma pārbaudījums par 

studiju kursu (50% studiju kursa vērtējuma). Noslēguma pārbaudījums sastāv no testa par studiju kursu 

(25% studiju kursa vērtējuma) un kāzusa risinājuma (25% studiju kursa vērtējuma). 

Sekmju kontroles forma: eksāmens. 

 

Mācību pamatliteratūra: 

9. Matvejevs, Aleksandrs. Policijas darbības teorijas attīstības tendences. Rīga: Petrovskis un Ko, 

2009.  

10. English, Jack, Card, Richard. Police law. 9
th
 ed. Oxford: Oxford University Press, 2005 vai 

Бельский К.С. Полицейское право: Лекционный курс. Москва: Дело и Сервис, 2004. 

 

 

Papildliteratūra: 

1. Boitmane, I. Personāla atlase un novērtēšana. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2006.  

2. Indrikovs, Z. Policijas jēdziens demokrātiskā valstī. Administratīvā un Kriminālā Justīcija, 3.nr., 

2007, 13.-20.lpp.  

3. Policija un sabiedrība. Studenta rokasgrāmata. Rīga: Latvijas Policijas akadēmija, 2003.  

4. Nerets, Valts. Administratīvas tiesības un administratīvais process: tālmācības studiju kurss. 2 sēj. 

Rīga: Biznesa vadības koledţa, 2008.  

5. Trautmans, N. Kā kļūt par īstu policistu. Z.Indrikova priekšvārds. Rīga: Latvijas Policijas 

akadēmija, 1993.  

6. Sampson, Frazer. General Police Duties 2006: Blackstone´s Police Manual, Volume 4. Eighth 

edition. Oxford: Oxford University Press, 2006. 

7. Губанов А.В. Эволюция теории и организационно-правовых основ деятельности полиции. 

[tiešsaiste]. Pieejams: http://www.narcom.ru/law/system/27.htm/. 

 

Periodika un citi informācijas avoti 

Ţurnāli: 

1. Administratīvā un Krimināla Justīcija. 

2. Jurista Vārds. 

3. Sociālo Zinātņu Vēstnesis. 

4. SIAK – Journal (Austrija). 

5. Schriftenreihe der Deutschen Hochschule der Polizei (līdz 2009.gadam: Schriftenreihe der Polizei 

– Führungsakademie)  (VFR). 

6. Die Polizei (VFR). 

7. The Police Journal (UK). 

 

http://www.narcom.ru/law/system/27.htm/
http://www.vathek.com/pj/index.shtml
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Normatīvie akti: 

1. Latvijas Republikas Satversme. 

2. Administratīvā procesa likums. 

3. Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāţu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām 

dienesta pakāpēm dienesta gaitas likums. 

4. Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāţu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām 

dienesta pakāpēm disciplināratbildības likums. 

5. Likums „Par izdienas pensijām Iekšlietu ministrijas sistēmas darbiniekiem ar speciālajām dienesta 

pakāpēm‖. 

6. Likums „Par pašvaldībām‖. 

7. Likums ―Par policiju‖. 

8. Valsts pārvaldes iekārtas likums. 

9. Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums. 

10. Deklarācija par policiju. 

11. Eiropas policijas ētikas kodekss.  

12. Pamatprincipi par tiesiskās kārtības nodrošināšanas amatpersonu spēka un šaujamieroču 

izmantošanu. 

13. Tiesību sargāšanas iestāţu amatpersonu uzvedības kodekss. 

14. Valsts policijas nolikums. 

15. Valsts policijas reglaments. 

16. Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas nolikums (vai citas pašvaldības policijas nolikums). 

 

Interneta resursi: 

1. Valsts policija [tiešsaiste]. Pieejams: www.vp.gov.lv  

2. Daugavpils pilsētas pašvaldības policija [tiešsaiste]. Pieejams: www.police.daugavpils.lv  

 

 

Piezīmes: 

Nav. 

 

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:  
 

Pirmā līmeľa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Civilā drošība un aizsardzība‖, 

konkrētās profesijas (policijas) studiju kurss. 

 

Kursa nosaukums angļu valodā:   
 

Police Law 

 

Kursa anotācija angļu valodā: 

Aim of the course - to enable students to acquire knowledge of the Latvian police and the police law 

and to give practical skills in the application of police practice. Course of study students acquire 

knowledge of the police and the police law, police operational requirements of policing objects, 

learning of police officers in their duties and rights of police working, methods and forms of policing 

and service conditions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vp.gov.lv/
http://www.police.daugavpils.lv/
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2.2.2. Robežsardzes darba virziens: 

 

Kursa nosaukums Ekonomiskā ģeogrāfija 

Kursa kods EkonP008 

Zinātnes nozare Ekonomika 

Zinātnes apakšnozare  

Kredītpunkti 1 

ECTS kredītpunkti  1,5 

Kopējais auditoriju stundu skaits 

 

Lekciju stundu skaits 

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 

Laboratorijas darbu stundu skaits 

Kursa darbam atvēlēto stundu skaits 

 8 

 

 8 

- 

- 

- 

 

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst) 

Nav nepieciešamas. 

 

Kursa anotācija:  

Kurss sniedz zināšanas pasaules ekonomiskās ģeogrāfijas pamatvilcienos tiešā sakarībā ar Latvijas valsts 

robeţas drošības jautājumiem. Pasaules saimniecības, demogrāfijas un starptautiskās ekonomiskās sadarbības 

problēmu apgūšana robeţsardzes darbības aspektā. 

 

Studiju rezultāti 

Zināšanas: 

- izpratne par globālās ekonomiskās sistēmas būtību, tās attīstības virzieniem, cēloľiem un ietekmējošiem 

faktoriem; 

- pamatzināšanas par dabas resursiem, to iedalījumu, izvietojuma principiem; 

- izpratne par primāro, sekundāro, terciāro, kvartāro un kvintāro saimniecības sektoriem; 

- izpratne par globālajām ekoloģiskajām, demogrāfiskajām un etniskajām problēmām, to cēloľiem, sekām, 

iespējamajiem risinājumiem; 

- izpratne par starptautiskās sadarbības principiem, veidiem. 

Prasmes: 

- iegūt nepieciešamo ģeogrāfiska rakstura informāciju, izmantojot specializētas datu bāzes un Internet 

vēstkopas; 

- analizēt ekonomiskās ģeogrāfijas aspektus nacionālā, un reģionālā griezumā robeţsardzes darbības aspektā. 

Kompetence: spēj formulēt, aprakstīt un analizēt praktiskas problēmas savā profesijā, atlasīt nepieciešamo 

informāciju un izmantot to skaidri definētu problēmu risināšanai. 

 

Kursa saturs: 

Pasaules ekonomiskās ģeogrāfijas priekšmets. Valsts. Pasaules politiski ekonomiskā karte.  

Saimniecības jēdziens. Dabas resursi. Netradicionālie resursi. Saimniecības nozares. Demogrāfiskās un 

etniskās problēmas. Apdzīvojums. Migrācija un urbanizācija. Dzīves kvalitāte. Starptautiskā tirdzniecība. 

Zinātniski tehniskais potenciāls. Starptautiskā raţošanas specializācija un kooperācija. Starptautiskā 

Kursa izstrādātājs (-i) 

Santa Rutkovska, Ķīmijas un ģeogrāfijas katedra, lektore 
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ekonomiskā integrācija.Pasaules valstu ekonomiskās un militārās organizācijas.  Pasaules globālās 

ekoloģiskās problēmas. 

 

Kursa plāns: 

Kursa struktūra: lekcijas -  8 st. 

Lekciju temati:  

1. Pasaules ekonomiskās ģeogrāfijas priekšmets. Valsts. Pasaules politiski ekonomiskā karte.  

2.  Saimniecības jēdziens. Dabas resursi. Netradicionālie resursi.  

3. Saimniecības nozares.  

4. Demogrāfiskās un etniskās problēmas. Apdzīvojums. Migrācija un urbanizācija. Dzīves kvalitāte.  

5.  Starptautiskā tirdzniecība. Zinātniski tehniskais potenciāls.  

6. Starptautiskā raţošanas specializācija un kooperācija. Starptautiskā ekonomiskā integrācija. 

7. Pasaules valstu ekonomiskās un militārās organizācijas.  

8. Pasaules globālās ekoloģiskās problēmas. 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 

Ieskaitīti praktiskie darbi, pozitīvi novērtēti kontroldarbi.  

Studiju kursa apguves pārbaudes forma – diferencētā ieskaite 

Mācību pamatliteratūra: 

1. De Blij H. J., Muller P.O., 1992. Geography. Regions and Concepts. New York, John Wiley & 

Sons. 

2. Judrupa I., 2007. Eiropas valstu ekonomika. Rīgas Tehniskā universitāte; Tautsaimneicības un 

reģionālās ekonomikas institūts. - Rīga : RTU Izdevniecība, - 332 lpp.  

3. Fellman J., Getis A., Getis J., 1990. Human Geography. Ladscapes of Human geography . USA , 

Wm. C. Brown Publishers. 482pp. 

4. Haggett P., 2001. Geography: a global synthesis. Pearson Education, England. 833 p. 

5. Knox Paul L.,2004. Human Geography : Places and regions in global context. - Canadian ed. - 

Toronto : Prentice Hall, 577 p.  

6. Pulsipher Lydia Mihelič., 1999. World regional Geography. New York, W.H.Freeman and 

Company. 546 lp. 

7. Šumilo E., Subotina T. Pasaule un Latvija. Ilgtspējīgas attīstības aspekti.- Rīga: Pasaules Banka & 

Jāľa Rozes apgāds, 2002.  

8. Waugh D., 2002.Geography. An Integrated Approach. Third edition. Nelson Thornes, 656 pp. 

9. Алисов Н.В., Хорев Б.С. 2001. Экономическая и социальная география мира (общий обзор) 

Москва, Гардарики. 703 стр. 

 

Papildliteratūra: 

1. American History., 1994. United States Information Agency.- 407 pp. 

2. Apsīte E., Krišjāne Z., Rozīte M. Tūrisma ģeogrāfija.- Roskilde, 1996. 

3. De Blij H.J., Murphy A.B., 1998.  Human Geography. Culture, society, and space.   New York, John 

Wiley & Sons, Inc.   508pp. 

4. Dunska M. Eiropas Savienības ekonomikas pamati.- Rīga: Banku augstskola, 2001. 

5. Ekonomiskās ģeogrāfijas terminu vārdnīca : Ekonomiskā un sociālā ģeogrāfija (Aptuveni 10 000 

latviešu terminu). - Rīga : Galvenā enciklopēdiju red., 1981. - 760 lpp.  

6. Fellmann J., Getis A., Getis J. Human Geography (Landscapes of Human Activities).- Wm.C.Brown 

Publishers, 1990. 

7. Key Concepts in Geography. Edited by Sarah L.Holloway, Stephen P.Rice, Gill Valentine, 2006. 

Sage Publications, Great Britain. 342 pp. 36.65 Ls. 

8. Kristofers Holovejs Dţ. Tūrisma bizness.- Rīga: Jāľa Rozes apgāds, 1999. 

9. Latvijas demogrāfijas gadagrāmata., Rīga, Latvijas Rep. Valsts statistikas komiteja (jaunākais 

izdevums) 

10. Latvija. Pārskats par tautas attīstību .,  Rīga, UNDP. (jaunākais izdevums) 

11. Latvijas Statistikas gadagrāmata., Rīga, Latvijas Rep. Valsts    statistikas pārvalde (jaunākais 

izdevums). 
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12. Latvijas ģeogrāfijas atlants. Jaunākais izdevums.- Rīga: Jāľa sēta 

13. Latvijas skatījums uz Eiropas Savienības nākotni / Red. Ţ.Ozoliľa ; Stratēģiskās analīzes komisija. - 

Rīga : Zinātne, 2007. - 295 lpp.   

14. Niedrītis J.,1993. Dabas vides aizsardzība un ekonomika. - Rīga : Vide, 256 lpp.   

15. Pasaules ģeogrāfijas atlants. Jaunākais izdevums.- Rīga: Jāľa sēta. 

16. Pulsipher L.M. World Regional Geography.- New York: W.H.Freeman and Company, 2000. 

17. Rifkins Dţ. Jaunās ekonomikas laikmets.- Rīga: Jumava, 2004. 

18. Svešvārdu vārdnīca, Rīga, 1996. (attiecīgā terminoloģija). 

19. Zīle H., 2003. Latvijas ārējie ekonomiskie sakari : [Mācību palīglīdzeklis]  - Rīga : Biznesa 

augstskola Turība, 365 lpp. - (Uzľēmējdarbības bibliotēka ; 35) 

20. Ziľojums par Latvijas tautsaimniecības attīstību., Rīga, Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija 

(jaunākais izdevums). 

21. Борисов Е.Ф. Экономическая теория. Москва, Юрист, 1997. 

22. Родионова И.А., Бунакова Т.М. Экономическая география. Москва, Московский лицей, 1999. 

23. Состояние мира 1999: Доклад института World Watch о развитии по пути к устойчивому 

обществу.- М.: Весь мир, 2000. 

24. Яковец Я. Глобализация и взаимодействие цивилизаций.- М.:Экономика, 2001. 

25. http://www.csb.lv  

26. http://www.nationalgeographic.com 

27. http://www.atlapedia.com 

28. http://www.infoplease.com/countries.html 

29. http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/lg.html#Econ 

30. http://www.infoplease.com 

Periodika un citi informācijas avoti: 

―Diena‖, ―Dienas bizness‖, ―National Geographic‖, ―Terra‖, „Ilustrētā zinātne‖, ―Vides vēstis‖, «Бизнес и 

Балтика», ―Вокруг света‖ 

 

 

Piezīmes: 

Nav. 

 

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D)  ir piederīgs šis kurss: 

Pirmā līmeľa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas ―Civilā drošība un aizsardzība‖ nozares 

izvēles studiju kurss. 

 

Kursa nosaukums angļu valodā: 

Economic Geography 

Kursa anotācija angļu valodā: 

The course provides knowledge of the world's economic geography broadly in direct connection with the 

Latvian state border security issues. 

The global economy, demography and international economic cooperation problem mastering the border aspect. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.csb.lv/
http://www.nationalgeographic.com/
http://www.atlapedia.com/
http://www.infoplease.com/countries.html
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/lg.html#Econ
http://www.natuionalgeographic.com/
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Kursa nosaukums Policijas tiesības 

Kursa kods JurZP033 

Zinātnes nozare Juridiskā zinātne 

Zinātnes apakšnozare Policijas tiesības 

Kredītpunkti 1 

ECTS kredītpunkti  1,5 

Kopējais auditoriju stundu skaits 

 

Lekciju stundu skaits 

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 

Laboratorijas darbu stundu skaits 

Kursa darbam atvēlēto stundu skaits 

8 

 

8 

- 

- 

- 

 

Kursa izstrādātājs (-i) 

Zenons Indrikovs, DU SZF Tiesību katedra, Dr.iur., asociētais profesors 

 

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst) 

Nav nepieciešamas. 

 

Kursa anotācija: 

Kursa mērķis – dot studentam priekšstatu par Latvijas policiju un policijas tiesībām. 

Studentam tiek dotas iespējas iegūt zināšanas par policijas un policijas tiesībām, policijas darbības principiem, 

objektiem, metodēm un formām, policijas darbinieku pienākumiem un tiesībām, policijas personālu un 

dienestu Valsts policijā. 

 

 Rezultāti: 

Zināšanas: spēj parādīt zināšanas un izpratni par policijas tiesībām. 

Prasmes: spēj parādīt prasme orientēties atsevišķu Latvijas policijas institūciju darbības jomā. 

Kompetence: Spēj parādīt, ka pārzina policijas institūcijas Latvijā un to darbības mērķus, funkcijas un 

principus; izprot policijas darbinieku pienākumus un tiesības; pārzina dienesta gaitu Valsts policijā un 

pašvaldību policijā; izprot policijas darbinieka tiesības iejaukties indivīda tiesībās un brīvībās; prot patstāvīgi 

sameklēt normatīvos aktus par policijas darbību Latvijā un interpretēt tos. 

 

Kursa saturs: 

Ievads studiju kursā. Policijas un policijas tiesību jēdziens. Policijas darbības principi, objekti, metodes un 

formas. Policijas darbinieku pienākumi un tiesības. Policijas personāls un dienests policijā. 

 

Kursa plāns: 

Kursa struktūra: lekcijas - 8 st. 

Lekciju temati (katra lekcija – 2 st.):  

1. Policijas un policijas tiesību jēdziens. 
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2. Policijas darbības principi, objekti, metodes un formas. 

3. Policijas darbinieku pienākumi un tiesības. 

4. Policijas personāls un dienests policijā. 

 

Studējošo patstāvīgais darbs: 
Patstāvīgā laika ietvaros students gatavojas lekcijām un testa izpildei par 1.-2.tematu un sagatavo referātu par 

pasniedzēja uzdoto tematu (apjoms 10-12 lpp.) 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 

Sekmīga testa izpilde par 1.-2.tematu (50% studiju kursa kopvērtējuma) un sekmīga referāta izpilde par 3.-

4.tematu (50% studiju kursa kopvērtējuma), kas veido diferencēto ieskaiti par studiju kursu.  

 

Mācību pamatliteratūra: 

Matvejevs, Aleksandrs. Policijas darbības teorijas attīstības tendences. Rīga: Petrovskis un Ko, 2009. 

English, Jack, Card, Richard. Police law. 9
th

 ed. Oxford: Oxford University Press, 2005 vai Бельский 

К.С. Полицейское право: Лекционный курс. Москва: Дело и Сервис, 2004. 

 

Papildliteratūra: 

1. Boitmane, I. Personāla atlase un novērtēšana. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2006.  

2. Indrikovs, Z. Policijas jēdziens demokrātiskā valstī. Administratīvā un Kriminālā Justīcija, 3.nr., 

2007, 13.-20.lpp.  

3. Policija un sabiedrība. Studenta rokasgrāmata. Rīga: Latvijas Policijas akadēmija, 2003.  

4. Trautmans, N. Kā kļūt par īstu policistu. Z.Indrikova priekšvārds. Rīga: Latvijas Policijas 

akadēmija, 1993.  

5. Sampson, Frazer. General Police Duties 2006: Blackstone´s Police Manual, Volume 4. Eighth 

edition. Oxford: Oxford University Press, 2006. 

6. Губанов А.В. Эволюция теории и организационно-правовых основ деятельности полиции. 

[tiešsaiste]. Pieejams: http://www.narcom.ru/law/system/27.htm/. 

 

Periodika un citi informācijas avoti 

Ţurnāli: 

1. Administratīvā un Krimināla Justīcija. 

2. Jurista Vārds. 

3. Sociālo Zinātņu Vēstnesis. 

4. SIAK – Journal (Austrija). 

5. Schriftenreihe der Deutschen Hochschule der Polizei (līdz 2009.gadam: Schriftenreihe der Polizei – 

Führungsakademie)  (VFR). 

6. Die Polizei (VFR). 

7. The Police Journal (UK). 

 

Normatīvie akti: 
1. Latvijas Republikas Satversme. 

2. Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāţu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām 

dienesta pakāpēm dienesta gaitas likums. 

3. Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāţu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām 

dienesta pakāpēm disciplināratbildības likums. 

4. Likums „Par izdienas pensijām Iekšlietu ministrijas sistēmas darbiniekiem ar speciālajām dienesta 

pakāpēm‖. 

5. Likums „Par pašvaldībām‖. 

6. Likums ―Par policiju‖. 

7. Valsts pārvaldes iekārtas likums. 

8. Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums. 

9. Deklarācija par policiju. 

10. Eiropas policijas ētikas kodekss.  

http://www.narcom.ru/law/system/27.htm/
http://www.vathek.com/pj/index.shtml
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11. Pamatprincipi par tiesiskās kārtības nodrošināšanas amatpersonu spēka un šaujamieroču izmantošanu. 

12. Tiesību sargāšanas iestāţu amatpersonu uzvedības kodekss. 

13. Valsts policijas nolikums. 

14. Valsts policijas reglaments. 

15. Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas nolikums (vai citas pašvaldības policijas). 

 

Interneta resursi: 

1. Valsts policija [tiešsaiste]. Pieejams: www.vp.gov.lv  

2. Daugavpils pilsētas pašvaldības policija [tiešsaiste]. Pieejams: www.police.daugavpils.lv  

 

Piezīmes: 

Nav. 

 

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:  
 

Pirmā līmeľa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Civilā drošība un aizsardzība‖, konkrētās 

profesijas (robeţsardzes) studiju kurss, B daļa. 

 

Kursa nosaukums angļu valodā:   
 

Police Law 

 

Kursa anotācija angļu valodā: 

Course aim - to give students an idea of the Latvian police and the police law. The student is given the 

opportunity to acquire knowledge of police and police law, policing operating principles, objects, methods and 

forms, of police duties and rights, of police personnel and services in the State Police. 

 

http://www.vp.gov.lv/
http://www.police.daugavpils.lv/
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Kursa nosaukums Administratīvās tiesības un administratīvais process 

Kursa kods JurZP033 

Zinātnes nozare Juridiskā zinātne 

Zinātnes apakšnozare Valsts tiesības 

Kredītpunkti 3 

ECTS kredītpunkti  4,5 

Kopējais auditoriju stundu skaits 

 

Lekciju stundu skaits 

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 

Laboratorijas darbu stundu skaits 

Kursa darbam atvēlēto stundu skaits 

24 

 

12 

12 

- 

- 

 

Kursa izstrādātājs (-i) 

 Arvīds Ozerskis, DU SZF Tiesību katedra, Dr.iur., docents 

 

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst) 

Jāapgūst studiju kursi „Publiskās varas organizācija Latvijā‖, „Cilvēktiesību pamati‖. 

 

Kursa anotācija:  

Dot ieskatu administratīvo tiesību zinātnē, palīdzot studējošiem izzināt šīs tiesību zinātnes un pozitīvo 

administratīvo tiesību mijiedarbību, un sekmēt administratīvo tiesību institūtu attīstības problēmu, un to 

risinājumu iespējamo variantu izpēti. Sniegt studējošiem zināšanas par administratīvo tiesību sistēmu, tās vietu 

un lomu publiskā pārvaldē. Sniegt studējošiem zināšanas administratīvo tiesību normu izmantošanai 

administratīvo tiesību subjektu rīcībā. 

Izzināt administratīvā procesa tiesību būtību, mācības, doktrīnas par administratīvi procesuālo tiesību 

pamatjēdzieniem, tiesību avotiem, kategorijām, institūtiem, tiesību sistēmu kopumā; izzināt un teorētiski apgūt 

administratīvi procesuālo tiesību avotu sistēmu, apgūt iemaľas un prasmes tiesību avotu tulkošanai un praktiskai 

realizācijai; izzināt un apgūt iemaľas praktiskam pētnieciskam darbam un tiesību avotu realizācijai, izmantojot 

administratīvi procesuālo tiesību metodes.  

 

 Rezultāti: 

Zināšanas: spēj parādīt attiecīgajai profesionālajai jomai atbilstošas administratīvo tiesību un administratīvā 

procesa teoriju zināšanas un izpratni. 

Prasmes: spēj, balstoties uz analītisku pieeju, veikt praktiskus uzdevumus attiecīgajā profesijā, parādīt prasmes, 

kas profesionālajām problēmām ļauj rast radošus risinājumus, ar attiecīgu patstāvības pakāpi mācīties tālāk, 

pilnveidojot savas kompetences.  

Kompetence: spēj formulēt, aprakstīt un analizēt praktiskas problēmas savā profesijā, atlasīt nepieciešamo 

informāciju un izmantot to skaidri definētu problēmu risināšanai. 

 

Kursa saturs: 
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Ievads studiju kursā. Administratīvo tiesību principi. Administratīvi tiesību normas. Administratīvi tiesiskās 

attiecības. Administratīvo tiesību normu sistematizācija. Valsts pārvaldes organizācija un tās tiesiskais 

regulējums. Valsts pārvaldes akti. Administratīvo tiesību subjekti. Administratīvo tiesību subjekti valsts 

pārvaldē ārlietu, tieslietu, iekšlietu un aizsardzības sfērās. Administratīvo tiesību subjekti valsts pārvaldē 

sociālā, medicīnas aprūpes, kultūras un izglītības sfērās. Administratīvo tiesību subjekti valsts pārvaldē 

ekonomikas, lauksaimniecības, satiksmes, vides aizsardzības un reģionālās attīstības un finanšu sfērās. 

Kontrole un tās loma administratīvo tiesību subjektu likumīgās rīcības nodrošināšanā. Tiesībsargs, tā 

kompetence labas pārvaldības principa nodrošināšanā.  

Administratīvā procesa tiesības – patstāvīga publisko tiesību nozare. Administratīvā procesa tiesību avoti. 

Administratīvā procesa tiesību principi. Administratīvi procesuālās attiecības, to struktūra. Administratīvā 

procesa tiesību subjekti, to tiesiskā spēja (tiesībspēja).Administratīvā procesa stadijas. Administratīvā procesa 

termiľi. Lēmumi administratīvajā procesā. Administratīvais akts. Administratīvā akta apstrīdēšana. 

Administratīvā akta pārsūdzēšana. Administratīvais process iestādē (tiešās pārvaldes iestādē, pastarpinātās 

pārvaldes iestādē). Administratīvais process tiesā. Atlīdzinājums. Izpilde administratīvā procesā. 

Administratīvais process un cilvēktiesības. Uzraudzība un kontrole administratīvajā procesā. 

 

Kursa plāns: 

Kursa struktūra: lekcijas - 12 st., semināri - 6 st. praktiskie darbi – 6 st. 

Lekciju temati: 

1. Ievads studiju kursā. Administratīvo tiesību principi. Administratīvi tiesību normas. Administratīvi 

tiesiskās attiecības. Administratīvo tiesību normu sistematizācija.  

2. Valsts pārvaldes organizācija un tās tiesiskais regulējums. Valsts pārvaldes akti. Administratīvo 

tiesību subjekti.  

3. Administratīvo tiesību subjekti valsts pārvaldē ārlietu, tieslietu, iekšlietu un aizsardzības sfērās.  

4. Administratīvo tiesību subjekti valsts pārvaldē sociālā, medicīnas aprūpes, kultūras un izglītības 

sfērās.  

5. Administratīvo tiesību subjekti valsts pārvaldē ekonomikas, lauksaimniecības, satiksmes, vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības un finanšu sfērās. 

6. Kontrole un tās loma administratīvo tiesību subjektu likumīgās rīcības nodrošināšanā.  

7. Tiesībsargs, tā kompetence labas pārvaldības principa nodrošināšanā.  

8. Administratīvā procesa tiesības – patstāvīga publisko tiesību nozare. Administratīvā procesa tiesību 

avoti. Administratīvā procesa tiesību principi. Administratīvi procesuālās attiecības, to struktūra.  

9. Administratīvā procesa tiesību subjekti, to tiesiskā spēja (tiesībspēja). Administratīvā procesa 

stadijas. Administratīvā procesa termiľi. Lēmumi administratīvajā procesā. Administratīvais akts. 

Administratīvā akta apstrīdēšana. Administratīvā akta pārsūdzēšana.  

10. Administratīvais process iestādē (tiešās pārvaldes iestādē, pastarpinātās pārvaldes iestādē).  

11. Administratīvais process tiesā. Atlīdzinājums. Izpilde administratīvā procesā. 

12. Administratīvais process un cilvēktiesības. Uzraudzība un kontrole administratīvajā procesā. 

Semināru temati: 

1.Publisko tiesību līgums.  

2.Administratīvi tiesiskās attiecības.  

3.Valsts pārvaldes organizācija un tās tiesiskais regulējums. 

4.Administratīvo tiesību subjekti valsts pārvaldē aizsardzības, ārlietu, iekšlietu un tieslietu nozarēs. 

5.Valsts pārvaldes akti. Administratīvā akta institūts.  

6.Administratīvās tiesvedības sistēma un principi. Valsts pārvaldes iestādes nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas 

kārtība. Administratīvais process tiesā. 

Praktiskie darbi: 

Pasniedzēja uzdoto praktisko uzdevumu risināšana. 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 

Priekšnosacījumi pārbaudījuma kārtošanai: piedalīšanās nodarbībās, praktisko uzdevumu izpilde. 

Sekmju kontroles forma: mutisks eksāmens . 
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Mācību pamatliteratūra: 

 

1. K. Dišlers. Ievads administratīvo tiesību zinātnē. R. 2001. 

2. A.Stucka ―Administratīvās tiesības‖, R., Juridiskā koledţa, 2006. 

3. D.A.Lebērs (Loeber) sadarbībā ar I.Bišeru. Ministru kabinets. Izd. privatizējamā valsts SIA ― Tiesiskās 

informācijas centrs‖.R.1998. 

4. J.Načisčionis. Administratīvās tiesības. Papildinātais izdevums.Latvijas Vēstnesis.2003. 

5. J. Briede. Administratīvais akts. Latvijas Vēstnesis, Rīga. 2003., 98. lpp. 

6. E. Kalniľš. Tiesību tālākveidošana. Rakstu krājums. Juridiskās metodes pamati. Rīga, 2003., 171. lpp. 

7. E.Vanags.Valsts pārvaldes reformas.R.LU.1998. 

8. Hanss Jirgens Vildbergs. Valdis Krasts. Salīdzinošās administratīvās tiesības. ‖NIPO NT‖.Rīga.2001. 

9. Alder J.Constitutional and Administrtive Law. Houndmills. London.1994. 

10. Hillary Barnet. Constitutional and Administrative Law.Cavendish Publishing Limited.London.1995.  

11. Denis J.Galligan, Richard H.LanganII and Constance S.Nicandrou. Administrative Justice in the New 

European Democracies. Case Studies of Administrative Law and Process in Bulgaria,Estonia,Hungary, 

Poland and Ukraine. COLPI. 1998. 652.s. 

12. Б. М. Лaзарев.Компетенция органов управления.M. 1972. 

13. Ю. А. Тихомиров. Курс административного права и процесса. М. 1998. 

 

Papildliteratūra: 

D.Iļjanova. Vispārējo tiesību principu nozīme un piemērošana.Rīga.Ratio iuris. 2005. 

V.Jakubaľecs ―Tiesību jēdziens, struktūra un formas‖, Rīga, 2000. 

V.Jakubaľecs Tiesību normas.R. ―P&Ko‖.2001. 

V.Jakubaľecs Valsts jēdziens, struktūra, funkcijas un formas. Trešais papildinātais izdevums. R. ―P&Ko‖.2002. 

I. Krastiľš. Tiesību teorijas pamatjēdzieni., R. 1996. 

D.A.Lebērs (Loeber) sadarbībā ar I.Bišeru. Ministru kabinets. Izd. privatizējamā valsts SIA ― Tiesiskās 

informācijas centrs‖.R.1998. 

V.Rajevskis, F.Rajevska. Valsts varas institūcijas Latvijas Republikā. LU. R. 1999.  

 E.Vanags.Valsts pārvaldes reformas.R.LU.1998. 

Hanss Jirgens Vildbergs. Valdis Krasts. Salīdzinošās administratīvās tiesības. ‖NIPO NT‖.Rīga.2001. 

Hanss Jirgens Vildbergs. Valdis Krasts. Salīdzinošās administratīvās tiesības. Lietas un risinājumi. Otrais, 

pārstrādātais un papildinātais izdevums. Rīga.EuroFaculty.2002.  

Latvijas Republikas Satversme// Latvijas Vēstnesis.01.07.1993. Nr.43. 

LR likums ‗‘Saeimas kārtības rullis‘‘ // Latvijas Vēstnesis.18.08.1994. Nr.96. 

LR likums ‗‘Ministru kabineta iekārtas likums‘‘// Ziľotājs 19.08.1993. Nr.28. 

LR likums ‗‘Par likumu un citu Saeimas, Valsts prezidenta un Ministru kabineta pieľemto aktu izsludināšanas, 

publicēšanas un spēkā stāšanās kārtību un spēkā esamību‘‘ // Latvijas Vēstnesis.18.06.1994. Nr.72. 

Satversmes tiesas likums // Latvijas Vēstnesis.14.06.1996. Nr.103. 

Satversmes tiesas likums // Latvijas Vēstnesis.20.12.2000. Nr.460/464. 

Likums par pašvaldībām // Latvijas Vēstnesis.24.05.1994. Nr.61. 

Valsts civildienesta likums // Latvijas Vēstnesis.22.09.2000. Nr.331/333. 

Fizisko personu datu aizsardzības likums // Latvijas Vēstnesis.06.04.2000. Nr.123. 

1950.gada 4.novembra Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencija // Latvijas 

Vēstnesis.13.06.1997. Nr.143/144. 

Tiesībsarga likums// Latvijas Vēstnesis  25.04.2006.Nr.65. 

Korupcijas novēršanas likums // Latvijas Vēstnesis.11.10.1995. Nr.156. 

Pilsonības likums// Latvijas Vēstnesis.11.08.1994. Nr.93. 

Administratīvā procesa likums// Latvijas Vēstnesis.14.11.2001. Nr.164. 

Valsts pārvaldes iekārtas likums// Latvijas Vēstnesis.21.06.2002. Nr.94. 

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss// Ziľotājs 20.12.1984. Nr.51  

Likums „Par Valsts kontroli‖// Latvijas Vēstnesis.04.11.1993. Nr.101. 

Ministru kabineta kārtības rullis// Latvijas Vēstnesis.15.03.2002. Nr.42. LR MK 23.04.1996. noteikumi Nr.154 

‗‘Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas noteikumi‘‘// Latvijas Vēstnesis.30.04.1996. Nr.74/75. 
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Iesniegumu likums. 

Augstākās tiesas Senāta spriedums Par kārtību, kādā pārsūdzama tiesā valsts pārvaldes un pašvaldību institūciju 

un amatpersonu prettiesiska rīcība. Publicēts Latvijas Vēstnesis 04.06.2002. Nr. 11 (244) 

Eiropas Padomes Ministru komitejas 1977.gada 28. decembra Ministru deputātu 257. sanāksmē pieľemtā 

rezolūcija Nr.(77) 31 ―Par indivīdu aizsardzību attiecībā uz valsts institūciju aktiem‖. 

Eiropas Padomes 1980.gada 11. marta rekomendācija Nr.(80) 2 ―Par diskrētās varas izmantošanu valsts 

pārvaldē‖. 

 

Periodika un citi informācijas avoti: 

E. Levits. Ģenerālklauzulas un iestādes (tiesas) rīcības brīvība(I). Funkcijas likumā, piemērošana konkrētā 

gadījumā, kontrole augstākā iestādē un tiesā.//Likums un Tiesības, 2003. gada jūnijs, Nr. 6, 166. lpp. 

E. Levits. Latvijas kontinuitāte un tiesu iekārta.//Jurista vārds.10.04.2007.Nr.15. 

www.mk.gov.lv 

Jurista Vārds 

 

Piezīmes: 

Patstāvīgā darba organizācija un uzdevumi: Jāizvēlas referāta temats. Jāveic nepieciešamās literatūras un 

normatīvo aktu atlase un analīze. Mērķtiecīgi izmantojot attiecīgo literatūru un normatīvos aktus jāizdala 

pārliecinoši secinājumi par izvēlēto tematu. Referāts jānoformē atbilstoši metodiskajiem norādījumiem un 

lietvedības noteikumiem. Jāsagatavojas referāta publiskai aizstāvēšanai. Patstāvīgā darba ietvaros jāiepazīstas ar 

studiju kursa docētāja uzdoto literatūru un jāsagatavojas diskusijai par izlasīto. 

 

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss: 

Pirmā līmeľa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Civilā drošība un aizsardzība‖ nozares 

izvēles studiju kurss. 

 

Kursa nosaukums angļu valodā: 

Administrative law and  administrative procedure law  

 

Kursa anotācija angļu valodā: 

The course objective is to introduce categories of Admistrative law and legal institutions, their mutual interaction 

and conditions, to form democratic point of view and legal awareness. 

The course tasks are to acquaint students with doctrines of administrative law, principles of administrative law 

and legal acts, its significance in the activities of the state, administrative authorities and individual persons.The 

aim of course is to help students to promote the problems of development of Administrative law and its role in 

public administration. 

The course objective is: to introduce in Admistrative procedure law categories and legal institutions, its mutual 

interaction and conditions, to form democratic point of view and legal anareness. 

The course tasks to acquaint students with doctrines of administrative procedure law, principles of law and legal 

acts, its significance in the activities of the state, administrative authorities and individual persons.The aim of 

course is to help students to promote the problems of development  of administrative procedure in public 

administration. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mk.gov.lv/
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Kursa nosaukums Robeţsardzes psiholoģija un pedagoģija 

Kursa kods JurZP037 

Zinātnes nozare Psiholoģija un pedagoģija 

Zinātnes apakšnozare  

Kredītpunkti 3 

ECTS kredītpunkti  4,5 

Kopējais auditoriju stundu skaits 

 

Lekciju stundu skaits 

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 

Laboratorijas darbu stundu skaits 

Kursa darbam atvēlēto stundu skaits 

24 

 

12 

12 

- 

- 

 

Kursa izstrādātājs (-i) 

Irēna Kokina, DU Izglītības un vadības fakultāte Pedagoģijas un pedagoģiskās psiholoģijas katedra, Dr.psyh., 

asoc. prof. 

 

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst) 

Nav nepieciešamas. 

 

Kursa anotācija: 

Robeţsardzes psiholoģijas un pedagoģijas zināšanu iegūšana, robeţsarga pedagoģisko prasmju un 

pedagoģiskās kultūras veidošana (attīstība). Mūsdienu psiholoģijas un pedagoģijas atzinumu apgūšana, 

psiholoģiski pedagoģisko spēju paaugstināšana sekmīgai dienesta uzdevumu veikšanai robeţsardzē. 

 

Rezultāti: 

Zināšanas: spēj parādīt zināšanas un izpratni par robeţsardzes psiholoģiju un pedagoģiju. 

Prasmes: spēja pielietot zināšanas dienesta uzdevumu veikšanai robeţsardzē. 

Kompetence: spēj formulēt, aprakstīt un analizēt praktiskas problēmas savā profesijā. 

 

Kursa saturs: 

Robeţsardzes psiholoģijas priekšmets. Robeţsarga personība un tās darbības psiholoģija. Psihiskie procesi un 

stāvokļi dienesta apstākļos. Robeţsarga individuālās psihiskās īpašības. Robeţsardzes dienesta grupu 

psiholoģija. Noziedzīgas uzvedības psiholoģija. Noziedzīgu grupu psiholoģija. Profesionālā komunikācija. 

Kaujas psiholoģiskie aspekti. Robeţsardzes pedagoģijas priekšmets. Didaktika un tās īpatnības robeţsardzē. 

Robeţsargu auzināšana. Robeţsardzes virsnieka pedagoģiskā kultūra. 

 

Kursa plāns: 

Kursa struktūra: lekcijas - 12 st., semināri - 12 st. 

1.Robeţsardzes psiholoģijas priekšmets.  

2.Robeţsarga personība un tās darbības psiholoģija.  

3.Psihiskie procesi un stāvokļi dienesta apstākļos.  

4.Robeţsarga individuālās psihiskās īpašības.  

5.Robeţsardzes dienesta grupu psiholoģija.  

6.Noziedzīgas uzvedības psiholoģija.  

7.Noziedzīgu grupu psiholoģija.  
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8.Profesionālā komunikācija.  

9.Kaujas psiholoģiskie aspekti.  

10.Robeţsardzes pedagoģijas priekšmets.  

11.Didaktika un tās īpatnības robeţsardzē.  

12. Robeţsargu auzināšana. Robeţsardzes virsnieka pedagoģiskā kultūra. 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 

Sekmju kontroles forma: eksāmens 

 

 

Mācību pamatliteratūra: 

1. Karpova Ā. Personība. Teorijas un to radītāji. Mācību līdzeklis.- Rīga, Zvaigzne ABC, 1998., 223 

lpp. 

2. Kolominskis J. Cilvēks: psiholoģija. -Rīga, 1990. 

3. Kupčs J. Saskarsmes būtība. Rīga, Zvaigzne ABC, 1997., 72 lpp. 

4. Omārova S. Cilvēks dzīvo grupā. Sociālā psiholoģija. -Rīga, 1996., 187 lpp. 

5. Veics V. Uzvedības un saskarsmes kultūra. -Rīga, Junda, 1996., 420 lpp. 

6. Vorobjovs A. Psiholoģijas vēsture. Mācību līdzeklis.-Daugavpils Pedagoģiskā universitāte, 1995., 

152 lpp. 

7. Zelmenis V. Īss pedagoģijas kurss.-Rīga, Zvaigzne, 1991., 214 lpp. 

8. Ţukovs L. Ievads pedagoģijā (pamatkurss).-Rīga, Raka b.g.-233 lpp. 

 

Papildliterateratūra: 

Periodika un citi informācijas avoti: 

 

 

Piezīmes: 

Nav. 

 

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss: 

Pirmā līmeľa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Civilā drošība un aizsardzība‖ nozares 

izvēles studiju kurss. 

 

Kursa nosaukums angļu valodā: 

Border Guard, Psychology and Pedagogy 

 

Kursa anotācija angļu valodā: 

 
Border Guard, psychology and pedagogy of knowledge acquisition, guard pedagogical skills and pedagogical 

cultures creation (development). Modern psychology and pedagogy opinion of learning, psychological 

pedagogical ability to increase the success of the service task for the Border Guard. 
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2.2.3. Penitenciārais darba virziens: 

 

Kursa nosaukums Kriminoloģija 

Kursa kods JurZP026 

Zinātnes nozare Juridiskā zinātne 

Zinātnes apakšnozare  

Kredītpunkti 1 

ECTS kredītpunkti  1,5 

Kopējais auditoriju stundu skaits 

 

Lekciju stundu skaits 

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 

Laboratorijas darbu stundu skaits 

Kursa darbam atvēlēto stundu skaits 

8 

 

8 

- 

- 

- 

 

Kursa izstrādātājs (-i) 

Jurijs Mašošins, DU SZF Tiesību katedra, Dr.iur., docents  

 

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst) 

 Jāapgūst studiju kurss „Krimināltiesības‖. 

 

Kursa anotācija: 

Kursa mērķis: apgūt kriminoloģijas pamatjēdzienus, izprast zinātnes attīstību un pamatvirzienu 

principiālās nostādnes. Iegūt iemaľas patstāvīgajā noziedzības analīzē un pasākumu izstrādē noziedzības 

prevencijā. 

Kursa uzdevumi: Sniegt studējošiem zināšanas par kriminoloģijas pamatjēdzieniem, noziedzības 

pamatrādītājiem, determinantēm, attīstības tendencēm; noziedznieka personību, kā arī par noziedzības 

kontroles iespējām.  

 

 Rezultāti: 

Zināšanas: spēj parādīt zināšanas un izpratni par kriminoloģijas pamatjēdzieniem, noziedzības pamatrādītājiem, 

determinantēm, attīstības tendencēm; noziedznieka personību, kā arī par noziedzības kontroles iespējām. 

Prasmes: spēj, balstoties uz analītisku pieeju, veikt praktiskus uzdevumus attiecīgajā profesijā, parādīt prasmes 

noziedzības analīzē un pasākumu izstrādē noziedzības prevencijā. 

Kompetence: spēj formulēt, aprakstīt un analizēt praktiskas problēmas savā profesijā, atlasīt nepieciešamo 

informāciju un izmantot to skaidri definētu problēmu risināšanai. 

 

Kursa saturs: 

Kriminoloģijas jēdziens, priekšmets un vēsture. Antropoloģiskās un socioloģiskās teorijas kriminoloģijā. 

Kriminoloģijas metodes un kriminoloģisko pētījumu organizācija. Nozieguma kriminoloģiskā izpratne. 

Nozieguma psiholoģiskais mehānisms. Noziegumu cēloľi. Noziegumu novēršana un profilakse. Noziedzība un 

tās pamatrādītāji. Latentā noziedzība. Noziedzības determinantes. Noziedznieka personība. Viktimoloģija. 

Kriminoloģiskā prognoze. Noziedzības profilakse un kontrole. Vardarbīga noziedzība. Īpašuma noziedzība. 

Ekonomiskā noziedzība. ''Balto apkaklīšu'' noziedzība. Politiskā noziedzība. Noziegumi pret valsti. Starptautiskā 

noziedzība. Terorisms. Grupveida un organizētā noziedzība. Recidīvā un profesionālā noziedzība. Aiz 

neuzmanības izdarītie noziegumi. Nepilngadīgo un sieviešu noziedzības īpatnības. Alkoholisms, narkomānija, 

prostitūcija un noziedzība. 

 

Kursa plāns:  

Kursa struktūra: lekcijas - 8 stundas (2 stundas katrai lekcijai). 

Lekciju temati: 

1. Kriminoloģijas jēdziens, priekšmets un vēsture. Antropoloģiskās un socioloģiskās teorijas kriminoloģijā. 
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Kriminoloģijas metodes un kriminoloģisko pētījumu organizācija. Nozieguma kriminoloģiskā izpratne. 

Nozieguma psiholoģiskais mehānisms. Noziegumu cēloľi. 

2. Noziegumu novēršana un profilakse. Noziedzība un tās pamatrādītāji. Latentā noziedzība. Noziedzības 

determinantes. Noziedznieka personība. Viktimoloģija. Kriminoloģiskā prognoze.  

3.Noziedzības profilakse un kontrole. Vardarbīga noziedzība. Īpašuma noziedzība. Ekonomiskā noziedzība. 

''Balto apkaklīšu'' noziedzība. Politiskā noziedzība. Noziegumi pret valsti. Starptautiskā noziedzība. Terorisms. 

4. Grupveida un organizētā noziedzība. Recidīvā un profesionālā noziedzība. Aiz neuzmanības izdarītie 

noziegumi. Nepilngadīgo un sieviešu noziedzības īpatnības. Alkoholisms, narkomānija, prostitūcija un 

noziedzība. 

Studējošo patstāvīgais darbs:  

Kursa ietvaros paredzēto zināšanu, prasmju un iemaľu apguve, gatavojoties lekcijām un izpildot mājas darbu par 

pasniedzēja uzdoto tematu. 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 

Sekmīgi izpildīts mājas darbs (referāts 10-12 lpp. apjomā) par pasniedzēja uzdoto tematu ar vērtējumu ne zemāku 

kā 4 - "gandrīz viduvēji"veido diferencētu ieskaiti par studiju kursu. 

 

Mācību pamatliteratūra: 

1. Krimināllikums. 

2. Kriminoloģija.- Rīga, Nordik, 2004., 518.lpp. 

3. Kristapsone S. Noziedzība Latvijā. - RaKa, 2003..  

4. Vilks A. Deviantoloģija - Tiesu namu aģentūra, 2001. 

5. Zīle J. Cietušais krimināltiesisko zinātľu skatījumā - Latvijas Vēstnesis, 2003. 

6. Zahars V. Kriminālsodu izpildes tiesības. Vispārējā daļa - Zvaigzne ABC, 2003. 

7. Meţulis D. Korupcijas ierobeţošanas krimināltiesiskie līdzekļi. - Latvijas Vēstnesis, 2003. 

8. Autoru kolektīvs, Kriminologu asociācija. Kriminoloģija, mācību grāmata - Rīga,  Nordik-2003. 

9. Centrālās Statistikas pārvalde. Likumpārkāpumi un sabiedrībai nevēlamas parādības  Latvijā - 

Statistisko datu krājums, ikgadējs izdevums) 

10. LR Iekšlietu ministrijas pārskats par noziedzības stāvokli valstī, (ikgadējs   statistisko datu 

krājums) 

11. Антонян Ю., Еникеев М., Эминов В. Психология преступника и расследование 

преступлении.- Москва, Юрист, 1996, 334 с. 

12. Криминология.- Москва, Инфра- М- Норма, 1997, 784 с. 

13. Иншаков С. Зарубежная криминология.- М., Инфра -М –Норма, 1997, 374 c. 

 

 

Papildliteratūra: 

1. Jaunākie pētījumi kriminoloģijā. Bērnu noziedzīgo nodarījumu upuru tiesiskā un sociālā 

aizsardzība.– Rīga:– 2002., 134 lpp. 

2. Jaunākie pētījumi kriminoloģijā. Narkomānija un korupcija. Rīga – 2002., 109 lpp. 

3. Krastiľš U., Liholaja V., Niedre A. Krimināltiesības – Tiesu namu aģentūra, 2002. 

4. Judins A. Nepilngadīgo ieslodzīto tiesiskais statuss. Ieteikumi starptautisko standartu sasniegšanai. 

Sabiedriskās Politikas Centrs, PROVIDUS, Rīga, 2005. 

5. Krūmiľš E. Cietumzinību pamati - Rīga, 2000.Liholaja V. Starptautiskās    

6. Liholaja V. Starptautiskās krimināltiesības – Tiesu namu aģentūra, 2003. 

7. Meţulis D. Personas krimināltiesiskā aizsardzība - Rīga, Zvaigzne ABC, 2001     

8. Криминология: 3 международное издание/под редакцией Джозефа Ф. Шели – Питер, 2003. – 

864 стр. 

9. В. Н. Бурлакова В.Н, Кропачева Р.Ь. Криминология - Питер, 2003. 

10. А. Желудков. Криминология : Конспект лекций. Москва: ПРИОР 2003. – 144стр. 

11. Биленчук П.Д., Еркенов С.Е. Транснациональная преступность - Киев,1999. 

12. Безверная Жаухария. Анатомия насилия или неизвестная криминология-   Москва, 2003. 

13. Иншаков С.М.. Зарубежная криминология - Москва, 2003. 

14. Кудрявцев В.Н. Генезис преступления. Опыт криминологического  моделирования, учебное 

пособие - Москва,1998. 
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15. Меркушин В.В. Борьба с транснациональной организованной преступностью - Минск, 2003. 

16. Полежаев А.П., Савелий М.Ф. Терроризм и анти-террористические меры- Москва,2003. 

17. Коллектив авторов. Русская криминологическая ассоциация. Закономерности   преступности, 

стратегия борьбы и закон - Москва, 2001. 

18. Коллектив авторов. Русская криминологическая ассоциация. Преступность в   России начала 

ХХI века и реагирование на неѐ - Москва,2004. 

19. Коллектив под редакцией проф.А.И.Рымарука. Отмывание грязных денег - Киев, Юстиция, 

2003.  

20. Joseph F.Sheley. Criminology - Wadsworth, A division of Tomson Learning, 2000. 

21. Brigita Woldschmidt. Introduction. Theories,Methods, and Criminal Behavior // Seiten- Wodsworth, 

31.December 2002. 

22. Sue Titus Reid. Crime and Criminology - Seiten-Higher Education, 2002.            

23. Karl-Ludwig Kunz. Kriminologie - UTB, Stuttgart, 2001. 

24. Hans-Dieter Schwind. Kriminologie - Kriminalistik Verlag, 2003. 

 

 

Periodika un citi informācijas avoti: 

1. Ķipēna K., Par narkomāniju Latvijā kriminologa skatījumā. //Latvijas Vēstnesis  nr.240., 2002. 

2. Raksti Administratīvā un Kriminālā Justīcijā 

3. www.vels.lv/ 

4.       www.likumi.lv/ 

5.       www.NOZARES.lv 

6.       www.juridica.lv 

7.       www.ATBILDES.lv 

8.       www.search.lv 

9. Piemēri no www.delfi.lv- ziľas. 

10.  www.rambler.ru 

11. www.yandex.ru 

12. www.tm.gov.lv   

13. www.tiesas.lv 

14. http://lv.wikipedia.org/wiki/Kriminālistika 

15. http://www.eksperts.gold.lv/  

16. http://www.vp.gov.lv/ 

17. www.aif.ru 

18. www.expert.ru 

19. www.google.lv 

20. http://vrn.kp.ru/readyimages/91599.jpg 

21. http://www.narkotiki.ru/pict/2001_03/280301_1s.jpg 

22. www.vp.gov.lv – Valsts policijas mājaslapa 

23. http://lv.wikipedia.org/wiki/Krimin%C4%81listika 

 

 

Piezīmes: 

Jāveic nepieciešamās literatūras un normatīvo aktu atlase un analīze. Mērķtiecīgi izmantojot attiecīgo literatūru 

un normatīvos aktus jāizdala pārliecinoši secinājumi par kursa tematam. Referāts jānoformē atbilstoši 

metodiskajiem norādījumiem un lietvedības noteikumiem. Jāsagatavojas referāta publiskai aizstāvēšanai. 

Patstāvīgā darba ietvaros jāiepazīstas ar studiju kursa docētāja uzdoto literatūru. 

 

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:  
 

Pirmā līmeľa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Civilā drošība un aizsardzība‖ nozares 

izvēles studiju kurss. 
 

  

Kursa nosaukums angļu valodā:   
 

Criminology 
 

 

http://www.vels.lv/
http://www.likumi.lv/
http://www.nozares.lv/
http://www.juridica.lv/
http://www.atbildes.lv/
http://www.search.lv/
http://www.delfi.lv-/
http://www.rambler.ru/
http://www.tm.gov.lv/
http://lv.wikipedia.org/wiki/Kriminālistika
http://www.google.lv/
http://vrn.kp.ru/readyimages/91599.jpg
http://www.vp.gov.lv/
http://lv.wikipedia.org/wiki/Krimin%C4%81listika
http://lv.wikipedia.org/wiki/Krimin%C4%81listika
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Kursa anotācija angļu valodā: 

Course objective: To learn the basic concepts of criminology, to understand the scientific development and the 

basic positions of principle. Own initiative to acquire skills in crime analysis and actions for crime prevention. 

Course objectives: To provide students with knowledge of the basic concepts of criminology, crime 

fundamentals, determinants, trends, offender's personality, as well as crime control. 
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Kursa nosaukums Tiesu medicīna un tiesu psihiatrija 

Kursa kods TiesP021 

Zinātnes nozare Medicīna 

Zinātnes apakšnozare Tiesu medicīna un psihiatrija 

Kredītpunkti 1 

ECTS kredītpunkti  1,5 

Kopējais auditoriju stundu skaits 

 

Lekciju stundu skaits 

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 

Laboratorijas darbu stundu skaits 

Kursa darbam atvēlēto stundu skaits 

8 

 

8 

- 

- 

- 

 

Kursa izstrādātājs (-i) 

Santa Vorone, DU SZF Sociālās psiholoģijas katedra, Mg.psych., lektore 

 

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst) 

Jāapgūst studiju kursi „Ievads civiltiesībās‖, „Kriminālprocesuālās tiesības.‖ 

 

Kursa anotācija: 

Studiju kurss paredzēts profesionālās studiju programmas ―Civilā drošība un aizsardzība‖ studentiem ar 

mērķi pilnveidot studentiem priekšstatu par vispārējās psihiatrijas, tiesu psihiatrijas un tiesu medicīnas 

priekšmetu un uzdevumiem, sniegt pamatzināšanas psihiatrijas zinātniski teorētiskajā aspektā. 

Iepazīstināt studentus ar teorētiskajiem pamatiem, etioloģijas diagnostiku psihiatrijas interpretācijā. 

Iepazīstināt ar psihiskajām slimībām, to etioloģiju un klasifikāciju. Kursa laikā tiek dotas zināšanas par 

vispārējo psihopatoloģiju (daţādiem psihisko traucējumu simptomiem), dotas pamatzināšanas šo 

traucējumu atpazīšanā, saskarsmes traucējumu novēršanā, saistībā ar krimināl/civil procesu, to 

tiespsihiatrisko novērtējumu. Studentiem tiek veidots priekšstats par tiesu psihiatrisko ekspertīzi, tās 

(TPE) veidiem, veikšanas kārtību. Studentiem tiek dotas zināšanas par normatīviem aktiem, kas saistīti 

ar tiesu psihiatriju, psihiski slimo personu aizsardzību un reintegrāciju sabiedrībā. Kursā tiek dotas 

zināšanas par atsevišķiem, bieţāk sastopamajiem psihiskajiem traucējumiem un slimībām, to 

tiespsihiatrisko novērtējumu un medicīniska rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanas veidiem, 

kritērijiem, penitenciāro psihiatriju, kā arī par sabiedrībā nozīmīgām problēmām, kas saistītas 

personām, kam, konstatēti psihiski traucējumi. Kursa laikā studenti tiek iepazīstināti ar psihiskās 

palīdzības un tiespsihiatriskās organizāciju Latvijā. 

Dot iespēju studentiem apgūt zināšanas par tiesu medicīnas un tiesu psihiatrijas būtību, tās iespējām 

noziedzīgu nodarījumu atklāšanā un izmeklēšanā. 

 

Rezultāti: 

Zināšanas: spēj parādīt zināšanas un izpratni par tiesu medicīnu un psihiatriju. 

 zināšanas par psihiatrijas teorētiskajiem aspektiem, t.i., kas ir psihiatrijas darba lauks, mērķi 

un uzdevumi, psihiatra kompetence, kādas ir psihiskās slimības, kas ir garīgā labklājība jeb 

veselība un garīgā slimība;  

 zināšanas par psihisko slimību diagnostiku, etioloģiju, simptomātiku, klasifikāciju, kā arī 

ieskatu ārstēšanā. Tiks iepazīstināti ar aktualitātēm mūsdienu psihiatrijā; 

 priekšstats par tiesu psihiatrijas darbības aspektu - tiesu psihiatriskā ekspertīzes būtība, tās 

(TPE) veidi, to pamatojums, specifika un tiespsihiatriskais novērtējums, tiespsihiatrisko 

ekspertīţu veikšana, kārtība, specifika atkarībā no eksportējamās personas statusa un 

psihiskajiem traucējumiem; 

 zināšanas par tiesu medicīnas jomu un tiesmedicīniskās ekspertīzes organizatoriskajiem un 
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procesuālajiem jautājumiem. 

Prasmes : spēj parādīt prasmes izmantot tiesu medicīnas un psihiatrijas iespējas noziedzīgu 

nodarījumu atklāšanā un izmeklēšanā.  

Kompetence: atlasīt nepieciešamo informāciju un izmantot to skaidri definētu problēmu risināšanai. 

 

Kursa saturs: 

Psihiatrijas būtība, priekšmets, mērķi, uzdevumi. Psihiatrijas struktūra. Psihiatrijas vēsture. Etioloģija 

psihiatrijas kontekstā. Veselības un slimības jēdzieni. Pataloģijas etioloģisko faktoru aspekti daţādu 

psihisko traucējumu kontekstā. Psihiskā slimība. Psihisko slimību diagnostiskās iespējas (DSM-IV-TR 

un SSK - 10), metodes. Vispārējā psihopatoloģija. Psihiskie traucējumi un slimības: 1)psihogēnijas un 

ekzogēnie organisma psihiskie traucējumi; 2)endogēnās un endogeni organiskās psihiskās slimības - 

kopējais klīniskais raksturojums, etioloģija, patoģenēze, diagnostika, veidi, klasifikācija. Psihiatriskās 

slimības 21.gst. psiholoģiski sociālajā un klīniskajā kontekstā. Tiesu psihiatrija (TP) - klīniskās 

psihiatrijas nozare, atšķirības no klīniskās psihiatrijas. Tiesu psihiatrijas vēsturiskie aspekti. Tiesu 

psihiatrijas juridiskais pamatojums, tiesu psihiatra tiesības un pienākumi, atbildība. Tiesu psihiatrisko 

ekspertīţu (TPE) veidi, to pamatojums. TPE atzinums un tā novērtējums. Tiespsihiatrisko ekspertīţu 

veikšana, kārtība, specifika atkarībā no eksportējamās personas statusa un psihiskajiem traucējumiem. 

Priekšstats par spīdzināšanas izraisītajām sekām. Simulācija un dissimulācija, to veidi, diagnostika.  

Jēdziens par medicīniska rakstura piespiedu līdzekļiem, to piemērošanas principiem.  

Jēdziens par penitenciāro psihiatriju, problēmas un risinājumi. Psihiatriskā dienesta palīdzības 

izmantošanas iespējas noziegumu atklāšanā un novēršanā. Nāve un līķa pēcnāves pārmaiľas. 

Tiesmedicīniskā traumatoloģija. Tiesmedicīniskās ekspertīzes organizatoriskie un procesuālie 

jautājumi. Seksuālo noziegumu tiesmedicīniskā ekspertīze. Jaunpiedzimušo līķu tiesmedicīniskā 

ekspertīze. Tiesmedicīniskā līķa izmeklēšana un ekspertīze.  

 

Kursa plāns: 

Kursa struktūra: lekcijas - 8 st., 

Lekciju temati:  

1. Psihiatrijas būtība, priekšmets, mērķi, uzdevumi.  

 Psihiatrijas struktūra. Psihiatrijas saikne ar citām zinātnēm, disciplīnām psiholoģijā un 

medicīnā (piemēram, klīniskā psiholoģija, patopsiholoģija, deontoloģija u.c.). Psihiatrijas 

vēsture.  

 Etioloģija psihiatrijas kontekstā.  

 Veselības un slimības jēdzieni.  

 Pataloģijas etioloģisko faktoru aspekti daţādu psihisko traucējumu kontekstā. Psihiskā 

slimība.  

 Psihisko slimību diagnostiskās iespējas (DSM-IV-TR un SSK - 10), metodes. Mākslīgi 

izsauktas slimības, simulācija, agravācija un dissimulācija, to veidi, diagnostika. 

2. Tiesu psihiatrija (TP) - klīniskās psihiatrijas nozare, atšķirības no klīniskās psihiatrijas.  

 Tiesu psihiatrijas vēsturiskie aspekti.  

 Tiesu psihiatrijas priekšmets un uzdevumi.  

 Tiesu psihiatrijas juridiskais pamatojums, tiesu psihiatra tiesības un pienākumi, atbildība.  

3. Vispārējās psihopatoloģijas pamati: psihisko pataloģiju simptomi un sindromi.  

 Daţādu psihisko slimību formu tiesu psihiatriskais novērtējums.  

 Speciālā psihopatoloģija.  

 Vispārējā psihopatoloģija.  

 Psihiski slimo sabiedriski bīstamās darbības to novērtējums.  

4. Tiesu psihiatrisko ekspertīţu (TPE) veidi, to pamatojums. Svarīgākie jautājumi, kas ir tiesu 

psihiatra kompetencē. TPE atzinums un tā novērtējums. Tiesu psihiatriskās ekspertīzes (TPE) 

tiesiskais pamats, noteikšanas kārtība un tās organizatoriskās formas.   

 Tiespsihiatriskās ekspertīzes kriminālprocesā. Apsūdzēto, notiesāto, liecinieku un cietušā 

TPE. TPE pamati civilprocesā. 

 Jēdziens par pieskaitāmību un nepieskaitāmību, nepieskaitāmības medicīniskais un juridiskais 

kritērijs. Ierobeţota pieskaitāmība, tās medicīniskais un juridiskais kritērijs.  
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 Cietušo un liecinieku tiespsihiatriskā ekspertīze, tās specifika, tiespsihiatrijas eksperta 

kompetence, svarīgākie jautājumi, kas ir tiespsihiatra kompetencē.  

 Cietušo un liecinieku tiespsihiatriskā ekspertīzes specifika darbā ar nepilngadīgajiem.  

 Kompleksās tiespsihiatriskās ekspertīzes, to daudzveidība un izmantošanas nepieciešamība. 

 Psihiski slimo rīcības nespējas jautājumi. Jēdziens par medicīniska rakstura piespiedu 

līdzekļiem, to piemērošanas principiem. Psihiski slimo piespiedu ārstēšanās medicīniskie un 

audzināšanas līdzekļi pēc viľu atkārtotām sabiedrībai bīstamām darbībām. 

5. Tiespsihiatrisko ekspertīţu veikšana, kārtība, specifika atkarībā no eksportējamās personas 

statusa un psihiskajiem traucējumiem. 

 Tiespsihiatrisko ekspertīţu specifika un tiespsihiatriskais novērtējums personām ar daţādiem 

psihiskiem traucējumiem atkarībā no šo traucējumu izpausmes (šizofrēnija, epilepsija, 

organiski personības un uzvedības traucējumi, afektīvi traucējumi, garīgā atpalicība, 

alkoholisms, narkomānija, toksikomānija).  

 Reaktīvi traucējumi (stiprs psihisks uzbudinājums, adaptācijas traucējumi), to klīniskās 

izpausmes, tiespsihiatriskais novērtējums.  

6. Jēdziens par penitenciāro psihiatriju, problēmas un risinājumi. Priekšstats par spīdzināšanas 

izraisītajām sekām. 

7. Psihiatriskā dienesta palīdzības izmantošanas iespējas noziegumu atklāšanā un novēršanā. 

Nāve un līķa pēcnāves pārmaiľas. Tiesmedicīniskā traumatoloģija.  

 Asu priekšmetu radīti ievainojumi.  

 Transporta traumas.  

 Traumas, kas radušās krītot no augstuma.  

 Šaujamieroču un spridzekļu izraisītu traumu raksturojums.  

 Augstas un zemas temperatūras iedarbība uz organismu.  

 Elektrotraumas. 

 Saindēšanās.  

 Radioaktīvo staru iedarbība.  

 Mehāniskā asfiksija.  

8. Tiesmedicīniskās ekspertīzes organizatoriskie un procesuālie jautājumi. 

 Seksuālo noziegumu tiesmedicīniskā ekspertīze.  

 Miesas bojājumi. Miesas bojājumu smaguma pakāpes noteikšana.  

 Tiesmedicīniskā līķa izmeklēšana un ekspertīze.  

 Jaunpiedzimušo līķu tiesmedicīniskā ekspertīze.  

 Vecuma noteikšana. Līķa apskate notikuma vietā.  

 Lietisko pierādījumu tiesmedicīniskā izpēte tiesu medicīnas laboratorijās.  

 Izmeklēšanas iestāţu un tiesu sadarbība ar tiesmedicīnisko ekspertīzi. Konsultācijas par tiesu 

medicīnas jautājumiem. 

Studējošo patstāvīgais darbs: 

1. Zinātniskās pamatliteratūras analīze. 

2. Papildliteratūras analīze. 

3. Periodikas analīze. 

4. Pārskats un analīze par psihiatriskām problēmām sabiedrībā, iepazīšanās ar psihiatriskās statistikas 

datiem attiecībā uz psihiatriskām slimībām. 

5. Iepazīšanās ar psihiatriskās palīdzības un ārstēšanas likumu un darbības psrincipiem, kā arī 

likumiem, kas attiecas uz pieskaitāmību un nepieskaitāmību. 

6. Tiesu psihiatriskās ekspertīzes un tiesmedicīniskās ekspertīzes darba aspektu analīze juridiskajā 

praksē (sava darba vai prakses ietvaros). 

7. Gatavošanās semināriem un eksāmenam. 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 

Izmantojamās studiju metodes un formas – lekcija, konsultācijas, patstāvīgie darbi, diskusija, 

argumentācija. 

Kursu apgūst latviešu valodā. 

Studiju kursa apguves pārbaudes forma – diferencētā ieskaite 
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Gala pārbaudījums – analītisks kopsavilkums par vienu izvēlēto tēmu no tiesu psihiatriskās 

ekspertīzes vai tiesumedicīniskās ekspertīzes. 

Praktiskais darbs - Tiesu psihiatriskās ekspertīzes un tiesmedicīniskās ekspertīzes darba aspektu 

analīze juridiskajā praksē (sava darba vai prakses ietvaros) un analītisks kopsavilkums, par pamatu 

izvēloties vienu no tēmām. 

Temati: 

1. Cietušo un liecinieku tiespsihiatriskā ekspertīzes specifika darbā ar nepilngadīgajiem.  

2. Tiespsihiatriskās ekspertīzes kriminālprocesā. Apsūdzēto, notiesāto, liecinieku un cietušā 

TPE. TPE pamati civilprocesā. 

3. Kompleksās tiespsihiatriskās ekspertīzes, to daudzveidība un izmantošanas 

nepieciešamība. 

4. Tiespsihiatrisko ekspertīţu specifika un tiespsihiatriskais novērtējums personām ar 

daţādiem psihiskiem traucējumiem atkarībā no šo traucējumu izpausmes (šizofrēnija, 

epilepsija, organiski personības un uzvedības traucējumi, afektīvi traucējumi, garīgā 

atpalicība, alkoholisms, narkomānija, toksikomānija).  

5. Reaktīvi traucējumi (stiprs psihisks uzbudinājums, adaptācijas traucējumi), to klīniskās 

izpausmes, tiespsihiatriskais novērtējums.  

6. Jēdziens par penitenciāro psihiatriju, problēmas un risinājumi. Priekšstats par 

spīdzināšanas izraisītajām sekām. 

7. Psihiatriskā dienesta palīdzības izmantošanas iespējas noziegumu atklāšanā un novēršanā. 

Nāve un līķa pēcnāves pārmaiľas. Tiesmedicīniskā traumatoloģija.  

8. Seksuālo noziegumu tiesmedicīniskā ekspertīze.  

9. Miesas bojājumi. Miesas bojājumu smaguma pakāpes noteikšana.  

10. Tiesmedicīniskā līķa izmeklēšana un ekspertīze. Jaunpiedzimušo līķu tiesmedicīniskā 

ekspertīze. Vecuma noteikšana. Līķa apskate notikuma vietā.  

11. Lietisko pierādījumu tiesmedicīniskā izpēte tiesu medicīnas laboratorijās.  

12. Izmeklēšanas iestāţu un tiesu sadarbība ar tiesmedicīnisko ekspertīzi. 

 

Apmeklējums: lekcijas 100 %.  

Kopējais vērtējums par dalību un aktivitāti %, un atzīme par analītisko kopsavilkumu, galarezultātā 

summē vidējo atzīmi no % (100% - izcili……40% gandrīz viduvēji). 

 

Mācību pamatliteratūra: 

1. Simon R. Clinical Psyhiatry and the Law, American Press Washington, 1992. 

2. Teteris O. Tiesu medicīnas esence. R.,apgāds Rasa ABC‖,2004.2., 4.,7.,8.,9.nodaļas . 

3. Deľkovskis A., Matiševs A. Tiesu medicīna,R.,Zvaigzne,1981. I;V;VI;IX-

XI;XIII;XVI;XVIII;XXV;-XXVI;XXIX-XXX; XXXIV nodaļas. 

4. Šmidts V.― Līķa apskate notikuma vietā‖ ,R..,LPA,1994. 7.-37.lpp. 

5. Autora grupa profesora A.Kavaliera vadībā Tiesu ekspertīzes Latvijā. R.,LPA,2001. 

6. Sočľeva Z., Zabolockis K. Ierobeţotās pieskaitāmības problēmas. R.,LPA Raksti 2. 151. 

– 160. lppp. 

7. Kulbergs J. Dinamiskā psihiatrija: teorija un prakse, Rīga: Jumava, 2001. 

8. Eglītis I. Psihiatrija. - R: Zvaigzne, 1989. 

9. Eglītis I. Vispārīga psihopataloģija. - R: Zvaigzne, 1988. 

10. Noteikumi Nr.715 ―Tiespsihiatriskās ekspertīzes veikšanas kārtība ― Latvijas Vēstnesi 

19.08.2004 Nr.131. 

11. Геоггидзе З.О., Щаргасова Э.Б.. Судебная психиатрия. Закон и право. Москва. 2002. 

12. Датий А.В. Судебная медицина и психиатрия. - Москва, Книги ЮНИТИ, 2002. 

13. Дмитриева А.С. Судебная психиатрия. Изд. Юрист. М 1998. 

14. Судебная психиатрия. Под редакцией Г.В.Морозова –  Москва. Юрисдическая 

литература, 2001.- 476.стр. 

15. Волков В.Н. Судебная психиатрия (курсс лекций), Юристь,1998. 60.-104;147.-172. 

стр. 

16. Судебная медицина под редакцией В.В. Томилина.. Учебник для вузов., M.,Инфра 

М-Норма,1997. VIII-X;XIV-XVII;XXV-XXVIII nodaļas. 
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17. Шмидт В.К. « Судебная медицина» Курсс лекций. Рига, Балтийский Русский 

институт, 1996.VI-VIII;XII-XIII nodaļas. 

18. Хэзлем, М. Т. Психиатрия. АСТ, Львов: Инициатива, 1998. 

 

 

Papildliteratūra: 

1. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth Edition, Washington, DC, 

American Psychiatric Association, 2000 

2. Cietušais krimāltiesisko zinātľu skatījumā, Jana Zīle, 2002, Latvijas Vēstnesis; 

3. Eglītis I., Andrēziľa R., Jaksons V., Kamjanovs I., Kozlovska G. Psihiatrija ārstiem 

nepsihiatriem. – R: Zvaigzne, 1995.  

4. Judins A. Nepilngadīgo ieslodzīto statuss.– Rīga, 2005, 132 lpp. 

5. Krastiľš U. Noziedzīgs nodarījums.- Rīga: 2000, 78.-81.lpp 

6. Krastiľš U., Liholaja V. Salīdzināmās krimināltiesības.- Rīga: 2001,88.-93.lpp 

7. Kristapsone S. Noziedzība Latvijā. - RaKa, 2003..  

8. Kriminoloģija.- Rīga, Nordik, 2004., 518.lpp. 

9. Latvijas psihiatru asociācija – Ţenēva: Pasaules Veselības organizācija. Garīgās veselības 

nodaļa, Rīga, 1992.  

10. LR Krimināllikums// LV Nr.199/200, 08.07.1998;  

11. LR Kriminālprocesa likums//LV Nr.74, 11.05.2005; 

12. Meikališa A., Strada K. ―Kriminālprocesuālo terminu skaidrojošā vārdnīca‖-R., 2004.  

13. Mincs P. Krimināltiesību kurss.- Rīga: 2005,78.-85.lpp 

14. Sočľeva Z., Čerkovska A. Policijas loma bērnu un pusaudţu toksimānijas prevencijā. R., 

LPA Raksti 8,1998. 151.- 167.lpp. 

15. Sočľeva Z., Juraševičs N. Klaiľojošo bērnu un pusaudţu suicidālās uzvedības izpausmes. 

R.,LPA Raksti 2,1995. 139. – 150. lpp. 

16. Sočľeva Z., Šmeļova N.. Psihologu loma tiesu ekspertīzē. R.,LPA Raksti 3,131. – 136.lpp. 

17. Šizofrēnija: informācija ģimenes locekļiem: rokasgrāmata garīgi slimo personu 

radiniekiem.  

18. Šokējošā psihiatrija. Rīga: Atvars – S, 2001.  

19. Гилинский Я. Девинтология: Cоциология преступности, наркотизма, проституции, и 

других «отношений», - СПб.: Изд. «Юридический центр Пресс», 2004.  

20. Карвасарский, Б. Д. Неврозы. Руководство для врачей. М.: «Медицина», 1990. 

21. Лебедев Б. А. Дунаевский В. В. Алкоголь и семья. – Л., Медицина, 1986. 

22. Лисицин Ю.П., Копыт Н. Я. Алкоголизм: Социально – гигиенические аспекты, 2-е 

изд. – М.: Медицина/ 1983.  

23. Тарвавский, Ю. Б. Срывы можно избежать: (неврозы, их лечение и профилактика). 

М.: «Медицина», 1990.  

24. Бухановский, А. О. и др. Общая психопатология: Пособие для врачей / Д.: Изд. ЛРНЦ 

«Феникс», 1998. 

25. Жариков Н. М. и др. Психиатрия. – М.: Медицина, 1984 (1989). 

26. Зейгарних Б.В. Патопсихология. Поу.ред. А. С. Спиваковской/ М.: Апрель. Пресс, 

Изд.: Эксмо – Пресс, 2000. 

27. Кирпиченко А. А. и др..Нервные и психические болезни ( с основами ухода за 

больными): Учеб. пособие/Мн.: Выш. шк.,1997.  

28. Личко, А. Е. Подростковая психиатрия. Ленинград. Медицина. 1985. 

29. Меш Э. Вольф Д. Детская патопсихология. Нарушения психики ребѐнка. 

Психологическая энциклопедия. 3-е изд.. С. – Петербург. Изд. Прайм – Еврознак. 

2003.  

30. Многоосевая классификация психических расстройств в детском и подростковом 

возрасте. Классификация психических и поведенческих расстройств у детей и 

подростков в соответствии с МКб – 10 М.: Смысл; СПБ.: Речь, 2003. 

31. Наем Д. Психология и психиатрия в США – М.: Прогресс. 1984.  

32. Спиваковская, А. С. Профилактика детских неврозов. М.: Изд. МГУ. 1988. 

33. Циркин С. Ю. (общая редакция) 2000. Cправочник по психологии и психиатрии 
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детского и подросткогово возраста – СПб.: Изд. «Питер» 

34. Хэзлем М. Т.. Психиатрия: Вводный курс/ Пер.с англ. – М.: ООО «Фирма» 

Издательство: АСТ, Львов: «Инициатива», 1998.  

35. Хелл Д. Ландшафт депрессии/ Пер. с нем. И. Я. Сапожниковой. – М.: Алетейа, 1999. 

36. Хелл Д. Фишер – Фельтен М.. Ландшафт Шизофрении/ Пер. с нем. И. Я. 

Сапожниковой. – М.: Алетейа, 1998. 

 

Periodika un citi informācijas avoti 

1. Medicīnas ţurnāls „Jums, kolēģi‖ 

2. Journal of Clinical Psychiatry 

3. Psychology, Public Policy, and Law. 

Citi:  

4. Psychological Trauma: Theory, Research, Practice and Policy. 

5. Behavioral Sleep Medicine. 

6. Clinical Psychologist. 

7. British Journal of Psychology - Clinical Psychology. 

8. Journal of Consulting and Clinical Psychology. 

9. Journal of Abnormal Psychology. 

10. Health Psychology. 

Interneta adreses:  

www.likumi.lv 

www.wpanet.org 

www.psihiatru-asociacija.lv 

www.tm.gov.lv/lv/ministrija/iestades/ekspertize 

www.vteb.gov.lv 

www.centrstaka.lv 

www.vtmec.gov.lv 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=185639 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=201720 

 

Piezīmes: 

Nav. 

 

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:  
 

Pirmā līmeľa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Civilā drošība un aizsardzība‖ 

nozares izvēles studiju kurss. 
 

 

Kursa nosaukums angļu valodā:   
 

Forensic medicine and judicial psychiatry 
 

 

Kursa anotācija angļu valodā: 

Enable students to acquire knowledge of forensic medicine and forensic psychiatry essence, the 

opportunities for crime detection and investigation. 

 

http://www.likumi.lv/
http://www.wpanet.org/
http://www.psihiatru-asociacija.lv/
http://www.tm.gov.lv/lv/ministrija/iestades/ekspertize
http://www.vteb.gov.lv/
http://www.centrstaka.lv/
http://www.vtmec.gov.lv/
http://www.likumi.lv/doc.php?id=185639
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Kursa nosaukums Brīvības atľemšanas soda izpilde 

Kursa kods JurZP016 

Zinātnes nozare Juridiskā zinātne 

Zinātnes apakšnozare  

Kredītpunkti 3 

ECTS kredītpunkti  4,5 

Kopējais auditoriju stundu skaits 

 

Lekciju stundu skaits 

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 

Laboratorijas darbu stundu skaits 

Kursa darbam atvēlēto stundu skaits 

24 

 

12 

12 

- 

- 

 

Kursa izstrādātājs (-i) 

Vitolds Zahars, DU SZF Tiesību katedra, Dr.iur., profesors 

 

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst) 

Nav nepieciešamas. 

 

Kursa anotācija:  

Kursa mērķis: sniegt studējošiem zināšanas par brīvības atľemšanas soda izpildes kārtību, iestādēm un 

nosacījumiem, ievērojot starptautiskajos dokumentos fiksētās ar brīvības atľemšanu notiesāto personu 

tiesības. Sniegt zināšanas par brīvības atľemšanas iestāţu darba organizāciju, un personāla pienākumiem 

brīvības atľemšanas soda izpildes nodrošināšanā. Akcentēt pozitīvo starptautisko un vēsturisko pieredzi 

un mūsdienu tendences brīvības atľemšanas soda izpildē. 

 

 

 Rezultāti: 

Zināšanas: spēj parādīt zināšanas izpratnes līmenī par brīvības atľemšanas soda izpildi. 

Prasmes: spēj, balstoties uz analītisku pieeju, veikt praktiskus uzdevumus attiecīgajā profesijā, parādīt prasmes, 

izpildīt drošības līdzekli - apcietinājums - un kriminālsodu - brīvības atľemšana - ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktos ieslodzīto personu tiesību un brīvību ierobeţojumus, sastādīt soda izpildes pasākumu plānu konkrētam 

ieslodzītajam, paredzot veikt pasākumus visā soda izciešanas laikā, apzināt un iesaistīt resursus soda izpildes 

pasākumu plāna īstenošanā, nodrošina reţīma ievērošanu cietumā, kontrolēt un pārbaudīt caurlaides reţīma 

ievērošanu, nodrošināt tādu pasākumu veikšanu, kuri novērš aizliegto priekšmetu un vielu nokļūšanu cietuma 

teritoriju, kontrolēt satikšanās norisi, ieslodzītajiem tiekoties ar apmeklētājiem, organizēt un kontrolēt ieslodzīto, 

telpu un teritorijas pārmeklēšanu. 

Kompetence: spēj formulēt, aprakstīt un analizēt praktiskas problēmas savā profesijā, atlasīt nepieciešamo 

informāciju un izmantot to skaidri definētu problēmu risināšanai. 

 

Kursa saturs: 
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LR Penitenciāro iestāţu struktūra un personāls. Penitenciāro darbinieku atlase, mācību sistēma un apgāde. 

Brīvības atľemšanas iestādēs ievietoto personu pieľemšanas kārtība un uzskaites dokumentu 

noformēšana. Apcietināto un notiesāto personīgo lietu kārtošana. Dokumentu par atbrīvošanu un sodu 

termiľa samazināšanu noformēšanas kārtība. Apcietināto un notiesāto etapēšana. Ieslodzīto iesniegto 

sūdzību, iesniegumu un vēstuļu pieľemšana un izskatīšanas kārtība. Notiesāto izvietošana brīvības 

atľemšanas iestādē. Soda izpildes pasākumu plāns. Kārtība, kādā ar brīvības atľemšanu notiesātajiem 

piemērojami pamudinājumi un uzliekami sodi. Resocializācijas pasākumi un notiesāto garīgā dzīve. Ar 

brīvības atľemšanu notiesāto personu iesaistīšana darbā. Notiesāto tiesību nodrošināšana. Notiesāto 

pārvietošana. Notiesāto sagatavošana atbrīvošanai. Notiesāto uzskaites dokumentu noformēšana nodaļās. 

Operatīvā stāvokļa īpatnības brīvības atľemšanas iestādē. Noziegumi brīvības atľemšanas iestādēs, to 

atklāšanas, novēršanas un profilakses pasākumi. Pasākumi aizliegto priekšmetu iekļūšanas novēršanā 

brīvības atľemšanas iestādēs. Priekšmetu, kas var būt izmantoti noziedzīgo nodarījumu izdarīšanai 

brīvības atľemšanas iestādēs uzskaite un glabāšanas noteikumi. Operatīvā darbība. Brīvības atľemšanas 

iestādes deţūrdaļas darbības organizācija. Brīvības atľemšanas iestāţu apsardzes un uzraudzības plāns. 

Cietuma priekšnieka deţurējošā palīga dienesta pienākumi. Deţūrmaiľas darba organizācija. Alkohola, 

narkotisko un psihotropo vielu ietekmes pārbaudes kārtība. Apsardzes un uzraudzības nodrošināšana 

sareţģītos operatīvā stāvokļa gadījumos. Notiesāto īslaicīga izbraukšana no brīvības atľemšanas iestādes. 

Ar brīvības atľemšanu notiesātas personas izpēte. Soda izpildes reţīma noteikšana cietumos.  

 

Kursa plāns: 

Kursa struktūra: lekcijas -  12 st., semināri -  12 st.. 

Lekciju temati:  

1. LR Penitenciāro iestāţu struktūra un personāls. Penitenciāro darbinieku atlase, mācību sistēma un 

apgāde.  

2. Brīvības atľemšanas iestādēs ievietoto personu pieľemšanas kārtība un uzskaites dokumentu 

noformēšana. Apcietināto un notiesāto personīgo lietu kārtošana. Dokumentu par atbrīvošanu un sodu 

termiľa samazināšanu noformēšanas kārtība.  

3. Apcietināto un notiesāto etapēšana.  

4. Ieslodzīto iesniegto sūdzību, iesniegumu un vēstuļu pieľemšana un izskatīšanas kārtība.  

5. Notiesāto izvietošana brīvības atľemšanas iestādē.  

6. Soda izpildes pasākumu plāns.  

7. Kārtība, kādā ar brīvības atľemšanu notiesātajiem piemērojami pamudinājumi un uzliekami sodi.  

8. Resocializācijas pasākumi un notiesāto garīgā dzīve. Ar brīvības atľemšanu notiesāto personu 

iesaistīšana darbā. Notiesāto tiesību nodrošināšana.  

9. Notiesāto pārvietošana. Notiesāto sagatavošana atbrīvošanai. Notiesāto uzskaites dokumentu 

noformēšana.  

10. Operatīvā stāvokļa īpatnības brīvības atľemšanas iestādē.  

11. Noziegumi brīvības atľemšanas iestādēs, to atklāšanas, novēršanas un profilakses pasākumi.  

12. Pasākumi aizliegto priekšmetu iekļūšanas novēršanā brīvības atľemšanas iestādēs. Priekšmetu, kas 

var būt izmantoti noziedzīgo nodarījumu izdarīšanai brīvības atľemšanas iestādēs uzskaite un 

glabāšanas noteikumi.  

Semināru temati: 

1. Operatīvā darbība ieslodzījumu vietā.  

2. Brīvības atľemšanas iestādes deţūrdaļas darbības organizācija.  

3. Brīvības atľemšanas iestāţu apsardzes un uzraudzības plāns.  

4. Cietuma priekšnieka deţurējošā palīga dienesta pienākumi.  

5. Deţūrmaiľas darba organizācija.  

6. Alkohola, narkotisko un psihotropo vielu ietekmes pārbaudes kārtība.  

7. Apsardzes un uzraudzības nodrošināšana sareţģītos operatīvā stāvokļa gadījumos.  

8. Notiesāto īslaicīga izbraukšana no brīvības atľemšanas iestādes.  

9. Brīvības atľemšanas iestādēs ievietoto personu pieľemšanas kārtība.  

10. Ar brīvības atľemšanu notiesātas personas izpēte.  

11. Soda izpildes reţīma noteikšana cietumos.  

12. Ar brīvības atľemšanu notiesātam personām tiesību nodrošināšana. Ar brīvības atľemšanu notiesāto 
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personu sagatavošana atbrīvošanai.  

Studējošo patstāvīgais darbs: 

Kursa ietvaros paredzēto zināšanu, prasmju un iemaľu apguve, gatavojoties semināriem un izpildot mājas 

darbu par pasniedzēja uzdoto tematu. 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 

Priekšnosacījumi pārbaudījuma kārtošanai: sekmīgi jāapgūst studiju kursa programma un jāizpilda 

visi praktiskie  uzdevumi. 

Sekmju kontroles (starpkontroles) forma: eksāmens 

 

Mācību pamatliteratūra: 

1. Latvijas sodu izpildes kodekss. 

2. Zahars V. Kriminālsodus un to izpildi vērtējot.– Rīga: Zvaigzne ABC, 2003, 74. lpp. 

3. Zahars V. Ar brīvības atľemšanu notiesāto personu klasifikācija Latvijas cietumu reformas 

kontekstā.– Rīga: LPA, 1997. 

4. Krūmiľš E. Ieskats soda izpildes teorijā un praksē, Rīga, LPA, 1992. 

5. Krūmiľš E. Soda izpilde Latvijas Republikā līdz 1940. gadam, Rīga, LPA, 1992. 

6. Zahars V. Notiesātie – tauta tautā. Kriminālsodu izpildes problēmas.– Rīga: Zvaigzne ABC, 

2005, 104 lpp. 

7. Zahars V. Starptautiskie tiesību akti kriminālsodu izpildē. Latvijas Policijas akadēmijas Raksti, 

2005, Nr.12. 

8. Kronberga I. Kāda ir probācijas dienesta nozīme kriminālsodu izpildes reformā. Jurista Vārds, 

2003, Nr. 36, 2. lpp. 

9. Konferences ―Ceļā uz probācijas dienestu Latvijā‖ materiāli .[b.i.] 2002, 64. lpp. 

10. Valsts Probācijas dienesta koncepcija 

11. Valsts probācijas dienesta likums 

12. Valsts probācijas dienesta pārvaldes nolikums 

13. Valsts probācijas dienesta konsultatīvās padomes nolikums 

14. Valsts probācijas dienesta klientu datu bāzē iekļaujamās informācijas apjoms, tās iekļaušanas  un 

izmantošanas kārtība 

15. Eiropas cietumu noteikumi, Eiropas Padomes Ministru komitejas 11.01.2006 rekomendācijas 

Rec (2006)2. 

16. Probācijas dienests Latvijā, Valsts probācijas dienesta izdevums, Rīga, 2004. 

17. Ministru kabineta noteikumu apkopojums brīvības atľemšanas iestādēs ievietotajām personām. – 

Rīga: Biznesa informācijas birojs, 2002. 

18. Ministru kabineta noteikumi Nr. 73 ―Brīvības atľemšanas iestāţu iekšējās kārtības noteikumi ―, 

Latvijas Vēstnesis, 27.02.2002., Nr. 32 

19. Ieslodzījuma vietu pārvaldes likums, Latvijas Vēstnesis, 19.11.2002., Nr. 168 

20. Койл Э. Подход к управлениютюрьмой с позиций прав человека, Пособие для 

тюремногоперсонала, - Лондон, Международный центр тюремных исследований, 2002. 

21. Койл Э. Управление тюрьмами в период изменений, - Лондон, Международный центр 

тюремных исследований. 

22. Права человека и пенитенциарные учреждений.  Учебное пособие по правам человека для 

персонала пенитенциарных учреждений, Женева, 2000. 

 

Papildliteratūra: 



 164 

1. Judins A. Nepilngadīgo ieslodzīto statuss.– Rīga, 2005, 132 lpp. 

2. Уголовно – исполнительное право: вопросы и ответы. Под редакцией 

В. Селиверстова. Москва, 2003, 191 стр. 

3. Roger J. Lauen Community managed corrections and other solutions to America‘s prison 

crisis. 1988 by the American Correctional Association. 145 p. 

4. Fox V. Introduction to corrections. New Jersey, PRENTICE-HALL, INC., 1977, 484 p. 

5. Brownlee I. Community Punishment, London and New York, Longman, 1998, 221 p. 

6. Bishop N. Non – custodial alternatives in Europe. Helsinki, Valtimo, 1988, 36. p. 

 

Periodika un citi informācijas avoti: 

 

 

Piezīmes: 

Patstāvīgā darba organizācija un uzdevumi: Jāizvēlas referāta temats. Jāveic nepieciešamās literatūras un 

normatīvo aktu atlase un analīze. Mērķtiecīgi izmantojot attiecīgo literatūru un normatīvos aktus jāizdala 

pārliecinoši secinājumi par izvēlēto tematu. Referāts jānoformē atbilstoši metodiskajiem norādījumiem un 

lietvedības noteikumiem. Jāsagatavojas referāta publiskai aizstāvēšanai. Patstāvīgā darba ietvaros jāiepazīstas ar 

studiju kursa docētāja uzdoto literatūru un jāsagatavojas diskusijai par izlasīto un jāizpilda kontroldarbus. 

 

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss: 

Pirmā līmeľa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Civilā drošība un aizsardzība‖ nozares 

izvēles studiju kurss.  

 

Kursa nosaukums angļu valodā: 

Custodial sentence execution 

 

Kursa anotācija angļu valodā: 

Course objective: to provide students with knowledge of a custodial sentence for the implementation of the 

institutions and conditions in accordance with international instruments with a fixed term of imprisonment of 

convicted persons. Provide knowledge of penitentiary labour organizations, and personnel responsibilities of 

custodial sentence enforcement. Accentuate the positive international and historical experience and 

contemporary trends in a custodial sentence. 
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Kursa nosaukums Penitenciārā psiholoģija 

Kursa kods PsihP049 

Zinātnes nozare Psiholoģija 

Zinātnes apakšnozare  

Kredītpunkti 3 

ECTS kredītpunkti  4,5 

Kopējais auditoriju stundu skaits 

 

Lekciju stundu skaits 

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 

Laboratorijas darbu stundu skaits 

Kursa darbam atvēlēto stundu skaits 

24 

 

12 

12 

- 

- 

 

Kursa izstrādātājs (-i) 

Valērijs Makarevičs, DU Izglītības un vadības fakultāte Ilgtspējīgas izglītības institūts, Dr.psyh., vadošais 

pētnieks 

 

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst) 

Nav nepieciešamas. 

 

Kursa anotācija: 

Kursa mērķis: Brīvības atľemšanas un probācijas iestāţu darbinieku vispusīga attīstība un to psiholoģiska 

gatavība kvalificēti pildīt pienākumus atbilstoši iegūtai kvalifikācijai. Iepazīstināt studentus ar modernās 

psiholoģijas teorētisko bāzi, parādīt psiholoģijas lomu un nozīmi kriminālsodu izpildes sistēmā. Palīdzēt 

studentiem iegūt zināšanas labvēlīga psiholoģiskā klimata nodrošināšanā penitenciārajās iestādēs. 

 

Rezultāti: 

Zināšanas: spēj parādīt zināšanas un izpratni par penitenciāro psiholoģiju. 

Prasmes: spēj parādīt prasmes, kas profesionālajām problēmām ļauj rast radošus  

risinājumus, pārrunāt un argumentēti apspriest praktiskus jautājumus un risinājumus attiecīgajā profesijā ar 

kolēģiem, klientiem un vadību, ar attiecīgu patstāvības pakāpi  

mācīties tālāk, pilnveidojot savas kompetences. Spēj izvērtēt un pilnveidot savu un citu cilvēku darbību, strādāt 

sadarbībā ar citiem. 

Kompetence: spēj formulēt, aprakstīt un analizēt praktiskas problēmas savā profesijā,  

atlasīt nepieciešamo informāciju un izmantot to skaidri definētu problēmu risināšanai. 

 

Kursa saturs: 

Psiholoģijas priekšmets, vēsture, pamatvirzieni. Personības un sociālās psiholoģijas pamatproblēmas. 

Penitenciārā psiholoģija. Notiesātā persona cietumā. Personības izziľas procesi un to īpatnības ieslodzīto 

personu psiholoģijā. Atmiľa un uzmanība, to loma ieslodzīto personu psiholoģijā. Cietumā ieslodzītā 

individuāli psiholoģiskās īpašības. Cietuma darbinieka rīcība. Emocijas, jūtas un griba cietuma darbinieka 

rīcībā. Saskarsme un tās loma cietuma darbinieku profesionālajā darbībā. Ieslodzīto klasifikācijas psiholoģiskie 

aspekti. Grupu psiholoģija, tās īpatnības ieslodzījuma vietās. Probācijas un brīvības atľemšanai alternatīvo sodu 

psiholoģiskās īpatnības. 
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Kursa plāns: 

Kursa struktūra: lekcijas -  12 st., semināri- 12 

Lekciju un semināru temati: 

1.Psiholoģijas priekšmets, vēsture, pamatvirzieni.  

2.Personības un sociālās psiholoģijas pamatproblēmas.  

3.Penitenciārā psiholoģija.  

4.Notiesātā persona cietumā.  

5. Personības izziľas procesi un to īpatnības ieslodzīto personu psiholoģijā.  

6. Atmiľa un uzmanība, to loma ieslodzīto personu psiholoģijā.  

7.Cietumā ieslodzītā individuāli psiholoģiskās īpašības. 

8. Cietuma darbinieka rīcība. Emocijas, jūtas un griba cietuma darbinieka rīcībā. 9.Saskarsme un tās loma 

cietuma darbinieku profesionālajā darbībā. 

10. Ieslodzīto klasifikācijas psiholoģiskie aspekti. 

11. Grupu psiholoģija, tās īpatnības ieslodzījuma vietās. 

12. Probācijas un brīvības atľemšanai alternatīvo sodu psiholoģiskās īpatnības. 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 

Studiju kursa apguves pārbaudes forma – eksāmens. 

 

Mācību pamatliteratūra: 

1. Buls A. Cietumā ieslodzīto notiesāto psiholoģiskās korekcijas iespējas.- Rēzekne, 2002. 

2. Koemetss E. u.c. Psiholoģijas un pedagoģijas pamati.- Rīga, 1984. 

3. Omārova S. Cilvēks dzīvo grupā (sociālā psiholoģija).- Rīga, 1996. 

4. Vorobjovs A. Psiholoģijas vēsture.- Rīga, 1998. 

5. Vorobjovs A. Psiholoģijas pamati.- Rīga, 1996. 

6. Glotočkins A., Piroţkovs V. Penitenciārā psiholoģija.- Maskava, 1974. (krievu val.). 

7. Psychology in prisons/ ed.by Graharn Towl.Malden, Massachusetts [etc]: BPS    Blackwell, 2003, 193 p. 

Papildliteratūra: 

Periodika un citi informācijas avoti: 

 

 

Piezīmes: 

Nav. 

 

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss: 

Pirmā līmeľa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Civilā drošība un aizsardzība‖ nozares 

izvēles studiju kurss. 

 

Kursa nosaukums angļu valodā: 

Prison psychology 

 

Kursa anotācija angļu valodā: 

 
Course objective: Prison and probation staff of the institutions a comprehensive development and psychological 

maturity qualified to perform his duties in accordance with national qualifications. To acquaint students with the 
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theoretical framework of modern psychology, psychology to show the role and importance of criminal 

enforcement system. Help students acquire knowledge of a favorable psychological climate in ensuring 

penitenciārajās institutions. 
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2.2.4. Organizāciju drošības virziens: 

 

Kursa nosaukums Apdrošināšanas riski 

Kursa kods JurZP011 

Zinātnes nozare Juridiskā zinātne 

Zinātnes apakšnozare  

Kredītpunkti 1 

ECTS kredītpunkti  1,5 

Kopējais auditoriju stundu skaits 

 

Lekciju stundu skaits 

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 

Laboratorijas darbu stundu skaits 

Kursa darbam atvēlēto stundu skaits 

8 

 

8 

- 

- 

- 

 

Kursa izstrādātājs (-i) 

Viesturs Stūrainis, DU SZF Socioloģijas katedra, Mg.oec, lektors 

 

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst) 

Nav nepieciešamas. 

 

Kursa anotācija: 

Kursa mērķis: Dot iespēju studējošiem saprast apdrošināšanas tiesību institūta pamatus, tā tiesiskās darbības 

metodes, pamatus un funkcijas, padziļināti izpētīt apdrošināšanas riskus un to klasifikāciju atkarībā no konkrēta 

apdrošināšanas veida. Sagatavot patstāvīgam darbam ar normatīvajiem aktiem un tiesību normu piemērošana 

atbilstoši piedāvātai situācijai.  

 

Rezultāti: 

Zināšanas: spēj parādīt zināšanas un izpratni par apdrošināšanas risku faktoriem. 

Prasmes: spēj, parādīt prasmes, kas profesionālajām problēmām ļauj rast radošus risinājumus. 

Kompetence: spēj formulēt, aprakstīt un analizēt praktiskas problēmas, atlasīt nepieciešamo informāciju un 

izmantot to skaidri definētu problēmu risināšanai. 

 

Kursa saturs: 

Apdrošināšanas izcelšanās un attīstība, īss vēsturisks apraksts. Apdrošināšanas saturs un apdrošināšanas 

nepieciešamība tirgus ekonomikas apstākļos. Apdrošināšanas tiesiskie pamati. Apdrošināšanas līgums un tā 

sastāvdaļas. Apdrošināšanas riski un to klasifikācija atkarībā no apdrošināšanas veida. Apdrošināšanas riska 

izvērtēšana iestājoties apdrošināšanas gadījumam. Prevencijas pasākumi apdrošināšanas riska iestāšanās 

samazināšanai.   
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Kursa plāns: 

Kursa struktūra: lekcijas -  8 st. 

Lekciju temati: 

1.Apdrošināšanas izcelšanās un attīstība, īss vēsturisks apraksts. 

2. Apdrošināšanas saturs.  

3. Apdrošināšanas nepieciešamība tirgus ekonomikas apstākļos.  

4.Apdrošināšanas tiesiskie pamati.  

5.Apdrošināšanas līgums un tā sastāvdaļas.  

6.Apdrošināšanas riski un to klasifikācija atkarībā no apdrošināšanas veida. 7.Apdrošināšanas riska izvērtēšana 

iestājoties apdrošināšanas gadījumam.  

8.Prevencijas pasākumi apdrošināšanas riska iestāšanās samazināšanai.   

 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 

Priekšnosacījumi pārbaudījuma kārtošanai: Piedalīšanās nodarbībās, praktisko uzdevumu izpilde. 

Studiju kursa apguves pārbaudes forma – diferencētā ieskaite. 

 

 

Mācību pamatliteratūra: 

1. Civillikums 

2. Likums ‗‘Par apdrošināšanas līgumu‘‘ 

3. Likums ‘’Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās 

apdrošināšanas likums’’ 

4. Likums ‗‘Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likums‘‘ 

5. Likums ‗‘Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku darbības likums‘‘ 

Papildliteratūra: 

Jeļena Tihomirova „Apdrošināšanas pamati‖, RA Izdevniecība, 2004, Rēzekne 

 

Periodika un citi informācijas avoti: 

 

 

Piezīmes: 

Nav. 

 

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss: 

Pirmā līmeľa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Civilā drošība un aizsardzība‖ nozares 

izvēles studiju kurss. 

 

Kursa nosaukums angļu valodā: 

Insurance risks 

 

Kursa anotācija angļu valodā: 

Course objective: To enable students to understand the basics of insurance law institute, the legal methods of 

operation, the foundations and functions, in-depth study of insurance risks and their classification depending on 

the specific type of insurance. Preparing graduates to work with the laws and law enforcement in accordance 
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with this proposed situation. 

 

Kursa nosaukums Apsardzes taktika 

Kursa kods JurZP014 

Zinātnes nozare Juridiskā zinātne 

Zinātnes apakšnozare  

Kredītpunkti 1 

ECTS kredītpunkti  1,5 

Kopējais auditoriju stundu skaits 

 

Lekciju stundu skaits 

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 

Laboratorijas darbu stundu skaits 

Kursa darbam atvēlēto stundu skaits 

8 

 

8 

- 

- 

- 

 

Kursa izstrādātājs (-i) 

Leonīds Makans, Mg.jur. 

 

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst) 

Jāapgūst studiju kursi „Drošības teorija un organizāciju drošības pamati‖ un „Apsardzes un detektīvdarbības 

tiesības‖. 

 

Kursa anotācija:  

Kursa mērķis: sniegt zināšanas par apsardzes taktiskās situācijas jēdzienu un veidiem, situācijas elementiem, 

taktisko lēmumu pieľemšanas un realizācijas plānošanas metodiku noteiktās situācijās, kā arī operatīvo risku, 

pieľemot lēmumus. 

Kursa uzdevumi: dot studentiem iespēju apgūt zināšanas par taktikas pamatkategorijām – taktisko situāciju, tās 

veidiem un elementiem, situācijas izvērtēšanas paľēmieniem, taktisko lēmumu pieľemšanu, realizāciju, plānoto 

rezultātu prognozēšanu un pasākumu plānošanu noteiktās apsardzes darbības situācijās; saistīt teorētiskās 

zināšanas par apsardzes taktiku ar praksi konkrētā organizācijā (studenta darba, mācību, dzīves vietā u.c.); veidot 

prasmi izvērtēt taktisko situāciju, prognozēt tās attīstību un riskus, pieľemt taktiskus lēmumus; veidot prasmi 

plānot pieľemto lēmumu realizāciju. 

 

Rezultāti: 

Zināšanas: spēj parādīt zināšanas un izpratni par taktiskās situācijas veidiem, to izvērtēšanas paľēmieniem, 

taktisko lēmumu pieľemšanas kārtību un to realizācijas plānošanas pamatiem. 

Prasmes: spēj, balstoties uz analītisku pieeju, veikt praktiskus uzdevumus attiecīgajā profesijā, parādīt prasmes 

lietot taktiskās situācijas izvērtēšanas paľēmienus, prognozēt situācijas attīstību, plānot pieľemtā lēmuma 

paredzētos pasākumus, ievērojot operatīvā riska iespējas, veidots viedoklis par sociālo atbildību par organizāciju 

un atsevišķu cilvēku drošību īstenojot taktiskus lēmumus, viedoklis par godīgumu attiecībās ar citiem. 

Kompetence: spēj formulēt, aprakstīt un analizēt praktiskas problēmas savā profesijā, atlasīt nepieciešamo 

informāciju un izmantot to skaidri definētu problēmu risināšanai. 

 

Kursa saturs: 

Ievads. Kursa uzdevumi, saturs un nozīme. Taktiskās situācijas jēdziens, elementi, klasifikācija. Taktiskās 

situācijas izvērtēšanas paľēmieni. Taktisko lēmumu pieľemšana, realizācija. Plānoto rezultātu prognozēšana. 
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Pasākumu plānošana noteiktās apsardzes darbības situācijās. Operatīvais risks. Objektu apsardzē bieţāk 

sastopamās apdraudējuma situācijas un apsardzes darbinieka rīcība. 

 

Kursa plāns: 

Kursa struktūra: lekcijas -  8 st. 

Lekciju temati: 

1. Ievads. Kursa uzdevumi, saturs un nozīme. 

2. Taktiskās situācijas jēdziens, elementi, klasifikācija. 

3. Taktiskās situācijas izvērtēšanas paľēmieni. 

4. Taktisko lēmumu pieľemšana, realizācija. 

5. Plānoto rezultātu prognozēšana. 

6. Pasākumu plānošana noteiktās apsardzes darbības situācijās. 

7. Operatīvais risks. 

8. Objektu apsardzē bieţāk sastopamās apdraudējuma situācijas un apsardzes darbinieka rīcība. 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 

Patstāvīgā darba organizācija un uzdevumi: izstudēt studiju kursa programmā norādīto literatūru; patstāvīgi 

izstrādāt un prezentēt seminārā apsardzes darbinieka uzvedības modeli un pasākumu plānu bieţāk sastopamo 

drošības apdraudējumu gadījumiem savā darba, dzīves, mācību vai citās vietās.  

Priekšnosacījumi pārbaudījumu kārtošanai: apsardzes darbinieka uzvedības modeļa un pasākumu plāna sekmīga 

prezentācija seminārā.  

Studiju kursa apguves pārbaudes forma – diferencētā ieskaite. 

 

Mācību pamatliteratūra: 

 

Apsardzes darbības likums" ("LV", 83 (3451), 30.05.2006.) ar grozījumiem: 24.04.2008. likums ("LV", 73 

(3857), 13.05.2008.)  

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss" (Ziľotājs, 51, 20.12.1984.) [spēkā ar 01.07.1985.] 

Krimināllikums" ("LV", 199/200 (1260/1261), 08.07.1998.) ar grozījumiem līdz 27.11.2008 

Likums „Par sapulcēm, gājieniem un piketiem" ("LV", 31/32 (746/747), 30.01.1997.) 

Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likums. ("LV", 104 (3262), 06.07.2005.) 

Civilās aizsardzības likums. ("LV", 171 (3539), 26.10.2006.) 

Papildliteratūra: 

 

1. Uzľēmumu drošība. Biznesa augstskola Turība SIA, Rīgā, 2006., 51.- 75. Lpp. 

2. Zinātniski praktiskā konference „Sapulču, gājienu, piketu brīvību valsts aizsardzības tiesiskais 

regulējums un tā piemērošanas problēmas Latvijā‖.//Administratīvā un kriminālā justīcija. 2007., 

Nr. 4(41), 6 – 66.lpp. 

 

Periodika un citi informācijas avoti: 

Ţurnāli par drošības, apsardzes un detektīvdarbības tematiku. 

 

Piezīmes: 

Nav. 

 

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss: 

http://www.likumi.lv/doc.php?mode=DOC&id=175165
http://www.likumi.lv/doc.php?mode=DOC&id=175165
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Pirmā līmeľa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Civilā drošība un aizsardzība‖ nozares 

izvēles studiju kurss. 

 

Kursa nosaukums angļu valodā: 

Security tactics 

 

Kursa anotācija angļu valodā: 

The objective of course is to provide knowledge of the tactical concept, content, elements of the tactical situation 

and its evaluation techniques. Course also gives understanding about the behavior patterns in the most typical 

situations of security activities.  
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Kursa nosaukums Civiltiesības. Lietu tiesības 

Kursa kods JurZP018 

Zinātnes nozare Juridiskā zinātne 

Zinātnes apakšnozare Civiltiesības 

Kredītpunkti 3 

ECTS kredītpunkti  4,5 

Kopējais auditoriju stundu skaits 

 

Lekciju stundu skaits 

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 

Laboratorijas darbu stundu skaits 

Kursa darbam atvēlēto stundu skaits 

24 

 

12 

12 

- 

- 

 

Kursa izstrādātājs (-i) 

Jānis Radionovs, DU SZF Tiesību katedra, Dr.iur., docents 

 

 

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst) 

Nav nepieciešamas. 

 

Kursa anotācija: 

Kursa mērķis: Sniegt zināšanas un prast tās piemērot praksē par lietu tiesībām un ar tām saistītiem 

jautājumiem. Iepazīstināt ar lietu tiesību vispārīgiem jēdzieniem, īpašuma iegūšanas veidiem, īpašuma tiesību 

izbeigšanos un aprobeţojumiem, servitūtu un reālnastas jēdzieniem, īpašuma prasību u.c. jautājumiem. 

 

Rezultāti: 

Zināšanas: spēj parādīt zināšanas un izpratni par lietu tiesībām. 

Prasmes: spēj, balstoties uz analītisku pieeju, veikt praktiskus uzdevumus lietu tiesībās. 

Kompetence: spēj formulēt, aprakstīt un analizēt praktiskas problēmas lietu tiesībās, atlasīt nepieciešamo 

informāciju un izmantot to skaidri definētu problēmu risināšanai. 

 

Kursa saturs: 

Lietu tiesību jēdziens un iedalījums. Valdījuma jēdziens un valdījuma veidi. Valdījuma iegūšana un 

izbeigšanās. Īpašuma jēdziens, būtība, raksturs. Īpašuma iegūšanas veidi. Īpašuma tiesību izbeigšanās. Īpašuma 

prasība. Īpašuma tiesību aprobeţojumi. Servitūtu jēdziens un klasifikācija. Reālnastas. Ķīlas jēdziens un veidi. 

Izpirkuma tiesības jēdziens, nodibināšana un izlietošana. Nekustamā īpašuma reģistrācija Zemesgrāmatā. 

 

Kursa plāns: 

Kursa struktūra: lekcijas – 12 st., semināri -  12 st. 

1.Lietu tiesību jēdziens un iedalījums.  

2.Valdījuma jēdziens un valdījuma veidi.  

3.Valdījuma iegūšana un izbeigšanās.  

4.Īpašuma jēdziens, būtība, raksturs.  

5.Īpašuma iegūšanas veidi.  

6.Īpašuma tiesību izbeigšanās.  

7.Īpašuma prasība.  
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8.Īpašuma tiesību aprobeţojumi.  

9.Servitūtu jēdziens un klasifikācija.  

10.Reālnastas.  

11.Ķīlas jēdziens un veidi.  

12.Izpirkuma tiesības jēdziens, nodibināšana un izlietošana. Nekustamā īpašuma reģistrācija Zemesgrāmatā. 

 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 

Priekšnosacījumi pārbaudījuma kārtošanai: sekmīgi jāapgūst studiju kursa programma, jāuzraksta 

kontroldarbi. 

Sekmju kontroles (starpkontroles) forma (-s): rakstisks eksāmens. 

 

 

Mācību pamatliteratūra: 

1. Birziľa L. ―Romiešu tiesības‖, R., 1997.g. 

2. Rozenfelds J. ―Lietu tiesības‖, R., 1994.g. 

3. Višľakova G., Balodis K. ―Civillikuma komentāri. Lietas. Valdījums. Tiesības uz svešu lietu‖, R., 

1998.g. 

4. Sinaiskis V. ―Latvijas civiltiesību apskats. Lietu tiesības. Saistību tiesības‖, R., 1995.g. 

5. Grūtups A. ―Tiesu prakse un komentāri‖, R., 1994.g. 

6. Grūtups A. ―Latvijas Republikas Civillikuma komentāri. Īpašums‖, R., 1996.g. 

7. Bergmanis J. ―Zaudēta valdījuma atjaunošana‖, R., 1940.g. 

8. Rozenfelds J. ―Ķīlas tiesība‖. R., 2000.g.  

9. Rozenfelds J. ―Lietu tiesības‖. R., 2000.g. 

 

Papildliteratūra: 

Periodika un citi informācijas avoti: 

 

 

Piezīmes: 

Nav. 

 

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss: 

Pirmā līmeľa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Civilā drošība un aizsardzība‖ nozares 

izvēles studiju kurss. 

 

Kursa nosaukums angļu valodā: 

Civil law. Case law. 

 

Kursa anotācija angļu valodā: 

Course objective: To provide knowledge and know how to apply them in practice, the case law and related 

matters. Present the case to the general concepts, ways of acquiring property, property rights and ending 

restrictions, easements and reālnastas concepts, property requirements, etc. issues. 
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Kursa nosaukums Materiālo vērtību pavadīšana un stacionāro objektu 

apsardze 

Kursa kods TiesP011 

Zinātnes nozare Juridiskā zinātne 

Zinātnes apakšnozare Policijas tiesības 

Kredītpunkti 3 

ECTS kredītpunkti  4,5 

Kopējais auditoriju stundu skaits 

 

Lekciju stundu skaits 

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 

Laboratorijas darbu stundu skaits 

Kursa darbam atvēlēto stundu skaits 

24 

 

12 

12 

- 

- 

 

Kursa izstrādātājs (-i) 

Leonīds Makans, Mg.jur. 

 

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst) 

Jāapgūst studiju kursi „Drošības teorija un organizāciju drošības pamati‖ , „Apsardzes un detektīvdarbības 

tiesības‖ un „Apsardzes taktika‖. 

 

Kursa anotācija:  

Kursa mērķis: Veidot studentiem priekšstatu par to, kas ir starptautiskie un iekšzemes pārvadājumi, to 

organizēšanas vispārīgie principi. 

Kursa uzdevumi: apgūt kravu pavadīšanas un stacionāro objektu drošības nodrošināšanas taktikas teorētiskos 

pamatus; prast novērtēt kravas un objekta apdraudējuma faktorus un rīkoties atbilstoši situācijai. 

 

 Rezultāti: 

Zināšanas: spēj parādīt zināšanas un izpratni par Latvijas un Eiropas Savienības ar kravu pavadīšanas un 

stacionāro objektu drošības nodrošināšanu saistīto tiesību sistēmu pamatus, prot izmantot Eiropas Savienības 

tiesību avotus. Zina tiesību normu piemērošanas teorētiskos pamatus. 

Prasmes: spēj, balstoties uz analītisku pieeju, veikt praktiskus uzdevumus attiecīgajā profesijā, parādīt prasmes 

izvērtēt lietas faktiskos apstākļus, izvēlēties un izvērtēt lietas juridiskos apstākļus. 

Kompetence: spēj formulēt, aprakstīt un analizēt situāciju un pieľemt lēmumu, patstāvīgi veikt nepieciešamās 

darbības kravu pavadīšanas un stacionāro objektu drošības nodrošināšanas procesā. 

 Spēj izvēlēties situācijai atbilstošus tehniskos līdzekļus un taktiskos paľēmienus noteikto pienākumu izpildei.  

 

Kursa plāns: 
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Kursa struktūra: lekcijas -  12 st., semināri -  12 st. 

Lekciju temati: 

1. Materiālo vērtību pavadīšanas veidi un pamatprincipi. 

2. Sadarbības veidošana ar kravas īpašniekiem un klientiem, darba kārtība. 

3. Apsardzes komandas, autovadītāju un transporta komplektēšana. 

4. Apsardzes komandas instruktāţa.  

5. Maršrutu plānošana un grafiku sastādīšana. 

6. Kravas pārľemšana apsardzē. 

7. Apsardzes komandas darbs maršrutā. 

8. Kravu pavadīšana ar vilcienu un lidmašīnu – īpatnības. 

9. Stacionāro objektu jēdziens, veidi un to raksturojums. 

10. Stacionāro objektu apsardzes organizācija. 

11. Objektu pieľemšana apsardzei. 

12. Stacionāro objektu riski un apdraudējumi. 

Semināru temati: 

1. Drošības sistēmu nozīme un to izmantošanas iespējas. 

2. Stacionāro objektu teritorijā esošo materiālo vērtību saglabāšanas un zaudējumu novēršanas tehniskās 

metodes. 

3. Personāla atlase, tās nozīme īstenojot daţādu objektu apsardzi. 

4. Apsardzes darbinieka rīcība pēc zvana saľemšanas par sprādzienbīstamu priekšmetu, pasākumi, kas 

jāveic līdz ierodas attiecīgo dienestu darbinieki. 

5. Rīcība, ja apsargājamā teritorijā notikusi nesankcionēta iekļūšana. 

6. Stacionāro objektu drošības nodrošināšana pret personāla (darbinieku) prettiesisku rīcību. 

7. Sprādzienbīstami priekšmeti: to meklēšana, atrašana un saglabāšana. 

8. Materiālo vērtību pavadīšanas un stacionāro objektu apsardzes vadīšana. 

9. Kravas un objekta apdraudējuma risku analīze. 

10. Izstāţu, apsardzes īpatnības. 

11. Veikalu, tirdzniecības vietu apsardzes īpatnības. 

12. Benzīntanku apsardzes īpatnības. 

 

 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 

Patstāvīgā darba organizācija un uzdevumi: Apgūst norādīto literatūru. Iesniedz referātu 10- 12 lpp. apjomā un 

sagatavo PPT prezentāciju par kursā iekļautajiem tematiem, izpilda divus praktiskos darbus. 

 Priekšnosacījumi pārbaudījuma kārtošanai: Jāiegūst pozitīva atzīme robeţkontrolēs, referātā un praktiskajos 

darbos. 

 Sekmju kontroles forma: Mutvārdu eksāmens, kurš ietver 2 teorētiskos jautājumus.  

 

 

Mācību pamatliteratūra: 
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13.12.2007. likums ("LV", 206 (3782), 

22.12.2007.) [spēkā ar 01.01.2008.] 

2. Dzelzceļa pārvadājumu likums, pieľemts 21.12.2000   Spēkā no 19.01.2001 Statuss: Spēkā esošs 

Publicēts: Vēstnesis, 05.01.2001, nr. 3 

3. Ministru kabineta noteikumi Nr. 226 "Noteikumi par bīstamo kravu pārvadāšanu pa dzelzceļu" (2003. gada 

29. aprīlis) 

4. Ministru kabineta noteikumi Nr. 853 "Dzelzceļa pārvadājumu drošības sertifikātu izsniegšanas, apturēšanas un 

anulēšanas kārtība" (2004. gada 12. oktobris) 

5. MK noteikumi Nr.715 „Autopārvadājumu kontroles kārtība‖ (2005.gada 20.septembrī) 

6. Likums par Policiju// Latvijas Republikas likums. Pieľemts Latvijas Augstākā Padomē 04.06.1991.; stājies 

spēkā 04.06.1991.; ar grozījumiem, kas pieľemti līdz  12.06.2008//  ZIĽOTĀJS 15.08.1991 Nr. 31 

7. Administratīvā procesa likums. / Latvijas Republikas likums. Pieľemts Latvijas Republikas Saeimā 

10.06.1998.; stājies spēkā 01.09.1998.; ar grozījumiem, kas pieľemti līdz ar 24.11.2005. // Latvijas Vēstnesis, 

30.06.1998., Nr.188/189. 

8. Kriminālprocesa likums „LV‖, 74(3232), 11.05.2005. ar grozījumiem līdz 01.01.2009. 

9. "Apsardzes darbības likums" ("LV", 83 (3451), 30.05.2006.) [spēkā ar 13.06.2006.] ar grozījumiem: 

13.05.2008.) [spēkā ar 01.07.2008.] 

10. 11.11.2008. MK noteikumi Nr.930 "Apsardzes darbības licencēšanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 178 

(3962), 14.11.2008.) 

 

Papildliteratūra: 

 

1.Uzľēmumu drošība. Biznesa augstskola Turība SIA, Rīga, 2006. 

2. Тактика охраны различных объектов: В.Черняев – М.: ЭКА, 2007. 

3. Охрана торговых предприятий: С.Кашурников – М.: ЭКА, 2007. 

4. Прасолов В.И., Солянов В.М., Черняев В.В. Настольная книга частного охранника: Учеб. пособие. — 

М.: ОРГ информ, 2005. 

5. Кашурников С.Н., Прасолов В.И. Организация охраны стационарных объектов. — М.: ОРГ информ, 

2005 

6. Солянов В.М., Черняев В.В. Охрана строительных объектов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: ОРГ 

информ, 2002. 

7. Азбука для охранника. Справочное пособие. Колл. авторов. – М. : Школа охраны―Баярд‖, 2005 

8. В. Ф. Бершадский, Н. И. Дудко Безопасность движения автомобиля. – M. 2002 

9. Магауенов Р.Г. Сиcтемы охранной сигнализации, Уч.пособие, М.: 2004 

10. Литвиненко В. Методика приема объекта под охрану. Изд.второе, М.:Арсин, 2005 

11. Проблемы безопасности объектов М. Академия ГПС МЧС России, 2007 

13. В.Литвиненко Охрана, сопровождение грузов, денежных средств и ценных бумаг. Изд.второе М.: 

Арсин, 2005 

14. В.Абрамов Сопровождение грузов, Изд.второе, М.: Арсин, 2005 

15. Журнал "Мир безопасности" № 2 (183) февраль 2009 

16. Н.Г. Краюшенко Сопровождение грузов. Технологии и организация М.: Школа охраны "Баярд", 2004 

17. Служба инкассации коммерческого банка Коллектив авторов, Прасолов В.И., Черняев В.В. М: 

ЭКА,2007 

18. А.Драга Охрана грузов, Изд.второе, М.: Арсин, 2005 

19. Азбука для охранника. Справочное пособие коллектив авторов М.: Школа охраны Баярд, 2008 

Periodika un citi informācijas avoti: 

Ţurnāli par drošības, apsardzes un detektīvdarbības tematiku. 

 

Piezīmes: 

Nav. 

 

http://www.likumi.lv/doc.php?mode=DOC&id=168464
http://www.likumi.lv/doc.php?mode=DOC&id=168464
http://www.atd.lv/lat/normativieakti/ministrukabinetanoteikumi/?doc=648
http://www.likumi.lv/doc.php?mode=DOC&id=175165
http://www.likumi.lv/doc.php?id=183791&from=off
http://www.vestnesis.lv/index.php?laidiens_id=6966
http://www.vestnesis.lv/index.php?laidiens_id=6966
http://www.ozon.ru/context/detail/id/1293680/?agb77#persons
http://school.bayardcorp.ru/books/189.html
http://school.bayardcorp.ru/books/74.html
http://school.bayardcorp.ru/books/210.html
http://school.bayardcorp.ru/people/18.html
http://school.bayardcorp.ru/people/19.html
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Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss: 

Pirmā līmeľa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Civilā drošība un aizsardzība‖ nozares 

izvēles studiju kurss. 

 

Kursa nosaukums angļu valodā: 

Accompanying of material values and guarding of stationary objects 

 

Kursa anotācija angļu valodā: 

The course objective is to provide knowledge about international and domestic transport concepts, general 

principles for it enactment, acquire theoretical fundamentals of tactics of accompanying of material values and 

guarding of stationary objects, ability to assess the load and the object of risk factors and to act according to the 

situation. 
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2.3. Konkrētās profesijas studiju kursi: 

2.3.1. Policijas darba virziens: 

 

Kursa nosaukums Personāla vadība un dienesta gaitas reglamentējošie 

tiesību akti 

Kursa kods TiesP019 

Zinātnes nozare Juridiskā zinātne 

Zinātnes apakšnozare Policijas tiesības 

Kredītpunkti 1 

ECTS kredītpunkti  1,5 

Kopējais auditoriju stundu skaits 

 

Lekciju stundu skaits 

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 

Laboratorijas darbu stundu skaits 

Kursa darbam atvēlēto stundu skaits 

8 

 

8 

- 

- 

- 

 

Kursa izstrādātājs (-i) 

Aleksandrs Matvejevs, DU SZF Tiesību katedra, Dr.iur., docents 

 

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst) 

Nav nepieciešamas. 

 

 

 Rezultāti: 

Zināšanas: spēj parādīt zināšanas un izpratni par personāla vadību un dienesta gaitas reglamentējošie tiesību 

aktiem. 

Prasmes: spēj, veikt praktiskus uzdevumus personālvadības jomā. 

Kompetence: Spēj formulēt, aprakstīt un analizēt praktiskas problēmas savā profesijā, atlasīt nepieciešamo 

informāciju un izmantot to skaidri definētu problēmu risināšanai, piedalīties attiecīgās profesionālās jomas 

attīstībā, parādīt, ka izprot attiecīgās profesijas vietu plašākā sociālā kontekstā. 

 

 

Kursa saturs: 

 Ievads. Dienesta gaitas vispārīgie noteikumi. Pieľemšana dienestā un iecelšana amatā. Pārcelšana citā amatā, 

atrašanās dienestā, neieľemot noteiktu amatu, un atstādināšana no amata pienākumu izpildes. Amata apraksts, 

atbilstības novērtēšana un komandējumi. Speciālās dienesta pakāpes. Apbalvojumi. Dienesta pienākumu 

izpildes laika organizācija. Darba samaksa un atvaļinājumi. Sociālās garantijas. Formas tērps un dienesta 

apliecība. Dienesta attiecību izbeigšanās. Disciplināratbildība. 

 

 

Kursa plāns: 

Kursa anotācija:  

Kursa mērķis ir sagatavot studējošos personālvadības uzdevumu veikšanai struktūrvienībā. 
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Kursa struktūra: lekcijas -  8 st. 

Lekciju temati: 

1. Ievads 

2. Dienesta gaitas vispārīgie noteikumi. Pieľemšana dienestā un iecelšana amatā. 

3. Pārcelšana citā amatā, atrašanās dienestā, neieľemot noteiktu amatu, un atstādināšana no amata pienākumu 

izpildes. Dienesta attiecību izbeigšanās. 

4.  Amata apraksts, atbilstības novērtēšana un komandējumi. 

5. Speciālās dienesta pakāpes. Formas tērps un dienesta apliecība. 

6. Apbalvojumi. Disciplināratbildība. 

7. Dienesta pienākumu izpildes laika organizācija.  

8. Darba samaksa un atvaļinājumi. Sociālās garantijas. 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 

Jāapgūst studiju kursa teorētiskā daļa un jāuzraksta referāts (apjoms 10-12 lpp.) patstāvīgā darba ietvaros. 

Studiju kursa apguves pārbaudes forma – diferencētā ieskaite 

 

 

Mācību pamatliteratūra: 

 

1. Latvijas Republikas Satversme 

2. Administratīvā procesa likums 

3. Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāţu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar 

speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likums 

4. Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāţu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar 

speciālajām dienesta pakāpēm disciplināratbildības likums 

5. Likums „Par policiju‖ 

6. Likums „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā‖ 

7. Valsts pārvaldes iekārtas likums  

8. Bokums Z., Forands I. Personālvadības rokasgrāmata, R.: Kamene, 2000. -140 lpp 

9. Briede J., Ļubļina A., Groduma M., Menģele L. Administratīvā procesa vispārīgie noteikumi 

un administratīvais process iestādē, R.: Tiesu namu aģentūra, 2003. -79lpp 

10. Briede J. Administratīvais akts, R.: Latvijas Vēstnesis, 2003. -176 lpp 

11. Forands I. Vadītājs un vadīšana, R.: Kamene, 1999. -176 lpp 

12. Matvejevs A. Dienesta pārbaudes veikšanas kārtība Valsts policijā, R.: LPA, 2004 -20 lpp 

13. Gratone L. Cilvēkresursu stratēģija, R.: Jumava, 2004. -284 lpp 

14. Ukolovs V., Mass A., Bistrjakovs I. Vadības teorija, R.: Jumava, 2006. -246 lpp 

15. Vorončuka I. Personāla vadība, R.: Latvijas Universitāte, 2003. -318 lpp  

Papildliteratūra: 

 

Interneta adreses:  

www.likumi.lv 

www.iem.gov.lv 

 

Periodika un citi informācijas avoti 

 

 

Piezīmes: 

Patstāvīgā darba organizācija un uzdevumi: Jāizvēlas referāta temats. Jāveic nepieciešamās literatūras un 

normatīvo aktu atlase un analīze. Mērķtiecīgi izmantojot attiecīgo literatūru un normatīvos aktus jāizdala 

pārliecinoši secinājumi par izvēlēto tematu. Referāts jānoformē atbilstoši metodiskajiem norādījumiem un 

http://www.likumi.lv/
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lietvedības noteikumiem.  

 

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss: 

Pirmā līmeľa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Civilā drošība un aizsardzība‖ konkrētās 

profesijas studiju kurss. 

 

Kursa nosaukums angļu valodā: 

Personnel management and law on career course 

 

Kursa anotācija angļu valodā: 

The course aims to prepare students for tasks of personnel management at the department. 
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Kursa nosaukums Policijas speciālā taktika 

Kursa kods JurZP032 

Zinātnes nozare Juridiskā zinātne 

Zinātnes apakšnozare Policijas tiesības 

Kredītpunkti 1 

ECTS kredītpunkti  1,5 

Kopējais auditoriju stundu skaits 

 

Lekciju stundu skaits 

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 

Laboratorijas darbu stundu skaits 

Kursa darbam atvēlēto stundu skaits 

8 

 

6 

2 

- 

- 

 

Kursa izstrādātājs (-i) 

Aleksandrs Matvejevs, DU SZF Tiesību katedra, Dr.iur., docents 

 

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst) 

Nav nepieciešamas. 

 

 

Rezultāti: 

Zināšanas: spēj parādīt zināšanas un izpratni par policijas speciālo taktiku. 

Prasmes: spēj, strādāt sadarbībā ar citiem, plānot un organizēt darbu, lai veiktu konkrētus uzdevumus savā 

profesijā, veikt vai pārraudzīt tādas darba aktivitātes, kurās iespējamas neprognozējamas izmaiľas. 

Kompetence: spēj formulēt, aprakstīt un analizēt praktiskas problēmas savā profesijā, atlasīt nepieciešamo 

informāciju un izmantot to skaidri definētu problēmu risināšanai. 

 

Kursa saturs: 

Masu pasākumu veidi, to klasifikācija. Policijas darba organizācijas pamatprincipi kārtības un drošības 

nodrošināšanā masu pasākumu laikā. Policijas darba plānošana. 

Policijas speciālā taktika kārtības un drošības nodrošināšanā izklaides un svētku pasākumos. Policijas speciālā 

taktika kārtības un drošības nodrošināšanā sapulces, gājienos un piketos (sankcionētos un nesankcionētos). 

Sabiedriskās kārtības nodrošināšana masu nekārtību un grupvieda huligānisma laikā.     

 

Kursa plāns: 

Kursa anotācija:  

Kursa mērķis ir sagatavot studējošos lēmumu pieľemšanai un struktūrvienību vadīšanai ārkārtējās situācijās. 
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Kursa struktūra: lekcijas - 6 st., praktiskie darbi- 2 st. 

Lekciju temati: 

1. Masu pasākumu veidi, to klasifikācija.  

2. Policijas darba organizācijas pamatprincipi kārtības un drošības nodrošināšanā masu pasākumu laikā.  

3. Policijas darba plānošana. 

4. Policijas speciālā taktika kārtības un drošības nodrošināšanā izklaides un svētku pasākumos. 

5. Policijas speciālā taktika kārtības un drošības nodrošināšanā sapulces, gājienos un piketos (sankcionētos 

un nesankcionētos). 

6. Sabiedriskās kārtības nodrošināšana masu nekārtību un grupvieda huligānisma laikā.   

Praktisko darbu temati (2 st.): 

1. Sastādīt sabiedriskās kārtības nodrošināšanas plānu.  

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 

Jāapgūst studiju kursa teorētiskā daļa un jāuzraksta kontroldarbus patstāvīgā darba ietvaros. 

Studiju kursa apguves pārbaudes forma – diferencētā ieskaite 

 

 

Mācību pamatliteratūra: 
 

Latvijas Republikas Satversme 

Nacionālās drošības likums 

02.12.1992. likums "Par izľēmuma stāvokli" 

05.10.2006. likums "Civilās aizsardzības likums" 

16.01.1997. likums "Par sapulcēm, gājieniem un piketiem" 

16.06.2005. likums "Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likums" 

Likums „Par policiju‖ 

 

 Papildliteratūra: 

 

 

1. Pulcēšanās brīvības aizsardzība un ierobeţošana.// Administratīvā un Kriminālā Justīcija, 2/2009, 

52.- 61. lpp. 

2. Sabiedriskās kārtības un sabiedrības drošības jēdzienu definējums un analīze.// Administratīvā un 

Kriminālā Justīcija, 2/2007, 35.-46. lpp. 

3. Normatīvie akti, kas reglamentē sabiedrisko kārtību sapulču, gājienu un piketu laikā.// 

Administratīvā un Kriminālā Justīcija, 4/2007, 52.-66. lpp. 

4. Administratīvi tiesiskie reţīmi valsts drošības jomā un to klasifikācija.// Latvijas Policijas 

akadēmijas Raksti 12, Zinātnisko rakstu krājums. Latvijas Policijas akadēmijas izdevums, Rīga, 

2005, 111.-131. lpp. 

 

Periodika un citi informācijas avoti 

Interneta adreses:  

www.likumi.lv 

www.iem.gov.lv 

 

Piezīmes: 

Patstāvīgā darba organizācija un uzdevumi: Patstāvīgā darba ietvaros jāiepazīstas ar studiju kursa docētāja 

uzdoto literatūru un jāsagatavojas diskusijai par izlasīto un jāizpilda kontroldarbus. 

 

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss: 

http://www.likumi.lv/


 184 

Pirmā līmeľa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Civilā drošība un aizsardzība‖ konkrētās 

profesijas studiju kurss. 

 

Kursa nosaukums angļu valodā: 

Police special tactics 

 

Kursa anotācija angļu valodā: 

The course aims to prepare students for decision-making bodies and management of emergencies. 
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Kursa nosaukums Ievads kriminālajā meklēšanā 

Kursa kods JurZP021 

Zinātnes nozare Juridiskā zinātne 

Zinātnes apakšnozare Kriminālistika un operatīvās darbības teorija 

Kredītpunkti 3 

ECTS kredītpunkti  4,5 

Kopējais auditoriju stundu skaits 

 

Lekciju stundu skaits 

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 

Laboratorijas darbu stundu skaits 

Kursa darbam atvēlēto stundu skaits 

24 

 

12 

12 

- 

- 

 

Kursa izstrādātājs (-i) 

Leonīds Makans, Mg.jur. 

 

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst) 

 Nav nepieciešamas. 

 

Kursa anotācija:  

Kursa mērķis: sniegt studentiem zināšanas par kriminālās meklēšanas būtību, principiem, saturu, līdzekļiem un 

procesu, lai varētu sekmīgi sadarboties ar kriminālpoliciju.  

Kursa uzdevumi: dot iespēju studentiem: rast izpratni par kriminālās meklēšanas būtību, principiem, saturu, 

līdzekļiem un procesu, izprast kriminālmeklēšanas nozīmi tiesībpārkāpumu novēršanā un atklāšanā, to 

reglamentējošos tiesību aktus, izprast kriminālmeklēšanas norises procesu policijas darbā. 

 

Rezultāti: 

Zināšanas: spēj parādīt zināšanas un izpratni par kriminālmeklēšanas un operatīvās darbības būtību, principiem, 

līdzekļiem, tās pielietojuma tiesiskiem pamatiem. 

Prasmes: spēj parādīt prasmes, pielietot atsevišķus kriminālmeklēšanas pasākumus praksē, sadarboties ar 

kriminālpolicijas darbiniekiem.  

Kompetence: spēj parādīt, ka izprot kriminālmeklēšanas nozīmi tiesībpārkāpumu novēršanā un atklāšanā, 

kriminālmeklēšanas pozitīvām un negatīvām izpausmēm, atbildību par cilvēktiesību ievērošanu un aizsardzību. 

 

Kursa saturs: 

Ievads. Studiju kursa uzdevumi, saturs un nozīme. Kriminālās meklēšanas būtība, nozīme, tiesiskie pamati un 

principi. Kriminālās meklēšanas subjekti un dalībpersonas.  

Kriminālās meklēšanas saturs. Operatīvās darbības pasākumi. Kriminālmeklēšanas pasākumi. Kriminālās 

meklēšanas līdzekļi. Kriminālās meklēšanas process. Bēguļojošo un bezvēsts pazudušo meklēšana.  Policijas 

struktūrvienību sadarbība ar kriminālpoliciju. 

 

 

Kursa plāns: 
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Kursa struktūra: lekcijas - 12 st., semināri -  12 st. 

Lekciju temati (3 st.): 

1. Ievads. Studiju kursa uzdevumi, saturs un nozīme. 

2. Kriminālās meklēšanas būtība, nozīme, tiesiskie pamati un principi. 

3.Kriminālās meklēšanas subjekti un dalībpersonas.  

4.Kriminālās meklēšanas saturs. 

Semināru temati (2 st.):  

1. Operatīvās darbības pasākumi.  

2. Kriminālmeklēšanas pasākumi.  

3. Kriminālās meklēšanas līdzekļi.  

4. Kriminālās meklēšanas process.  

5. Bēguļojošo un bezvēsts pazudušo meklēšana.  

6. Policijas struktūrvienību sadarbība ar kriminālpoliciju. 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 

Patstāvīgā darba organizācija un uzdevumi:  

Patstāvīgi izstudēt kriminālmeklēšanu reglamentējošos normatīvos aktus. 

Sagatavot prezentāciju par vienu no kursa satura daļām. 

Priekšnosacījumi pārbaudījuma kārtošanai:  

Sekmīga studiju kursa apguve un sagatavotās prezentācijas demonstrēšana seminārā. 

Sekmju kontroles forma: rakstveida eksāmens, kurš ietver 2 jautājumus par kursā apskatīto tematiku. 

 

Mācību pamatliteratūra: 

1.Operatīvās darbības likums" ("LV", 131, 30.12.1993.) [spēkā ar 13.01.1994.] ar grozījumiem līdz 08.11.2007 

2.Profesors A.Kavalieris, asoc.profesors L.Makans. Ievads kriminālmeklēšanā. Otrais pārstrādātais un 

papildinātais izdevums. R.,LPA.,2008. 135 lpp. 

3.Profesors A.Kavalieris. Operatīvās darbības likuma komentāri. Otrais pārstrādātais un papildinātais izdevums, 

R.,RAKA,2002. 

Papildliteratūra: 

 

1.Kriminālprocesa likums" ("LV", 74 (3232), 11.05.2005.) ar grozījumiem līdz 01.01.2009 

2.Kriminālistika. 1,2,3. daļa. Prof. A.Kavaliera redakcijā. Rīga, LPA, 2003. 

Periodika un citi informācijas avoti: 

1.Ţurnāls „Administratīvā un kriminālā justīcija‖. Nr.4/1998. Policejiskās meklēšanas problēmas (konferences 

materiāli). 

2.Ţurnāls „Administratīvā un kriminālā justīcija‖. Nr.4/2000. Personu meklēšanas darba stāvoklis Latvijā – 

problēmas un perspektīvas. (semināra materiāli).  

3.Noziedznieku un citu personu meklēšanas galvenie rādītāji. LR Informācijas centra ikgadējs izdevums. 

4.2008. g.14. marta „Personu meklēšanas noteikumi‖ Nr.7  

5.Pastille J.K., Rusanovs E. Operatīvajās darbībās iegūto pierādījumu izmantošana: problēmas un iespējamie 

risinājumi. Rīga, Latvijas Vēstnesis, 2003. 

  

 

Piezīmes: 

Nav. 
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Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss: 

Pirmā līmeľa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Civilā drošība un aizsardzība‖ konkrētās 

profesijas studiju kurss. 

 

Kursa nosaukums angļu valodā: 

Introduction to criminal investigation 

 

Kursa anotācija angļu valodā: 

The objective of course is to impart knowledge of concept and essence of crime intelligence and investigatory 

operations, their principles, substance, means and process of its application. As a result of course completing 

students will obtain: 

Comprehension of substance and significance of crime intelligence and investigatory operations for crime 

combating; 

Skills of application in practice several measures and means of crime intelligence and investigatory operations. 
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Kursa nosaukums Policijas administratīvā darbība 

Kursa kods JurZP031 

Zinātnes nozare Juridiskā zinātne 

Zinātnes apakšnozare Policijas tiesības 

Kredītpunkti 3 

ECTS kredītpunkti  4,5 

Kopējais auditoriju stundu skaits 

 

Lekciju stundu skaits 

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 

Laboratorijas darbu stundu skaits 

Kursa darbam atvēlēto stundu skaits 

24 

 

12 

12 

- 

- 

 

Kursa izstrādātājs (-i) 

Aleksandrs Matvejevs, DU SZF Tiesību katedra, Dr.iur., docents 

 

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst) 

Nav nepieciešamas. 

 

 

Rezultāti: 

Zināšanas: spēj parādīt zināšanas un izpratni par policijas administratīvās darbības tiesisko regulējumu. 

Prasmes: spēj, balstoties uz analītisku pieeju, veikt praktiskus uzdevumus attiecīgajā profesijā, parādīt prasmes, 

kas profesionālajām problēmām ļauj rast radošus risinājumus, pārrunāt un argumentēti apspriest praktiskus 

jautājumus un risinājumus attiecīgajā profesijā ar kolēģiem, klientiem un vadību, ar attiecīgu patstāvības pakāpi 

mācīties tālāk, pilnveidojot savas kompetences.  

Kompetence: Spēj formulēt, aprakstīt un analizēt praktiskas problēmas savā profesijā, atlasīt nepieciešamo 

informāciju un izmantot to skaidri definētu problēmu risināšanai, piedalīties attiecīgās profesionālās jomas 

attīstībā.  

 

Kursa saturs: 

I. daļa. Vispārīgā. 

Policijas administratīvās darbības vispārējā izpratne. Policijas administratīvās darbības struktūra. Policijas 

administratīvās darbības metodes un veidi. 

II.daļa. Sevišķā. 

 Policijas administratīvā darbība sabiedriskās kārtības nodrošināšanā. Ceļu satiksmes uzraudzība. Licencēšanas 

un atļauju sistēmas noteikumu uzraudzība. 

 

Kursa plāns: 

Kursa anotācija:  

Dot studentiem zināšanu pamatus policijas administratīvajā darbībā sabiedriskās kārtības nodrošināšanā, personu, 

to īpašumu, tiesību un brīvību aizsardzībā un profesionālās iemaľas savas kompetences ietvaros veikt vispārējo 

un individuālo prevenciju, izskatīt iedzīvotāju iesniegumus, organizēt sadarbību ar fiziskām un juridiskām 

personām. 
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Kursa struktūra: lekcijas -  12 st., semināri – 12 st. 

I. daļa. Vispārīgā (lekcijas-6 st., semināri- 6 st. ). 

1. Policijas administratīvās darbības vispārējā izpratne. 

2. Policijas administratīvās darbības struktūra. 

3. Policijas administratīvās darbības metodes un veidi. 

II.daļa. Sevišķā(lekcijas-6 st., semināri- 6 st. ).. 

4. Policijas administratīvā darbība sabiedriskās kārtības nodrošināšanā. 

5. Ceļu satiksmes uzraudzība. 

6. Licencēšanas un atļauju sistēmas noteikumu uzraudzība. 

 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 

Jāapgūst studiju kursa teorētiskā daļa un jāuzraksta referāts (apjoms 10-12 lpp.) un kontroldarbus patstāvīgā 

darba ietvaros. 

Sekmju kontroles forma: eksāmens 

 

Mācību pamatliteratūra: 

 

1. Načisčionis J. Administratīvās tiesības. – Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2003. – 288. lpp. 

2. Oldersans D. (Alderson J.). Cilvēktiesības un policija. Rīga: LPA, 2004. 184 lpp. 

3. Policing Public Order in International Context. Rīga: LPA, 2006, 60 lpp. 

 

Papildliteratūra: 

 

1. Administratīvi tiesiskie reţīmi valsts drošības jomā un to klasifikācija.// Latvijas Policijas akadēmijas 

Raksti 12, Zinātnisko rakstu krājums. Latvijas Policijas akadēmijas izdevums, Rīga, 2005, 111.-131. 

lpp. 

2. Policijas darbība kā pārvaldes darbības veids.// Administratīvā un Kriminālā Justīcija, 1/2006, 25. – 

32.lpp. 

3. Policijas aizsardzības objekti.// Administratīvā un Kriminālā Justīcija, 3/2007, 21.-31. lpp. 

4. Policijas darbības subjekti.// Administratīvā un Kriminālā Justīcija, 1/2008, 27.- 32. lpp. 

5. Policijas darba pilnveidošana Eiropā: Igaunijas pieredze.// Administratīvā un Kriminālā Justīcija, 

2/2008, 16.-24. lpp. 

6. Sabiedriskās kārtības un sabiedrības drošības jēdzienu definējums un analīze.// Administratīvā un 

Kriminālā Justīcija, 2/2007, 35.-46. lpp. 

7. Valsts policijas iekšējo normatīvo aktu jēdziens. / Administratīvā un Kriminālā Justīcija, 3/2008, 19.- 

23. lpp. 

8. Carter D.L., Radelet L.L. The Police and the community. Sixth edition. – Columbus, Ohio: Prentice 

Hall, 1999. – 585 p. 

9. Crawslaw R., Devlin B., Williamson T. Human Rights and Policing. Standarts for Good behavior and 

Strategy for Change – Hague: Kluwer Law International, 1998. –295 p. 

10. English, Jack, Card, Richard. Police law. 9
th

 ed. Oxford: Oxford University Press, 2005. xxiii, 1133 p. 

11. John Grieve, Clive Harfield, Allyson MacVean.  Policing. London: Sage Publication, 2007. 232 p. 

ISBN 978-1-4129-3542-5 

12. Policing Public Order in International Context. Rīga: LPA, 2006, 60 lpp. 

13. The European Code of Police Ethics. – Strasbourg: Council of Europe Publishing, 2002. – 74 p. Var 

izmantot internetu http://book.coe.int 

Tiesību akti: 

Eiropas cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencija. 

Vispārējā cilvēktiesību deklarācija. 

Latvijas Republikas Satversme. 

Tiesību sargāšanas amatpersonu uzvedības kodekss. 

Deklarācija par policiju. 
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Nacionālās drošības koncepcija. 

Valsts drošības iestāţu likums. 

Likums ―Par policiju‖. 

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss. 

Valsts pārvaldes iekārtas likums. 

Administratīvā procesa likums. 

Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likums 

Iesniegumu likums. 

 

 

Periodika un citi informācijas avoti 

Interneta adreses:  

www.likumi.lv 

www.iem.gov.lv 

 

Piezīmes: 

Patstāvīgā darba organizācija un uzdevumi: Jāizvēlas referāta temats. Jāveic nepieciešamās literatūras un 

normatīvo aktu atlase un analīze. Mērķtiecīgi izmantojot attiecīgo literatūru un normatīvos aktus jāizdala 

pārliecinoši secinājumi par izvēlēto tematu. Referāts jānoformē atbilstoši metodiskajiem norādījumiem un 

lietvedības noteikumiem. Jāsagatavojas referāta publiskai aizstāvēšanai. Patstāvīgā darba ietvaros jāiepazīstas ar 

studiju kursa docētāja uzdoto literatūru un jāsagatavojas diskusijai par izlasīto un jāizpilda kontroldarbus. 

 

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss: 

Pirmā līmeľa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Civilā drošība un aizsardzība‖ konkrētās 

profesijas studiju kurss. 

 

Kursa nosaukums angļu valodā: 

Police administrative activity 

 

Kursa anotācija angļu valodā: 

Study course gives knowledge about policing public order and professional skills necessary for general and 

individual crime prevention, review of complaints and organization of cooperation with individuals and juridical 

persons. 

 

http://www.likumi.lv/
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2.3.2. Robežsardzes darba virziens: 

 

Kursa nosaukums Muitas tiesības 

Kursa kods JurZP029 

Zinātnes nozare Juridiskā zinātne 

Zinātnes apakšnozare Muitas tiesības 

Kredītpunkti 1 

ECTS kredītpunkti  1,5 

Kopējais auditoriju stundu skaits 

 

Lekciju stundu skaits 

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 

Laboratorijas darbu stundu skaits 

Kursa darbam atvēlēto stundu skaits 

8 

 

4 

4 

- 

- 

 

Kursa izstrādātājs (-i) 

A.Gaveika, Mg.iur. 

 

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst) 

 Nav nepieciešamas. 

 

 

Rezultāti: 

Zināšanas: 

- spēj parādīt zināšanas un izpratni muitas tiesību jomā. 

Prasmes:  

- spēj, balstoties uz analītisku pieeju, veikt praktiskus uzdevumus muitas jomā, parādīt prasmes, kas 

profesionālajām problēmām ļauj rast radošus risinājumus.  

Kompetence:  

- spēj formulēt, aprakstīt un analizēt praktiskas problēmas, atlasīt nepieciešamo informāciju un izmantot 

to skaidri definētu problēmu risināšanai muitas darbības jomā. 

 

 

Kursa saturs: 

Ievads. Muitas normatīvais regulējums, tā raksturojums. Starptautiskie normatīvie akti (TIR konvencija, 

Stambulas konvencija, CMR konvencija, KIOTO konvencija, Vašingtonas konvencija). Muitas lietu jēdziens. 

Preču transporta pavaddokumenti. Preču pirmsmuitošanas darbības. Preču muitošanas kārtība. Vispārējie preču 

muitošanas principi. Preču muitošanas subjekti. Muitošanas subjektu tiesības un pienākumi. Preču deklarēšana. 

Muitas tarifi. Muitas maksājumi. Muitas procedūru vispārējie noteikumi. Muitas reţīmi, to darbības jomas. 

Muitas vērtības noteikšanas metodes. Latvijas kombinētā nomenklatūra. Preču izcelsme. Vispārējie preču 

izcelsmes noteikšanas kritēriji. Muitas noteikumi, kas attiecināmi uz precēm, ko fiziskās personas ieved LR. 

Galvojumu sistēma Latvijā, to nodrošinājumu veidi. Muitas nodrošinājums. Muitas kontrole, tās formas.Muitas 

amatpersonas, to pieľemtie lēmumi un atbildība. Muitas noteikumu pārkāpumi. 

Kursa anotācija:  

Sniegt priekšstatu, nepieciešamās zināšanas, prasmes un kompetences Valsts robeţsardzes uzdevumu muitas 

kontroles jomā īstenošanai balstoties uz starptautisko un nacionālo normatīvo regulējumu. 
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Kursa plāns: 

Kursa struktūra: lekcijas -  4 st., semināri – 4 st. 

   Lekciju temati (2 st.): 

 

1. Ievads. Muitas normatīvais regulējums, tā raksturojums. Muitas lietu jēdziens. Preču transporta 

pavaddokumenti. Preču pirmsmuitošanas darbības. Preču muitošanas kārtība. Vispārējie preču 

muitošanas principi. Muitas procedūru vispārējie noteikumi. Muitas reţīmi, to darbības jomas. Muitas 

vērtības noteikšanas metodes. 

2. Latvijas kombinētā nomenklatūra. Preču izcelsme. Vispārējie preču izcelsmes noteikšanas kritēriji. 

Muitas noteikumi, kas attiecināmi uz precēm, ko fiziskās personas ieved LR. Galvojumu sistēma 

Latvijā, to nodrošinājumu veidi. Muitas nodrošinājums.  

 

Semināru temati (2 st.): 

1. Starptautiskie normatīvie akti (TIR konvencija, Stambulas konvencija, CMR konvencija, KIOTO 

konvencija, Vašingtonas konvencija).  

2. Preču muitošanas subjekti. Muitošanas subjektu tiesības un pienākumi. Preču deklarēšana. Muitas tarifi. 

Muitas maksājumi. Muitas kontrole, tās formas. Muitas amatpersonas, to pieľemtie lēmumi un atbildība. 

Muitas noteikumu pārkāpumi. 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai:  

Kursa ietvaros paredzēto zināšanu, prasmju un iemaľu apguve, patstāvīga inovatīva pētnieciska darba izstrāde 

un prezentēšana. 

Studiju kursa apguves pārbaudes forma – diferencētā ieskaite 

Prasības studiju kursa apguvei – regulārs nodarbību apmeklējums un aktīvs darbs tajās 60%, 

Patstāvīgo darbu izpilde 40%. 

Izmantojamās studiju metodes un formas – lekcijas, semināri, konsultācijas, patstāvīgie darbi, prezentācijas, 

diskusija, argumentācija. 

Kursu apgūst latviešu valodā. 

 

Mācību pamatliteratūra:    

1. Starptautiskā konvencija par muitas procedūru vienkāršošanu un harmonizēšanu (KIOTO) 

konvencija. 

2. Starptautiskā muitas konvencija par autokravu pārvadājumiem, lietojot TIR karneti (T.I.R. 

konvencija). 

3. Starptautiskā konvencija par kravu starptautisko autopārvadājumu līgumu (CMR). 

4. Stambulas konvencija. 

5. Vašingtonas konvencija. 

6. Konvencija par kopējā tranzīta procedūru. 

7. Padomes 1992.gada 12.oktobra Regula (EEK) Nr.2913/92 par kopienas Muitas kodeksa izveidi ar 

grozījumiem. 

 

Papildliteratūra: 

1. Ankalniľš M., Tomsons Z. Muitas procedūras. - Valmiera: „Lapa‖, 1997. – 137 lpp. 

2. Vītoliľš K. Starptautiskie tirdzniecības līgumi un muitas maksājumi. - Rīga,1998. - 76 lpp. 

3. Ivančiks I., Ķipēns V. Narkokriminalitāte un tās aktivitātes. - Rīga, 1997. – 112 lpp. 

 

 

Periodika un citi informācijas avoti:  
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www.vid.gov.lv  

https://forum.europa.eu.int  

https://europa.eu.int/eur-lex  

http://www.am.gov.lv/data/file/rokasgramata/index.php  

 

Piezīmes: 

Patstāvīgā darba organizācija un uzdevumi: Jāizvēlas referāta temats. Jāveic nepieciešamās literatūras un 

normatīvo aktu atlase un analīze. Mērķtiecīgi izmantojot attiecīgo literatūru un normatīvos aktus jāizdala 

pārliecinoši secinājumi par izvēlēto tematu. Referāts jānoformē atbilstoši metodiskajiem norādījumiem un 

lietvedības noteikumiem. Jāsagatavojas referāta publiskai aizstāvēšanai. Patstāvīgā darba ietvaros jāiepazīstas 

ar studiju kursa docētāja uzdoto literatūru un jāsagatavojas diskusijai par izlasīto un jāizpilda kontroldarbus. 

 

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss: 

Pirmā līmeľa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Civilā drošība un aizsardzība‖ konkrētās 

profesijas studiju kurss. 

 

Kursa nosaukums angļu valodā: 

Customs’ rights 

 

Kursa anotācija angļu valodā: 

The course aims to provide insight, the knowledge, skills and competence of the State Border Guard role in the 

implementation of customs control. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vid.gov.lv/
https://forum.europa.eu.int/
https://europa.eu.int/eur-lex
http://www.am.gov.lv/data/file/rokasgramata/index.php
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Kursa nosaukums Robeţas aizsardzības taktika  

Kursa kods JurZP038 

Zinātnes nozare Juridiskā zinātne 

Zinātnes apakšnozare Policijas tiesības 

Kredītpunkti 1 

ECTS kredītpunkti  1,5 

Kopējais auditoriju stundu skaits 

 

Lekciju stundu skaits 

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 

Laboratorijas darbu stundu skaits 

Kursa darbam atvēlēto stundu skaits 

8 

 

4 

4 

- 

- 

 

Kursa izstrādātājs (-i) 

Arturs Gaveika, Mg.iur. 

 

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst) 

 Nav nepieciešamas. 

 

 

Rezultāti: 

Zināšanas. Zina : 

- noteikt optimālus resursus robeţkontroles, tajā skaitā robeţuzraudzības, uzdevumu izpildei un 

sadarbības pasākumiem; nodrošināt robeţuzraudzības pasākumu precīzu izpildi, robeţuzraudzības 

rezultātu kvalitatīvu apkopošanu un izvērtēšanu; spēj nodrošināt struktūrvienību vadīšanu, organizējot 

un koordinējot padotā personāla darbību uzdevumu precīzai izpildei, novērtēt padotā personāla darbību 

un tās rezultātus. 

Prasmes. Prot:  

- piemērot normatīvos aktus robeţkontroles un robeţuzraudzības jomā; 

- dot uzdevumus robeţsargu norīkojumiem; 

- veikt robeţsargu norīkojuma instruktāţu; 

- vadīt un kontrolēt uzdevumu savlaicīgu un precīzu izpildi; 

- plānot un organizēt likumpārkāpēju meklēšanu un aizturēšanu; 

- organizēt aizturēšanas protokola sastādīšanu, personas un mantu pārmeklēšanu un apskati; 

- veikt pārrunas ar pārbaudāmajām personām; 

- organizēt un veikt personas pārvietošanu apsardzes uzraudzībā, izmitināšanu un apsardzību; 

- sistematizēt, klasificēt un uzskaitīt informāciju robeţuzraudzības jomā. 

Kompetence. Spēj:  

- pieľemt lēmumus valsts robeţas, valsts robeţas joslas, pierobeţas joslas; pierobeţas reţīma 

nodrošināšanai; 

- vadīt un kontrolēt robeţuzraudzības uzdevumu savlaicīgu un precīzu izpildi; 

- optimāli plānot personālu, tehniskos līdzekļus, bruľojumu, transportlīdzekļus; dienesta suľus 

robeţuzraudzības uzdevumu izpildei; 

- veikt riska analīzi; 

Kursa anotācija:  

Studiju kursā tiek apgūtas zināšanas un prasmes robeţuzraudzības plānošanā, vadībā un kontrolē. 
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- analizēt robeţuzraudzības uzdevumu izpildes apstākļus. 

 

Kursa saturs: 

Robeţuzraudzības normatīvais regulējums. Valsts robeţas noteikšanas un iezīmēšanas tiesiskais pamats. 

Ieroču, speciālo līdzekļu un tehnisko līdzekļu plānošanas, lietošanas nosacījumi robeţuzraudzības veikšanas 

laikā. Pierobeţas reţīma, pierobeţas joslas reţīma, valsts robeţas joslas reţīma, valsts robeţas reţīma 

nosacījumi un to nodrošināšanas kārtība. Robeţpārkāpuma izskatīšana. Robeţsargu speciālā taktika. 

Robeţuzraudzības uzdevumu izstrāde un izpildes kontrole. Robeţapsardzības nodaļas sadarbības organizācija. 

Likumpārkāpēju meklēšanas operācijas sagatavošanas, plānošanas un vadības organizācija. 

 

Kursa plāns: 

Kursa struktūra: lekcijas -  4 st., semināri – 4 st. 

 

Lekciju temati (2 st.): 

1. Robeţuzraudzības normatīvais regulējums. Valsts robeţas noteikšanas un iezīmēšanas tiesiskais 

pamats. Pierobeţas reţīma, pierobeţas joslas reţīma, valsts robeţas joslas reţīma, valsts robeţas reţīma 

nosacījumi un to nodrošināšanas kārtība. Robeţpārkāpuma izskatīšana. 

2. Ieroču, speciālo līdzekļu un tehnisko līdzekļu plānošanas, lietošanas nosacījumi robeţuzraudzības 

veikšanas laikā. Robeţsargu speciālā taktika. 

Semināru temati (2 st.): 

1. Robeţuzraudzības uzdevumu izstrāde un izpildes kontrole. 

2. Likumpārkāpēju meklēšanas operācijas sagatavošanas, plānošanas un vadības organizācija. 

Robeţapsardzības nodaļas sadarbības organizācija. 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai:  

Kursa ietvaros paredzēto zināšanu, prasmju un iemaľu apguve, patstāvīga inovatīva pētnieciska darba 

izstrāde un prezentēšana. 

Studiju kursa apguves pārbaudes forma – diferencētā ieskaite 

Prasības studiju kursa apguvei – regulārs nodarbību apmeklējums un aktīvs darbs tajās 60%, 

Patstāvīgo darbu izpilde 40%. 

Izmantojamās studiju metodes un formas – lekcijas, semināri, konsultācijas, patstāvīgie darbi, prezentācijas, 

diskusija, argumentācija. 

Kursu apgūst latviešu valodā. 

 

Mācību pamatliteratūra:    

1. Konvencija, ar kuru īsteno Beniluksa Ekonomikas savienības valstu valdību, Vācijas Federatīvās 

Republikas valdības un Francijas Republikas valdības 1985. gada 14. jūnija Šengenas Līgumu par 

pakāpenisku kontroles atcelšanu pie kopīgām robeţām. 14.06.1985. 

2. Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 15.marta regula (EK) Nr.562/2006, ar kuru ievieš Kopienas 

Kodeksu par noteikumiem, kas reglamentē personu pārvietošanos pār robeţām (Šengenas Robeţu 

kodekss). 

3. LR likums „Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss‖. 

4. LR likums „Latvijas Republikas valsts robeţas likums‖. 

5. LR likums „Robeţsardzes likums‖. 

6. LR likums „Krimināllikums‖ . 

7. LR likums „Personu apliecinošu dokumentu likums‖. 

8. Ministru kabineta 27.07.2010. noteikumi Nr.673 „Noteikumi par kārtību, kādā Valsts robeţsardze 

izsniedz un anulē speciālās caurlaides, un speciālo caurlaiţu paraugiem‖. 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=214193&from=off
http://www.likumi.lv/doc.php?id=214193&from=off
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Papildliteratūra: 

1. Zvaigzne V., Goba G. ―Kara topogrāfija‖, Rīga, 1999.g. 

2. Somijas robeţsarga rokasgrāmata. - Rīga: LPA ,1998. – 84 lpp. 

3. LR likums „Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likums‖. 

4. Kājnieku vada taktika, Rīga, 2004. g. 

5. Policijas taktika bruľotās sadursmēs. Mācību līdzeklis, Rīga, LPA, 1998.g. 

6. Civilās aizsardzības likums. ("LV", 171 (3539), 26.10.2006.) 

7. Uzľēmumu drošība. Biznesa augstskola Turība SIA, Rīgā, 2006., 51.- 75. lpp.  

8. The Interpol Guide to Vehicle Documents. Keesing Reference Systems B.V. – Amsterdam, 2001. 

9. The Interpol Guide to ―Vehicle Registration Documents‖ – B.V.- Amsterdam, Keesing Referense 

Systems, 1999. 

10. Руководство Организации Объединенных Наций по подготовке кадров в области обеспечения 

соблюдения законов о наркотиках, 1991. 

11. Фолькер Вестфаль и Эдгар Штопп. Европейское право для пограничной полиции. Любек, 

июнь, 2000., 77. c. 

12. Млевин Л. Кто взорвал Америку? Москва, 2002г. 

13. Кожушко Е. Современный терроризм (анализ основных направлений), Минск, 2000г. 

 

Periodika un citi informācijas avoti:  

1. Zinātniski praktiskā konference „Sapulču, gājienu, piketu brīvību valsts aizsardzības tiesiskais regulējums 

un tā piemērošanas problēmas Latvijā‖.//Administratīvā un kriminālā justīcija. 2007., Nr. 4(41), 6 – 

66.lpp. 

2. Masu pasākumu uzraudzības organizācija uz valsts robeţas un pierobeţas joslā// metodiskais materiāls – 

Rēzekne: VRK RIDPK, 2007. - 22 lpp. 

3. Robeţpārkāpēju meklēšanas operācijas organizācija// metodiskais materiāls – Rēzekne: VRK RIDPK, 

2007. - 23 lpp. 

4. VRS aviācijas izmantošanas nosacījumi robeţuzraudzībā un likumpārkāpēju meklēšanas operācijās// 

metodiskais materiāls. – Rēzekne: VRK RIDPK. 2009.- 34 lpp. 

 

Piezīmes: 

Patstāvīgā darba organizācija un uzdevumi: Jāizvēlas referāta temats. Jāveic nepieciešamās literatūras un 

normatīvo aktu atlase un analīze. Mērķtiecīgi izmantojot attiecīgo literatūru un normatīvos aktus jāizdala 

pārliecinoši secinājumi par izvēlēto tematu. Referāts jānoformē atbilstoši metodiskajiem norādījumiem un 

lietvedības noteikumiem. Jāsagatavojas referāta publiskai aizstāvēšanai. Patstāvīgā darba ietvaros jāiepazīstas 

ar studiju kursa docētāja uzdoto literatūru un jāsagatavojas diskusijai par izlasīto un jāizpilda kontroldarbus. 

 

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss: 

Pirmā līmeľa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Civilā drošība un aizsardzība‖ konkrētās 

profesijas studiju kurss. 

 

Kursa nosaukums angļu valodā: 

Border protection tactics 

 

Kursa anotācija angļu valodā: 

The goal of the course is to provide knowledge and skills of border planning, management and control. 
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Kursa nosaukums Robeţkontroles un robeţpārejas punkta dienestu 

darba organizācija 

 

Kursa kods JurZP039 

Zinātnes nozare Juridiskā zinātne 

Zinātnes apakšnozare Policijas tiesības 

Kredītpunkti 3 

ECTS kredītpunkti  4,5 

Kopējais auditoriju stundu skaits 

 

Lekciju stundu skaits 

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 

Laboratorijas darbu stundu skaits 

Kursa darbam atvēlēto stundu skaits 

24 

 

12 

12 

- 

- 

 

Kursa izstrādātājs (-i) 

Arturs Gaveika, Mg.iur. 

 

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst) 

 Nav nepieciešamas. 

 

 

Rezultāti: 

Zināšanas. Zina:  

 Valsts robeţsardzei saistošos starpvalstu līgumus un starptautiskās konvencijas; 

 Eiropas Savienības tiesību aktus muitas jomā; 

 robeţpārbaudēs izmantojamās informācijas sistēmas, izmantošanas iespējas un lietošanas 

nosacījumus; 

 Valsts robeţsardzes normatīvo aktu prasības robeţpārbauţu un patvēruma pieprasīšanas jomā 

robeţšķērsošanas vietās; 

 personu profilēšanas, intervēšanas un identificēšanas metodikas; 

 personu, transportlīdzekļu un priekšmetu identificēšanas un aizturēšanas kārtību; 

 personu pārmeklēšanas, apskates un aizturēšanas metodes un taktiku; 

 robeţšķērsošanas vietas reţīma noteikumus; 

 rīcību ārkārtas situācijās; 

 robeţsargu norīkojumu plānošanu robeţšķērsošanas vietās; 

 tehnisko līdzekļu izmantošanas iespējas robeţpārbauţu informācijas iegūšanā, apstrādē, 

uzglabāšanā un lietošanā; 

 patvēruma procedūru robeţšķērsošanas vietās; 

 dienesta un procesuālo dokumentu noformēšanas kārtību robeţpārbaudēs. 

 

Kursa anotācija:  

Kursā tiek apgūta robeţšķērsošanas vietas darbības organizēšana un vadīšana. Robeţpārbaudes procedūru 

organizēšana un kontrole. Kursa mērķis ir sniegt zināšanas, attīstīt prasmes par starptautiskajiem 

normatīvajiem aktiem, robeţsargu pienākumiem, tiesībām, kompetenci robeţpārbauţu jomā un attīstīt 

praktiskās iemaľas organizējot, vadot un nodrošinot robeţpārbaudes robeţšķērsošanas vietās. 
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Prasmes. Prot:  

 balstoties uz analītisku pieeju, veikt praktiskus uzdevumus robeţpārbauţu organizēšanā;  

 piemērot normatīvos aktus robeţpārbauţu un patvēruma jomā; 

 organizēt dokumentu pārbaudi un atklāt tajos iespējamos viltojumus; 

 dot uzdevumus robeţsargu norīkojumiem robeţšķērsošanas vietās; 

 veikt robeţsargu norīkojumu instruktāţu; 

 vadīt un kontrolēt uzdevumu savlaicīgu un precīzu izpildi robeţpārbaudēs; 

 organizēt dokumentu kvalitatīvu pārbaudi robeţšķērsošanas vietās; 

 organizēt aizturēšanas protokola sastādīšanu, personas un mantu pārmeklēšanu un apskati; 

 veikt pārrunas ar pārbaudāmajām personām; 

 organizēt un veikt personas pārvietošanu apsardzes uzraudzībā, izmitināšanu un apsardzību; 

 organizēt patvēruma meklētāja iesnieguma par bēgļa vai alternatīvā statusa piešķiršanu pieľemšanu; 

 izvēlēties optimālo personāla, dienesta suľu, tehnisko līdzekļu, transportlīdzekļu inţeniertehniskā 

aprīkojuma un bruľojuma izmantošanu; 

 izmantot iegūto informāciju robeţpārbaudes uzdevumu izpildei; 

 iegūt, atlasīt, apstrādāt un sagatavot nepieciešamo informāciju, veikt riska analīzi; 

 veikt informācijas apmaiľu ar sadarbības partneriem; 

 piemērot Eiropas Savienības tiesību aktus robeţpārbauţu jomā; 

 organizēt un veikt personu tiesību un tiesisko interešu ievērošanu robeţpārbaudēs; 

 plānot robeţpārbauţu resursus atkarībā no situācijas izmaiľām. 

 

Kompetence. Spēj: 

  pieľemt lēmumus robeţšķērsošanas vietas reţīma nodrošināšanai; 

 vadīt un kontrolēt robeţpārbaudes uzdevumu savlaicīgu un precīzu izpildi; 

 optimāli plānot personālu, tehniskos līdzekļus, bruľojumu, transportlīdzekļus, dienesta suľus 

robeţpārbaudēs;  

 veikt riska analīzi robeţpārbaudēs; 

 analizēt robeţpārbaudes uzdevumu izpildes apstākļus; 

 nodrošināt dokumentu kvalitatīvu pārbaudi, atklāt to viltojumus, izmantojot robeţkontroles līdzekļus; 

 nodrošināt un organizēt likumpārkāpēju atklāšanu, aizturēšanu, pārvietošanu apsardzes uzraudzībā, 

izmitināšanu un apsardzību; 

 organizēt personu, mantu, transportlīdzekļu apskati un aizliegto vielu, priekšmetu izľemšanu; 

 organizēt un vadīt personālu ārkārtas situācijās robeţšķērsošanas vietās; 

 organizēt un nodrošināt personu profilēšanu, intervēšanu un identificēšanu; 

 organizēt un nodrošināt patvēruma meklētāja iesnieguma par bēgļa vai alternatīvā statusa piešķiršanu 

pieľemšanu; 

 nodrošināt starptautisko un nacionālo tiesību aktu tiesiskuma un drošības jomā piemērošanu savas 

kompetences ietvaros; 

 nodrošināt personu tiesību un tiesisko interešu ievērošanu; 

 sadarboties ar juridiskām un fiziskām personām, kompetentām ārvalstu amatpersonām drošības un 

tiesiskuma jomā.  

 

Kursa saturs: 

Ievads. Robeţpārbauţu starptautiskais normatīvais regulējums. Robeţpārbauţu nacionālais normatīvais 

regulējums. Personu robeţpārbaudes. Transportlīdzekļu robeţpārbaudes. Preču un mantu robeţpārbaudes. 

Radiometriskā kontrole robeţpārbaudēs. Ieroču robeţpārbaudes. Robeţpārbauţu teholoģija autoceļu 

robeţšķērsošanas vietās. Robeţpārbauţu teholoģija dzelzceļa robeţšķērsošanas vietās. 

 Robeţpārbauţu teholoģija ostu robeţšķērsošanas vietās. Robeţpārbauţu teholoģija lidostu robeţšķērsošanas 

vietās. Valsts robeţsardzes amatpersonu kompetence robeţpārbaudēs. 

 

Kursa plāns: 



 199 

Kursa struktūra: lekcijas -  12 st., semināri – 12 st. 

Lekciju temati (2 st.): 

1.Ievads. Robeţpārbauţu starptautiskais normatīvais regulējums.   

2.Personu robeţpārbaudes.  

3.Transportlīdzekļu robeţpārbaudes. 

4.Preču un mantu robeţpārbaudes.    

5.Radiometriskā kontrole robeţpārbaudēs.  

6.Ieroču robeţpārbaudes. 

Semināru temati(2 st.): 

1. Robeţpārbauţu nacionālais normatīvais regulējums. 

2. Robeţpārbauţu teholoģija autoceļu robeţšķērsošanas vietās. 

3. Robeţpārbauţu teholoģija dzelzceļa robeţšķērsošanas vietās. 

4. Robeţpārbauţu teholoģija ostu robeţšķērsošanas vietās. 

5. Robeţpārbauţu teholoģija lidostu robeţšķērsošanas vietās. 

6. Valsts robeţsardzes amatpersonu kompetence robeţpārbaudēs. 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai:  

Kursa ietvaros paredzēto zināšanu, prasmju un iemaľu apguve, patstāvīga inovatīva pētnieciska darba izstrāde 

un prezentēšana. 

Studiju kursa apguves pārbaudes forma – eksāmens 

Prasības studiju kursa apguvei – regulārs nodarbību apmeklējums un aktīvs darbs tajās 60%, 

Patstāvīgo darbu izpilde 40%. 

Izmantojamās studiju metodes un formas – lekcijas, semināri, konsultācijas, patstāvīgie darbi, prezentācijas, 

diskusija, argumentācija. 

Kursu apgūst latviešu valodā. 

 

Mācību pamatliteratūra:    

1. Konvencija, ar kuru īsteno Beniluksa Ekonomikas savienības valstu valdību, Vācijas Federatīvās 

Republikas valdības un Francijas Republikas valdības 1985. gada 14. jūnija Šengenas Līgumu par 

pakāpenisku kontroles atcelšanu pie kopīgām robeţām. 14.06.1985.  

2. Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības Konvencija, 11.04.1950.  

3. Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 15.marta regula (EK) Nr.562/2006, ar kuru ievieš Kopienas 

Kodeksu par noteikumiem, kas reglamentē personu pārvietošanos pār robeţām (Šengenas Robeţu 

kodekss). 

4. Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 13. jūlija regula (EK) Nr. 810/2009, ar ko izveido Kopienas 

Vīzu kodeksu (Vīzu kodekss). 

5. Eiropas kopienas komisijas 2006.gada 06.novembra ieteikums par kopējas „Robeţsargu rokasgrāmatas 

(Šengenas rokasgrāmatas)‖ izveidi dalībvalstu kompetento iestāţu lietošanai, veicot personu kontroli uz 

robeţas.  

6. LR likums „Robeţsardzes likums‖.  

7. LR likums „Imigrācijas likums‖. 

8. LR likums „Latvijas Republikas valsts robeţas likums‖.  

9. LR likums „Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss‖.  

 

Papildliteratūra: 

5. Padomes 2001.gada 15.marta regula (EK) Nr.539/2001, ar ko uzskaitītas trešās valstis, kuru pilsoľiem, 

šķērsojot dalībvalstu ārējās robeţas, ir jābūt vīzām, kā arī tās trešās valstis, kuru pilsoľi ir atbrīvoti no šīs 

prasības. 

6. Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 29.apriļa direktīva 2004/38/EK   „Par Savienības pilsoľu un 

viľu ģimenes locekļu tiesībām brīvi pārvietoties un uzturēties dalībvalstu teritorijā.‖ 

7. LR likums „Autopārvadājumu likums‖. 

http://europa.eu.int/eur-lex/lv/dd/docs/2001/32001R0539-LV.doc
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8. The Interpol Guide to Vehicle Documents. Keesing Reference Systems B.V. – Amsterdam, 2001. 

9. In co-operation with the International Criminal Police Organization INTERPOL. ―Annual Passport 

Guide‖. Passports and ID – cards of Europe and selection of other countries. 1999 edition, 2000 edition - 

494 p. 

10. Контроль радиоактивности в пунктах пересечения границы. – STUK: Helsinki, 1998 - 281 c. 

11. Руководство для обучения обыску сухопутных транспортных средств.1991-77 c. 

12.    Руководство Организации Объединенных Наций по подготовке кадров в области обеспечения 

соблюдения законов о наркотиках .1991 – 113 c. 

 

Periodika un citi informācijas avoti:  

1. www.rs.gov.lv  

2. www.pmlp.gov.lv  

3. www.iem.gov.lv  

4. www.mod.gov.lv  

5. www.lv.lv  

6. www.likumi.lv  

7. www.vid.gov.lv  

8. www.vp.gov.lv  

9. https://forum.europa.eu.int  

10. https://europa.eu.int/eur-lex  

11. http://www.am.gov.lv/data/file/rokasgramata/index.php  

12. The Interpol guide to ―Vehicle Registration Documents‖. Part 1 – [B.v.] - Amsterdam, Keesing 

Reference System, 1999. 

13. The Interpol guide to ―Vehicle Registration Documents‖. Part 2 – [B.v.] - Amsterdam, Keesing 

Reference System, 1999.  

 

Piezīmes: 

Patstāvīgā darba organizācija un uzdevumi: Jāizvēlas referāta temats. Jāveic nepieciešamās literatūras un 

normatīvo aktu atlase un analīze. Mērķtiecīgi izmantojot attiecīgo literatūru un normatīvos aktus jāizdala 

pārliecinoši secinājumi par izvēlēto tematu. Referāts jānoformē atbilstoši metodiskajiem norādījumiem un 

lietvedības noteikumiem. Jāsagatavojas referāta publiskai aizstāvēšanai. Patstāvīgā darba ietvaros jāiepazīstas 

ar studiju kursa docētāja uzdoto literatūru un jāsagatavojas diskusijai par izlasīto un jāizpilda kontroldarbus. 

 

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss: 

Pirmā līmeľa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Civilā drošība un aizsardzība‖ konkrētās 

profesijas studiju kurss. 

 

Kursa nosaukums angļu valodā: 

Work organization in border crossing point and in local border crossing point 

 

Kursa anotācija angļu valodā: 

The course provides the acquisition of organization and management of the activities in border crossing point, 

border checks and the organization and control procedures. The course aims to provide knowledge, develop 

skills regarding the international laws, border guard duties, rights, powers in the context of border checks and 

to develop practical skills for organizing, managing and ensuring the border checks in border crossing points. 

 

 

 

 

http://www.rs.gov.lv/
http://www.pmlp.gov.lv/
http://www.iem.gov.lv/
http://www.mod.gov.lv/
http://www.lv.lv/
http://www.likumi.lv/
http://www.vid.gov.lv/
http://www.vp.gov.lv/
https://forum.europa.eu.int/
https://europa.eu.int/eur-lex
http://www.am.gov.lv/data/file/rokasgramata/index.php
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Kursa nosaukums Robeţsardzes dienests un imigrācijas kontrole 

Kursa kods JurZP040 

Zinātnes nozare Juridiskā zinātne 

Zinātnes apakšnozare Policijas tiesības 

Kredītpunkti 3 

ECTS kredītpunkti  4,5 

Kopējais auditoriju stundu skaits 

 

Lekciju stundu skaits 

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 

Laboratorijas darbu stundu skaits 

Kursa darbam atvēlēto stundu skaits 

24 

 

12 

12 

- 

- 

 

Kursa izstrādātājs (-i) 

Arturs Gaveika, Mag. iur. 

 

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst) 

 Nav nepieciešamas. 

 

 

Rezultāti: 

Zināšanas. Zina:  

 Valsts robeţsardzei saistošo regulējumu robeţu kontroles un imigrācijas kontroles jomā; 

 Eiropas Savienības tiesību aktus imigrācijas kontroles jomā; 

 imigrācijas kontrolē izmantojamās informācijas sistēmas, izmantošanas iespējas un lietošanas 

nosacījumus; 

 Valsts robeţsardzes normatīvo aktu prasības imigrācijas kontroles un patvēruma pieprasīšanas 

jomā; 

 ārzemnieku profilēšanas, intervēšanas un identificēšanas metodikas; 

 ārzemnieku pārmeklēšanas, apskates un aizturēšanas metodes un taktiku; 

 rīcību ārkārtas situācijās imigrācijas kontroles jomā; 

 robeţsargu norīkojumu plānošanu imigrācijas kontrolē; 

 patvēruma procedūru; 

 dienesta un procesuālo dokumentu noformēšanas kārtību. 

 

Kursa anotācija:  

Kursā tiek apgūtas zināšanas un prasmes Valsts robeţsardzes struktūrvienību darbības organizēšanā un 

kontrolē. Sniegt zināšanas, attīstīt prasmes par Valsts robeţsardzes struktūrvienību dienesta tiesisko pamatu, 

kompetenci, dienesta organizāciju, dienesta plānošanu, sadarbību ar valsts un pašvaldību institūcijām, 

ārvalstu kompetentām institūcijām, juridiskām un fiziskām personām drošības un tiesiskuma jomā realizējot 

Valsts robeţsardzes uzdevumus robeţas kontrolē un ārzemnieku ieceļošanas, uzturēšanās, izceļošanas un 

tranzīta noteikumu ievērošanas kontrolē Latvijas Republikā, imigrācijas kontroles veikšanā, izraidīšanas un 

atgriešanas procedūru īstenošanā. 
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Prasmes. Prot:  

 balstoties uz analītisku pieeju, veikt praktiskus uzdevumus imigrācijas kontrolē;  

 piemērot normatīvos aktus imigrācijas kontroles un patvēruma jomā; 

 dot uzdevumus robeţsargu norīkojumiem; 

 veikt robeţsargu norīkojumu instruktāţu imigrācijas kontrolē; 

 vadīt un kontrolēt uzdevumu savlaicīgu un precīzu izpildi imigrācijas kontrolē; 

 organizēt aizturēšanas protokola sastādīšanu, ārzemnieku un mantu pārmeklēšanu un apskati; 

 veikt pārrunas ar pārbaudāmajām personām; 

 organizēt un veikt personu pārvietošanu apsardzes uzraudzībā, izmitināšanu un apsardzību; 

 organizēt patvēruma procedūru; 

 izmantot iegūto informāciju  imigrācijas kontroles uzdevumu izpildei; 

 iegūt, atlasīt, apstrādāt un sagatavot nepieciešamo informāciju, veikt riska analīzi; 

 veikt informācijas apmaiľu ar sadarbības partneriem; 

 piemērot Eiropas Savienības tiesību aktus imigrācijas kontroles jomā; 

 organizēt un veikt personu tiesību un tiesisko interešu ievērošanu imigrācijas kontrolē; 

 plānot imigrācijas kontroles resursus atkarībā no situācijas izmaiľām. 

 

Kompetence. Spēj:  

 pieľemt lēmumus imigrācijas kontroles nodrošināšanai; 

 vadīt un kontrolēt imigrācijas kontroles uzdevumu savlaicīgu un precīzu izpildi; 

 optimāli plānot personālu, tehniskos līdzekļus, bruľojumu, transportlīdzekļus, dienesta suľus imigrācijas 

kontrolē;  

 veikt riska analīzi; 

 analizēt imigrācijas kontroles uzdevumu izpildes apstākļus; 

 nodrošināt dokumentu kvalitatīvu pārbaudi, atklāt to viltojumus, izmantojot robeţkontroles līdzekļus; 

 nodrošināt un organizēt likumpārkāpēju un ārzemnieku atklāšanu, aizturēšanu, pārvietošanu apsardzes 

uzraudzībā, izmitināšanu un apsardzību; 

 organizēt personu, mantu, transportlīdzekļu apskati un aizliegto vielu, priekšmetu izľemšanu; 

 organizēt un vadīt personālu ārkārtas situācijās; 

 organizēt un nodrošināt personu profilēšanu, intervēšanu un identificēšanu; 

 organizēt patvēruma procedūru; 

 nodrošināt starptautisko un nacionālo tiesību aktu tiesiskuma un drošības jomā piemērošanu savas 

kompetences ietvaros; 

 nodrošināt personu tiesību un tiesisko interešu ievērošanu; 

 sadarboties ar juridiskām un fiziskām personām, kompetentām ārvalstu amatpersonām imigrācijas 

kontroles jomā. 

 

Kursa saturs: 

 Ievads. Valsts robeţsardzes darbības tiesiskais pamats.Valsts robeţsardzes darbības starptautiskais 

normatīvais regulējums. Valsts robeţas kontroles un imigrācijas kontroles sistēma.Valsts robeţsardzes 

darbības riska analīzes sistēma. Valsts robeţsardzes starptautiskā sadarbība. Valsts robeţsardzes sadarbība 

iekšzemē.   Imigrācijas kontroles starptautiskais normatīvais regulējums. Imigrācijas kontroles nacionālais 

normatīvais regulējums. Imigrācijas kontroles organizēšana un veikšana. Ārzemnieku aizturēšanas un 

turēšanas apsardzībā procesuālās darbības. Readmisijas pasākumi. Patvēruma procedūra. 

 

 

Kursa plāns: 
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Kursa struktūra: lekcijas -  12 st., semināri – 12 st. 

Lekciju temati (2 st.): 

1. Ievads. Valsts robeţsardzes darbības tiesiskais pamats. 

2. Valsts robeţsardzes darbības starptautiskais normatīvais regulējums.  

3. Valsts robeţsardzes starptautiskā sadarbība. 

4. Imigrācijas kontroles starptautiskais normatīvais regulējums. 

5. Imigrācijas kontroles organizēšana un veikšana. 

6. Patvēruma procedūra. 

 

Semināru temati (2 st.): 

1. Valsts robeţas kontroles un imigrācijas kontroles sistēma. 

2. Valsts robeţsardzes darbības riska analīzes sistēma.  

3. Valsts robeţsardzes sadarbība iekšzemē.  

4. Imigrācijas kontroles nacionālais normatīvais regulējums.  

5. Ārzemnieku aizturēšanas un turēšanas apsardzībā procesuālās darbības.  

6. Readmisijas pasākumi. 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai:  

Kursa ietvaros paredzēto zināšanu, prasmju un iemaľu apguve, patstāvīga inovatīva pētnieciska darba izstrāde 

un prezentēšana. 

Studiju kursa apguves pārbaudes forma – eksāmens 

Prasības studiju kursa apguvei – regulārs nodarbību apmeklējums un aktīvs darbs tajās 60%, 

Patstāvīgo darbu izpilde 40%. 

Izmantojamās studiju metodes un formas – lekcijas, semināri, konsultācijas, patstāvīgie darbi, prezentācijas, 

diskusija, argumentācija. 

Kursu apgūst latviešu valodā. 

 

Mācību pamatliteratūra:    

1. Konvencija, ar kuru īsteno Beniluksa Ekonomikas savienības valstu valdību, Vācijas Federatīvās 

Republikas valdības un Francijas Republikas valdības 1985. gada 14. jūnija Šengenas Līgumu par 

pakāpenisku kontroles atcelšanu pie kopīgām robeţām. 14.06.1985.  

2. Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības Konvencija, 11.04.1950.  

3. Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 15.marta regula (EK) Nr.562/2006, ar kuru ievieš Kopienas 

Kodeksu par noteikumiem, kas reglamentē personu pārvietošanos pār robeţām (Šengenas Robeţu 

kodekss). 

4. LR likums „Robeţsardzes likums‖.  

5. LR likums „Imigrācijas likums‖. 

6. LR likums „Latvijas Republikas valsts robeţas likums‖.  

7. LR likums „Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāţu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar 

speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likums‖. 

8. LR likums „Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums‖. 

9. LR likums „Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss‖.  

 

Papildliteratūra: 

1. Aļehno I. Eiropas Savienības tiesību īstenošana Latvijā. - Rīga: Latvijas Vēstnesis. 2003.gads – 392 lpp.  

2. Bojārs J. Starptautiskās publiskās tiesības. - Rīga: Zvaigzne ABC, 2004. – 843 lpp. 

3. Gromovs J. Patvēruma likuma komentāri// Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde. Rīga: AS Valsts 
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Papīru spiestuve.- 2009.-301 lpp. 

4. Rokasgrāmata par bēgļa statusa noteikšanas procedūrām un kritērijiem//Rīga. - 1993. 

5. Apap J. Immigration Law and Human Rights in the Baltic States//Helsinki – UNHCR. - 2002. – 158 lpp. 

6. Сарашевский Ю.Л., Селиванов А.В. Сборник международных документов по вопросам беженцев. 

Минск – Тесей, 2000 г. – 224 стр. 

7. Konvencija „Par starptautiskās jūras satiksmes atvieglošanu (FAL)‖ 09.04.1965. 

8. Konvencija par bērna tiesībām. 20.11.1989. 

9. Konvencija par bezvalstnieka statusu. 28.09.1954. 

10. Konvencija par bēgļa statusu. 28.07.1951. 

11. Vispārējā cilvēktiesību deklarācija. 10.12.1948 

12. Konvencija „Par civilo aviāciju (ICAO)‖. 07.12.1944. 

13. Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. decembra direktīva 2008/115/EK par kopīgiem 

standartiem un procedūrām dalībvalstīs attiecībā uz to trešo valstu valstspiederīgo atgriešanu, kas 

dalībvalstī uzturas nelikumīgi 

14. Eiropas Parlamenta un Padomes 2005.gada 1.decembra direktīva 2005/85/EK par minimāliem 

standartiem attiecībā uz dalībvalstu procedūrām, ar kurām piešķir un atľem bēgļa statusu. 

15. Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 29.aprīļa direktīva 2004/83/EK par obligātajiem standartiem, 

lai kvalificētu trešo valstu valstspiederīgos vai bezvalstniekus kā bēgļus vai kā personas, kam citādi 

nepieciešama starptautiska aizsardzība, šādu personu statusu un piešķirtās aizsardzības saturu. 

16. Eiropas Padomes 2004. gada 29. aprīļa direktīva 2004/82/EK par aviopārvadātāju pienākumu paziľot 

pasaţieru datus. 

17. Eiropas Padomes 2003.gada 25.novembra direktīva Nr.2003/110/EK par palīdzību tranzīta gadījumos, lai 

veiktu izraidīšanu pa gaisa ceļu. 

18. Eiropas Padomes 2003.gada 22.septembra direktīva 2003/86/EK par tiesībām uz ģimenes 

atkalapvienošanos. 

19. Eiropas Padomes 2003.gada 27.janvāra direktīva 2003/9/EK, ar ko nosaka obligātos standartus 

patvēruma meklētāju uzľemšanai. 

20. Eiropas Padomes 2001.gada 20.jūlija direktīva 2001/55/EK par obligātajiem standartiem, lai pārvietoto 

personu masveida pieplūduma gadījumā sniegtu tām pagaidu aizsardzību, un par pasākumiem, lai 

līdzsvarotu dalībvalstu pūliľus, uzľemot šādas personas un uzľemoties ar to saistītās sekas.  

21. Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 13. jūlija Regula (EK) Nr. 810/2009, ar ko izveido Kopienas 

Vīzu kodeksu (Vīzu kodekss). 

22. Eiropas Parlamenta un Padomes 2003.gada 2.septembra Regula (EK) Nr.1560/2003, ar kuru paredz sīki 

izstrādātus noteikumus, lai piemērotu Padomes Regulu (EK) Nr. 343/2003, ar ko paredz kritērijus un 

mehānismus, lai noteiktu dalībvalsti, kura ir atbildīga par trešās valsts pilsoľa patvēruma pieteikuma 

izskatīšanu, kas iesniegts kādā no dalībvalstīm. 

23. Eiropas Parlamenta un Padomes 2003.gada 18.februāra Regula (EK) Nr.343/2003, ar ko paredz kritērijus 

un mehānismus, lai noteiktu dalībvalsti, kura ir atbildīga par trešās valsts pilsoľa patvēruma pieteikuma 

izskatīšanu, kas iesniegts kādā no dalībvalstīm. 

24. Eiropas Parlamenta un Padomes 2002.gada 28.februāra Regula (EK) Nr.407/2002, ar ko paredz daţus 

īstenošanas noteikumus Regulai (EK) Nr.2725/2000 par pirkstu nospiedumu salīdzināšanas sistēmas 

Eurodac izveidi, lai efektīvi piemērotu Dublinas Konvenciju.  

25. Eiropas Parlamenta un Padomes 2000.gada 11.decembra Regula (EK) Nr.2725/2000 par pirkstu 

nospiedumu salīdzināšanas sistēmas Eurodac izveidi, lai efektīvi piemērotu Dublinas Konvenciju.  

26. LR likums „Administratīvā procesa likums‖. 

 

Periodika un citi informācijas avoti:  

1. Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums Nr.896/2006/EK (2006.gada 14.jūnijs), ar ko ievieš 

vienkāršotu reţīmu personu kontrolei uz ārējām robeţām, kas balstīts uz daţu Šveices un Lihtenšteinas 

izdotu uzturēšanās atļauju vienpusēju atzīšanu dalībvalstīs tranzīta vajadzībām to teritorijā. 

2. Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums Nr.895/2006/EK (2006.gada 14.jūnijs), ar ko ievieš 

vienkāršotu reţīmu personu kontrolei pie ārējām robeţām, pamatojoties uz to, ka tranzītam caur to 

attiecīgajām teritorijām Čehijas Republika, Igaunija, Kipra, Latvija, Lietuva, Ungārija, Malta, Polija, 

Slovēnija un Slovākija daţus dokumentus vienpusēji atzīst par līdzvērtīgiem savām attiecīgās valsts 
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vīzām. 

3. Satversmes tiesas 2004.gada 6.decembra spriedums „Par Imigrācijas likuma 61.panta sestās daļas 

atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92.pantam‖.  

4. www.eur-lex.europa.eu 

5. www.likumi.lv 

6. www.rs.gov.lv 

7. www.pmlp.gov.lv  

8. www.iem.gov.lv 

9. www.lv.lv 

10. www.vp.gov.lv 

11. www.saeima.lv 

12. www.mfa.gov.lv 

13. www.likumi.lv 

 

Piezīmes: 

Patstāvīgā darba organizācija un uzdevumi: Jāizvēlas referāta temats. Jāveic nepieciešamās literatūras un 

normatīvo aktu atlase un analīze. Mērķtiecīgi izmantojot attiecīgo literatūru un normatīvos aktus jāizdala 

pārliecinoši secinājumi par izvēlēto tematu. Referāts jānoformē atbilstoši metodiskajiem norādījumiem un 

lietvedības noteikumiem. Jāsagatavojas referāta publiskai aizstāvēšanai. Patstāvīgā darba ietvaros jāiepazīstas 

ar studiju kursa docētāja uzdoto literatūru un jāsagatavojas diskusijai par izlasīto un jāizpilda kontroldarbus. 

 

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss: 

Pirmā līmeľa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Civilā drošība un aizsardzība‖ konkrētās 

profesijas studiju kurss. 

 

Kursa nosaukums angļu valodā: 

Border guard service and immigration control 

 

Kursa anotācija angļu valodā: 

The course develops the knowledge and skills in the organization and control of the State Border Guard 

structural units. The course also  provides expertise in development of the skills of the State Border Guard 

structural units legal framework, competence, service organization, service planning, collaboration with 

national and local government institutions, foreign competent authorities, companies and individuals the 

security and justice, realizing the State Border control tasks and procedures for the entry, stay, exit and transit 

compliance control in the Republic of Latvia in carrying out immigration control, removal and return 

procedures. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.likumi.lv/doc.php?mode=DOC&id=97554
http://www.likumi.lv/doc.php?mode=DOC&id=97554
http://www.eur-lex.europa.eu/
http://www.likumi.lv/
http://www.rs.gov.lv/
http://www.pmlp.gov.lv/
http://www.iem.gov.lv/
http://www.lv.lv/
http://www.vp.gov.lv/
http://www.saeima.lv/
http://www.mfa.gov.lv/
http://www.likumi.lv/
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2.3.3. Penitenciārais darba virziens: 

 

Kursa nosaukums Penitenciārā pedagoģija 

Kursa kods TiesP018 

Zinātnes nozare Pedagoģija 

Zinātnes apakšnozare Nozaru pedagoģija 

Kredītpunkti 1 

ECTS kredītpunkti  1,5 

Kopējais auditoriju stundu skaits 

 

Lekciju stundu skaits 

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 

Laboratorijas darbu stundu skaits 

Kursa darbam atvēlēto stundu skaits 

8 

 

8 

- 

- 

- 

 

Kursa izstrādātājs (-i) 

Valērijs Makarevičs, DU Izglītības un vadības fakultāte Ilgtspējīgas izglītības institūts, Dr.psyh., vadošais 

pētnieks 

 

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst) 

Nav nepieciešamas. 

 

Kursa anotācija: 

Kursa mērķis: Brīvības atľemšanas un probācijas iestāţu darbinieku zināšanu, prasmju un iemaľu veidošana 

penitenciārās pedagoģijas jomā. Mūsdienu penitenciārās pedagoģijas apgūšana un izpratne, jaunas 

pedagoģiskās domāšanas izkopšana penitenciāro iestāţu darbiniekiem, spēja vērtēt konkrētas pedagoģiskās 

situācijas penitenciārajās iestādēs. 

 

Rezultāti: 

Zināšanas: spēj parādīt zināšanas un izpratni par penitenciāro pedagoģiju. 

Prasmes: spēj parādīt prasmes, kas profesionālajām problēmām ļauj rast radošus 

risinājumus, pārrunāt un argumentēti apspriest praktiskus jautājumus un 

risinājumus attiecīgajā profesijā ar kolēģiem, klientiem un vadību, ar attiecīgu 

patstāvības pakāpi mācīties tālāk, pilnveidojot savas kompetences. 

Kompetence : spēj vērtēt konkrētas pedagoģiskās situācijas penitenciārajās iestādēs. 

 

Kursa saturs: 

Pedagoģijas zinātnes priekšmets, struktūra, vēsture. Penitenciārā pedagoģija kā pedagoģijas zinātnes 

apakšnozare. Cietumos ieslodzīto personu izglītošanas stratēģija valstī un tās realizācijas iespējas. Penitenciārā 

pedagoģija ārvalstu cietumu sistēmās. Cietumu sistēmas darbinieks kā audzināšanas subjekts. Cietumu sistēmas 

darbinieka pedagoģiskās kompetences. Mācīšanas īpatnības cietumos. Mācīšanas problēmu iespējamie 

praktiskie risinājumi cietumos. Cietumā ieslodzīto audzināšanas teorija. Pedagoģiskā komunikācija cietuma 

apstākļos. Pedagoģiskā darba specifika daţāda veida un reţīma cietumos. Sociālā izglītība cietumā un pēc 

atbrīvošanās no soda izciešanas. 

 

Kursa plāns: 
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Kursa struktūra: lekcijas -  8 st. 

Lekciju temati: 

1.Pedagoģijas zinātnes priekšmets, struktūra, vēsture. Penitenciārā pedagoģija kā pedagoģijas zinātnes 

apakšnozare. 

2. Cietumos ieslodzīto personu izglītošanas stratēģija valstī un tās realizācijas iespējas.  

3. Penitenciārā pedagoģija ārvalstu cietumu sistēmās.  

4. Cietumu sistēmas darbinieks kā audzināšanas subjekts.  

5. Cietumu sistēmas darbinieka pedagoģiskās kompetences.  

6. Mācīšanas īpatnības cietumos. Mācīšanas problēmu iespējamie praktiskie risinājumi cietumos.  

7. Cietumā ieslodzīto audzināšanas teorija. Pedagoģiskā komunikācija cietuma apstākļos. Pedagoģiskā darba 

specifika daţāda veida un reţīma cietumos.  

8. Sociālā izglītība cietumā un pēc atbrīvošanās no soda izciešanas. 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 

Studiju kursa apguves pārbaudes forma – diferencētā ieskaite. 

 

Mācību pamatliteratūra: 

1. Konstantinovs N., Medinskis J., Šabajeva M. Pedagoģijas vēsture.- Rīga, Zvaigzne, 1968. 

2. Students J.A. Vispārīgā paidagoģija. 1., 2..daļa Zinātne un māksla sevis un citu audzināšanā. - 

Rīga, RaKa, 1998., 1999. 

3. Zelmenis V. pedagoģijas pamati.- Rīga, RaKa, 2000. 

4. Ţukovs L. Pedagoģijas pamati. - Rīga, RaKa, 2000. 

5. Bogatirevs I. u.c. Labošanas darbu pedagoģija. - Maskava, 1978. (krievu val.). 

 

Papildliteratūra: 

Periodika un citi informācijas avoti: 

 

 

Piezīmes: 

Nav. 

 

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss: 

Pirmā līmeľa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Civilā drošība un aizsardzība‖ nozares 

konkrētās profesijas studiju kurss. 

 

Kursa nosaukums angļu valodā: 

Penitentiary pedagogy 

 

Kursa anotācija angļu valodā: 

Course objective: Prison and probation staff of the institutions of knowledge, skills and skills of penitentiary 

pedagogy. Modern penitentiary pedagogy learning and understanding, new pedagogical thinking perfection 

employees of penitentiary institutions, the ability to evaluate specific teaching situations penitenciārajās 

institutions. 
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Kursa nosaukums Probācijas dienests 

Kursa kods JurZP034 

Zinātnes nozare Juridiskā zinātne 

Zinātnes apakšnozare  

Kredītpunkti 1 

ECTS kredītpunkti  1,5 

Kopējais auditoriju stundu skaits 

 

Lekciju stundu skaits 

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 

Laboratorijas darbu stundu skaits 

Kursa darbam atvēlēto stundu skaits 

8 

 

8 

- 

- 

- 

 

Kursa izstrādātājs (-i) 

Vitolds Zahars, DU SZF Tiesību katedra, Dr.iur., profesors 

 

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst) 

Nav nepieciešamas. 

 

Kursa anotācija:  

Kursa mērķis: sniegt studējošiem zināšanas par probācijas dienesta darbu, struktūru, veicamajām 

funkcijām un uzdevumiem. 

 

 Rezultāti: 

Zināšanas: spēj parādīt zināšanas izpratnes līmenī par probācijas dienestu. 

Prasmes: spēj, balstoties uz analītisku pieeju, veikt praktiskus uzdevumus attiecīgajā profesijā, parādīt prasmes, 

ieslodzīto motivēšanā iesaistīties resocializācijas procesā, identificēt un izmantot esošo resursu resocializācijas 

uzdevumu sasniegšanai, sadarboties ar Valsts probācijas dienestu postpenitenciārās palīdzības sniegšanā. 

Kompetence: spēj formulēt, aprakstīt un analizēt praktiskas problēmas savā profesijā, atlasīt nepieciešamo 

informāciju un izmantot to skaidri definētu problēmu risināšanai. 

 

Kursa saturs: 

Valsts Probācijas dienesta izveides nepieciešamība. Probācijas dienesta darbības galvenie virzieni. 

Probācijas dienesta struktūra. Probācijas dienesta darbība sabiedrībā izciešamo sodu un preventīvo 

pasākumu realizēšanā. Probācijas dienesta darbība postpenitenciārās palīdzības sniegšanā. Sociālās 

korekcijas programmu izstrāde un realizēšana. Probācijas dienests vispārējās un speciālās prevencijas 

realizēšanā. Probācijas dienesta datu bāze. Probācijas dienesti citās valstīs. 

 

Kursa plāns: 
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Kursa struktūra: lekcijas -  8 st. 

Lekciju tēmas:  

1. Valsts Probācijas dienesta izveides nepieciešamība.  

2. Probācijas dienesta darbības galvenie virzieni. Probācijas dienesta struktūra.  

3. Probācijas dienesta darbība sabiedrībā izciešamo sodu un preventīvo pasākumu realizēšanā. 

4. Probācijas dienesta darbība postpenitenciārās palīdzības sniegšanā.  

5. Sociālās korekcijas programmu izstrāde un realizēšana.  

6. Probācijas dienests vispārējās un speciālās prevencijas realizēšanā.  

7. Probācijas dienesta datu bāze.  

8. Probācijas dienesti citās valstīs. 

Studējošo patstāvīgais darbs: 

Kursa ietvaros paredzēto zināšanu, prasmju un iemaľu apguve, gatavojoties lekcijām un izpildot mājas darbu 

par pasniedzēja uzdoto tematu. 

 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 

Priekšnosacījumi pārbaudījumu kārtošanai: sekmīgi jāapgūst studiju kursa programma un jāizpilda visi 

praktiskie uzdevumi. 

Studiju kursa apguves pārbaudes forma – diferencētā ieskaite 

 

 

Mācību pamatliteratūra: 

 

1. Zahars V. Kriminālsodus un to izpildi vērtējot.– Rīga: Zvaigzne ABC, 2003, 74. lpp. 

2. Kronberga I. Kāda ir probācijas dienesta nozīme kriminālsodu izpildes reformā. Jurista Vārds, 

2003, Nr. 36, 2. lpp. 

3. Konferences ―Ceļā uz probācijas dienestu Latvijā‖ materiāli .[b.i.] 2002, 64. lpp. 

4. Valsts Probācijas dienesta koncepcija. MK 2003.g. 9. janv. rīkojums Nr.9 

5. Latvijas sodu izpildes kodekss, pieľemts 1970. gada 23. decembrī, ar grozījumiem, kas 

izsludināti līdz 2004. gada 25. novembrim. 

6. Valsts probācijas dienesta likums, Latvijas Vēstnesis, 30.12.2003. Nr. 183 (2948) 

7. Valsts probācijas dienesta pārvaldes nolikums, 07.10.2003. MK noteikumi Nr. 558, publicēts 

Latvijas Vēstnesī nr. 141 – 10.10.2003. 

8. Valsts probācijas dienesta konsultatīvās padomes nolikums, 28.09.2004. MK noteikumi Nr. 817, 

publicēts Latvijas Vēstnesī Nr. 156 – 01.10.2004. 

9. Valsts probācijas dienesta klientu datu bāzē iekļaujamās informācijas apjoms, tās iekļaušanas un 

izmantošanas kārtība, 09.11.2004. MK noteikumi Nr. 918, publicēts Latvijas Vēstnesī Nr. 180 – 

12.11.2004. 

10. Zahars V. Notiesātie – tauta tautā. Kriminālsodu izpildes problēmas.– Rīga: Zvaigzne ABC, 

2005. 

11. Roger J. Lauen Community managed corrections and other solutions to America‘s prison crisis. 

1988 by the American Correctional Association. 145 p. 

12. Fox V. Introduction to corrections. New Jersey, PRENTICE-HALL, INC., 1977, 484 p. 

13. Brownlee I. Community Punishment, London and New York, Longman, 1998, 221 p. 

14. Bishop N. Non – custodial alternatives in Europe. Helsinki, Valtimo, 1988, 36. p. 

15. A van Kalmhaut, J. Roberts, S. Vinding. Probation and Probation Services in the EU accession 

countries, Nijmegen (Netherlands), 2003 

 

Papildliteratūra: 

Periodika un citi informācijas avoti: 
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Piezīmes: 

Nav. 

 

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss: 

Pirmā līmeľa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Civilā drošība un aizsardzība‖ konkrētās 

profesijas studiju kurss. 

 

Kursa nosaukums angļu valodā: 

Probation Service 

 

Kursa anotācija angļu valodā: 

Course objective: to provide students with knowledge of the Probation Service, the structure, functions and 

tasks. 
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Kursa nosaukums Cietuma apsardze 

Kursa kods TiesP006 

Zinātnes nozare Juridiskā zinātne 

Zinātnes apakšnozare  

Kredītpunkti 3 

ECTS kredītpunkti  4,5 

Kopējais auditoriju stundu skaits 

 

Lekciju stundu skaits 

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 

Laboratorijas darbu stundu skaits 

Kursa darbam atvēlēto stundu skaits 

24 

 

12 

12 

- 

- 

 

Kursa izstrādātājs (-i) 

Vitolds Zahars, DU SZF Tiesību katedra, Dr.iur., profesors 

 

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst) 

 Nav nepieciešamas. 

 

Kursa anotācija:  

Kursa mērķis: dot penitenciārā darba virziena studentiem nepieciešamās zināšanas un praktiskās iemaľas par 

cietumu apsardzes organizāciju un veikšanas kārtību. 

Kursa uzdevumi: apgūt iemaľas cietumu apsardzē, konvojēšana, šaujamieroču pielietošanā, speciālo operāciju 

veikšanā, speciālajā taktikā. 

 

 

 Rezultāti: 

Zināšanas: spēj parādīt zināšanas lietošanas līmenī par cietumu apsardzi. 

Prasmes: spēj, balstoties uz analītisku pieeju, veikt praktiskus uzdevumus attiecīgajā profesijā, parādīt prasmes, 
vadīt nepārtrauktu ieslodzīto apsardzi un uzraudzību, nodrošina iekšējo kārtību un personu drošību ieslodzījuma 

vietās, organizēt un kontrolēt teritorijas un telpu tehnisko apskati, organizēt un kontrolēt ieslodzīto pārvietošanu 

cietuma teritorijā, noteiktā laikā sūtīt maiľas uz posteľiem, pārbaudīt, vai apsargi pārzina savus pienākumus 

konkrētajā postenī, kā arī šaujamieroča pielietošanas un sakaru uzturēšanas kārtību, sadalīt sardzes personālu 

rezerves grupās un noteikt viľu uzdevumus ārkārtējos gadījumos, kontrolēt, kā apsargi veic dienesta 

pienākumus, veikt pasākumus trūkumu novēršanai.  

Kompetence: spēj formulēt, aprakstīt un analizēt praktiskas problēmas savā profesijā, atlasīt nepieciešamo 

informāciju un izmantot to skaidri definētu problēmu risināšanai. 

 

Kursa saturs: 
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Darbība apvidū. Apvidus un tā taktiskās īpašības. Orientēšanās apvidū bez kartes un ar karti. Penitenciāro 

iestāţu dienesta grafiskie dokumenti.  

Inţeniertehniskie līdzekļi. Cietuma apsardze. Inţeniertehnisko apsardzes līdzekļu jēdziens, klasifikācija un 

uzdevumi. Cietuma perimetra inţeniertehniskie apsardzes līdzekļi (ITAL).  Inţenierierīču apsardzes līdzekļi. 

Tehniskie apsardzes līdzekļi. Cietumu ārējā apsardze. Cietumu apsardzes daļas pamatuzdevumi, objektu 

apsardzes pamati. Sardze. Sardzes dienests, apsargājot cietumus. Notiesāto konvojēšana. Ēku aizsardzība, 

tīrīšana, pārmeklēšana. Pārvietošanās ēkās. Šaujamieroču un speciālo līdzekļu pielietošanas kārtība.  

Cietuma speciālā taktika bruľotās sadursmēs. Speciālo operāciju teorētiskie pamati. Penitenciāro iestāţu 

struktūrvienību vadīšana un sadarbība bruľotās sadursmēs. Penitenciāro iestāţu struktūrvienību darbības 

nodrošināšana bruľotās sadursmēs. Ārvalstu cietumu taktika bruľotās sadursmēs. Bruľots uzbrukums cietumam. 

Mācīšanas metodika cietumu speciālajā taktikā. Izdzīvošanas mācība ekstremālos apstākļos. Penitenciāro iestāţu 

darbinieku aizsardzības plānošana, sagatavošana un realizēšana. Darbība bruľotu noziedznieku aizturēšanas 

operācijās meklēšanas grupas, trieciengrupas, sedzēju grupas, bloķēšanas grupas un nodrošināšanas grupu 

sastāvā. Kaujas darbība pret bruľotu grupu uzbrukumu Penitenciāro iestāţu darbiniekiem. Civilās drošības un 

aizsardzības pasākumi ārkārtas un krīzes situācijās.   

 

Kursa plāns: 

Kursa struktūra: lekcijas - 12 st., semināri - 12 st. 

Lekciju temati :  

1. Darbība apvidū. Apvidus un tā taktiskās īpašības. Orientēšanās apvidū bez kartes un ar karti. Penitenciāro 

iestāţu dienesta grafiskie dokumenti (2 st.) . 

 2. Inţeniertehniskie līdzekļi. Cietuma apsardze. Inţeniertehnisko apsardzes līdzekļu jēdziens, klasifikācija 

un uzdevumi. Cietuma perimetra inţeniertehniskie apsardzes līdzekļi (ITAL).  Inţenierierīču apsardzes līdzekļi. 

Tehniskie apsardzes līdzekļi. Cietumu ārējā apsardze. Cietumu apsardzes daļas pamatuzdevumi, objektu 

apsardzes pamati. Sardze. Sardzes dienests, apsargājot cietumus. Notiesāto konvojēšana. Ēku aizsardzība, 

tīrīšana, pārmeklēšana. Pārvietošanās ēkās. Šaujamieroču un speciālo līdzekļu pielietošanas kārtība (5 st.). 

3. Cietuma speciālā taktika bruľotās sadursmēs. Speciālo operāciju teorētiskie pamati. Penitenciāro iestāţu 

struktūrvienību vadīšana un sadarbība bruľotās sadursmēs. Penitenciāro iestāţu struktūrvienību darbības 

nodrošināšana bruľotās sadursmēs. Ārvalstu cietumu taktika bruľotās sadursmēs. Bruľots uzbrukums 

cietumam. Mācīšanas metodika cietumu speciālajā taktikā. Izdzīvošanas mācība ekstremālos apstākļos. 

Penitenciāro iestāţu darbinieku aizsardzības plānošana, sagatavošana un realizēšana. Darbība bruľotu 

noziedznieku aizturēšanas operācijās meklēšanas grupas, trieciengrupas, sedzēju grupas, bloķēšanas grupas un 

nodrošināšanas grupu sastāvā. Kaujas darbība pret bruľotu grupu uzbrukumu Penitenciāro iestāţu 

darbiniekiem. Civilās drošības un aizsardzības pasākumi ārkārtas un krīzes situācijās (5 st.).  

Semināru temati: 

1. Darbība apvidū. (4 st.). 

2. Inţeniertehniskie līdzekļi. Cietuma apsardze. (4 st.). 

3. Cietuma speciālā taktika bruľotās sadursmēs. (4 st.). 

Studējošo patstāvīgais darbs: 

Kursa ietvaros paredzēto zināšanu, prasmju un iemaľu apguve, gatavojoties semināriem un izpildot mājas 

darbu par pasniedzēja uzdoto tematu. 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 

Priekšnosacījumi pārbaudījumu kārtošanai: sekmīgi jāapgūst studiju kursa programma un jāizpilda visi 

praktiskie uzdevumi. 

Sekmju kontroles forma: eksāmens. 

 

 

Mācību pamatliteratūra: 
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1. Instrukcija par apcietināto un notiesāto uzraudzības kārtību. 

2. Ieslodzījuma vietu pārvaldes 2001. gada 6. novembra pavēle Nr. 145. 

3. Instrukcija par apsardzes kārtību brīvības atľemšanas iestādēs. 

4. Ieslodzījuma vietu pārvaldes 2000. gada 31. augusta pavēle Nr. 99. 

5. Policijas taktika bruľotās sadursmēs. Mācību līdzeklis. Rīga. LPA, 1998. 

6. Kājnieku vada taktika. Rīga. ZS štābs, 1998. 

7. S.Babovozs, V.Dorovskis. Speciālā taktika. Mācību līdzeklis. Minska, 1994. 

8. A.Kavalieris. Bruľotu noziedznieku aizturēšanas taktika un organizācija. Mācību līdzeklis. Rīga. 1975. 

9. E.Krieviľš. Īsi padomi kareivim. Rīga. Zvaigzne, ABC, 1998. 

10. Ē.Melnis. Kareivis kaujā. Rīga. LPA, 1998. 

11. Ē.Melnis. Nodaļa kaujā. Mācību līdzeklis. LPA, 1998. 

12. Kaprāļa rokasgrāmata. ZS, 1994. 

13. V.Budura, A.Kirejevs. Iekšlietu Ministrijas apakšvienību taktika speciālajās operācijās. Mācību 

līdzeklis. Maskava, 1985. 

14. Speciālā taktiskā sagatavošana. Mācību līdzeklis. Maskava, 1989. 

15. N.Starikovs. Iekšlietu ministrijas apakšvienību kaujas pamati. Lekcija. Volgograda, 1981. 

16. Iekšlietu ministrijas kaujas reglaments. Maskava. 1979. 

17. Soldiers manual of common tasks. Washington, 1990. 

18. Ground Combat Operations: U.S. Marine Corps (FM FM 6). – U.S. Government Printing Office 

Washington, D.C., 1995. 

19. Raid Operations: U.S. Marine Corps (FM FM 7 – 32). – U.S. Government Printing Office Washington, 

D.C., 1993. 

20. Department of Defense Dictionary of Military and Associated Terms: Incorporating the NATO 

Glossary of Terms and Definitions (English and French). – U.S. Government Printing Office Washington, 

D.C., 1989. 

 

Papildliteratūra: 

Periodika un citi informācijas avoti: 

 

 

Piezīmes: 

Patstāvīgā darba organizācija un uzdevumi: Obligātās un papildliteratūras patstāvīga apgūšana, praktisko 

darbu izstrāde. 

 

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss: 

Pirmā līmeľa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Civilā drošība un aizsardzība‖ konkrētās 

profesijas studiju kurss. 

 

Kursa nosaukums angļu valodā: 

Prison Guard 

 

Kursa anotācija angļu valodā: 

Course objective: to give prison work direction to students the necessary knowledge and practical skills for 

prison security organization and procedure. 

Course objectives: to learn skills in prison guard escorts, a firearm, the conduct of special operations, military 

tactics. 
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Kursa nosaukums Kriminālsodu izpildes tiesības 

Kursa kods JurZP024 

Zinātnes nozare Juridiskā zinātne 

Zinātnes apakšnozare  

Kredītpunkti 3 

ECTS kredītpunkti  4,5 

Kopējais auditoriju stundu skaits 

 

Lekciju stundu skaits 

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 

Laboratorijas darbu stundu skaits 

Kursa darbam atvēlēto stundu skaits 

24 

 

12 

12 

- 

- 

 

Kursa izstrādātājs (-i) 

Vitolds Zahars, DU SZF Tiesību katedra, Dr.iur., profesors 

 

 

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst) 

Nav nepieciešams. 

 

Kursa anotācija:  

Kursa mērķis: panākt lai studenti apgūtu kriminālsodu izpildes tiesību institūtus, kriminālsodu izpildes 

tiesību attīstības vēsturi, izprastu un zinātu kriminālsodu izpildes tiesību aktu attīstību un tās tendences, 

kā arī izprastu kriminālsodu izpildes tiesību būtību, kriminālsodu izpildes iestāţu darbību soda izciešanas 

procesā, šīs darbības robeţas, kārtību, kā arī notiesāto personu tiesības un pienākumus. 

Kursa uzdevumi: sniegt izpratni par : 

1) starptautiskajiem standartiem sodu izpildes jomā; 

2) sodu progresīvo izpildi un notiesāto resocializāciju Latvijas cietumos; 

3) šo tiesību attīstības tendencēm. 

 

 Rezultāti: 

Zināšanas: spēj parādīt zināšanas lietošanas līmenī par kriminālsodu izpildes tiesībām. 

Prasmes: spēj, balstoties uz analītisku pieeju, veikt praktiskus uzdevumus attiecīgajā profesijā, parādīt prasmes, 

kas profesionālajām problēmām ļauj rast radošus risinājumus, ar attiecīgu patstāvības pakāpi mācīties tālāk, 

pilnveidojot savas kompetences.  

Kompetence: spēj, orientēties starptautiskajos un Latvijas Republikas dokumentos par soda izpildi un 

izturēšanos pret ieslodzītajām personām. 

 

Kursa saturs: 

Kriminālsodu izpildes tiesību attīstības vēsture. Kriminālsodu izpildes tiesību aktu attīstību. Latvijas valsts 

politika kriminālsodu izpildes sfērā un tās vieta un loma noziedzības apkarošanā. Kriminālsodu izpildes iestāţu 

sistēma. Brīvības atľemšanas soda progresīvā izpilde. Ar brīvības atľemšanu notiesāto personu klasifikācija 

(juridiskā, bioloģiskā, psiholoģiskā, pedagoģiskā). Ar brīvības atľemšanu notiesāto personu tiesiskais statuss. Ar 

brīvības atľemšanu notiesāto personu iesaistīšana sabiedriski derīgajā darbā. Izglītības, arodapmācības, sociālo 

iemaľu apgūšanas un citu resocializācijas programmu īstenošana cietumos. Ar brīvības atľemšanu notiesāto 
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personu materiālo un sadzīves vajadzību apmierināšana un medicīniski sanitārā aprūpe. Cietumu noteikumi EP 

dalībvalstīm (rekomendācijas R  (87) 3) un citi Latvijas valstij saistošie starptautiskie tiesību akti brīvības 

atľemšanas soda izpildes kontekstā. 

 

Kursa plāns: 

Kursa struktūra: lekcijas - 12 st., semināri - 12 st. 

Lekciju temati:  

1. Kriminālsodu izpildes tiesību attīstības vēsture. 

2. Kriminālsodu izpildes tiesību aktu attīstība. 

3. Latvijas valsts politika kriminālsodu izpildes sfērā un tās vieta un loma noziedzības apkarošanā.  

4. Kriminālsodu izpildes iestāţu sistēma. 

5. Brīvības atľemšanas soda progresīvā izpilde. 

6. Ar brīvības atľemšanu notiesāto personu klasifikācija (juridiskā, bioloģiskā, psiholoģiskā, pedagoģiskā).  

7. Ar brīvības atľemšanu notiesāto personu tiesiskais statuss.  

8. Ar brīvības atľemšanu notiesāto personu iesaistīšana sabiedriski derīgajā darbā.  

9. Izglītības, arodapmācības, sociālo iemaľu apgūšanas un citu resocializācijas programmu īstenošana 

cietumos.  

10. Ar brīvības atľemšanu notiesāto personu materiālo un sadzīves vajadzību apmierināšana un medicīniski 

sanitārā aprūpe.  

11. Cietumu noteikumi EP dalībvalstīm (rekomendācijas R  (87) 3). 

12. Latvijas valstij saistošie starptautiskie tiesību akti brīvības atľemšanas soda izpildes kontekstā. 

Semināru temati: 
1. Kriminālsodu izpildes tiesību institūtus. 

2. Kriminālsodu izpildes tiesību attīstības vēsture.  

3. Kriminālsodu izpildes tiesību būtība. 

4. Kriminālsodu izpildes tiesību aktu attīstība un tās tendences.  

5. Kriminālsodu izpildes iestāţu darbība soda izciešanas procesā, šīs darbības robeţas un kārtība. 

6.  Notiesāto personu tiesības un pienākumi. 

7.  Starptautiskie standarti sodu izpildes jomā. 

8. Sodu progresīvā izpilde.  

9. Notiesāto resocializācija Latvijas cietumos.  

10. Cietumu noteikumi EP dalībvalstīm (rekomendācijas R  (87) 3). 

11. Latvijas valstij saistošie starptautiskie tiesību akti brīvības atľemšanas soda izpildes kontekstā. 

12. Kriminālsodu izpilde – ārvalstu pieredze. 

Studējošo patstāvīgais darbs: 

Kursa ietvaros paredzēto zināšanu, prasmju un iemaľu apguve, gatavojoties semināriem un izpildot mājas 

darbu par pasniedzēja uzdoto tematu. 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 

Priekšnosacījumi pārbaudījumu kārtošanai: sekmīgi jāapgūst studiju kursa programma un jāizpilda visi 

praktiskie uzdevumi. 

Sekmju kontroles forma: eksāmens. 

 

Mācību pamatliteratūra: 

 

1. Krimināllikums. 

2. Latvijas Sodu izpildes kodekss 

3. Krūmiľš E., Pokšāns S. Brīvības atľemšanas soda izpilde.- Rīga, LPA, 1997. 

4. Zahars V. Kriminālsodu izpildes tiesības. Vispārīgā daļa. - Rīga, Zvaigzne ABC, 2003. 

5. Zahars V. Kriminālsodus un to izpildi vērtējot. – Rīga, Zvaigzne ABC, 2003. 

6. Zahars V. Notiesātie – tauta tautā. Kriminālsodu izpildes problēmas. – Rīga, Zvaigzne ABC, 

2005. 

7. Zahars V. Starptautiskie tiesību akti. Kriminālsodu izpildē. – LPA Raksti, Nr. 12, 2005. 
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8. Eiropas cietumu noteikumi – Rec (2006)2, pieľemti Eiropas Padomes Ministru komitejā 

11.01.2006. 

9. Valsts probācijas dienesta likums 

10. Valsts probācijas dienesta pārvaldes nolikums 

11. Valsts probācijas dienesta konsultatīvās padomes nolikums 

12. Valsts probācijas dienesta klientu datu bāzē iekļaujamās informācijas apjoms, tās 

iekļaušanas un izmantošanas kārtība 

13. Probācijas dienests Latvijā, Valsts probācijas dienesta izdevums, Rīga, 2004. 

14. Ministru kabineta noteikumu apkopojums brīvības atľemšanas iestādēs ievietotajām 

personām, Biznesa informācijas birojs, Rīga, 2002. 

15. Ieslodzījuma vietu pārvaldes likums. – Latvijas Vēstnesis, Nr. 168, 19.11.2002. 

16. Ministru kabineta noteikumi Nr. 73 ―Brīvības atľemšanas iestāţu iekšējās kārtības 

noteikumi, Latvijas Vēstnesis, Nr. 32, 27.02.2002. 

17. Krūmiľš E. Ieskats soda izpildes teorijā un praksē, Rīga, LPA, 1992. 

18. Krūmiľš E. Soda izpilde Latvijas Republikā līdz 1940. gadam, Rīga, LPA, 1992. 

19. Койл Э. Подход к управлениютюрьмой с позиций прав человека, Пособие для 

тюремногоперсонала, - Лондон, Международный центр тюремных исследований, 

2002. 

20. Койл Э. Управление тюрьмами в период изменений, - Лондон, Международный центр 

тюремных исследований. 

21. Права человека и пенитенциарные учреждений.  Учебное пособие по правам человека 

для персонала пенитенциарных учреждений, Женева, 2000. 

 

Papildliteratūra: 

 

1. Матти Лайне. Кпиминология и социологоя отклоненного поведения. 1994, Хельсинки, 

Центр обучения тюремнных служащихМатти Лайне. Социология наказания и тюрьмы. 

1994, Хельсинки, Центр обучения тюремных служащих 

2. Тюремная реформа в посттоталитарных странах, информационный бюлетень о 

международном семинаре в Донецке 10-12.11.1998 г. 1999, Penal Reform International, 

«Донецкий Мемориал», Донецк 

3. Директорат прав человека Совета Европы. Пожизненное заключение материалы 

международного семинара в Донецке 18.-19.06.2001. 2001, Донецк 

4. Prison Construction and Refurbishing Old Institutions. 

5. Семинар по проблемам строительства и восстановления тюрем в Эспоо 10.-13.06.1998. 

1998, Helsinki, Ministry of Justice of Finland Departament of Prison Administration 

6. Практическое руководство по эффективному применению международных тюремных 

правил. 1998, Москва, издательство «Права человека» 

7. Проблема туберкулеза в тюрьмах Восточной Европы и Центральной Азии, под 

редакцией Вивьен Стерн 2001, Москва, Penal Reform International 

8. Новые подходы для нового века. Материалы международной конференции, Лондон, 13-

17.04.1999. 1999, Донецк, PRI, «Донецкий Мемориал» 

9. Преступность, уголовная политика и места заключения в постсоветском пространстве. 

Поиски выхода. 1996, Москва, издательство «Права человека» 

10. Проблемы, дискуссии, предложения. 1991, Москва, «Юридическая литература» 

11. Vitolds Zahars. Brīvības atľemšana: kā sods un kā posts. ―Latvijas Vēstnesis‖ Nr.27, 

14.10.1999. 

12. Vitolds Zahars. Par reformu, ko prasa Eiropa un cilvēcība. ―Latvijas Vēstnesis‖ Nr.13 (1924), 

18.01.2000. 

13. Vitolds Zahars. Lai soda vieta ir demokrātijas spogulis. ―Latvijas Vēstnesis‖Nr.48 (2435) 

23.03.2001. 

14. Vitolds Zahars Latvijas cietumu reformu norise un perspektīvas. The Course and Prospects of 

the Reform of the Latvian Prison System. Publikācija grāmatā ―Tiesu sistēmas reforma 

Latvijā‖, 2001,Tiesu namu aģentūra 
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15. Vitolds Zahars. Nedaudz par kriminālsodu izpildes politikas liberalizāciju. Publikācija biļetenā 

―Alternatīva‖ Nr.1(2), 2001. 

16. Vitolds Zahars. Apcietinājumu kā drošības līdzekli vērtējot. Jurista Vārds Nr.4 (237) 

26.02.2002. 

17. Vitolds Zahars. Vai mainoties gadsimtiem ir mainījušies arī cietumi? Jurista Vārds Nr.7 (240), 

09.04.2002. 

18. Vitolds Zahars. Par kriminālpolitikas liberalizāciju. Publikācija grāmatā ―Dienas kārtība 

Latvijai – 2004‖, Baltijas forums, 2003 

 

Periodika un citi informācijas avoti: 

 

 

Piezīmes: 

Nav. 

 

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss: 

Pirmā līmeľa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Civilā drošība un aizsardzība‖ konkrētās 

profesijas studiju kurss. 

 

Kursa nosaukums angļu valodā: 

Criminal penalty execution law 

 

Kursa anotācija angļu valodā: 

Course objective: to encourage students to learn criminal law enforcement institutions, criminal law enforcement 

history of development, understand and are aware of criminal law enforcement developments and trends, as well 

as an understanding of the nature of criminal law enforcement, criminal enforcement of penal institutions in the 

process, the operating margins, procedures, as well as convicted persons rights and obligations.  

Course objectives: to provide an understanding of: 

1)international standards, enforcement penalties; 

2)high performance penalty and re-socialization of convicts in Latvian prisons; 

3) the legal developments. 
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2.3. . Organizāciju drošības virziens 

 

Kursa nosaukums Drošības tehniskie un sakaru līdzekļi 

Kursa kods TiesP008 

Zinātnes nozare Juridiskā zinātne 

Zinātnes apakšnozare  

Kredītpunkti 1 

ECTS kredītpunkti  1,5 

Kopējais auditoriju stundu skaits 

 

Lekciju stundu skaits 

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 

Laboratorijas darbu stundu skaits 

Kursa darbam atvēlēto stundu skaits 

8 

 

4 

4 

- 

- 

 

Kursa izstrādātājs (-i) 

Leonīds Makans, Mg.jur. 

 

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst) 

Nav nepieciešamas. 

 

Kursa anotācija:  

Kursa mērķis: apgūt pieejamos drošības tehniskos un sakaru līdzekļus objektu drošības nodrošināšanā un to 

pielietošanas tiesiskos un taktiskos pamatprincipus; iemācīties analizēt drošības tehnisko līdzekļu optimālas 

izmantošanas nepieciešamību un iespējas. 

Kursa uzdevumi: sniegt zināšanas par drošības tehniskajiem un sakaru līdzekļiem, to pielietošanas tiesisko 

regulējumu un taktiskajiem paľēmieniem; iemācīt analizēt drošības tehnisko līdzekļu optimālas izmantošanas 

iespējas. 

 

 Rezultāti: 

Zināšanas: spēj parādīt zināšanas un izpratni par normatīvajiem aktiem, kas regulē drošības tehnisko un sakaru 

līdzekļu izmantošanu. 

Prasmes: spēj parādīt prasmes izvēlēties optimālākos drošības tehniskos un sakaru līdzekļus un prast tos lietot. 

Apzināties drošības tehnisko un sakaru līdzekļu izmatošanas iespējas.  

Kompetence: Spēj formulēt, aprakstīt un analizēt drošības un sakaru tehnisko līdzekļu izmantošanu iespējas.  

 

Kursa saturs: 

Drošības tehnisko līdzekļu klasifikācija. Pielietošanas efektivitātes pamatnosacījumi. Pielietošanas tiesiskie 

aspekti. Apsardzes signalizācijas. Ugunsdrošības signalizācijas. Piekļuves kontrole. Videonovērošanas 

tehniskie līdzekļi. Audio drošība. Operatīvie sakaru līdzekļi. Tehniskie līdzekļi, kas paredzēti lai meklētu 

daţādus objektus; specifiskie novērošanas tehniskie līdzekļi; ķīmiskie slazdi. Informācijas analīzes 

pamatelementi; viena no analītiskajām metodēm - plūsmas analīze (preču plūsmas izvērtēšana; notikumu 

analīze; norises apraksts). 

 



 219 

 

Kursa plāns: 

Kursa struktūra: lekcijas -  4 st., semināri – 4st. 

Lekciju temati (2 st.): 

1.Drošības tehnisko līdzekļu klasifikācija, to pielietošanas efektivitātes pamatnosacījumi un pielietošanas 

tiesiskie aspekti. 

2. Apsardzes signalizācijas, ugunsdrošības signalizācijas, piekļuves kontrole, videonovērošanas tehniskie 

līdzekļi, audio drošība un operatīvie sakaru līdzekļi. 

Semināru temati (2 st.): 

1. Tehniskie līdzekļi, kas paredzēti lai meklētu daţādus objektus; specifiskie novērošanas tehniskie līdzekļi; 

ķīmiskie slazdi. 

2.Informācijas analīzes pamatelementi; viena no analītiskajām metodēm - plūsmas analīze (preču plūsmas 

izvērtēšana; notikumu analīze; norises apraksts). 

 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 

Patstāvīgā darba organizācija un uzdevumi: referāta vai prezentāciju sagatavošana par studiju kursā 

iekļautajiem tematiem konkrēto tehnisko līdzekļu un to pielietošanas izpētei, analītisko prasmju apguve, 

informācijas sistematizēšana.  

Priekšnosacījumi pārbaudījuma kārtošanai: pozitīvi jāaizstāv referāts vai prezentācija, kāzusu risinājumi un 

praktiskie darbi. 

 Studiju kursa apguves pārbaudes forma – diferencētā ieskaite. 

 

 

Mācību pamatliteratūra: 

Uzľēmumu drošība. Rīga: Biznesa augstskola Turība SIA, 2006., 424 lpp. 

Papildliteratūra: 

 

Periodika un citi informācijas avoti: 

Ţurnāli par drošības, apsardzes un detektīvdarbības tematiku. 

 

 

Piezīmes: 

Nav. 

 

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss: 

Pirmā līmeľa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Civilā drošība un aizsardzība‖ konkrētās 

profesijas studiju kurss. 

 

Kursa nosaukums angļu valodā: 

Technical aids and means of communication of security 

 

Kursa anotācija angļu valodā: 

Course objective is to provide knowledge about types of technical aids and means of communication used 

during application of security activities. Similarly course provides fundamentals of options certain technical aids 
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and means of communication in dependence of security situation. 

Kursa nosaukums Fizisko personu drošības pamati  

 

Kursa kods TiesP010 

Zinātnes nozare Juridiskā zinātne  

Zinātnes apakšnozare  

Kredītpunkti 1 

ECTS kredītpunkti  1,5 

Kopējais auditoriju stundu skaits 

 

Lekciju stundu skaits 

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 

Laboratorijas darbu stundu skaits 

Kursa darbam atvēlēto stundu skaits 

8 

 

4 

4 

- 

- 

 

Kursa izstrādātājs (-i) 

Sergejs Čapulis, DU Izglītības un vadības fakultāte Mācību metodiku katedra, M.paed., lektors 

 

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst) 

Nav nepieciešamas. 

 

Kursa anotācija:  

Kursa mērķis: Iepazīstināt studējošos ar fizisko personu drošību saistītiem jautājumiem un speciāliem 

paľēmieniem. 

Kursa uzdevumi: Apgūt speciālos tuvcīľas paľēmienus un personu apsardzes taktiku. 

 

Rezultāti: 

Zināšanas: spēj parādīt zināšanas un izpratni par fizisko personu drošības pasākumu organizēšanu. 

Prasmes: spēj, balstoties uz analītisku pieeju, veikt praktiskus uzdevumus fizisko  

personu drošības pasākumu organizēšanā, parādīt prasmes fizisko personu drošības  

pasākumu nodrošināšanā. 

Spēj izvērtēt un pilnveidot savu un citu cilvēku darbību, strādāt sadarbībā ar citiem,  

plānot un organizēt darbu, lai veiktu konkrētus uzdevumus fizisko personu drošības  

pasākumu nodrošināšanā, veikt vai pārraudzīt tādas darba aktivitātes, kurās  

iespējamas neprognozējamas izmaiľas. 

Kompetence: spēj formulēt, aprakstīt un analizēt praktiskas problēmas fizisko personu 

drošības pasākumu organizēšanā, atlasīt nepieciešamo informāciju un izmantot to skaidri definētu problēmu 

risināšanai. 

 

Kursa saturs: 

Uzbrukuma vietas, to izvēli ietekmējošie faktori. Personīgā apsardze: uzdevumi, funkcijas. Personālās prasības 

personīgās apsardzes darbiniekiem, kandidātu atlase. Personīgās apsardzes organizēšana un plānošana daţādos 

objektos (uzturēšanās vietās – dzīves un darba vietās, atpūtas un izklaides vietās, viesnīcās, lidostās. Personīgās 

apsardzes organizēšana un plānošana publiskos vai slēgtos pasākumos, t.sk. masu pasākumu vietās. Preses 

konferences un to organizēšana. Personīgās apsardzes darbība, pārvietojoties ar automašīnām un kājām. 

Personīgās apsardzes aizsardzība pret uzbrukumiem un evakuācija. Sadarbība ar organizācijas iekšējām 

struktūrām un ar valsts tiesībsargājošām institūcijām. 
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Kursa plāns: 

Kursa struktūra: lekcijas  -  8 st.  

Lekciju temati: 

1.Uzbrukuma vietas, to izvēli ietekmējošie faktori.  

2.Personīgā apsardze: uzdevumi, funkcijas. 

3. Personālās prasības personīgās apsardzes darbiniekiem, kandidātu atlase.  

4.Personīgās apsardzes organizēšana un plānošana daţādos objektos (uzturēšanās vietās – dzīves un darba vietās, 

atpūtas un izklaides vietās, viesnīcās, lidostās. Personīgās apsardzes organizēšana un plānošana publiskos vai 

slēgtos pasākumos, t.sk. masu pasākumu vietās.  

5.Preses konferences un to organizēšana.  

6.Personīgās apsardzes darbība, pārvietojoties ar automašīnām un kājām.  

7.Personīgās apsardzes aizsardzība pret uzbrukumiem un evakuācija.  

8. Sadarbība ar organizācijas iekšējām struktūrām un ar valsts tiesībsargājošām institūcijām. 

Patstāvīgā darba organizācija un uzdevumi: Teorētiskajā sadaļā iepazīt attiecīgos normatīvos aktus un 

speciālo taktiku. Pilnveidot savu fizisko sagatavotību. 

 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 

Priekšnosacījumi pārbaudījuma kārtošanai: Apgūtas zināšanas par šī kursa satura jautājumiem. 

Studiju kursa apguves pārbaudes forma – diferencētā ieskaite 

 

Mācību pamatliteratūra: 

Apsardzes darbības likums (Latvijas Vēstnesis‖, 30.05.2006.) 

28.10.2010. likums "Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likums" ("LV", 183 (4375), 17.11.2010.) [stājas 

spēkā 01.01.2011]. 

17.06.1998. likums „Krimināllikums‖ („LV‖, 199/200 (1260/1261), 08.07.1998) [spēkā ar 01.04.1999.] ar 

grozījumiem: 30.10.2008. likums „Grozījumi Krimināllikumā‖ („Latvijas Vēstnesis‖, 177 (3936), 

13.11.2008.) 

Kriminālprocesa likums: pieľemts 21.04.2005. Stājas spēkā 01.10.2005. Ar grozījumiem, kas izsludināti 

līdz 29.07.2008. 

Uzľēmumu drošība. Biznesa augstskola „Turība‖ SIA, -Rīga, 2006. 

П.Закревский: Обеспечение личной безопасности физических лиц (VIP- мероприятия), -Кировоград, 

2007. 

С.Н.Козлов, Ю.Ю.Сенчуков. Азбука телохранителя. – Москва: «Здоровье народа», 2004. 

А.Мальцев. Антикиллер. Настольная книга оперативника и телохранителя. ГЕЛЕОС, Издательский 

дом, 2006. 

И.Григорьев. Охранная подготовка профессиональных телохранителей. Феникс, 2008. 

June Dale L. Protection, security and safeguards. –CRC Press, 2000, 358 p. 

Philip P., Purpura. The Security Handbook./ 2nd ed. – Burlington, U.S.A.: Butterwoth Heinemann, 2003, 

426 p. 

 

Papildliteratūra: 
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1. June Dale L. Protection, security and safeguards. –CRC Press, 2000, 358 p. 

 

2. Philip P., Purpura. The Security Handbook./ 2nd ed. – Burlington, U.S.A.: Butterwoth Heinemann, 2003, 

426 p. 

3. С.Н.Козлов, Ю.Ю.Сенчуков. Азбука телохранителя. – Москва: «Здоровье народа», 2004. 

4. А.Мальцев. Антикиллер. Настольная книга оперативника и телохранителя. ГЕЛЕОС, Издательский 

дом, 2006. 

Piezīmes: 

Nav. 

Periodika un citi informācijas avoti 

1. Journal of Combat Sports and Martial Arts; 

2. The International Journal of Sport and Society; 

3. Ţurnāls „Sports”; 

4. Научно-теоретический журнал «Теория и практика физической культуры»; 

5. Научно-методический журнал «Физическая культура: воспитание, образование, 

тренировка». 

 

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss: 

Pirmā līmeľa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Civilā drošība un aizsardzība‖ nozares 

konkrētās profesijas studiju kurss. 

 

Kursa nosaukums angļu valodā: 

Physical personal safety basics 

 

 

Kursa anotācija angļu valodā: 

Course aim: To acquaint the students with individuals with security-related issues, and specific techniques.  

Course objectives: Learn special techniques for close combat and personal security tactics. 
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Kursa nosaukums Apsardzes un detektīvdarbības tiesības 

Kursa kods JurZP015 

Zinātnes nozare Juridiskā zinātne 

Zinātnes apakšnozare Policijas tiesības 

Kredītpunkti 3 

ECTS kredītpunkti  4,5 

Kopējais auditoriju stundu skaits 

 

Lekciju stundu skaits 

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 

Laboratorijas darbu stundu skaits 

Kursa darbam atvēlēto stundu skaits 

24 

 

12 

12 

- 

- 

 

Kursa izstrādātājs (-i) 

Leonīds Makans, Mg.jur. 

 

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst) 

Studiju kursa „Drošības teorija un organizāciju drošība‖ apguve. 

 

Kursa anotācija:  

Kursa mērķis: sniegt zināšanas par apsardzes un detektīvdarbības jēdzienu, veidiem, pielietojuma sfērām, to 

tiesisko reglamentāciju, praktiskā pielietojuma metodiku un taktiku.  

Kursa uzdevumi: dot studentiem iespēju apgūt zināšanas par apsardzes un detektīvdarbības jēdzienu, veidiem, 

pielietojuma sfērām, to tiesisko reglamentāciju, praktiskā pielietojuma metodiku un taktiku atbilstoši spēkā 

esošajiem tiesību aktiem, saistīt teorētiskās zināšanas par apsardzes un detektīvdarbības tiesību pamatprincipiem 

un prasībām ar to pielietojumu praksē, veidot prasmi orientēties apsardzes un detektīvdarbību reglamentējošos 

tiesību aktos un pielietot tos konkrētās praksē sastopamās situācijās.  

 

Rezultāti: 

Zināšanas: spēj parādīt zināšanas un izpratni par apsardzes un detektīvdarbības tiesiskā regulējuma 

pamatprincipiem, to nozīmi apsardzes un detektīvdarbības praktiskajā pielietojumā, kā arī atbilstoši tiem 

organizēt apsardzes un detektīvdarbību konkrētā organizācijā. 

Prasmes: spēj parādīt prasmes organizēt apsardzes un detektīvdarbību konkrētā organizācijā. 

Kompetence: spēj formulēt, aprakstīt un analizēt apsardzes un detektīvdarbību reglamentējošos aktus un 

pielietot turpmākajā profesionālajā darbībā, veidojot viedokli par sociālo atbildību apsardzes un detektīvdarbībā, 

attieksmi pret klientiem, valsts institūcijām, u.c. – godīguma un taisnīguma paradumiem. 

 

Kursa saturs: 

Ievads. Studiju kursa uzdevumi, saturs un nozīme. Apsardzes darbības tiesiskie pamati. 

Detektīvdarbības likums. Detektīvdarbības tiesiskie pamati. Apsardzes darbības likums. 

Apsardzes uzľēmuma darbība. Iekšējais drošības dienests un tā darbība. Apsardzes darbības speciālās atļaujas 

(licences). Apsardzes un drošības dienesta darbinieki - apmācība, sertifikātu saľemšana. Apsardzes un drošības 

dienesta darbinieka tiesības un atbildība. Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likums. Šaujamieroču, munīcijas 
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un speciālo līdzekļu iegādāšanās, glabāšana, nēsāšana un realizācija. Šaujamieroču, munīcijas un speciālo 

līdzekļu pielietošana un izmantošana. Tiesu prakse, piemērojot tiesību normas par nepieciešamo aizstāvēšanos 

un krimināllietās par neatļautām darbībām ar ieročiem, munīciju, sprāgstvielām un speciāliem līdzekļiem. 

Detektīvdarbība kā komercdarbības veids. Detektīva tiesības un pienākumi. Detektīvdarbības licencēšana. 

 

Kursa plāns: 

Kursa struktūra: lekcijas -  12 st., semināri -  12 st. 

Lekciju temati (3 st.): 

1. Ievads. Studiju kursa uzdevumi, saturs un nozīme. 

2. Apsardzes darbības tiesiskie pamati. 

3. Detektīvdarbības likums. 

4. Detektīvdarbības tiesiskie pamati. 

Semināru temati: 

1. Apsardzes darbības likums. 

2. Apsardzes uzľēmuma darbība. 

3. Iekšējais drošības dienests un tā darbība. 

4. Apsardzes darbības speciālās atļaujas (licences). 

5. Apsardzes un drošības dienesta darbinieki - apmācība, sertifikātu saľemšana.  

6. Apsardzes un drošības dienesta darbinieka tiesības un atbildība. 

7. Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likums. 

8. Šaujamieroču, munīcijas un speciālo līdzekļu iegādāšanās, glabāšana, nēsāšana un 

realizācija. Šaujamieroču, munīcijas un speciālo līdzekļu pielietošana un izmantošana. 

9. Tiesu prakse, piemērojot tiesību normas par nepieciešamo aizstāvēšanos un krimināllietās par 

neatļautām darbībām ar ieročiem, munīciju, sprāgstvielām un speciāliem līdzekļiem. 

10. Detektīvdarbība kā komercdarbības veids.  

11. Detektīva tiesības un pienākumi 

12.Detektīvdarbības licencēšana. 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 

Patstāvīgā darba organizācija un uzdevumi:  

Izstudēt Apsardzes darbības likumu un uz tā pamata izdotos MK noteikumus, izvērtēt kā tiem atbilst praksē 

sastopamo apsargājamo objektu apsardzes noteikumi un prezentēt rezultātus. 

Sameklēt Latvijas preses izdevumos atspoguļotās apsardzes darbības problēmas, ieteikt to risinājuma iespējamos 

variantus. 

Izstudēt Detektīvdarbības likumu, uz tā pamata izdotos MK noteikumus un Operatīvās darbības likumu, noteikt 

atšķirības starp detektīvdarbību un operatīvo darbību un prezentēt rezultātus. 

Sameklēt Latvijas masu medijos atspoguļotās ziľas par detektīvdarbību un tās iespējām iedzīvotāju drošības 

īstenošanā. 

Priekšnosacījumi pārbaudījumu kārtošanai: sekmīga patstāvīgo darba uzdevumu prezentācija. 

Sekmju kontroles forma: rakstveida eksāmens, kurš ietver 2 teorētiskos jautājumus.  
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Mācību pamatliteratūra: 

 

1.Apsardzes darbības likums" ("LV", 83 (3451), 30.05.2006.) ar grozījumiem: 24.04.2008. likums 

("LV", 73 (3857), 13.05.2008.)  

2.Detektīvdarbības likums" ("LV", 110 (2497), 20.07.2001.) [spēkā ar 01.11.2001.] ar grozījumiem: 

07.04.2004. likums ("LV", 62 (3010), 21.04.2004.) [spēkā ar 01.05.2004.] 

3.Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss" (Ziľotājs, 51, 20.12.1984.) [spēkā ar 01.07.1985.] 

4.Krimināllikums" ("LV", 199/200 (1260/1261), 08.07.1998.) ar grozījumiem līdz 27.11.2008 

5.Kriminālprocesa likums" ("LV", 74 (3232), 11.05.2005.) ar grozījumiem līdz 01.01.2009 

6.Operatīvās darbības likums" ("LV", 131, 30.12.1993.) [spēkā ar 13.01.1994.] ar grozījumiem līdz 

08.11.2007 

7.27.01.2009. MK noteikumi Nr.66 "Noteikumi par civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu 

apsardzes darbībā" (Latvijas Vēstnesis, 17 (4003), 30.01.2009. 

8.20.11.2008. MK noteikumi Nr.945 "Noteikumi par apsardzes sertifikātu izsniegšanas, pagarināšanas 

un anulēšanas kārtību un valsts nodevas maksāšanas kārtību un apmēru" (Latvijas Vēstnesis, 183 

(3967), 25.11.2008.) 

9.11.11.2008. MK noteikumi Nr.930 "Apsardzes darbības licencēšanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 

178 (3962), 14.11.2008.) 

10.28.12.2006. MK noteikumi Nr.1072 "Iekšējās drošības dienesta reģistrācijas kārtība" (Latvijas 

Vēstnesis, 208 (3576), 30.12.2006.) 

11.17.04.2007. MK noteikumi Nr.260 "Detektīvdarbības licencēšanas un sertifikācijas 

noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 65 (3641), 20.04.2007.) 

 

Papildliteratūra: 

 

1.Kavalieris A. Operatīvās darbības likuma komentāri. - Rīga: RaKa, 2002. 

2.Uzľēmumu drošība. Biznesa augstskola Turība SIA, Rīgā, 2006. 

3.Zinātniski praktiskā konference „Sapulču, gājienu, piketu brīvību valsts aizsardzības tiesiskais regulējums 

un tā piemērošanas problēmas Latvijā‖.//Administratīvā un kriminālā justīcija. 2007., Nr. 4(41), 6 – 66.lpp. 

4.June Dale L. Protection, security, and safeguards. - CRC Press, 2000. - 358 p. 

5.Philip P., Purpura. The Security Handbook. 2 nd ed. – Burlington, U.S.A.: Butterwoth Heinemann, 2003. 

6.Землянов В.М. Информационное обеспечение бизнеса. Личная безопасность предпринимателя и 

его семьи. Rīga, Merkūrijs 2002. 

Periodika un citi informācijas avoti 

Ţurnāli par apsardzes un detektīvdarbības tematiku. 

 

Piezīmes: 

Nav. 

 

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss: 

Pirmā līmeľa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Civilā drošība un aizsardzība‖ konkrētās 

profesijas studiju kurss. 

 

Kursa nosaukums angļu valodā: 

Law of security and detective activities 

 

http://www.likumi.lv/doc.php?mode=DOC&id=175165
http://www.likumi.lv/doc.php?mode=DOC&id=175165
http://www.likumi.lv/doc.php?mode=DOC&id=87339
http://www.likumi.lv/doc.php?id=187129&from=off
http://www.likumi.lv/doc.php?id=187129&from=off
http://www.vestnesis.lv/index.php?laidiens_id=7167
http://www.likumi.lv/doc.php?id=184203&from=off
http://www.likumi.lv/doc.php?id=184203&from=off
http://www.vestnesis.lv/index.php?laidiens_id=6984
http://www.vestnesis.lv/index.php?laidiens_id=6984
http://www.likumi.lv/doc.php?id=183791&from=off
http://www.vestnesis.lv/index.php?laidiens_id=6966
http://www.vestnesis.lv/index.php?laidiens_id=6966
http://www.likumi.lv/doc.php?id=150767&from=off
http://www.vestnesis.lv/index.php?laidiens_id=5013
http://www.vestnesis.lv/index.php?laidiens_id=5013
http://www.likumi.lv/doc.php?id=156127&from=off
http://www.likumi.lv/doc.php?id=156127&from=off
http://www.vestnesis.lv/index.php?laidiens_id=5320
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Kursa anotācija angļu valodā: 

Course objective is to provide knowledge of security and detective activities concept, types and application 

areas; provide knowledge about the legal framework, practical application methods and tactics of security and 

detective activities; link theoretical knowledge of security and detective basic legal principles and requirements 

of their application in practice; build skills to orientate in the law of security and detective activities and apply 

them in practice. 
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Kursa nosaukums Drošības teorija un organizāciju drošības pamati 

Kursa kods TiesP009 

Zinātnes nozare Juridiskā zinātne 

Zinātnes apakšnozare Policijas tiesības 

Kredītpunkti 3 

ECTS kredītpunkti  4,5 

Kopējais auditoriju stundu skaits 

 

Lekciju stundu skaits 

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 

Laboratorijas darbu stundu skaits 

Kursa darbam atvēlēto stundu skaits 

24 

 

12 

12 

- 

- 

 

Kursa izstrādātājs (-i) 

Leonīds Makans, Mg.jur. 

 

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst) 

 Nav nepieciešamas. 

 

Kursa anotācija:  

Kursa mērķis: sniegt zināšanas par drošības un tās apdraudējuma jēdzienu, veidiem, draudu prognozēšanas un 

novēršanas pasākumu tiesiskās reglamentācijas pamatiem , to plānošanas pamatiem organizāciju drošības 

īstenošanas jomā, dot iespēju studentiem rast izpratni par drošības un apdraudējuma pamatkategorijām, to 

izpausmēm, saistīt teorētiskās zināšanas par drošības apdraudējumiem ar praksi konkrētā organizācijā, veidot 

prasmi novērtēt drošības stāvokli un prognozēt eventuālos apdraudējumus, veidot prasmi plānot drošības 

pasākumus. 

 

Rezultāti: 

Zināšanas: spēj parādīt zināšanas un izpratni par apdraudējuma novērtēšanas, draudu novēršanas pasākumu 

plānošanas un īstenošanas metodikas pamatiem un to tiesisko regulējumu. 

Prasmes: spēj parādīt prasmes lietot drošības situācijas izpētes paľēmienus un izvērtēt organizāciju drošības 

stāvokli, plānot drošības pasākumus. 

Kompetence: spēj analizēt daţādus izziľas avotus un materiālus, kas būs nepieciešami turpmākajā 

profesionālajā darbībā, veidot attieksmi un viedokli par sociālo atbildību par organizāciju un atsevišķu cilvēku 

drošību īstenojot taktiskus lēmumus, viedokli par godīgumu attiecībās ar citiem. 

 

Kursa saturs: 

Ievads. Studiju kursa uzdevumi, saturs un nozīme. Drošības jēdziens tās nozīme un nodrošinājuma 

pamatfaktori valsts, sabiedrības, uzľēmuma un atsevišķas personas dzīvē. Drošības apdraudējuma veidi, to 

raksturīgākās izpausmes. Drošības apdraudējuma un nodrošinājuma psiholoģiskie aspekti. Drošības problēmu 

pētīšanas metodes – aptauja, anketēšana, novērošana, intervija, dokumentu analīze. Drošības stāvokļa 

novērtējums, draudu prognozēšana. Apdraudējuma subjekta izcelsmes raksturs, apdraudējuma objekta raksturs, 

tā iedarbības līdzekļi. Apdraudējuma subjekta izvirzītā mērķa raksturs, iedarbības veids un apdraudējuma 

iedarbības rezultāts. Varas drošība. Sociālā drošība. Sociālie konflikti. Krīzes situācijas. Sabiedrības drošība. 

Informatīvā drošība. Uzľēmumu drošība. Uzľēmuma un atsevišķas personas drošības pasākumu plānošana, 

uzľēmuma drošības sistēmu efektivitātes novērtēšana un pilnveide. 
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Kursa plāns: 

Kursa struktūra: lekcijas -  12 st., semināri -  12 st. 

Lekciju temati (2 st.): 

1. Ievads. Studiju kursa uzdevumi, saturs un nozīme. 

2. Drošības jēdziens tās nozīme un nodrošinājuma pamatfaktori valsts, sabiedrības, uzľēmuma un atsevišķas 

personas dzīvē. 

3. Drošības apdraudējuma veidi, to raksturīgākās izpausmes. 

4. Drošības apdraudējuma un nodrošinājuma psiholoģiskie aspekti. 

5. Drošības problēmu pētīšanas metodes – aptauja, anketēšana, novērošana, intervija, dokumentu analīze. 

6. Drošības stāvokļa novērtējums, draudu prognozēšana. 

Semināru temati (2 st.): 

1. Apdraudējuma subjekta izcelsmes raksturs, apdraudējuma objekta raksturs, tā iedarbības līdzekļi. 

2. Apdraudējuma subjekta izvirzītā mērķa raksturs, iedarbības veids un apdraudējuma iedarbības rezultāts. 

3. Varas drošība. 

4. Sociālā drošība. Sociālie konflikti. Krīzes situācijas. 

5. Sabiedrības drošība. Informatīvā drošība. Uzľēmumu drošība.  

6. Uzľēmuma un atsevišķas personas drošības pasākumu plānošana, uzľēmuma drošības sistēmu 

efektivitātes novērtēšana un pilnveide. 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai: 

Patstāvīgā darba organizācija un uzdevumi:  

Izstudēt studiju kursa programmā norādītos normatīvos aktus un literatūras avotus. 

Izvērtēt konkrētas organizācijas drošības situāciju – noteikt iespējamos apdraudējumus, pasākumus to novēršanai 

vai mazināšanai – paveikto prezentēt – sastādīt organizācijas drošības pasākumu plānu. 

Sameklēt Latvijas masu medijos atspoguļotās ziľas par galvenajiem apdraudējumiem mūsdienu sabiedrībā, 

izvērtēt to novēršanas vai mazināšanas iespējas, sagatavot prezentāciju – izstrādāt konkrētas organizācijas 

drošības konceptuālo modeli. 

Priekšnosacījumi pārbaudījumu kārtošanai: sekmīga patstāvīgo darba uzdevumu prezentācija. 

 Sekmju kontroles forma: rakstveida eksāmens, kurš ietver 2 teorētiskos jautājumus.  

 

 

Mācību pamatliteratūra: 

1. Latvijas Republikas Satversme. ("LV", 43, 01.07.1993.) 

2.Likums „Par sapulcēm, gājieniem un piketiem" ("LV", 31/32 (746/747), 30.01.1997.) 

3.Fizisko personu datu aizsardzības likums. ("LV", 123/124 (2034/2035), 06.04.2000.) 

4.Informācijas atklātības likums. ("LV", 334/335 (1395/1396), 06.11.1998 

5.Valsts drošības iestāţu likums. ("LV", 59 (190), 19.05.1994.) 

6.Vides aizsardzības likums. ("LV", 183 (3551), 15.11.2006.) 

7.Nacionālās drošības likums. ("LV", 473/476 (2384/2387), 29.12.2000.) 

8.Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likums. ("LV", 104 (3262), 06.07.2005.) 

9.Civilās aizsardzības likums. ("LV", 171 (3539), 26.10.2006.) 

Papildliteratūra: 

 

1. Uzľēmumu drošība. Biznesa augstskola Turība SIA, Rīga, 2006. 

2.Sīmane Māra. Cilvēkdrošība – jauns jēdziens ienāk Latvijā. www.politika.lv 5. decembris 2003.; 

3.Землянов В. М. Информационное обеспечение бизнеса (основы business intelligence). Личная 

безопасность предпринимателя и его семьи. – Rīga: Merkūrijs, LAT, 2002. – 389 lpp. 

 

Periodika un citi informācijas avoti: 

http://www.politika.lv/
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Piezīmes: 

 Nav. 

 

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss: 

Pirmā līmeľa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Civilā drošība un aizsardzība‖ konkrētās 

profesijas studiju kurss. 

 

Kursa nosaukums angļu valodā: 

Theory of security and fundamentals of enterprise’s security 

 

Kursa anotācija angļu valodā: 

Course objective is to provide knowledge about concepts of security and threats, types of threats, legal basis of 

measures for prediction and prevention threats. Similarly course gives understanding and skills in planning of 

security measures for certain enterprises, organizations or separate individuals.  
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3. PIELIKUMS 

 

 

 

 

 

 

 

 

STUDIJU PROGRAMMAS „CIVILĀ DROŠĪBA UN 

AIZSARDZĪBA” AKADĒMISKĀ PERSONĀLA CV 
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Lektores, Mg. Psych. SANTAS VORONES 

dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 

Dzimšanas gads: 1973 

  

Izglītība:  

2008.-2010. 

 
2005.- 2007. 

 

 
2002. - 2004 

 

1997.-2001 

Doktora studiju turpinājums Daugavpils Universitātē 

Psiholoģijas doktorantūras Sociālas psiholoģijas apakšnozarē 
Latvijas Universitāte, Latvija 

Psiholoģijas doktorantūra 

Klīniskās psiholoģijas apakšnozare 
Sociālo zinātľu maģistra grāds psiholoģijā 

Daugavpils Universitāte, Latvija 

Daugavpils Pedagoģiskā Universitāte, Latvija 
Sociālo zinātľu bakalaura grāds psiholoģijā 

Izglītības psihologa praktiķa kvalifikācija 

1990. -1993 Daugavpils medicīnas skola, Piešķirta medicīnas māsas kvalifikācija 
1989. Absolvēta Ambeļu pamatskola 

 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 

2004.g.  Sociālo zinātľu maģistra grāds psiholoģijā (sociālā psiholoģija) 

2001.g. Sociālo zinātľu bakalaura grāds psiholoģijā, Izglītības psihologa praktiķa kvalifikācija 

1993.g.  Medicīnas māsas kvalifikācija 

 

Nodarbošanās: 

2001-līdz šim brīdim Daugavpils Universitāte, Latvija 
Ieľemamais amats –Sociālās psiholoģijas katedras lektore no 09.2006.g. 

Ieľemamais amats – Pedagoģiskās psiholoģijas un Sociālās psiholoģijas katedras asistente no 09.2001.g. – 
09.2006.g. 

1995. - 1997. 

 
1993. – 1995. 

Daugavpils SIA ―Medicīniskā firma Dinas poliklīnika‖ 

Ieľemamais amats – medicīnas māsa 
Valsts Daugavpils onkoloģiskā slimnīca 

Ieľemamais amats – medicīnas māsa 

 

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 

1. The Structure of Interiority Complex, its Levels and Expression in relation with different life senses. The science of psychology in 

the changing world. Pp.144-151. 2008. Moscow-Daugavpils, ISBN 978-5-89774-731-3 
2. Mazvērtības kompleksa struktūra un izpausmju dinamika bērniem sākumskolas un agrīnajā vecumā. Pedagoģija: teorija un 

prakse. Rakstu krājums 3.daļa. 279.-293.lpp. 2003. Liepāja: Liepājas Pedagoģijas akadēmija. 
 

Raksti zinātniskos ţurnālos un rakstu  krājumos                  3                                      

Konferenču tēzes                                                                  10                                 

 

Zinātniski pētnieciskā darbība:  
1998 – 2009. g.          Mazvērtības kompleksa struktūra un izpausmes līmeľi. 
Kopš 2009. g.             Latvijas studentu psihosociālās labklājības modelis (salīdzinājumā ar ASV un Rumānijas studentu izlasēm) 

 

Akadēmiskie kursi: 
 

Kursa nosaukums Programmas daļa (A, B, C) Apjoms, kredītpunkti 

Psiholoģiskā treniľa tehnikas B 6 

Medicīniskā psiholoģija un deontoloģija C 3 

Attīstības psiholoģija A 4 
Psihoterapijas pamati B 3 

Neiropsiholoģija A 2 

Klīniskā psiholoģija A 4 
Psihiatrijas pamati B 3 

Tiesu psihiatrija C 2 

Veselības psiholoģija II, Psihosomatika A 2 
Profesionālo prasmju treniľš A 2 

Profesionālās pašattīstības problēmas psihologa darbā A 2 

 

Papildus ziľas par profesionālo darbību: 

1998 – 2000. g. Brīvprātīgs darbs Daugavpils psiholoģiskā atbalsta ―Krīzes centrā‖. Darbs pie psiholoģiskā palīdzības tālruľa, kā arī 

psiholoģiskās palīdzības projektu izstrāde un izpilde. 

1999. g. Piedalīšanās apmācības programmā "Labākas aprūpes nodrošināšana cilvēkiem ar intelektuālās attīstības traucējumiem" un 

darbs Daugavpils Sociālās palīdzības centrā un ―Portage‖ programmas realizēšanā. 

2009 – 2010. g. Brīvprātīgs darbs internātpamatskolā bērniem ar īpašām vajadzībām: garīgas un psiholoģiskas grupu nodarbības 
bērniem un semināri skolotājiem 
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2006 – 2009. g. Brīvprātīgs darbs biedrības ―Latvijas Kristīgā Studentu Brālība‖ pasākumos – semināru vadīšana par piedošanu, 

dziedināšanu un personisko izaugsmi, studentu individuāla konsultēšana 
Privātas psihologa konsultācijas. 

 

 
 2011. gada 27.septembrī                ______________________ /Santa Vorone/ 
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Lektora, Mg. paed. SERGEJA ČAPUĻA 

dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 
  

Dzimšanas gads:    1975 

 

Izglītība:   
2003. – 2008.  Apgūta doktora studiju programma „Pedagoģija‖ Daugavpils Universitātē 

2001. – 2003.  Pedagoģijas maģistra grāds „Sociālā pedagoģija‖, Daugavpils Universitāte 

1997. – 2001. Studijas Daugavpils Pedagoģiskajā Universitātē Sporta pedagoģijas nodaļā studiju programmā ―Fiziskās 
audzināšanas skolotājs, bakalaurs pedagoģijā‖ 

1982. – 1990.  Daugavpils 15.vidusskola 

  

Zinātniskie grādi: 

2003.g. – Maģistrs pedagoģijā 

2001.g. – Pedagoģijas bakalaurs 

 

Nodarbošanās: 
2007. – līdz šim brīdim  Latvian Funkoshi Shotokan Karatedo Academy instruktors; 
2003. – līdz šim brīdim   DU Izglītības un vadības fakultātē, Mācību metodiku katedras lektors; 

2001. – līdz šim brīdim   Daugavpils 2. (invalīdu) bērnudārzs, ārstnieciskās vingrošanas nodarbību vadītājs. 

   

Nozīmīgākas zinātniskās publikācijas: 
 Čapulis, S. (2010). ―Humanistic Approach in the Organization of Sports Lessons: Karate as Means of Spiritual and Physical 

Education‖. Problems of Education in the 21st Century, Volume 25, Pedagogical and Psychological Issues in Education – 2010, p. 10-
20.  
  

Raksti zinātniskajos ţurnālos un rakstu krājumos         vairāk nekā  10 

Konferenču tēzes                                                                               vairāk nekā  15 

   

Zinātniski pētnieciskā darbība: 
2000. – līdz šim Humānā pieeja sporta izglītības saturā un organizācijā 

  

Akadēmiskie kursi:                                        Programmas daļa          Apjoms, kredītpunkti   

Vingrošana un tās mācību metodika                               B                                       8 KP 
Projektu izstrāde un vadība                                             C                                       1 KP 

Bērnu tiesības un to aizsardzība                                      C                                       1 KP 

Pašaizsardzība un tās mācību metodika                          D                                       1 KP 
Atlētiskā vingrošana un tās mācību metodika                 D                                       1 KP 

  

  

01/02/2011                                                                                _________________ /Sergejs Čapulis/ 
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Docenta, Mg. iur. ARTŪRA GAVEIKAS  

dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 

 

Dzimšanas gads: 1962 

  

Izglītība: 

No 2010. līdz šim brīdim 
2005. - 2007. 

 

Latvijas Universitāte, doktorantūra 
Latvijas Policijas akadēmija, tiesību zinātnes maģistra grāds 

 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 

No 2007. līdz šim brīdim 

No 2004. līdz šim brīdim 

tiesību zinātnes maģistra grāds 

docents 

 

Nodarbošanās: 

No 1992. līdz šim brīdim 

No 2004. līdz šim brīdim 

Valsts robeţsardzes koledţa 

Valsts robeţsardzes koledţas docents, (katedras vadītājs) 

 

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 

1. Gaveika A. (2010) „Тенденции правового регулирования деятельности Государственной Погранохраны Латвийской 
Республики ‖. Ref. publicēts elektroniskos datu nesējos Mykolas Romerisa Universitātes Sabiedriskās drošības fakultātē 

konferences rakstu krājumā. ISSN 2029-1701. 8 lpp. 

2. Gaveika A. (2010) „Правовое регулирование ограничения нелегальной иммиграции в Латвии‖ Ref. publicēts elektroniskos 
datu nesējos Mykolas Romerisa Universitātes Sabiedriskās drošības fakultātē konferences rakstu krājumā. ISSN 2029-1701.10 lpp. 

3. Gaveika A. (2008)  „Инновации профессионального образования сотрудников МВД Латвии в контексте Европейского 

Союза и Шенгенской Конвенции‖. Ref. Starptautiskam zinātniski-praktiskajam semināram. 2008.g. 5.-6.novembrī. Polijā, 
Kentšinā. Publicēts (Innowacje w szkoleniu zawodowym funkcjonariuszy Straţy Granicznej‖) materiālos: Kentšina, Robeţsargu 

mācību centrs, 21 lpp.  
 

Raksti zinātniskos ţurnālos un rakstu  krājumos                                                         vairāk nekā 27 
Konferenču tēzes                                                                                                          vairāk nekā 2 

 

Zinātniski pētnieciskā darbība: 

No 2009. līdz šim brīdim  

2005. - 2007. 

Eiropas Savienības ārējo robeţu Latvijas Republikā normatīvais regulējums 

Latvijas Republikas valsts robeţkontrole Šengenas konvencijas ietvaros 

 

Akadēmiskie kursi: 

Kursa nosaukums Programmas daļa (A, B, C) Apjoms, kredītpunkti 

Muitas tiesības 

Robeţas aizsardzības taktika 

Robeţkontroles un robeţpārejas punkta dienestu darba organizācija 

Robeţsardzes dienests un imigrācijas kontrole 

B 
B 

B 

B 

1 
1 

3 

3 

 

Papildus ziľas par profesionālo darbību: 

Pasniedzējs Latvijas Universitātē 

 

2011.gada 15.jūnijā                                                                 ______________________  /Artūrs Gaveika/ 
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Docentes, Dr. phil. LILIJAS GORBACEVIČAS 

dzīves un darba gājums 
(curriculum vitae) 

Dzimšanas gads: 1951 

Izglītība:   
1969. - 1974. Ļeľingradas Valsts universitāte, Filosofijas fakultāte, filosofa pasniedzēja diploms 

  

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 
1993. 

1974. - 1980.            

Filosofijas doktore, Latvijas Universitāte 

Ļeľingradas Valsts universitāte, Filosofijas fakultāte, aspirantūra 
  

Nodarbošanās: 
1975. - 1982. 
1982. - 1985. 

1985. - 1991.  

1995. - 1998.  
1998. - 2001. 

2001. - līdz šim brīdim 

Ļeľingradas Universitātes, Filosofijas fakultātes asistente 
DPI vecākā pasniedzēja 

DPI Filosofijas un politekonomijas katedras docente 

DPU Socioloģijas, filosofijas un ekonomikas katedras vadītāja 
DPU Ekonomikas un sociālo zinātľu katedras vadītāja 

Daugavpils Universitātes Sociālo Zinātľu Fakultātes Socioloģijas katedras vadītāja 

  

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:  
1. Gorbaceviča L. XX gs. vērtības // Finansu socioloģija: problēmas un to risināšana. Rakstu krājums. Daugavpils: Akadēmiskais 

apgāts ―Saule‖, 2002. 

2. Gorbaceviča L. Cilvēks ir izvēle // Starpt. konf. „Eksistence un komunikācija‖ tēzes. Rīga, LU Filosofijas un socioloģijas institūts, 

Dānijas Kultūras institūts, 2003. 
3. Gorbaceviča L. Организационная культура и проблемы эффективности//межд. Конф. «Человекирынок». – Люблин, 

Польша, 2004. 

4. Gorbaceviča L., Boroľenko V. Darba laika efektīvas izmantošanas problēmas strādājošo Latgales iedzīvotāju skatījumā. 
Reģionālais ziľojums. Pētījumu materiāli Nr.1, 2004., 53. – 94.lpp. 

5. Gorbaceviča L. Every day and “Other” Values. Religia a gospodarka T1, Lublin, 2005, 339.-345.lpp. 

6. Gorbaceviča L. Время как экономический ресурс в восприятии работающего населения регионов Латвии // 2 
Всероссийская научная конференция „Сорокинские чтения – 2005 Будущее России: стратегии развития‖ 14.-15. декабря 

2005 г. – М.:МГУ,2005. 

7. Gorbaceviča L. Dzīves jēgas meklējumos. Dzīves jēga, bailes, absurds, izziņa, prāts, patiesība. // Eksistence un komunikācija. 
Sērena Kirkegora filosofija. LU FSI 2006., lpp.287.-298. 

8. Gorbaceviča L. Inovatīvā sabiedrība un augstākās izglītības kvalitāte // Starptautiskās zinātniskās konferences „Izglītība sociālo 

pārmaiľu apstākļos‖ tēzes. 2006.g. 9-11 oktobris. Daugavpils: Saule, 2006, lpp.23. 
9. Gorbaceviča L. Рабочее время и его цена. Nowa ekonomija a spoleczenstwo T2, Lublin, 2006, стр.391-395 

10. Gorbaceviča L. Качество высшего образования в представлении студентов (на примере Даугавпилсского университета и 

некоторых частных вузов Латвии). // Nowoczesność Ponowoczesność. Społeczeństwo obywatelskie w Europie środkowej i 
wschodniej. [Pod redakciją Słavomira Partyckiego], T2, Wydawnictwo KUL, Lublin 2007., c. 219-223. 

11. Gorbaceviča L. Korporatīvā kultūra kā organizāciju izmaiņu radītājs.// Daugavipils Universitāte, Sociālo zinātľu vēstnesis, 

2009,1, 18.-38.lpp. 
12. Gorbaceviča L. Organizāciju kultūru salīdzinošā analīze.//Daugavpils Universitātes 50. starptautiskās zinātniskās konferences 

materiāli. Daugavpils: Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds „Saule‖, 2009, 302. – 325.lpp. 

Raksti zinātniskos ţurnālos un rakstu krājumos                              vairāk nekā 50 
Konferenču tēzes                                                                              vairāk nekā 40 

  

Zinātniski pētnieciskā darbība: 
2004. – līdz šim 

1980. – 2002.  

Darba laika efektīvas izmantošanas problēmas. Augstākas izglītības kvalitāte. Organizāciju kultūra. 

Filozofisko un psiholoģisko attiecību mijiedarbība personības struktūrā. Cilvēks pasaulē. XX. gadsimta vērtības.  
  

Akadēmiskie kursi: 

Kursa nosaukums Programmas daļa (A, B, C) Apjoms, kredītpunkti 
Menedţmenta pamati 

Filozofijas pamati 

Reklāmas socioloģija 
Personālvadība 

Filozofijas teorija un vēsture 

Stratēģiskā vadīšana  
Menedţments  

Organizāciju kultūra un profesionālā ētika 
Komunikācijas vadība  

B 

B 

C 
B 

B 

A 
B 

B 
A 

2 

4 

1 
2 

6 

2 
4 

2 
2 

  

Papildus ziľas par profesionālo darbību: 
2010. - 2012. g A toolkit for integration (LV2 LLP-Com-Era-Gru-SV (APA)) dalībniece 

2010. - 2012. g. ESF (Eiropas Sociālais fonds) projekta Profesionālā izglītībā iesaistīto vispārizglītojošo mācību priekšmetu 

pedagogu kompetences paaugstināšana dalībniece  
2009. gadā izstrādāja Akadēmiskā bakalaura studiju programmu „Austrumeiropas kultūras un biznesa sakari‖. 

2004. - 2006.g. LZP projekta Laika vadīšana un organizācija uzņēmumos (LZP Nr. 04 1232) vadītāja 

2005.- 2006.g. IZM projekta Augstākās izglītības kvalitātes sociāli ekonomiskie aspekti (projekts Nr. 05-21/1) vadītāja 
 26.01.2011.                                                                                                                                 ____________ /Lilija Gorbaceviča/ 
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Asociētā profesora, Dr. iur. ZENONA INDRIKOVA 

dzīves un darba gājums 
(curriculum vitae) 

  

Dzimšanas gads: 1938. 

  

Izglītība:  
1977.-1979. 
1961.-1964. 

1957.-1959. 

1948.-1956. 
1944.-1948. 

PSRS Iekšlietu ministrijas Akadēmija, pārvaldes organizators  
Krievijas PFSR Sabiedriskās kārtības sargāšanas ministrijas Augstākā skola, jurists  

PSRS Iekšlietu ministrijas Rīgas vidējā speciālā milicijas skola, jurists 

Aglonas vidusskola 
Jaunaglonas pamatskola 

  

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 
1981. 

1992. 

1992 
1998 

Juridisko zinātľu kandidāts (PSRS Iekšlietu ministrijas Akadēmija) 

Tiesību doktors (Latvijas Universitāte) 

Docents 
Asociētais profesors 

  

Nodarbošanās: 
1957.-1979.  

  

1979.-1984.  
  

1984.-1985. 

1985.-1990. 
1990.-1991. 

1991.-1992. 
1992.-2003. 

2003.-2009. 

2003.-2004. 
2010.- pašlaik 

  

2010. - pašlaik 

Latvijas PSR Iekšlietu ministrijas sistēmas milicijas iestādes (inspektors, vecākais inspektors, 

apakšnodaļas priekšnieks, pārvaldes priekšnieka vietnieks)  

 PSRS Iekšlietu ministrijas Minskas Augstākās skolas Rīgas neklātienes nodaļa (priekšnieks un vecākais 
pasniedzējs)  

Latvijas PSR Iekšlietu ministrija (Kriminālmeklēšanas pārvaldes priekšnieks) 

 Latvijas PSR Iekšlietu ministrija (ministra vietnieks, ministra pirmais vietnieks) 
 Latvijas Republikas Iekšlietu ministrija (ministra pirmais vietnieks) 

Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas akadēmija (priekšnieks, docents) 
 Latvijas Policijas akadēmija (rektors, docents, asociētais profesors) 

Latvijas Policijas akadēmija (asociētais profesors) 

Daugavpils Universitāte, Sociālo zinātľu fakultāte (viesprofesors) 
Latvijas Universitāte, Juridiskā fakultāte, Attīstības un plānošanas departaments (viesprofesors, doktora 

darbu vadītājs) 

Daugavpils Universitāte, Sociālo zinātľu fakultāte (asociētais profesors) 

 

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra (pēdējie pieci gadi):  
1.   Ievads studijās I : Ievads. Akadēmiskā un profesionālā augstākā izglītība. Rīga: Latvijas Policijas akadēmija, 2006. 124 lpp. 
2.   Maģistranta pētnieciskais darbs. Rīga: Latvijas Policijas akadēmija, 2007. 36 lpp. (2 a/l); Otrais pārstrādātais un 

papildinātais izdevums. Rīga: Latvijas Policijas akadēmija, 2009. 51 lpp. (2,5 a/l). 
  

Raksti zinātniskajos ţurnālos un rakstu krājumos:            10 

  
Zinātniski pētnieciskā darbība: 

1979. - līdz šim  Latvijas policijas vēsture, Policijas tiesības, Konstitucionālās tiesības, Ārvalstu policija, Policijas 

administratīvā darbība, Policijas iestāţu pārvalde, Cilvēktiesības policijas darbā 

  

Akadēmiskie kursi: 

Kursa nosaukums Programmas daļa (A, B, C) Apjoms, kredītpunkti 
Ievads studijās 

Publiskās varas organizācija Latvijā 

Cilvēktiesību pamati 
Konstitucionālās tiesības 

Ārvalstu policija 

Kārtības policijas dienestu darba organizācija 
Policijas tiesības 

A 

A 

A 
A 

B 

B 
A 

2 

1 

1 
4 

2 

5 
9 

  

Papildus ziľas par profesionālo darbību: 
 1. Eiropas kopprojekta pētījuma 1997.-2000.gadiem vadītājs un koordinators - līgums nr. S_JEP-12396-97 ―Divpakāpju 

studiju programmas izveide Latvijas Policijas akadēmijā‖ sadarbībā ar Helsinku Universitātes Juridisko fakultāti un VFR 

Ziemeļreinas-Vestfālenes Publiskās pārvaldes profesionālo augstskolu (211 779 EUR) 

2. Valsts policijas pasūtītais pētījums 2008.-2010.gadam: „Valsts policijas efektivitātes vērtēšanas kritēriji‖, projekta vadītājs 

3. ESF projekts „Atbalsts doktora studijām Latvijas Policijas akadēmijā‖ (5 doktoranti, 2009.-2011.gads), „Atbalsts doktora 

studijām Latvijas Universitātē‖(5 doktoranti - 2010.gads; 4 doktoranti – 2011.gads ) 

 

  
 2011. gada 14.jūnijā                                                                                                      _________________  /Zenons Indrikovs/ 
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Asociētās profesores, Dr.psych. IRĒNAS KOKINAS 

dzīves un darba gājums 
(curriculum vitae) 

  

Dzimšanas gads: 1959 

 

Izglītība: 
1995. 

1994. 

1981. 
1976.-1981. 

1976. 

  
Latvijas Universitāte, Pedagoģijas un psiholoģijas katedra, pabeigts doktorantūras kurss psiholoģijā 

Daugavpils Pedagoģiskā universitāte (DPU), Psiholoģijas maģistra grāds 

Daugavpils Pedagoģiskais institūts, fizikas un matemātikas fakultāte, vidusskolas fizikas un matemātikas skolotāja kvalifikācija 
Daugavpils Pedagoģiskais institūts  

Ludzas rajona Rundēnu vidusskola 

  
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 
2010. 

  
2003. 

1996. 

1994. 

asociētā profesore psiholoģijas nozares attīstības psiholoģijas apakšnozarē, Daugavpils Universitātes (DU), Šauļu 

Universitātes, Ļubļinas Jāľa Pāvila II Katoliskās universitātes un Lietuvas sociālās izpētes centra Socioloģijas un 
psiholoģijas profesoru padome 

asociētā profesore psiholoģijas nozares attīstības psiholoģijas apakšnozarē, LU Psiholoģijas zinātľu nozares profesoru 

padome 
psiholoģijas doktora zinātniskais grāds (Dr. Psych.)Latvijas Universitāte 

Psiholoģijas maģistra grāds, Daugavpils Pedagoģiskā universitāte 

  
Nodarbošanās: 
2006. līdz šim brīdim 

2003. līdz šim brīdim 
1996. 

1996. 
1990. 

1990. 

1986. 

DU Pedagoģijas un Pedagoģiskās psiholoģijas katedras vadītāja 

DU Pedagoģiskās psiholoģijas katedras asociētā profesore 
Daugavpils Pedagoģiskās universitātes Pedagoģijas katedras vadītāja 

DPU Psiholoģijas katedras docente 
Daugavpils Pedagoģiskā institūta Pedagoģijas un psiholoģijas katedras mācību spēks 

Daugavpils pilsētas Tautas izglītības nodaļas starpskolu mācību raţošanas kombināts, kursa ―Profesijas izvēle‖ pasniedzēja 

Daugavpils Pedagoģiskais institūts, Pedagoģijas un psiholoģijas katedra, mācību meistars 

  

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 
1. Kravale-Pauliľa & Kokina I. (2010) The Integration of formal and non-formal Education in the Context of Sustainable Development:Views of 

Latvian Educators. Discourse and Communication for Sustainable Education, 1 (1), 66-78. ISBN 978-9984-14-487-0. 

2. Guseva, S., Dombrovskis, V., & Kokina, I. Identification of professions: psychological peculiarities of acquiring a professional identity of 

teachers. Problems of Education in the 21st Century, 10 (10), 30-37. 2009. ISSN 1822-7864, EBSCO, Copernicus Index. 

3. Davidova J. & Kokina I. (2009) Latvian teachers‘view about gender differencies in intellectual giftedness development. A. Šļahova (Ed.) Arts for 

Sustainable Development: Scientific articles of 6th International Conference “Person. Color. Nature. Music”. Daugavpils: Akadēmiskais apgāds 

―Saule‖, 7-29. ISBN 978-9984-14-463-4 

4. Davidova, J. & Kokina, I. (2009) Music teacher‘s innovative activity in contemporary conditions: Latvian music teachers‘ view. The Changing 

Face of Music Education: Music and Environment. Tallinn: Tallinn University, 58-67. ISBN 978-9985-58-632- 
 

Raksti zinātniskos ţurnālos un rakstu krājumos                                                         vairāk nekā 73 

Konferenču tēzes                                                                                                        vairāk nekā 31 

  

Zinātniski pētnieciskā darbība: 
1993- līdz šim brīdim Attīstības psiholoģija, Apdāvinātība, Vadības psiholoģija, Pedagoģiskā psiholoģija. 

  

Akadēmiskie kursi: 
 

Kursa nosaukums Programmas daļa (A, B, C) Apjoms, 

kredītpunkti 
Apdāvinātības attīstība                                                      

Apdāvinātības problēma pedagoģijā                          

Skolotāja kompetences problēmas pedagoģijā         
Mācību vides attīstības problēmas psiholoģijā        

Vadības māksla organizācijās un grupās                                                                                   

Saskarsmes psiholoģija                                                                                             
Vadītāja praktiskā psiholoģija                                   

Valsts pārvaldes ētika                                                                               

Vadības teorija                                                                          
Augstskolu pedagoģija                                              

Vadības psiholoģija izglītības psihologa darbā     

Pirmsskolas, sākumskolas un pubertātes vecumposma psiholoģiskās īpatnības I, II un III daļas   
Psihodiagnostisko metoţu izmantošana izglītībā I un II daļas                                 

Zinātniski pētnieciskā darba metodoloģija un metodiskās prasības           

Izglītības psihologa ētika                                               
Profesionālā ētika sociālajā darbā                                                             

Pedagoģiskā psiholoģija            

Ģimenes pedagoģija                                                    

B 

B 

B 
B 

C 

C 
B 

A 

A 
A 

B 

A 
B 

B 

A 
A 

A 

B 

2 

2 

2 
1 

2 

2 
2 

2 

4 
1 

2 

4 
6 

2 

2 
2 

2 

2 
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Rotaļu un spēļu psiholoģija                                                                                          

Profesionālā ētika mākslinieka darbā                        

C 

C 

2 

2 

  

Papildus ziľas par profesionālo darbību: 

 EuroPsy Latvijas nacionālās Komitejas priekšsēdētāja – kopš 2010.g. 

 Kopš 2010.gada – DU Senāta priekšsēdētāja 

 Kopš 2007. gada - DU Senāta priekšsēdētāja vietniece 

 Kopš 2005.gada DU Promocijas padomes loceklis zinātnes nozarē „Sociālā psiholoģija‖ 

 Kopš 2005.gada LZP eksperts LZP projektu izvērtēšanai psiholoģijā 

 Kopš 2004. gada - Eiropas skolotāju izglītotāju asociācijas locekle (Association  of Teacher Educators in Europe). 

 Kopš 2003. gada - Latvijas profesoru asociācijas locekle. 

 Kopš 1998. gada - Eiropas Apdāvinātības Padomes locekle (European Council for High Ability). 

  

  
13.05.2011.                                                                                                                                     ___________________ /Irēna Kokina/ 
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Lektores, Mg.biol. IRĒNAS KUĽICKAS 

dzīves un darba gājums 
(curriculum vitae) 

  

Dzimšanas gads:  1953 
 

Izglītība:   
2007. Veselības Ministrijas Katastrofu medicīnas centrs, pirmās palīdzības instruktoru apmācību kurss 
1996.-1997. Daugavpils Pedagoģiskā universitāte, maģistra studiju programma „Bioloģija‖ 

1994.-1995. Daugavpils Pedagoģiskā universitāte, pedagoģijas un psiholoģijas studijas augstskolas kursa apjomā 

1972.- 1978. Rīgas Medicīnas institūts, Pediatrijas fakultāte, iegūta kvalifikācija ārsts-pediatrs 
1968.-1971. Daugavpils 1.vidusskola 

  

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 
1998. Bioloģijas maģistra grāds anatomijas un fizioloģijas apakšnozarē 

 

Nodarbošanās: 
No 2008. - līdz šim  Daugavpils Universitāte, Dabaszinātľu un matemātikas fakultāte, Anatomijas un fizioloģijas katedras vadītāja v.i. 

No 2003. - līdz šim Daugavpils Universitāte, Dabaszinātľu un matemātikas fakultāte Anatomijas un fizioloģijas katedras lektore, 

profesionālās studiju programmas „Fizioterapija‖ direktore 
1998.-2003. Daugavpils Universitāte (Daugavpils Pedagoģiskā universitāte), Dabaszinātľu un matemātikas fakultāte, Fizioloģijas 

un veselības mācības katedras lektore, studiju programmas „Veselības mācības skolotājs‖ direktore 

1996.-1997.  Daugavpils Pedagoģiskā universitāte, Dabaszinātľu un matemātikas fakultāte, Fizioloģijas un veselības mācības 
katedras asistente 

1992.-1996. Daugavpils pilsētas Skolu valdes ārste 

1985.-1992. Daugavpils pilsētas Veselības nodaļa, pilsētas galvenā ārsta vietniece mātes un bērna veselības aizsardzībā 
1978.-1985. Daugavpils Bērnu slimnīca, pediatrs 

  
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 
 1. Gotlib J., Kuľicka I. at al. Attitudes of Physiotherapy Students Towards their Chosen Career in the Context of Different Educational 

Systems and Legal Regulations Pertaining to the Practice of Physiotherapy in Central Europe. Tēzes. ENPHE konference „Transparency 
in Physiotherapy Education without Borders‖, Rīga, 2010. 

2.  Gotlib J., Kuľicka I. at al. Perception of Physiotherapist Profession by First-year Students in Poland and Latvia. Tēzes. ENPHE 

konference „Transparency in Physiotherapy Education without Borders‖, Rīga, 2010. 
3.  Antoľeviča L., Ţilinska A., Kuľicka I.. 2009. Fiziskā aktivitāte daţādās vecuma grupās. Starptautiskās zinātniski-pētnieciskās konferences 

Veselība kā vērtība sabiedrības sociālo problēmu skatījumā rakstu krājums, 13.-17. , ISBN 978-9984-44-033-0. 

4.  Gotlib J., Bialoszewski D., I. Kaminska, Kunicka I., Sierdzinski J. Familiarity with Career Possibilities among First-Year Physioterapy 
Students from Poland and Latvia – Implications for Curricula. International Yournal of Rehabilitation Research. Proceedings of the 10th 

Congress of the European Federation for Research in Rehabilitation. Vol. 32, suppl.1, pp. S92-S93, August 2009, ISSN 0342-5282 , Rīga, 

09.-12.09.2009. 

 5. I.Kondrāte, I.Kuľicka, I.Rocēna, I.Jātniece. „Pusaudţiem par intīmo: rokasgrāmata skolotājiem‖ , VVVA, 2005., 138 lpp., ISBN 9984-

648-22-9. 

6. I.Kondrāte, I.Kuľicka, I.Rocēna, I.Jātniece. „Pusaudţiem par intīmo: aktivitātes darbam klasē‖, VVVA, 2005., 101 lpp., ISBN 9984-684-
23-7. 

 7. Recenzija. Pipere A. Veselības psiholoģija: Cilvēks. Vide. Perspektīvas. Mācību līdzeklis. DU, Saule, 104.lpp., ISBN-9984-14-280-9 
 

Raksti zinātniskos ţurnālos un rakstu  krājumos                  vairāk nekā 15 

Konferenču tēzes                                                                   vairāk nekā 20 

  

Zinātniski pētnieciskā darbība: 
No 1996. Daţāda vecuma iedzīvotāju grupu veselības stāvoklis, paradumi, uzvedība, attieksmes 

 

Akadēmiskie kursi: 
  

Kursa nosaukums Programmas daļa (A, B, C) Apjoms, kredītpunkti 
Medicīniskā terminoloģija (PBSP Fizioterapija) A 2 
Sociālās zinības: veselības mācība (PMSP Vidējās izglītības skolotājs) B 4 

Veselības pedagoģija (PBSP Fizioterapija) B 2 

Sabiedrības un kopienas veselība (PMSP Sociālais darbs, Karjeras konsultants) B 2 
Infekcijas slimības un epidemioloģija (PBSP Fizioterapija) B 2 

Pirmsskolas vecuma bērnu pediatrija un higiēna (PBSP Pirmsskolas skolotājs) B 2 

Sociālās zinības un to mācību metodika 5.-9.kl.: veselības mācība (PBSP 
Pamatizglītības skolotājs) 

B 3 

Pirmā palīdzība (PBSP Fizioterapija, Sporta skolotājs, Sociālā drošība un aizsardzība) B 1 

Darba medicīnas pamati un arodveselība (PMSP Darba drošība) B 2 
Bakalaura darba izstrādes metodoloģija (PBSP Fizioterapija) C 1 

Medicīnas vēsture (PBSP Fizioterapija) D 1 

  
Papildus ziľas par profesionālo darbību: 
2002.-2009.gg. Sabiedrības veselības valsts aģentūras reģionālā koordinētāja veselības veicināšanā. 

2009.g. Projekts „Kustīgs un vesels‖, apmācību vadīšana, Ziemeļvalstu padome, DNVOAC. 
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2008.-2009.gg. Projekta „Nepilngadīgo grūtnieču no sociālā riska ģimenēm integrācija sabiedrībā‖ vadītāja, Bērnu un ģimenes 

ministrija, Latgales plānošanas reģions, Daugavpils Dome. 
2008.g. Sabiedrības integrācijas fonda starprajonu projekts „HIV+: dzīves realitāte‖, koordinatora asistente. 

No 2007.g. līdz šim pirmās palīdzības pasniedzēja (sertifikāts Nr. 340, Ārstu biedrība, NPKMA, līdz 12.10.2012). 

No 1996.g. Latvijas ģimenes plānošanas un seksuālās veselības asociācijas biedre. 
 

 

2011. gada 17. februārī                                                                                                          ___________________ /Irēna Kuľicka/ 
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Lektora, Mg. vides plānošanā DAIĽA LAZDĀNA 

dzīves un darba gājums 
(Curriculum Vitae) 

  

Dzimšanas gads: 1982 

    

Izglītība:   

kopš 2007. g. Daugavpils Universitātes Dabaszinātľu un Matemātikas fakultāte, doktora studiju programma „Bioloģija‖ 
2005. - 2007. g. Daugavpils Universitātes Dabaszinātľu un Matemātikas fakultāte, profesionālā maģistra programma ―Vides 

plānošana‖ 

2001. - 2005. g. Daugavpils Universitātes Dabaszinātľu un Matemātikas fakultāte, bakalaura studiju programma ―Vides zinātne‖ 
1989. -2001. g. Līvānu 1. Vidusskola 

    

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 
2007 DU DMF Ķīmijas un Ģeogrāfijas katedra, lektors, mag.vid.plān. 

    

Nodarbošanās: 
2011. - līdz šim brīdim DU DMF Ķīmijas un Ģeogrāfijas katedra – lektors 

2007.- 2011. DU DMF Ķīmijas un Ģeogrāfijas katedra – asistents 

2008.-2009. 
LIFE projektā (LIFE04NAT/LV/000199) ―Sugu un biotopu aizsardzība dabas parkā ―Rāzna‖‖ – projekta vadītāja 
asistents 

2008.-2009. 
Projekts Baltijas jūras reģiona III B Interreg III A prioritāte „Ziemeļi‖ – „Vietējā komponenta ieviešana ekoloģiskā 

izglītībā pierobeţas ezeru reģionos Latgalē un Pleskavā‖ – projekta vadītājs 

2005.-2007. 
LIFE projektā (LIFE04NAT/LV/000199) ―Sugu un biotopu aizsardzība dabas parkā ―Rāzna‖‖ – datorspeciālista 

asistents 

2002.-2007. DU DMF Ķīmijas un Ģeogrāfijas katedras, ģeomātikas laboratorijas datortīkla administrators 
    

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 
1. Bāra J., Aksjuta K., Lazdāns D., Nitcis M. 2009. The implementation of nature management plans for specially protecded nature 

territories in Latvia: stakeholder awareness, applying GIS tools, indicators for management success. Acta Biol. Univ. Daugavp., 9(1): 

97-102. 
2. Lazdāns D. 2009. Distribution of Scolytus ratzeburgi Janson, 1856 (Coleoptera: Curculionidae, Scolytinae) in the Nature park 

„Daugavas loki.‖ Acta Biol. Univ. Daugavp. 9 (2) 2009: 221-224 

3. Lazdāns D., Barševskis A. 2010. Materials about ladybird beetles (Coleoptera: Coccinellidae) of the fauna of Latvia. Acta Biol. 
Universit. Daugavpil., 10 (1): 77 – 84. 

4. Barševskis A., Lazdāns D. 2010. Catalogue of Ladybirds (Coleoptera: Coccinellidae) of Latvia. Acta Biol. Universit. Daugavpil., 10 

(2): 89 – 100. 
    

 Raksti zinātniskos ţurnālos un rakstu  krājumos                                                         vairāk nekā     4 
 Konferenču tēzes                                                                                                          vairāk nekā   12 

    

Zinātniski pētnieciskā darbība: 
Kopš 2008. Latvijas mārīšu Coleoptera: Coccinellidae fauna, zooģeogrāfija un sistemātika 

2005.-2008 ĢIS un ģeomātikas metoţu pielietojums ģeotelpiskajā analīzē vides zinātnē un bioloģijā 

   

Akadēmiskie kursi: 
 

Kursa nosaukums Programmas daļa (A, B, C) Apjoms, kredītpunkti 
Ievads Zemes tālizpētē B 2 

Dabas aizsardzība B 2 
Dabas aizsardzības bioloģija B 2 

Upju sateces baseinu apsaimniekošana A 2 

Sugu un biotopu aizsardzība B 2 
Kartogrāfija B 2 

Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas A 4 

Matemātiskā modelēšana un Lietišķie ĢIS A 3 
Vides projektu izstrāde un vadība A 2 

Vides aizsardzība B 2 

 

 11.03.2011.                                                                                                                  ___________________ /Dainis Lazdāns/ 



 242 

Mg. iur. LEONĪDA MAKANA 

dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 

 

Dzimšanas gads: 1945 
 

Izglītība: 

no 1969 – līdz 1979 
no 1994 – līdz 1996 

no 1997 – līdz 2002 

 

Latvijas Valsts Universitātes Juridiskā fakultāte 
Latvijas Policijas Akadēmijas maģistrantūra 

Latvijas Policijas Akadēmijas doktora studiju programma „Juridiskā zinātne‖ 

 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 

1996 

2002 

Tiesību zinātľu maģistrs 

Asoc. Prof. 
 

Nodarbošanās: 

no1970 līdz 1990 
no1990 līdz 1991 

no1991 līdz 2010 

Dienests Iekšlietu iestādēs 
Minskas augstākās milicijas skolas Rīgas fakultātes pasniedzējs 

Latvijas Policijas akadēmijas  asistents, lektors, docents, asoc. profesors 

 

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 

Pavisam 38 publikācijas, nozīmīgākās no tām: 

1. L. Makans. Policejiskā meklēšana. Monogrāfija. Rīga, LPA, 1999. 
2. Integration of Investigative and Intelligence activities. Presentation in conference. Policing in Central and Eastern Europe 

―Dilemmas of Contemporary Criminal Justice‖. Faculty of Criminal Justice University of Maribor, p. 391 Slovenia, 2004. 

3. Безопасность человека, розыскная деятельность полиции, уголовно-процессуальный закон. Кишинев, «Закон и жизнь» № 
7(176), 2006. 

4. Procesuālo un operatīvi darbību vienlaicīga pielietojuma problēma konkrētu noziedzīgu nodarījumu atklāšanā un izmeklēšanā. 
Referāts zin. prakt. konferencē ―Latvijas kriminālprocesa likuma piemērošanas pirmā gada problēmas‖. Rīga, LPA, konferences 

materiālu krājums, 2006. 

5. I.Rukere, L. Makans. Preventing Hate Crime, Terrorism and Radicalization in Latvia. Security and Police Management 
publications 13/2008 Department of Management Studies University of Tampere, Finland p.119. 

6. A.Kavalieris, L. Makans. Ievads kriminālmeklēšanā. (Mācību grāmata) R., LPA 2008. 
 

Raksti zinātniskos ţurnālos un rakstu  krājumos                                                         vairāk nekā 24 

Konferenču tēzes                                                                                                          vairāk nekā 16 
 

Zinātniski pētnieciskā darbība: 

no –1996 līdz 2010  Piedalījies 8 valsts institūciju finansētos pētījumos – personu meklēšanas, izmeklēšanas darbību un 
operatīvās darbības pasākumu integrācijas, poligrāfa pielietojuma izmeklēšanā, kukuļošanas apkarošanas, 

piketu, gājienu un sapulču drošības  un reketa jomās 

 

Akadēmiskie kursi: 

Kursa nosaukums Programmas daļa (A, B, C) Apjoms, kredītpunkti 

Materiālo vērtību pavadīšana un stacionāro objektu apsardze 
Apsardzes taktika 

Ievads kriminālajā meklēšanā 

Apsardzes un detektīvdarbības tiesības 
Drošības teorija un organizācijas drošības pamati 

 3 
1 

3 

3 
3 

 

Papildus ziľas par profesionālo darbību: 

Vieslektors Latvijas Universitātē un Biznesa augstskolā „Turība‖- pasniedz operatīvās darbības teoriju, kriminālmeklēšanas pamatus, 

drošības teoriju un apsardzes un detektīvdarbības tiesības 

 
 

22.06.2011.                                                                                       ___________________  /Leonīds Makans/ 
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Vadošā pētnieka, Dr. psych. VALĒRIJA MAKAREVIČA 

dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 

 

Dzimšanas gads: 1951 

  

 

Izglītība: 
1986.-1989. 

1968.-1974. 

  

  
Latvijas Universitātes aspirantūra. 

Daugavpils Pedagoģiskais institūts. Fizikas un matemātikas fakultāte. 

 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 
 1992 Doktora grāds  psiholoģijā. Latvijas Universitāte. 

 

Nodarbošanās: 
Kopš 2006.g. 

2003.-2006.g. 
2000.-2003.g.  

1996.-2000.g. 

1993.-1996.g. 
1989.-1993.g. 

1980.-1986.g. 

1979.-1980.g. 
1976.-1979.g. 

1974.-1976.g. 

Daugavpils Universitātes Ilgtspējīgas izglītības institūts, vadošais pētnieks 

Daugavpils Universitātes Pedagoģiskās psiholoģijas katedras docents 
Daugavpils Universitātes Psiholoģijas katedras docents 

Daugavpils Pedagoģiskās Universitātes Psiholoģijas katedras docents 

Daugavpils Pedagoģiskās Universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas katedras docents 
Daugavpils Pedagoģiskās Universitātes Psiholoģijas katedras vecākais pasniedzējs  

Daugavpils Pedagoģiskā institūta Pedagoģijas un psiholoģijas katedras laborants 

Latvijas Kinoamatieru biedrības Kinoamatieru kluba - laboratorijas vadītājs 
Daugavpils rajona Medumu palīgskolas audzinātājs 

Krāslavas rajona Eţezeru pamatskolas fizikas un matemātikas skolotājs 

 

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 
1. Makarevičs, V. (2008) Tolerance and Peculiarities of its Manifestation in Students of Southern Latvia and Sweden. Tolerance and 

Intolerance in the Modern Society: The East – The West. International Science-Practical Conference Materials. St.Peterburg, April 

24-25, 2008. Edited by Prof.Irina.L.Pervova. 317-328. 

2. Makarevičs, V. (2008) Professional Competences of Future Teachers: Perspective of Different Evaluators and Contexts. Journal of 
Teacher Education for Sustainability. Volume 10. 68-78. 

Raksti zinātniskos ţurnālos un rakstu krājumos                           vairāk nekā 40 

Konferenču tēzes                                                                          vairāk nekā 70 

 

Zinātniski pētnieciskā darbība: 
1999. – līdz šim 
2005. – līdz šim 

Tolerance kroskulturālā kontekstā 
Uz ilgspējību orientēta pētnieka identitāte 

 

Akadēmiskie kursi: 
 

Kursa nosaukums Programmas daļa (A, B, C) Apjoms, kredītpunkti 
Psihoanalītisko teoriju apskats 

Attīstības psiholoģija 

Pedagoģiskā psiholoģija 
Mākslas psiholoģijas problēmas 

Tēla psiholoģija 

A 

A 

A 
A 

A 

2 

2 

2 
2 

2 

  
Papildus ziľas par profesionālo darbību:   

Leonardo da Vinci projekts Nr. 2004-ISL /04/B/F/PP-164001. Adult screening instrument on the internet dyslexic; motivational 

strategies. Sadarbībā ar Islandes, Dānijas, Francijas, Rumānijas partneriem) (2004-2007.g.). 14 400EUR. Koordinators Latvijā. 

  

  
14.03.2011.                                                                            ___________________ /Valērijs Makarevičs/  

 

 

 

 

 



 244 

Docenta, Dr. iur.  JURIJA MAŠOŠINA  

dzīves un darba gājums 
(curriculum vitae) 

Dzimšanas gads:  1955 

    

Izglītība:    

1980. - 1985. 

1973. – 1977. 

PSRS IeM Kijevas augstskolas adjunktūra  

Orlas augstāko sakaru karaskola diploms Г-1 № 043290 ar izcilību  

 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 
1993. Tiesību doktors, Latvijas universitāte Doktora diploms CD № 001049 

 

 Nodarbošanās: 

1977. – 2009. 
2003. – 2009. 

2009. līdz šim brīdim     

LR IeM dienests daţādos amatos.  
Asociētais profesors un Daugavpils Universitātes tiesību katedras vadītājs. 

Docents Daugavpils Universitātes tiesību katedrā. 

 
 Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 

1. Promocijas darbs „Cilvēku funkcionālos pazīmes izmantošana noziegumu izmeklēšana‖, Kijeva, JeM Akadēmija, 1985. 

2. Drošības sistēmas ārstniecības iestādēs, LPA,1999. 

3. Kriminālistika. Mācību grāmata..(Autoru grupa). LPA, 2003. 

4. Civiltiesību vispārīgā daļa Uzdevumu krājums (Autoru grupa)., DU, 2005. 

5. Mobilo tālruľu nelikumīga atsavināšana: kriminoloģiskie un kriminālistiskie aspekti, LPA, 2008. 
6. ES un Krievijas attiecības (tolerance  starptautiskās tiesībās), Rīga, STA, 2010. 
  

65 zinātniskās publikācijas, 8 mācību un metodiskās publikācijas. 

Piedalīšanās starptautiskās un vietējās zinātniskās konferencēs un kongresos (no 2006.gada) ar referātiem - 33 
  

Zinātniski pētnieciskā darbība: 
1. 2005.g.– 2006.g. – Pasūtītājs – valsts policija - piedalīšanās LR IeM IC darba grupā ―Vienotas metodikas izstrāde personas apraksta 

un fotoattēlu veidošanai‖;   

2. 2005.g. oktobris – 2006.g. jūnijs – Pasūtītājs – LPA ―Cilvēka funkcionālās pazīmes kriminālistiskās aprakstīšanas metodika‖ 

pētījuma vadīšana;          

3. 2007.g. - Pasūtītājs – LR IZM projekta Nr. 5 -20/07.23 ―Cilvēka drošības tiesiskie aspekti‖ vadītājs.    

4. 2007.g. - Pasūtītājs – LR IeM. Pētījuma ―Noziedzīgu nodarījumu, kas saistīti ar mobilo tālruľu lietošanu, izmeklēšanas metodes‖ 

(IZM Nr. 2007/1-23/116) vadītājs   

5. 2007.g. zinātniskās praktiskas konferences ― Noziedzīgu nodarījumu, kas saistīti ar mobilo tālruľu lietošanu, izmeklēšanas metodes‖ 

organizatoriska komitēja priekšsēdētājs (LPA, 18.12.2007.)     

6. 2008.g.Starptautiskās zinātniskās konferences «Актуальные проблемы социальных наук в начале 21века» sekcijas „Актуальные 
проблемы правоведения в начале 21века‖ moderators (DU, 15.05.2008.) 

7. 2008.g. marts –2008.g. decembris - Pasūtītājs – LR IZM. Pētījuma „Tiesiskā kultūra Latvijai integrējoties ES izglītības sistēmā‖ 

(IZM NR. 5-8/08.10) vadītājs    

8. 2010.g. Starptautiskā zinātniskā konferences ―ţmogus kalbos erdveje‖ (Viļľa universitāte, Kaunas) sekcijas „Modernas didaktiskas 

pētīšanas: teorija un prakse‖ moderators    

9. 2011.g. – Starptautiskas zinātniski-praktiskas konferences„Cilvēka tiesību un brīvību realizācijas aktuālās problēmas‖ .(Rīga, STA)   
moderators  

  

Akadēmiskie kursi: 

 Kursa nosaukums Programmas daļa (A, B, C) Apjoms, kredītpunkti 
1)  Civiltiesību vispārīgie pamati 

2)  Juridiskā metodoloģija 
3)  Kriminālistika 

A 

A 
B 

4 

4 
2 

  

 
 2011. gada 19. maijā                                                                                                         ________________ /Jurijs Mašošins/ 
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Docenta, Dr. iur. ALEKSANDRA MATVEJEVA 

dzīves un darba gājums 
(curriculum vitae) 

  

Dzimšanas gads:  1953 

    

Izglītība:   

2004-2009 
  

2001-2003 

  
1980-1984 

1977-1979 

Latvijas Policijas akadēmijas juridiskās zinātnes doktora studiju programma, iegūts juridiskās zinātnes 
doktora zinātniskais grāds policijas tiesību apakšnozarē 

Latvijas Policijas akadēmijas maģistrantūra, iegūts tiesību zinātnes maģistra akadēmiskais grāds policijas 

tiesību apakšnozarē 
Ļeľingradas PSRS IeM augstskola, kvalifikācija jurists 

Rīgas PSRS IeM vidējā speciālā milicijas skola, kvalifikācija jurists 

  
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 

2010. 

2009. 
2008. 

Daugavpils Universitātes docents 

Juridiskās zinātnes doktors policijas tiesību apakšnozarē  
Latvijas Policijas akadēmijas docents 

  

Nodarbošanās: 
2010.- līdz šim brīdim Daugavpils Universitātes Sociālo zinātľu fakultātes docents, programmas direktors 

  

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 
1. Analуsis of the Content of the Efficiencу of Policing// The Fifth as European Union Member States: Topical Problem in Managment 

of Economics and Law Proceedings of the International Conference, 8-9 Maу 2009 Riga, 2009, 382 – 400 p[416]. 

2. The Organ of the Police Institution and the Science of Police Law.// Third Year within the European Union: Topical Problems in 
Managemant of Economics and Law. Proceedings of the International Conference, 27-28 April 2007. Riga, 2007, 278-294 p [344 

pp]. 
 

Raksti zinātniskos ţurnālos un rakstu krājumos                vairāk nekā 30 
Konferenču tēzes                                                                vairāk nekā 20  

  

Zinātniski pētnieciskā darbība: 
 Valsts pasūtīta pētījuma (iekšlietu ministra I.Godamaľa 2007. gada 2. augusta vēstule Nr. 1-42/3368 „Par pētījumu veikšanu‖) 

„Ārvalstu pieredze policijas un izglītības iestādes sadarbībā sabiedriskās kārtības nodrošināšanā un likumpārkāpumu prevencijā‖, 

projekta vadītājs. 

Eiropas UNICRI projects ―Coordinating National Research Programmes and Policies on Security at Mayor Events in Europe (EU – 

SEC II)‖ līdzdalība.  

 

Akadēmiskie kursi: 

 Kursa nosaukums Programmas daļa (A, B, C) Apjoms, kredītpunkti 
Profesionālā ētika 
Likumpārkāpumu novēršana 

Civilā aizsardzība un ugunsdrošība 

Administratīvais pārkāpums un administratīvo sodu process 
Darba tiesības, aizsardzība un drošība 

Patrulēšana 

Personāla vadība un dienesta gaitas reglamentējošie tiesību akti 
Policijas speciālā taktika 

Policijas administratīvā darbība 

Darba aizsardzība un darba drošība 
Eiropas kopienu tiesības 

Tiesību teorija 

A 
B 

A 

B 
B 

B 

B 
B 

B 

A 
B 

B 

1 
1 

2 

2 
2 

3 

1 
1 

3 

2 
4 

4 

  
Papildus ziľas par profesionālo darbību: 
        2001.- 2009. Latvijas Policijas akadēmijas Policijas tiesību un speciālās taktikas katedras lektors , docents, katedras vadītājs 

        1977. - 2000. Dienests iekšlietu iestādēs 
        1974. - 1977. Dienests PSRS Jūras kara flotē 

        1973. - 1974. Latvijas Lauksaimniecības Akadēmijas sagatavošanas nodaļas, mehanizācijas fakultātē, students 

    
 

  2011. gada 3. februārī                                                                                             ___________________ /Aleksandrs Matvejevs/ 
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Docenta, Dr. iur.  ARVĪDA OZERSKA 

dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 

  

Dzimšanas gads: 1962 

    

Izglītība:     

2005. - 2008. 
2005. - 2007.  

2003. - 2006. 

1987. - 1991. 
1977. - 1981. 

Sanktpēterburgas valsts inţenierekonomikas universitāte, aspirantūra, doktors Tiesību zinātnē. 
Latvijas Policijas akadēmija, maģistrantūra, prof. maģistra grāds tiesību zinātnē. 

Daugavpils universitāte, maģistrantūra, prof. maģistra grāds valsts pārvaldē. 

Ļeľingradas PSRS IēM augstskola, jurists. 
Bebrenes tehnikums. 

  

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 

2008. 

2007. 

2006. 

Doktors Tiesību zinātnē, Sanktpēterburgas inţenierekonomikas universitātes disertācijas Padome. 

Profesionālais maģistrs tiesību zinātnē. 

Profesionālais maģistrs valsts pārvaldē. 

  

Nodarbošanās: 

1983. - 1991. 
1991. - 1995. 

1995. - 2002. 

2002.  līdz šim brīdim 
2008.  līdz šim brīdim 

Latvijas IēM Krāslavas rajona milicijas nodaļas inspektors. 
Krāslavas prokuratūras prokurors. 

Krāslavas tiesas tiesnesis. 

Daugavpils tiesas tiesnesis. 
Daugavpils universitātes docents. 

  

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 

1. Озерскис А.П. Понимание идеи правосудия в Германии ретроспективный анализ.//История государства и 

права.2008.№10.С32-33. 
2. Озерскис А.П., Тимина Т.Н. Статика и динамика германского уголовного права на примере 

мошенничества.//Международное уголовное право и международная юстиция.2008.№2 

3. Озерскис А. Преступления против собственности в уголовном законодательстве РФ,  РБ и Латвийской Республики.//Мир 
юридической науки №2, 2010, ISSN 2075-0803 

  

Raksti zinātniskos ţurnālos un rakstu  krājumos                9 

Konferenču tēzes                                                                 4 

  

Zinātniski pētnieciskā darbība: 

2006. – līdz šim Krimināltiesības, Kriminālprocesa tiesības. 

  

Akadēmiskie kursi: 

Kursa nosaukums Programmas daļa (A, B, C) Apjoms, kredītpunkti 
Krimināltiesības. Vispārīgā daļa 
Administratīvas tiesības 

Administratīvā procesa tiesības 

Civilprocesa tiesības 
Kriminālprocesa tiesību problēmas 

Kriminālprocesa tiesības 

Sociālā drošība 
Krimināltiesības 

Bērnu tiesību aizsardzība 

B 
B 

B 

B 
B 

B 

A 
B 

B 

2 
4 

4 

3 
4 

3 

2 
3 

2 

  

  

2011. gada 20. janvārī                                                                                                    _________________ /Arvīds Ozerskis/ 
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Lektores, Mg. oec. LUDMILAS PAĽINAS 

dzīves un darba gājums 
(curriculum vitae) 

 

Dzimšanas gads: 1982 
 

Izglītība: 
2007. - 2010.g. 
  

2004. - 2007.g.  

2000. - 2004.g. 

  

Daugavpils Universitātes Sociālo zinātľu fakultātes doktora studiju programma „Ekonomika‖, apakšnozarē reģionālā 
ekonomikā. 

Daugavpils Universitātes Sociālo zinātľu fakultātes akadēmiskā maģistra studiju programma „Ekonomika‖ (mg.oec.). 

Daugavpils Universitātes Sociālo zinātľu fakultātes akadēmiskā bakalaura studiju programma „Ekonomika‖ (bc.oec.) 
  

Nodarbošanās: 
2008.- līdz šim  
2006.-2008.g.  

2004.-2006.g.  

2004.-2006.g. 
2004.g. 

Daugavpils Universitāte Sociālo zinātľu fakultāte Ekonomikas katedra, asistente. 
Daugavpils Universitāte Sociālo pētījumu institūts, zinātniskā sekretāre. 

Daugavpils Universitāte Sociālo pētījumu institūts, izglītības metodiķe. 

Daugavpils Universitāte Sociālo zinātľu fakultāte, maģistra studiju programmas „Ekonomika‖ sekretāre. 
VAS LDz Lokomotīvju remonta centrs ‖Lokomotīvju serviss‖, ekonomiste. 

  

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 
 1. Jermolajeva E., Eglitis J., Panina L., Ostrovska I. Innovations: challenges and solutions in promoting the cooperation of higher 

education and business. In: Tarptautinis verslas: inovacijos, psichologija, ekonomika/ International Business: Innovations, 

Psychology, Economics. 2010  Vol. 1, No 1., p.9 -23. ISNN 2029-5774 

2. Eglitis J., Jermolajeva E., Panina L. The Funding and Governance of Higher Education: the Strategies of Baltic States. In: 

Linking Society and Universities: New Missions for Universities (32. EAIR Forum, 2010.g. 1.-4. septembrī, Valensija (Spānija)).   

3. Eglitis J., Panina L. Tertiary Education in Latvia Today and Tomorrow. In: Perspectives of Innovations, Economics & Business. 
Volume 4, Issue 1, 2010. p. 93.-97. ISSN1804-0519. 

Raksti zinātniskos ţurnālos un rakstu  krājumos                     aptuveni 20 
Konferenču tēzes                                                                      aptuveni 10 

 

Zinātniski pētnieciskā darbība: 
2004 .- līdz šim 

2007. - līdz šim 

Reģionāla attīstība, līdzsvarota ekonomiskā attīstība. 

Izglītības ekonomika, augstskolu-uzľēmēju sadarbība, inovācijas. 

 

Akadēmiskie kursi Programmas daļa (A, B, C) Kredītpunkti (KP) 
Ievads studijās (BSP „Ekonomika‖ pilna laika) 

Ievads studijās (BSP „Ekonomika‖ nepilna laika) 
Uzņēmējdarbības ekonomika (PMSP „Starpkultūru attiecības‖) 

Ekonomikas teorijas un uzņēmējdarbības pamati (1. līmeľa PAJSP „Profesionālās 

izglītības skolotājs‖) 
Ekonomikas pamati (PBSP „Informācijas tehnoloģijas‖) 

Zinātniski pētnieciskā darba metodoloģija (BSP „Ekonomika‖ pilna laika) 

Zinātniski pētnieciskā darba metodoloģija (BSP „Ekonomika‖ nepilna laika) 
Zinātniskā darba izstrāde (MSP „Ekonomika‖) 

Zinātniski pētnieciskā darba metodoloģija (PMSP „Uzľēmējdarbības vadība‖) 

Ekonomiskās dzīves socioloģija (BSP „Socioloģija‖) 
Uzņēmējdarbības pamati (PBSP „Informācijas tehnoloģijas‖) 

Ekonomika (BSP „Socioloģija‖) 

Ekonomika (PBSP „Tiesību zinātne‖) 
Ekonomikas pamati (BSP „Austrumeiropas kultūras un biznesa sakari‖) 

Uzņēmējdarbības pamati (PMSP „Darba aizsardzība‖) 

Sociāli ekonomiskā modelēšana un prognozēšana (BSP „Ekonomika‖ pilna laika) 
Sociāli ekonomiskā modelēšana un prognozēšana (BSP „Ekonomika‖ nepilna laika) 

B 

B 
A 

A 

 
B 

B 

B 
A 

B 

A 
A 

B 

B 
B 

A 

B 
B 

1 KP 

1 KP 
2 KP 

2 KP 

 
2 KP 

2 KP 

2KP 
2KP 

2KP 

2KP 
3KP 

4KP 

2KP 
4KP 

2KP 

2KP 
2KP 

  

Papildus informācija un profesionālās aktivitātes: 

Zinātniskā ţurnāla „Reģionālais Ziľojums‖ (ISSN 1691-6115)redkolēģijas locekle.  

EAIR (The European Higher Education Society) un EACES (European Association for Comparative Economic Studies) biedre un 

Latvijas jauno zinātnieku apvienības, Latvijas Sociologu asociācijas biedre. 

 

 

 08.02.2011.                                                                                                                             ________________  /Ludmila Paľina/ 
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Docenta, Dr. iur.  JĀĽA RADIONOVA 

dzīves un darba gājums 
(curriculum vitae) 

  

Dzimšanas gads: 1965 

    

Izglītība:   

2005. – 2008. 
1998. – 2000.  

1987. – 1993. 

1983. – 1984. 

Sanktpēterburgas valsts inţenierekonomikas universitāte, aspirantūra, doktors Tiesību zinātnē. 
Daugavpils pedagoģiskā universitāte, maģistra grāds ekonomikā. 

Latvijas Universitāte Juridiskā fakultāte. 

Rīgas Sakaru Tehniskā skola Nr.1 

  

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 
2008. 
2000. 

Doktors Tiesību zinātnē, Sanktpēterburgas inzenierekonomikas universitātes disertācijas Padome. 
Maģistrs ekonomikas  zinātnē. 

  

Nodarbošanās: 
1992. – 1995.  

1995. – 1997. 

1998. – 2002.  
2009. līdz šim brīdim 

1996. līdz šim brīdim 

VF Latgales gāze filiālē Daugavpils gāze, jurists 

Daugavpils pilsētas tiesas, tiesnesis 

Latgales Apgabaltiesas Daugavpils Zemesgrāmatu nodaļas,  tiesnesis. 
Zvērināts advokāts. 

Daugavpils universitātes docents. 

  
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 

1. 1999.g. Daugavpils Pedagoģiskās universitātes izdevniecības ―Saule‖ brošūra ―Pirmpirkuma tiesības‖. 

2. 2001.gadā Daugavpils Pedagoģiskās universitātes izdevniecības ―Saule‖ brošūra ―Datorizācijas problēmas Latvijas Zemesgrāmatu 
nodaļās‖.  

  

Raksti zinātniskos ţurnālos un rakstu  krājumos               8 

Konferenču tēzes                                                                9 

  

Zinātniski pētnieciskā darbība: 
1996. – līdz šim Zemes tiesības, Civiltiesības 

  

Akadēmiskie kursi: 

Kursa nosaukums Programmas daļa (A, B, C) Apjoms, kredītpunkti 
Zemes tiesības 

Tiesu nolēmumu izpildes problēmas civilprocesā 

Darba tiesības 
Ģimenes un mantojuma tiesības 

Ģimenes un mantošanas tiesību problēmas 

Ievads civiltiesībās  
Komerctiesības 

B 

B 

A 
B 

B 

A 
B 

2 

4 

2 
4 

2 

1 
4 

  

  
 2011. gada 20. janvārī                                                                                                           ________________ /Jānis Radionovs/ 
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Profesora, Dr. iur.  ZIEDOĽA RAGA 

dzīves un darba gājums 
(curriculum vitae) 

  

Dzimšanas gads: 1944 

    

Izglītība:   

1995. - 1998. 
1992. - 1994. 

1977. 

1968. - 1973. 
1967. - 1968. 

1960. - 1962. 

1959. - 1960. 

Latvijas Policijas akadēmija, doktorantūra, Tiesību zinātľu doktora grāds valststiesību nozarē 
Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes maģistrantūra, Tiesību Maģistra grāds valststiesību nozarē 

PSRS Prokuratūras Ļeľingradas Starptautiskais IDKS Institūts, kvalifikācijas apliecība 

Vissavienības Juridiskā institūta Maskavas fakultāte, Tiesību zinātľu specialitāte, Jurista diploms 
Tulas 17. Maiľu vidusskola 

Cēsu 4.arodvidusskola 

Vaidavas 7-gadīgā skola 

  

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 
1998. 
1994. 

1999. 

2000. 
2001. 

2005. 

Doktors Tiesību zinātnē, Latvijas Policijas akadēmija 
Maģistrs Tiesību zinātnē 

Latvijas Policijas akadēmijas docents 

Ekonomikas un kultūras augstskolas asociētais profesors 
LPA asociētais profesors 

Latvijas Policijas akadēmija - profesors 

  
Nodarbošanās: 
1960. - 1962. 

1962. - 1963. 
1963. - 1966. 

1966. - 1982. 
1982. - 1991. 

1991. - 2000. 

2000. - 2001. 
2001. - 2005. 

2005. - 2010. 

2007.- līdz šim brīdim    

Cēsu arodvidusskola Nr.4, audzēknis 

Rīgas turbo-mehāniskā rūpnīca, virpotājs 
Obligātais karadienests PSRS bruľotajos spēkos 

Dienests PSRS Iekšlietu ministrijas sistēmas daţādos amatos 
Augstākās un vidējās izglītības sistēmas mācību iestāţu pasniedzējs 

Latvijas Policijas akadēmijas docētājs (asistents, lektors, docents) 

Latvijas Policijas akadēmijas Zinātnes vadītājs 
LPA Valsts tiesību katedras asociētais profesors 

LPA profesors, Valsts tiesību zinātľu katedras vadītājs 

Profesors, Daugavpils Universitātes Sociālo zinātľu fakultāte. 

  

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 
1. Ziedonis Rags. Monogrāfija „Latvijas Republikas Pašvaldību tiesības‖ 17 a.l. R.2005. 
2. Ziedonis Rags. Monogrāfija „ Vietējā pārvalde Skandināvijas valstīs un Izraēlā‖ 3 a.l. R. 2005. 

3. Ziedonis Rags. Monogrāfija „ Vietējās pārvaldes organizācijas un darbības tiesiskais nodrošinājums ārvalstīs‖ R.2006. 

 

Raksti zinātniskos ţurnālos un rakstu krājumos pēdējo sešu gadu laikā              vairāk nekā 25 

Konferenču tēzes                                                                                                                        7 

  
Zinātniski pētnieciskā darbība: 
1991. – līdz šim Valsts tiesības, Pašvaldību tiesības 

  

Kursa nosaukums Programmas daļa (A, B, C) Apjoms, kredītpunkti 
Valsts teorija 

Pašvaldību tiesību pamati 
Konstitucionālās tiesības 

Pašvaldību tiesības 

B 

B 
B 

B 

2 

1 
4 

3 

  

Papildus ziľas par profesionālo darbību: 

LPA iekšējais grants „Vietējās pārvaldes organizācijas un darbības tiesiskais nodrošinājums ārvalstīs‖, LPA (Latvija), .2006.g. 

Latvijas Zinātnieku savienības loceklis.; Latvijas Juristu biedrības prezidija loceklis; Ţurnāla „Administratīvā un kriminālā justīcija‖ 
redkolēģijas loceklis; Līdz 1.01.2010.g. LPA Senāta priekšsēdētājs; Līdz 1.01. 2010 ţurnāla „Studējošo zinātnisko rakstu krājums‖ 

galvenais redaktors. 

  

  
 2011. gada 3. februārī                                                                                                             _________________  /Ziedonis Rags / 
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Lektores, Mg. geogr. SANTAS RUTKOVSKAS 

dzīves un darba gājums 
(Curriculum Vitae) 

  

Dzimšanas gads: 1976 

    

Izglītība:   

2006.- pašlaik. 
  

1999.- 2002. 

1994.- 1999.  
 

1992.- 1994 

1985.- 1992 

Latvijas Universitāte Ģeogrāfijas un Zemes zinātľu fakultāte, Ģeogrāfijas doktora studiju programma, 
apakšnozare ―Dabas ģeogrāfija‖ 

LU ĢZZF studiju programma ―Dabaszinātľu maģistrs ģeogrāfijā‖, apakšnozare ―Cilvēka ģeogrāfija‖  

DPU Dabaszinību un matemātikas fakultāte, specialitāte: bioloģijas, ģeogrāfijas un veselības mācības 
skolotāja. Dabaszinātľu bakalaura grāds bioloģijā 

Līvānu 1.vidusskola 

Jersikas 9-gadīgā pamatskola 

  

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 
2002. 
1999. 

Dabaszinātľu maģistrs ģeogrāfijā  
Dabaszinātľu bakalaura grāds bioloģijā  

 

Nodarbošanās: 
2003.- līdz šim brīdim 

1999. - 2003 

1997.- līdz šim brīdim 

Lektore DU DMF Ģeogrāfijas un ķīmijas katedrā  

Asistente DPU DMF Ģeogrāfijas un ķīmijas katedrā 

Ģeogrāfijas skolotāja Daugavpils 12.vidusskolā 

 

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 
1. Rutkovska S., JurševskaG., Evarts-Bunders P., 2009. Invasive woody species of Rosacea Daugavpils (Latvia). In: Pyšek, P. & Pergl, 

J. (Eds) (2009): Biological Invasions:Towards a Synthesis. Neobiota 8: 161–167 

2. Rutkovska S., Zeiļa I., 2009. Invazīvo Biezlapju dzimtas sugu izplatība Daugavpils pilsētas teritorijā (Latvija). Ansone V. (red), 
VIDE. TEHNOLOĢIJA. RESURSI: VII starptautiskās zinātniski praktiskās konferences materiāli. 2. sējums. Rēzekne, Latvija, 

2009. gada 25.-27 .jūnijs, 30.-34.lpp. ISBN 978-9984-44-028-6 

3. Rutkovska S.,Laiviľš M.. 2008.Content of zinc, iron, lead and cadmium in pine needles, and soil of the woods in Daugavpils city. III 
Региональноя школа конференция молодых ученых «Водная среда и природно-территориальные комплексы: исследование, 

использование, охрана». Сборник материалов. Петрозаводск, Россия .26 – 28 августа 2008 года, стр 187-190.  
  

Raksti zinātniskos ţurnālos un rakstu  krājumos                                                         4 

Konferenču tēzes                                                                                                          vairāk nekā 10 

 

Zinātniski pētnieciskā darbība: 
2006. – līdz šim 
1999. – 2005.  

Invazīvo augu un to sabiedrību pētījumi 
Tūrisma ģeogrāfija, resursi, ietekmes uz vidi novērtējums 

  

Akadēmiskie kursi: 
  

Kursa nosaukums Programmas daļa (A, B, C) Apjoms, kredītpunkti 
Ģeogrāfijas mācību metodika 

Plānošanas pamati 

Baltijas jūras reģions un vides aizsardzība 
Latvijas ģeogrāfija 

Ārvalstu sociālā un ekonomiskā ģeogrāfija 

Latvija ceļā uz Eiropas Savienību 
Fiziskās ģeogrāfijas pamati 

Tūrisma ģeogrāfija 

Ekonomiskā ģeogrāfija 
Ģeogrāfija un novadpētniecība 

B 

B 

B 
B 

A 

B 
B 

B 

B 
B 

4 

2 

3 
4 

4 

2 
3 

2 

2 
2 

  

Papildus ziľas par profesionālo darbību: 
01.10.2005. – 31.08.2008. projekta ―Bioloģijas un vides zinātnes studiju procesa kvalitātes uzlabošana Daugavpils Universitātē‖ 

(līguma Nr. 2005/0135/VPD1/ESF/PIAA/04/APK/3.2.3.2/0032/0065) projekta vadītājas asistente 

Socrates programma ERASMUS aktivitāte 2.2. - pasniedzēju apmaiľas programma. Nodarbību vadīšana Šauļu Universitātē. 
28.05.2007. -01.06.2007.  

2004.gada novembris – ―ES strukturālo fondu projektu vadīšana‖. SIA ―INFOSAB‖. 

2004.gada aprīlis - ―Inovāciju menedţments‖. RTU Talmācības studiju centrs. 
2004.gada februāris – ―Kritiskās domāšanas principu sistēma dabaszinātnēs‖. Skolu atbalsta centrs. 

10.07.2002. – 28.10.2002. PHARE projekts ―Partnership action plan for long- term tourism development on the base of local cultural 

and natural resources‖ (Nr. LE 9913.02/0015 – 001)‖ – eksperte 
2002.gada septembris – ―Lauku tūrisms un lauku tūrisma mārketings‖. Dienvidlatgales Pašvaldību mācību centrs 

2001.gada oktobris – ―Tourism marketing‖. Netherlands management cooperation programme. 

1999.gada marts – ―Eiropas Savienība un Latvijas integrācija tajā‖. Eiropas integrācijas birojs, Phare integrācijas programma, Latvijas 
pašvaldību centrs Laika periodā  

  

 2010. gada 25. septembrī                                                                                               ____________________ /Santa Rutkovska/ 
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Lektores, Mg. philol. JEĻENAS SEMEĽECAS 

dzīves un darba gājums 
(curriculum vitae) 

 

Dzimšanas gads: 1977 
 

Izglītība:   
2005 – 2008 Daugavpils Universitāte, Doktorantūra: Literatūrzinātne (nokārtoti promocijas eksāmeni: Angļu valodā un 

Literatūrzinātnē) 

2002 – 2004 Daugavpils Universitāte, Maģistrantūra: Humanitāro zinātľū grāds filoloģijā (angļu filoloģija) 

1995 – 2001 Daugavpils Pedagoģiskā universitāte, Humanitārā fakultāte, specialitātes: angļu valoda, pasaules kultūras vēsture; 
Bakalaura grāds angļu filoloģijā 

1984 – 1995 Daugavpils 9. vidusskola (vidējā izglītība) 

  
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 
2002 – 2004 Maģistra grāds filoloģijā filoloģijā (angļu filoloģija) 

1995 – 2001 Bakalaura grāds angļu filoloģijā 

  

Nodarbošanās: 
2008 - līdz šim brīdim Daugavpils Universitāte, Angļu filoloģijas katedras lektore. 
2008 – 2010 Daugavpils Universitātes SZF Sociālo pētījumu institūta literārais redaktors („Sociālo zinātľū vēstnesis‖) 

2004 – 2008 Daugavpils Universitāte, Svešvalodu centra asistente 

2003 – 2004 Daugavpils Universitāte, Angļu valodas katedras asistente 
2003 – 2008 Daugavpils Universitāte, SZF Sociālo pētījumu institūts, izglītības metodiķe 

2001 – 2003 Angļu valodas skolotāja Daugavpils krievu vidusskolā-licejā 

  
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 
1. Semeľeca J. (2010) Принц Флоризель, Шерлок Холмс, Мистер Дайсон Komparatīvistikas institūta almanahs: 20. Šerloks Holms: 

detektīva semiotika un poētika. Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds „Saule‖, lpp. 21 -29; 

2. Semeľeca J. (2009) Телесная дегенерация в ранних произведениях АртураViljams Bleiks un angļu gotiskā literatūra William Blake and 

english gothic literature. Daugavpils Universitāte. Humanitārā fakultāte. Komparatīvistikas institūts. 
Raksti zinātniskos ţurnālos un rakstu  krājumos                                                         vairāk nekā 5 

Konferenču tēzes                                                                                                          vairāk nekā 3 

  
Zinātniski pētnieciskā darbība: 
2002 - 2004 

2005 - līdz šim 

Metaforas mūsdienu angļu literatūrā 

Artūra Meičena mistiskā proze 

 

Akadēmiskie kursi: 

Kursa nosaukums Programmas daļa (A, B, C) Apjoms, kredītpunkti 
Britu 19. gs. dzeja C 2 

Mūsdienu amerikāľu literatūra B 2 

Britu un ASV literatūra līdz 19.gs. A 4 
19. gs. britu un ASV literatūra A 4 

19. gs. angļu literatūras paradigma B 2 

Literārā pasaka kā kultūras parādība B 2 
Normatīvā gramatika A 2 

Kultūrstudijas A 2 

 

  
24.01.2011                                                                                                                          ________________ /Jeļena Semeľeca/ 
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Lektores, Mg. paed. JANĪNAS SERGEJEVAS 

dzīves un darba gājums 
(curriculum vitae) 

  

Dzimšanas gads: 1957 

    

Izglītība:                      

1998. - 2002. 
1992. - 1996. 

1975. -  1980. 

  

DU pedagoģijas nozares augstskolu pedagoģijas apakšnozares doktorantūra 
DU Pedagoģijas maģistrantūra 

Latvijas Valsts Universitāte Svešvalodu fakultāte, filologa, vācu valodas un literatūras pasniedzēja, tulka 

diploms 
1965. - 1975.                      Zemgales vidusskola 

  

Nodarbošanās: 
2004. - līdz šim brīdim 

1996. - 2004. 

1988. - 1996.  
1981. - 1988.  

1980. - 1981.        

Lektore  Daugavpils Universitātes Svešvalodu centrs 

Lektore  Daugavpils Universitātes Vācu valodas katedra 

Asistente DPI Svešvalodu katedra 
Vecākā laborante, vācu valodas pasniedzēja DPI Svešvalodu katedra 

Vācu valodas vecākā pasniedzēja RPI (tagad RTU) Daugavpils nodaļa 

  
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 

Raksti zinātniskos ţurnālos un rakstu  krājumos                                                         8 

Konferenču tēzes                                                                                                          2 

  

Zinātniski pētnieciskā darbība: 
1999. – līdz šim brīdim Starpkultūru kompetences izveide svešvalodu apgūvē 

  

Akadēmiskie kursi: 
Kursa nosaukums Programmas daļa (A, B, C) Apjoms, kredītpunkti 
Konsekutīvā un sinhronā tulkošana 

Ekonomisko, darījumu tekstu tulkošana 
Speciālais praktikums vācu valodā 

Speciālais praktikums otrajā valodā 

Mutiskā tulkošana otrajā svešvalodā 
Otrās svešvalodas fonētika 

Vācu valodas mācību metodikas vēsture 

Otrā svešvaloda 
Starpkultūru kompetence 

Profesionālā vācu valoda 

A 

B 
B 

B 

B 
B 

B 

B 
B 

B 

4 

2 
2 

1 

2 
2 

2 

2 
1 

2 

  

Papildus ziľas par profesionālo darbību: 
2009.  Staţēšanās Bonnas Universitātē, Vācijā 

2008.  Tālākizglītības kursi angļu valodas vidusskolas skolotājiem , Anglijā 
2006.  Staţēšanās Eiropas Universitātē Viadrina Frankfurtē pie Oderas, Vācijā 

  

 
08.02.2011.       _________________ / Janīna Sergejeva/ 
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Docentes, Dr. oec. JANĪNAS STAŠĀNES 

dzīves un darba gājums 
(curriculum vitae) 

Dzimšanas gads: 1960 
  

Izglītība:  

2001. – 2007 
1994 

1978. – 1982 

Latvijas Universitāte, doktorantūra, Vadībzinību nozare Izglītības vadības apakšnozare  
Daugavpils Pedagoģiskā universitāte, maģistrantūra  

Latvijas Universitāte, Filoloģijas fakultāte 
 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 
2007 Ekonomikas doktors Izglītības vadībā 

 

Nodarbošanās: 
2007. – pašlaik 
1995. – 2009 

2003. – 2007 

1997. – 2002 
1997. – 1999 

1995. – 2000 

1987. – 1995 

1982. – 1996 

Daugavpils Universitāte, docente 
Rīgas Tehniskā universitāte, Daugavpils filiāle, lektore, docente 

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde, Pieaugušo izglītības centrs, centra vadītāja 

Latviešu valodas apguves valsts programma, latviešu valodas kā otrās valodas kursu pasniedzēja 
Daugavpils Skolu valde, Valsts valodas mācību koordinācijas centra galvenā speciāliste 

Sociālo tehnoloģiju augstskola, lektore 

Latvijas Zinību biedrība, Latviešu valodas kursu pasniedzēja 

Daugavpils Pedagoģiskā universitāte, Zinātniskā bibliotēka, bibliogrāfisko uzziľu nodaļas vadītāja 
 

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 
1. Personības informacionālās kultūras veidošanās mūţizglītībā // Changing Education in a Changing Society.- 1.Part: Teachers, 

Students and Pupils in a Learning Society.- Rīga, 2003.- 140.-146.lpp. 

2. Patstāvīgā izziľas darbība mūţizglītībā // Personība. Laiks. Komunikācija: Starptaut.zin.konf., 2003.g.27.-28.febr./ RA.- Rēzekne, 
2003.- 107.-113.lpp. 

3. Образование взрослых как социально-педагогическая и психологическая проблема // Образование взрослых в 
современном развивающемся обществе: Матер.междунар.научно-практ.конф.,18-19 ноября 2003 г.- Спб., 2003.- С.99-102. 

4. Personības pašrealizācijas problēma pieaugušo izglītībā // Pedagoģija: teorija un prakse.- 3.d.- Liepāja, 2003.- 221.-232.lpp. 

5. Fuhrung des Erwachsenenbildungssystems unter dem Aspekt des Lebenslangen Lernens // Changing Education in a Changing 
Society.- 1.T.-Klaipeda University, 2005.- S.209-214. 

6. Strategy of Adult Education Development in Changing Society // Mobility of Ideas in Changing Society: Intern.Scientific 

Conference.- Kaunas, 2005.- p.64-69. 
7. Informācijpratība vai informacionālā kultūra: alternatīva vai vienots process // Sabiedriskās attiecības: kvalitāte, ieguvumi un riski: 

6.Starpt.zin.konf.- Rīga, 2005.- 111.-117.lpp. 

8. Adult Education Management for Sustainable Development of Society // Pedagoģija: Teorija un prakse IV: Zin. rakstu krāj.- 
Liepāja, 2006.- 262.-268.lpp. 

9. Pieaugušo izglītības pārvaldības iespējas mūţizglītības veicināšanā // Teorija praksei mūsdienu sabiedrības izglītībā: III 

Starpt.zin.konf./ RPIVA.- Rīga, 2006.- 433.-438.lpp. 

10. Pieaugušo izglītības pārvaldība kā mūţizglītības veicināšanas nosacījums // New Dimensions in the Development of Society: 

Proceedings of the International scientific conference / LLU.- Jelgava, 2006.- 288.- 293 lpp. 

11. Pieaugušo izglītības pārvaldības modelis mūţizglītību veicinošas vides attīstībai // Reģionālo augstskolu loma mūţizglītības 
attīstībā: Akad.konf.tēţu krāj.,2006.gada 8.dec.- Rēzekne, 2006.- 45.-46.lpp. 

12. Pieaugušo izglītības pārvaldības pilnveide reģiona mūţizglītības sistēmas attīstībai // Sabiedrība, integrācija, izglītība : 

Starpt.zin.konf./ RA.- Rēzekne, 2006.- 198.- 204.lpp  
13. Efektīva pieaugušo izglītības pārvaldība kā vietējās un reģionālās attīstības priekšnoteikums // Sabiedrība, integrācija, izglītība: 

Starpt.zin.konf./ RA.- Rēzekne, 2007.- 346.- 354.lpp. 

14. Pieaugušo izglītības pārvaldība zināšanu sabiedrības attīstības procesā // Izglītība sociālo pārmaiľu apstākļos : Starpt.zin.konf./ 
DU.- Daugavpils, 2007. 

15. Kompetenču pieeja cilvēkresursu attīstībā // Sabiedrība, integrācija, izglītība: Starpt.zin.konf./ RA.- Rēzekne, 2009.- 766.- 774.lpp. 

16. V.Voronovs, J.Stašāne Latgales jaunatne darba tirgū: ekonomiskās apziľas raksturojums. Reģionālās ekonomikas inovatīvās 
attīstības stratēģijas un mehānismu veidošana, Daugavpils Universitāte, 2010. .ISBN 978-9984-14-501-3 

17. J.Stashane, O.Ruzha. Partnership for the development of human capital. The Role of Human capital in the Development of the 

countries and reģions of central and eastern Europe. Torun, 2010. ISBN 978-83-7285-562-3 
18. В.Воронов, Я.Сташане. Оценка потребительского поведения населения Латвии в контексте стран Евросоюза: 

сравнительный анализ. Экономические и экологические проблемы в меняющемся мире.Тюмень, 2010. ISBN 978-5903-

626939 
 

Zinātniski pētnieciskā darbība: 
2000 - līdz šim brīdim Mūţizglītība; Pieaugušo izglītības pārvaldība; Zināšanu pārvaldība; Intelektuālā kapitāla pārvaldība 

 

Akadēmiskie kursi: 

Kursa nosaukums Programmas daļa (A, B, C) Apjoms, kredītpunkti 
Lietišķā komunikācija 

Personālvadība  
Projektu vadība 

Lietvedība 

Zināšanu pārvaldība 

A 

A 
A, B 

A,B 

A 

 

2011. gada 1.februārī        __________________ /Janīna Stašāne/ 
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Lektora, Mg. oec. VIESTURA STŪRAIĽA 

dzīves un darba gājums 
(curriculum vitae) 

  

Dzimšanas gads:  1957 

  

Izglītība: 

  

2005. – 2007.  
1996. – 1998.  

1975. – 1980. 

Daugavpils Universitātes doktora studiju programma „Ekonomika‖ 
Daugavpils Pedagoģiskas universitātes Sociālo zinātľu fakultātes, maģistrantūra programmā „Ekonomika‖ 

Daugavpils Pedagoģiskais Institūts Matemātikas un fizikas fakultāte, fizikas un matemātikas pasniedzēja diploms 

  

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 
1998. Ekonomikas zinātnes maģistrs  

  

Nodarbošanās: 
1980. – l981. 

1985. – 1992. 
1992. – 1998.  

1998. – 2001. 

2001. – līdz šim  

DPI Politiskās teorijas un vēstures katedras vecākais laborants 

DPI Filozofijas un politekonomijas katedras asistents 
DPU Socioloģijas, filozofijas un ekonomikas katedras lektors 

DPU EN Ekonomikas un sociālo zinātľu katedras lektors 

DU SZF Socioloģijas katedras lektors 
  

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:  
1. Stūrainis V. Latvijas apdrošināšanas tigus aktualitātes//6. Ikg. zin. konf. rakstu krāj. – Daugavpils, DPU, Saule, 1998. 

2. Stūrainis V. Latvijas apdrošināšanas tirgus attīstības tendences//EN starpt. konf. ― Centrālās un Austrumeiropas valstis šodien: 

ekonomika, politka, kultūra‖ materiāli – DPU, EN, 1999.  

3. Latvijas apdrošināšanas tirgus aktualitātes 2000.gadā.//9.Ikg. zin. konf. rakstu krāj.- Daugavpils, DPU, Saule, 2001. 

4. Stūrainis V. Latvijas apdrošināšanas tirgus attīstības problēmas un tendences//Zinātniskās konferences „Sabiedrība un 

kultūra‖, Rakstu krājums, V – Liepāja: LiePa, 2003.289.-296.lpp 

5. Stūrainis V. Latvijas apdrošināšanas tirgus attīstības problēmas un risinājumi // Zinātniskā konference „Baltijas forums – 2005‖, -

R., 2005, http://www.balticforum.org/files_uploads/files/2005_zin.konf_sturainis.pdf  

6. Stūrainis V. Latvijas apdrošināšanas tirgus risinājumi un apdrošināšanas kultūra//Zinātniskās konferences „Sabiedrība un 
kultūra‖, Rakstu krājums, VIII – Liepāja: LiePa, 2006.397.-401.lpp 

7. Stūrainis V „Apdrošināšanas kultūra Latvijā un izglītības faktors”//Izglītība sociālo pārmaiľu apstākļos. Starptautiskā zinātniskā 

konference. Rakstu krājums Daugavpils: Saule 2007 lpp. 224-230 

8. Stūrainis V. Latvijas apdrošināšanas tirgus ekonomiskās lejupslīdes apstākļos. Starpnacionālās ekonomiskās integrācijas attīstības 

stratēģija ES apstākļos. Zinātniskās konferences rakstu krājums. Daugavpils: Akadēmiskais apgāds „Saule‖, 2010. 

Raksti zinātniskos ţurnālos un rakstu krājumos                       vairāk nekā 15 

Konferenču tēzes                                                                vairāk nekā 10 

  

Zinātniski pētnieciskā darbība: 
1998. – līdz šim 

  

Latvijas apdrošināšanas tirgus. Tiek veikts pētījums promocijas darbam „Latvijas apdrošināšanas tirgus attīstības 

problēmas un risinājumi‖.  

Sociālo problēmu ekonomika.  
Socioloģija. 

  

Akadēmiskie kursi: 

Kursa nosaukums Programmas daļa (A, B, C) Apjoms, kredītpunkti 
Apdrošināšanas pamati  

Sociālo problēmu ekonomika 
Socioloģija  

Sociālo devianču socioloģija  

Sociālās uzvedības teorijas 

B 

C 
B 

B 

B 

2 

2 
2 

2 

2 
  

Papildus ziľas par profesionālo darbību: 
2010.-2012. LZP projekta Latgales jaunatne darba tirgū: ekonomiskā apziņa un ekonomiskā uzvedība dalībnieks 

  

  

26.01.2011.                                                                                                                              _________________ /Viesturs Stūrainis/ 
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Docentes, Dr. Psych. TATJANAS UZOLES 

dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 

 

Dzimšanas gads: 1965 

  

Izglītība:  

2003.                           
1998.-2001. 

1992.-1994. 

1989.-1990. 
 

1983.-1988. 

1981.- 1983. 

Latvijas Universitāte, psiholoģijas doktora diploms  
Daugavpils Universitāte, sociālas psiholoģijas doktorantūra  

Daugavpils Pedagoģiskā Universitāte, psiholoģijas maģistra diploms  

Ļeľingradas Valsts Universitāte, izglītības sistēmas praktiskā psihologa diploms, piešķirtā „praktiskā 
psihologa‖ kvalifikācija  

J.Kalnbērziľa Daugavpils Pedagoģiskais institūts, krievu valodas, literatūras un vēstures skolotāja diploms  

Daugavpils 9. vidusskola  

 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 

2004. 
2003. 

Docente, Daugavpils Universitāte 
Psiholoģijas doktora grāds, Latvijas Universitāte 

 

Nodarbošanās: 

2004 . – līdz šim 

brīdim 

Docente Daugavpils Universitātes Sociālas psiholoģijas katedrā;   

Psiholoģe–konsultante Daugavpils veselības centrā "Garīgā un emocionālā veselība"; 

Psiholoģe Daugavpils 12.vidusskola. 

 

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 

1. Uzole T. (2007) Contemporary Education and Human Well-being: Dealing with ―Full Catastrophe Living‖ // Education and 
Sustainable Development: First Steps Toward Changes. Vol. 2, Institute of Sustainable Education, Daugavpils University: Saule, 

205-221;  

2. Uzole T. (2005) Attieksme pret darbu un apmierinātība ar sevi // International conference “Society, Integration, 

Education”. Rezekne, February 25-26, 2005, 222-228. In CD; 

3. Uzole T. (2003) Causes and symptoms of teacher’s professional stress // Scientific articles of the third International 

Conference “Person. Color. Nature. Music.” May 15 – 18, 2002. Daugavpils University: Saule, 45 -54. 
 

Raksti zinātniskos ţurnālos un rakstu krājumos                                                        17 

Konferenču tēzes                                                                                                        11 

 

Zinātniski pētnieciskā darbība: 

2007- līdz šīm 

2000.-2006.  

Priekšstati par dzīvi, karjeru, laimi un sevi mūsdienu cilvēkiem, kas ir ieguvuši augstāku izglītību.  

Skolotāju profesionālais stresa izpēte Latvijas skolās. 
 

Akadēmiskie kursi: 
 

Kursa nosaukums Programmas daļa (A, B, C) Apjoms, kredītpunkti 

Profesionālā stresa sociāli psiholoģiskie aspekti: personība – darbs – 
organizācija  

         Kvalitatīva dzīve, psiholoģiskā labklājība un dzīves māksla  

Profesionālā stresa vadīšana organizācijā  
Vadības psiholoģija  

Sabiedrisko attiecību veidošana ( Vietējo iniciatīvu attīstība)  

Psihologa darbs izglītības iestādēs  
Izglītības psihologa konsultatīvais darbs  

Psihodiagnostikas metodikas  
Psiholoģiskās konsultēšanās pamati  

Ģimenes psiholoģija  

Psiholoģiskā treniľa tehnikas  
Klausīšanās tehnika 

Juridiskā psiholoģija 

Policijas psiholoģija 

 
 

 

 
 

 

 
 

2 
 

2 

2 
2 

1 

2 
3 

4 

4 
2 

2 

2 
2 

1 

 

Papildus ziľas par profesionālo darbību: 

Laika periodā no 1990. līdz 2011. gadam (kopumā 20 gadi) psihologa-konsultanta pieredze, konsultēšana sakarā ar personīgajām, 
ģimenes un profesionālajām problēmām. 

Profesionālā pilnveidošana kvalifikācijas celšanas kursos un semināros, kopumā ir 32 sertifikāti, no 16 līdz 96 stundām. 

Piedalīšanas ESF projektā (LU kopā ar Latvijas Skolu psihologu asociāciju) Weksler Intelegence Scale for Children (WISC – IV) 
testa adaptācija, 2007.- 2009.g. 

 

 
 2011. gada 19.februāra      _________________ /Tatjana Uzole / 
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Lektora, Mg. Sc. Comp. ANDRA VAGAĻA 

dzīves un darba gājums 
(curriculum vitae) 

 

Dzimšanas gads: 1967 

Izglītība: 

1988.-1992. 

 

1994.-1996. 

 
Daugavpils pedagoģiskais institūts, "Fiziskās kultūras, darba apmācības, militārās apmācības pamatu un 

skaitļošanas tehnikas skolotājs" 

Daugavpils pedagoģiskā universitāte, Datorzinātľu maģistrs 

 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 

1996 Datorzinātľu maģistrs 

 

Nodarbošanās: 

1992. - 2007. 
2007. -  līdz šim brīdim 

1999. - 2008. 

Asistents Daugavpils Universitātes Dabaszinātľu un matemātikas fakultāte 
Lektors Daugavpils Universitātes Dabaszinātľu un matemātikas fakultāte 

Datortīklu administrators Daugavpils Universitātes Dabaszinātľu un matemātikas fakultāte un Sociālo 

zinātľu fakultāte 

 

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 

1. Andris Vagalis "Application of open solution in education". Daugavpils Universitātes 52. zinātniskaja konferencē 2010. gada 14.-16. 
aprīlis, Daugavpils.  

2. Andris Vagalis, "Open Source software for Education". 5th International conference "Person. Color. Nature. Music", October 17-21, 

2007, Daugavpils. 
3. Andris Vagalis, "Open Source Software for Rural Development". International Scientific Conference "Information technologies for 

rural development ", October 19-20, 2006, Jelgava 
 

Raksti zinātniskos ţurnālos un rakstu  krājumos                                                         vairāk nekā 5 
Konferenču tēzes                                                                                                          vairāk nekā 5 

 

Zinātniski pētnieciskā darbība: 

1994. - līdz šim brīdim 

2007 - līdz šim brīdim 

01.01.2007.-31.12.2007. 
 

01.01.2010. - līdz šim 

brīdim 
 

 

15.11.2011 

Atvērta pirmkoda programmatūras pielietošanas iespējas tautsaimniecībā un mācību procesā 

Mikrokontrolieru, rūpniecisko kontrolieru un CNC programmēšana un pielietojums 

„Informatīvā un tehniskā aprīkojuma modernizācija matemātikas un tās pielietojumu studijām Daugavpils 
Universitātē‖ Nr.:2006/0245/VPD1/ESF/PIAA/06/ APK/3.2.3.2./ 0053/0065 

Eiropas sociālā fonda darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība‖ papildinājuma 

1.2.2.1.5.apakšaktivitātes „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas 
apstākļos‖ projekta „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos‖ 

(Vienošanās Nr.2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001) 

Eiropas Sociālā fonda Darbības programmas 2007. - 2013.gadam „Cilvēkresursi un nodarbinātība‖ 
1.2.1.2.3.apakšaktivitātes "Vispārējās izglītības pedagogu kompetences paaugstināšana" projekta 

„Vispārējās izglītības pedagogu tālākizglītība‖ Vienošanās Nr. 

2010/0062/1DP/1.2.1.2.3./09/IPIA/VIAA/003 
 

Akadēmiskie kursi: 
 

Kursa nosaukums Programmas daļa (A, B, C) Apjoms, kredītpunkti 

„Datoru arhitektūra un operētājsistēmas‖ 
„Mikrokontrolieru programmēšana‖ 

„Standarti‖ 

„Atvērtā koda programmatūra uzľēmējdarbībā‖ 
„Tīklu operētājsistēmas‖ 

„Programmu kvalitātes testēšana‖ 

A 
C 

B 

C 
A 

B 

8 
1 

2 

2 
6 

2 

 

 

23.09.2011.                    ___________________ /Andris Vagalis/ 
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Profesora, Dr. iur.  VITOLDA ZAHARA 

dzīves un darba gājums 
(curriculum vitae) 

  

Dzimšanas gads: 1942 

    

Izglītība:   

1994. – 1997. 
  

1977. – 1980. 

1970. – 1974. 
1960. – 1964. 

Latvijas Policijas akadēmijas doktorantūra (promocijas darbs "Ar brīvības atľemšanu notiesāto personu 
klasifikācija Latvijas cietumu reformas kontekstā") 

IeM Akadēmija Maskavā 

IeM Augstākā skola Sankt-Pēterburgā 
Aviācijas tehniskā skola Viborgā 

  

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 
1997. 

2004. 

Dr. iur, Latvijas Policijas akadēmija 

Profesors, Daugavpils universitāte 

  
Nodarbošanās: 

no 2004.-līdz šim 

2008.-2009. 
2003.-2009. 

1997.-2002. 

1969.-2002. 
1967.-1969. 

1964.-1967. 

1960.-1961. 

Daugavpils Universitātes Sociālo zinātľu fakultātes tiesību katedras profesors, 

Latvijas Policijas Akadēmijas rektors, 
LPA Krimināltiesību katedras asociētais profesors, 

Ieslodzījuma vietu pārvaldes priekšnieks, 

Dienests iekšlietu un tieslietu iestādēs, 
Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca, darbgaldu iestādītājs, 

Tbilisi lidosta, aviācijas tehniķis, 

Latvijas dzelzceļš, strādnieks 

  

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 
1. V.Zahars. „Уголовно – исполнительное право: состояние и перспективы‖, mācību līdzeklis, Rīga, Holda, 2006. 

2. V.Zahars. ―Notiesātie – tauta tautā. Kriminālsodu izpildes problēmas‖. Rīga: Zvaigzne ABC, 2005. (Monogrāfija) 

3. V.Zahars. „Kriminālsodu izpildes tiesības. Vispārīgā daļa‖, mācību līdzeklis (atkārtots papildināts izdevums), Rīga, Zvaigzne ABC, 
2003. 

4. V.Zahars. „Kriminālsodus un to izpildi vērtējot‖. Rīga, Zvaigzne ABC, 2003. (Monogrāfija) 

5. V.Zahars. ―Kriminālsodu izpildes tiesības. Vispārīgā daļa‖, Rīga, LPA, 1999. 
6. V.Zahars. „Ar brīvības atľemšanu notiesāto personu klasifikācija Latvijas cietumu reformas kontekstā‖, Rīga, LPA, 1997. 

(Monogrāfija) 

7. V.Zahars. „Ar brīvības atľemšanu notiesāto skaits: problēmas un risinājumi Eiropā‖, mācību līdzeklis, Rīga, LPA, 1997. 
  

Raksti zinātniskos ţurnālos un rakstu krājumos                         vairāk nekā 50 
Konferenču tēzes                                                                         vairāk nekā 30 

  

Zinātniski pētnieciskā darbība: 
1997. – 2009. 

2004. – līdz šim 

Latvijas Policijas akadēmijas Krimināltiesību katedra, kriminālsodu izpildes problemātikā 

DU SZF Tiesību katedra, kriminālsodu izpildes problemātikā un kriminālpolitikā 

  

Akadēmiskie kursi: 

 Kursa nosaukums Programmas daļa (A, B, C) Apjoms, kredītpunkti 
Kriminālsodu izpildes tiesības 
Kriminālpolitika 

Eiropas cilvēktiesības 

Probācijas dienests 
Brīvības atľemšanas soda izpilde 

Kriminālsodu un to izpildes pilnveides problēmas 

A 
A 

A 

B 
B 

B 

3 
3 

3 

2 
2 

2 

  
Papildus ziľas par profesionālo darbību: 
2009.g.Latvijas Policijas akadēmijas Profesoru padomes loceklis; 

2008.g. Eiropas Policijas izglītības organizācijas CEPOL valdes loceklis; 

2008.g. Ministru prezidenta vadītās Narkotiku kontroles un narkomānijas ierobeţošanas koordinācijas padomes loceklis; 

No 2008.g. Zinātniski teorētiskā ţurnāla „Administratīvā un Kriminālā Justīcija‖ redkolēģijas loceklis;  

No 2008.g. Moldovas Republikas ţurnāla „Закон и Жизнь. Международный научно-практический правовой журнал‖ 
redkolēģijas loceklis; 

No 2007.-līdz šim Latvijas Universitātes Profesoru padomes loceklis; 

2006.-2008.g. Zinātniski teorētiskā ţurnāla „Administratīvā un Kriminālā Justīcija‖ galvenais redaktors; 

2005.-2007.g. Latvijas Policijas akadēmijas Senāta loceklis; 

2005.-2007.g. Eiropas Padomes Spīdzināšanas un necilvēcīgas apiešanās vai sodīšanas novēršanas komitejas loceklis; 

2004.-2009. Latvijas Policijas akadēmijas Akadēmiskās padomes loceklis; 

1998.-2002. Starptautiskās zinātniski – pētnieciskās organizācijas ―International Corrections and Prison Association‖ loceklis; 
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No 1997.g. Starptautiskās organizācijas „Prison Fellowship International‖ loceklis; 

1997.-2002.g. Eiropas Padomes vadītā Nord-Balt Cietumu projekta darba grupas loceklis. 

2005.-2007.g. Eiropas Padomes Spīdzināšanas novēršanas komitejas (CPT) delegāciju sastāvā oficiālās vizītēs Grieķijā, Azerbaidţānā 

un Gruzijā; 

2005.g. The Prison Fellovvship International" Eiropas biroja uzdevumā Uzbekistānas un Tadţikistānas Sociālās palīdzības centru sodu 
izcietušajām personām izvērtēšanā; 

2004.g. Darbs Tieslietu ministrijas un Nīderlandes divpusējās sadarbības projekta "Darbs ar nepilngadīgajām ieslodzītajām personām" 

darba grupā; 

2004.g. „The Prison Fellovvship International" Eiropas biroja uzdevumā eksperta lomā Lietuvā, Gruzijā, Armēnijā garīgās 

audzināšanas darba kriminālsodu izpildes iestādēs izvērtēšana; 

2004.g. Penal Reform International eksperta lomā starptautiskā konferencē un rekomendāciju izstrādē par kriminālpolitikas 
liberalizāciju Kazahstānā; 

2004.g. EDSO eksperta lomā starptautiskā konferencē un rekomendāciju izstrādē par brīvības atľemšanai alternatīvu soda veidu 

ieviešanu Tadţikistānā; 

2003.g. "The Prison Fellovvship International" Eiropas biroja uzdevumā eksperta lomā Krievijā (Maskavā) garīgās audzināšanas darba 

Krievijas Federācijas kriminālsodu izpildes iestādēs izvērtēšana; 

2003.g. "The Prison Fellowship International" Eiropas biroja uzdevumā eksperta lomā Baltkrievijā garīgās audzināšanas darba 
kriminālsodu izpildes iestādēs izvērtēšana; 

2003.g. EDSO eksperta lomā starptautiskā konferencē un rekomendāciju izstrādē par brīvības atľemšanai alternatīvu soda veidu 

ieviešanu Baltkrievijā; 

2003.g. EDSO misijas sastāvā Tadţikistānas brīvības atľemšanas iestāţu reformēšanas programmas ekspertīze; 

2002.g. EDSO darba grupas sastāvā Tadţikistānā brīvības atľemšanas iestāţu ekspertīze un rekomendāciju izstrādāšana; 

2001.g. EDSO darba grupas sastāvā Kirgizstānā brīvības atľemšanas iestāţu ekspertīze un rekomendāciju izstrādāšana. 

No 2006.g. zinātľu nozares „Juridiskā zinātne‖ apakšnozares „Krimināltiesības‖ eksperts (LZP 2006.gada 23.maija lēmums Nr.2-2-7) 

Atkārtoti ievēlēts par Sociālās zinātnes nozares juridiskās zinātnes apakšnozares ekspertu līdz 12.05.2012. 

   
   

2011. gada 18.feburārī                                                                                                     _________________ /Vitolds Zahars/ 
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STUDIJU PROGRAMMAS „CIVILĀ DROŠĪBA UN 

AIZSARDZĪBA” AKADĒMISKĀ PERSONĀLA 

ZINĀTNISKĀ UN PĒTNIECISKĀ DARBĪBA
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Persona Aktivitātes veids Gads Apraksts 

Matvejevs 

Aleksandrs  

Konferenču tēzes 2011 Matvejevs, A. Policijas darbības tiesiskā regulējuma pilnveidošana. Starptautiskā zinātniskā 

konference  

„Tiesību aizsardzības un policijas iestāţu loma un iespējas sabiedriskās drošības nodrošināšanā‖ 

Rīgā,2011.gada  

28. septembrī: Programma un tēzes.- Rīga: RSU, 2011, 36.-39. lpp. 

 

Zinātniskā publikācija citā 

starptautiskajā izdevumā 

2010 Matvejevs, A. ACTIVITIES OF POLICE IN TEHE DEMOCRATIC STATE.  

Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakultetas, Kaunas, ISSN 2029-5510 , pp. 136 – 

146. 

 

Zinātniskā publikācija 

Latvijas izdevumos 

2009 Matvejevs, A. Policijas darbības efektivitātes satura analīze.// Administratīvā un Kriminālā 

Justīcija, 3/4 2009, 46.- 58. lpp. 

 

Monogrāfija 2009 Matvejevs, A. Policijas darbības teorijas attīstības tendences. Monogrāfija, Rīga, SIA „Petrovskis 

un KO,‖ 327. lpp. 

 

Zinātniskā publikācija 

Latvijas izdevumos 

2009 Matvejevs, A. Pulcēšanās brīvības aizsardzība un ierobeţošana.// Administratīvā un Kriminālā 

Justīcija, 2/2009, 52.- 61. lpp.,  

ar līdzautoriem. 

 

Zinātniskā publikācija 

Latvijas izdevumos 

2009 Matvejevs, A. Policijas tiesību attīstības vēsture.// Administratīvā un Kriminālā Justīcija, 1/2009, 

43.- 54. lpp. 

 

Konferenču tēzes 2009 Matvejevs, A.  Analуsis of the Content of the Efficiencу of Policing//  

The Fifth as European Union Member States:  

Topical Problem in Managment of Economics and Law Proceedings of the International 

Conference, 8-9 Maу 2009  

Riga, 2009, 382 – 400 p[416]. 

 

Zinātniskā publikācija 

Latvijas izdevumos 

2008 Matvejevs, A. Policijas darbības formas un mehānisms personas tiesību un brīvību aizsardzībā.//  

Administratīvā un Kriminālā Justīcija, 4/2008, 18.- 21. lpp. 

 

Zinātniskā publikācija 

Latvijas izdevumos 

2008 Matvejevs, A. Valsts policijas iekšējo normatīvo aktu jēdziens.// Administratīvā un Kriminālā 

Justīcija, 3/2008, 19.- 23. lpp. 

 

Zinātniskā publikācija 

Latvijas izdevumos 

2008 Matvejevs, A. Policijas darba pilnveidošana Eiropā: Igaunijas pieredze.//  

Administratīvā un Kriminālā Justīcija, 2/2008, 16.-24. lpp., ar līdzautoru. 

 

Zinātniskā publikācija 

Latvijas izdevumos 

2008 Matvejevs, A. Policijas darbības subjekti.// Administratīvā un Kriminālā Justīcija, 1/2008, 27.- 32. 

lpp. 

Zahars Vitolds  Monogrāfija 2011 V.Zahars. Latvijas kriminālpolitika: retrospekcija un nākotnes vīzija, Daugavpils, Saule 

 

Monogrāfija 2006 V.Zahars. „Уголовно – исполнительное право: состояние и перспективы‖, mācību līdzeklis, 

Rīga, Holda 
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 Monogrāfija 2005 V.Zahars. ―Notiesātie – tauta tautā. Kriminālsodu izpildes problēmas‖. Rīga: Zvaigzne ABC 

 Monogrāfija 2003 V.Zahars. „Kriminālsodus un to izpildi vērtējot‖. Rīga, Zvaigzne ABC 

 

Mācību grāmata vai 

metodiskā literatūra 

2003 V.Zahars. „Kriminālsodu izpildes tiesības. Vispārīgā daļa‖, mācību līdzeklis (atkārtots papildināts 

izdevums),  

Rīga, Zvaigzne ABC 

 LZP eksperta darbība 2006 Juridiskās zinātnes 

 LZP eksperta darbība 2008 Juridiskās zinātnes 

 LZP eksperta darbība 2008 Juridiskās zinātnes 

 LZP eksperta darbība 2009 Juridiskās zinātnes 

 LZP eksperta darbība 2010 Juridiskās zinātnes 

 LZP eksperta darbība 2011 Juridiskās zinātnes 

 

Zinātniskā publikācija 

Latvijas izdevumos 

2010 „Latvijas kriminālpolitika: realitāte, ilūzijas un īss ieskats nākotnē‖, zinātniskais raksts ţurnālā  

Administratīvā un Kriminālā Justīcija, Rīga, BSA, 1/2010, (0,6 a/l) 

 

Zinātniskā publikācija 

Latvijas izdevumos 

2009 „Ar brīvības atľemšanu notiesāto personu resocializācijas mērķis un saturs‖, zinātniskais raksts 

ţurnālā  

Administratīvā un Kriminālā Justīcija, Rīga, LPA, Nr. 1/2009, (0,4 a/l) 

 

Zinātniskā publikācija 

Latvijas izdevumos 

2008 „Mūţa ieslodzījuma problemātika‖, zinātniskais raksts ţurnālā  

Administratīvā un Kriminālā Justīcija, Rīga, LPA, Nr. 4/2008, (0,3 a/l) 

 

Zinātniskā publikācija 

Latvijas izdevumos 

2008 „Ar brīvības atľemšanu notiesāto personu resocializācija: teorija un mūsdienu realitāte‖, 

zinātniskais raksts ţurnālā 

 „Sociālo zinātľu vēstnesis‖, Daugavpils, 1/2008, (1,4 a/l) 

 

Zinātniskā publikācija 

Latvijas izdevumos 

2008 „Cilvēktiesību ievērošanas aktualitātes ieslodzījuma vietās‖, zinātniskais raksts ţurnālā  

Administratīvā un Kriminālā Justīcija, Rīga, LPA, 2/2008, (0,65 a/l) 

 

Zinātniskā publikācija 

Latvijas izdevumos 

2008 „Penitenciārā un probācijas darba speciālista profesijas standarts‖, zinātniskais raksts ţurnālā  

Administratīvā un Kriminālā Justīcija, Rīga, LPA, 1/2008, (0,5 a/l) 

Rags Ziedonis  

Monogrāfija 2004 Vietējās pārvaldes organizācijas un darbības tiesiskais nodrošinājums ārvalstīs ("Ārvalstu 

pašvaldību tiesības" 1.d.)  

 Monogrāfija 2005 Latvijas Republikas Pašvaldību tiesības 

 Monogrāfija 2006 Vietējās pārvaldes organizācijas un darbības tiesiskais nodrošinājums ārvalstīs 

 

Zinātniskā publikācija citā 

starptautiskajā izdevumā 

2008 Возможные решения в борьбе против киберпреступлений в современных условиях 

 

Zinātniskā publikācija 

Latvijas izdevumos 

2008 Citādības problēmas pašvaldību reformas īstenošanas gaitā un to risinājumi 
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Zinātniskā publikācija 

Latvijas izdevumos 

2009 Mobilās telefonijas nesankcionētās izmantošanas kriminālistiskie aspekti 

 

Zinātniskā publikācija 

Latvijas izdevumos 

2009 Digitālās pedagoģijas pamatprincipi 

 

Zinātniskā publikācija 

Latvijas izdevumos 

2009 Citādība un mazākuma intereses  

Radionovs Jānis  

Zinātniskā publikācija citā 

starptautiskajā izdevumā 

2010 Я.Радионовс. Основные этапы развития гражданского права Латвии. Мир экономики и 

права. Nr.3, ISSN 2075-079X 

 

Zinātniskā publikācija citā 

starptautiskajā izdevumā 

2011 Я.Радионовс, А.Озерскис. Договор купли недвижимости по гражданскому праву Латвии.  

Starptautiskās zinātniski-praktiskās konferences materiāli/ Kauľa, lpp.103-109. 

Ozerskis Arvīds  

Zinātniskā publikācija citā 

starptautiskajā izdevumā 

2011 Я.Радионовс, А.Озерскис. Договор купли недвижимости по гражданскому праву Латвии.  

Starptautiskās zinātniski-praktiskās konferences materiāli/ Kauľa, lpp.103-109. 

 

Zinātniskā publikācija citā 

starptautiskajā izdevumā 

2011 Озерскис А. и др. Понятие и признаки юридической ответственности. Евразийский 

юридический журнал №8, 2011. 

 

Zinātniskā publikācija citā 

starptautiskajā izdevumā 

2010 А.Озерскис Преступления против собственности в уголовном законодательстве Российской 

Федерации,  

Белоруссии и Латвии. Мир юридической науки. Nr.2, 2010. ISSN 2075-0803. 

Indrikovs 

Zenons  

Zinātniskā publikācija 

Latvijas izdevumos 

2006 Policijas izglītības pirmsākumi atjaunotajā Latvijā. Administratīvā un Kriminālā Justīcija, 2006, 

2.nr., 19.-32.lpp.  

 

Mācību grāmata vai 

metodiskā literatūra 

2006 Ievads studijās I : Ievads. Akadēmiskā un profesionālā augstākā izglītība. Rīga: Latvijas Policijas 

akadēmija, 2006. 124 lpp. 

 

Zinātniskā publikācija 

Latvijas izdevumos 

2006 Policijas ierēdņu profesionālās sagatavošanas tiesiskais regulējums [tiešsaiste],  

2006 [publicēts 2006-05-30]. 35 lpp. Pieejams: http://www.polak.edu.lv/?page=2006_ZPetijumi 

 

Zinātniskā publikācija citā 

starptautiskajā izdevumā 

2007 Policijas darbiniekiem nepieciešamās profesionālās izglītības minimālās prasības: nacionālie 

likumdošanas akti un  

Eiropas Savienības valstu prakse.  

No: Policijas augstākās izglītības vadības problēmas: starptautiskā zinātniski praktiskā 

konference.  

Rīga: Latvijas Policijas akadēmija, 2007, 30.-41.lpp. (0,8 a/l).  

 

Zinātniskā publikācija 

Latvijas izdevumos 

2007 Policijas jēdziens demokrātiskā valstī. Administratīvā un Kriminālā Justīcija, 2007, 3.nr., 13.-

20.lpp. (0,75a/l). 

 

Mācību grāmata vai 

metodiskā literatūra 

2007 Maģistranta pētnieciskais darbs. Rīga: Latvijas Policijas akadēmija, 2007. 36 lpp. (2 a/l). 

 

Zinātniskā publikācija citā 

starptautiskajā izdevumā 

2008 Robeţsargu profesionālā sagatavošana Latvijas Policijas akadēmijā (1998.-2007.).  

No: Baltijas valstu un Polijas Republikas robežsardzes mācību iestāžu vēstures izpēte un 

attīstības perspektīvas:  

II starptautiskā pētniecības konference. Rēzekne: Valsts Robeţsardzes koledţa,  
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2008, 86.-99.lpp. ISBN 978-9984-779-83-6 (0,88 a/l). 

 

Darbība zinātniskajos un 

akadēmiskajos projektos un 

programmās 

2008 Valsts policijas darba efektivitātes vērtēšanas kritēriji: pētījumu projekta pirmā posma 

kopsavilkums.  

No: Valsts policijas darba efektivitātes vērtēšanas kritēriji:  

Valsts policijas pasūtītā pētnieciskā projekta pirmā posma materiāli. Rīga: Latvijas Policijas 

akadēmija, 2008, 4.-13.lpp.  

[tiešsaiste]. Pieejams: http://www.iem.gov.lv/files/text/Kriteriji.pdf 

 

Mācību grāmata vai 

metodiskā literatūra 

2009 Maģistranta pētnieciskais darbs. Otrais pārstrādātais un papildinātais izdevums. Rīga: Latvijas 

Policijas akadēmija, 

2009. 51 lpp. (2,5 a/l). 

Mašošins Jurijs  

Zinātniskā publikācija citā 

starptautiskajā izdevumā 

2008 ―Мобильнотелефонная преступность –  вызов современному обществу Krājums  

„Kultura a rynek‖ Pod redakcija S.Paryckiego.- Lublin: Widawnictwo Kul,2008 

lpp.293-298.ISBN 978-83-7363-694-1 

 

Zinātniskā publikācija 

Latvijas izdevumos 

2008 Отработка профессионального внимания как составная часть оптимизации преподавания 

юридических дисциплин (tēzes) 

 Daugavpils Universitātes 50. Starptautiskās  

zinātniskās konferences TĒZES. Daugavpils: „Saule‖ 

 

Zinātniskā publikācija 

Latvijas izdevumos 

2008 Mobilo tālruľu nelikumīga atsavināšana: kriminoloģiskie un kriminālistiskie aspekti‖ LPA, 

Administratīva un krimināla 

justīcija, 2/2008 

lpp.41.-50. 

 

Zinātniskā publikācija 

Latvijas izdevumos 

2008 Zinātniski praktiskās konferences „Noziedzīgu nodarījumu, kas saistīti ar mobilo tālruľu 

lietošanu, izmeklēšanas metodes‖  

rakstu krājums (Priekšvārds)  

54. Zinātniski praktiskās konferences „Noziedzīgu nodarījumu, kas saistīti ar mobilo tālruľu 

lietošanu, izmeklēšanas metodes‖  

rakstu krājums (Priekšvārds) LPA,  

Zinātniski praktiskā konference „Noziedzīgu nodarījumu, kas saistīti ar mobilo tālruľu lietošanu, 

izmeklēšanas metodes‖  

rakstu krājums, lpp.4.-6.2008  

 Konferenču tēzes 2008  Коллективная идентичность национальных 

 

   меньшинств как объект законодательства Латвийской Республики‖ tēzes Maskava,  

Valsts Universitāte, Kongresa materiālu krājums. (CD-formatā) 

 Москва: ИС РАН. 
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Zinātniskā publikācija 

Latvijas izdevumos 

2009 Studējošo personu izmanību pilnveidošana (no juridiskās zinātnes pasniegšanās pieredzes) 

praktiskās un  

mācību metodiskās konferences ―Mūsdienu   izglītības problēmas‖ Raksti TSI, Rīga 

ISBN 978-9984-818-16-0 

 

Zinātniskā publikācija 

Latvijas izdevumos 

2009 J.Mašošins, S.Silaraja. Integritāte juridiskās zinātnes studijās  

Starpaugstskolu zinātniski praktiskās un mācību metodiskās konferences ―Mūsdienu   izglītības 

problēmas‖ 

RAKSTI.lpp.136.-142.-  TSI, Rīga 

ISBN 978-9984-818-16-0 

 

Konferenču tēzes 2009 Влияние стресса на успешность учебы (tēzes) Daugavpils Universitātes 51. Starptautiskās  

zinātniskās konferences TĒZES. Daugavpils: „Saule‖ 

 

Zinātniskā publikācija 

Latvijas izdevumos 

2009 Отработка профессионального внимания как составная часть оптимизации преподавания 

юридических дисциплин.-  

Daugavpils Universitātes 50. Starptautiskās  

zinātniskās konferences materiāli.lpp.11.-21. Daugavpils: „Saule‖ 

ISBN 978-9984-14-425-2 

 

Zinātniskā publikācija citā 

starptautiskajā izdevumā 

2009 Правовое участие Латвии в европейской системе образования: состояние, перспективы.-  

Krājums „E-gospodarka E-spoteczenstwo‖ Pod   edakcija S.Partyckiego.Lpp.253- 258.- Lublin: 

Widawnictwo KUL  

ISBN 978-83-7363-840-2  

 

Zinātniskā publikācija 

Latvijas izdevumos 

2009 Предупреждение преплений ненависти.- STA, Zinātniski praktiskā konference  

„Cilvēka tiesību un brīvību realizācijas aktuālās problēmas‖ referātu krājums.- Lpp.29.-31. 

ISBN 978-9984-748-31-3 

 

Zinātniskā publikācija 

Latvijas izdevumos 

2009 J.Mašošins, E.Krutova. Latvijas izglītības sistēmas tiesiskā harmonizācija: virzieni, metodes.-  

DU Sociālo zinātľu 

vēstnesis. 2009 Nr 2. 

ISSN 1691-1881 

 

Zinātniskā publikācija 

Latvijas izdevumos 

2010 ES un Krievijas attiecības (tolerantītāte starptautiskās tiesībās).- STA, Zinātniski praktiskā 

konference  

„Tiesību attīstība ekonomiskās krīzes apstākļos‖materiālu  krājums.- lpp.74.-76. 

ISBN 978-9984-748-33-7 



 265 

 

Zinātniskā publikācija citā 

starptautiskajā izdevumā 

2010 Связь стрессовых состояний с успешностью учебы.- 6. Starptautiskās zinātniskās konferences  

―Ţmogus kalbos erdvēje‖ Zinātnisko rakstu krājums.,lpp.615.-622.- Viļľa universitāte, (Kaunas) 

ISBN 978-9955-33-624-2 

 

Zinātniskā publikācija 

Latvijas izdevumos 

2011 J.Mašošins, Ţ.Jakovljeva.Patērētāju tiesību aizsardzība Latvijā: problēmas un tendences.-STA, 

 Zinātniski praktiskā konference ―Starptautisko un nacionālo tiesību attīstība mūsu dienās‖.  

Rakstu krājums.lpp.66.-69.ISBN 978-9984-748-38-2 

 

Mācību grāmata vai 

metodiskā literatūra 

2002 Autoru grupa/prof.A.Kavalierisa vadībā.Kriminālistika.2.daļa. Kriminālistiskā taktika. 

 Mācību grāmata. Trešais izdevums ISBN 9984-655-62-8 

 

Mācību grāmata vai 

metodiskā literatūra 

2002 Autoru grupa/prof.A.Kavalierisa vadībā. Kriminālistika.2.daļa. Kriminālistiskā taktika. Mācību 

grāmata. 

 Ceturtais izdevums. ISBN 9984-655-92-X 

 

Mācību grāmata vai 

metodiskā literatūra 

2005 J.Mašošins, T.Kovaļova.Civiltiesību vispārīgā daļa Uzdevumu krājums.- 

DU Daugavpils:Saule., ISBN - 9984-14-277-9 

 

Mācību grāmata vai 

metodiskā literatūra 

2006 J.Mašošins, O.Arais, S.Silaraja. Mācību līdzeklis  ―Cilvēka funkcionālās pazīmes un to apraksta 

metodika‖ LPA,2006. 

 

Darbība zinātniskajos un 

akadēmiskajos projektos un 

programmās 

2009 Pasūtītājs – LZP. Pētījuma  

„Latvijas etnisko grupu kolektīvās un individuālās identitātes mijiedarbības kā pilsoniskās 

sabiedrības attīstības faktors‖  

izstrādāšana piedalīšana      

 

Darbība zinātniskajos un 

akadēmiskajos projektos un 

programmās 

2008 Pasūtītājs – LR IZM. Pētījuma „Tiesiskā kultūra Latvijai integrējoties ES izglītības sistēmā‖ (IZM 

NR. 5-8/08.10) vadītājs  

 

Darbība zinātniskajos un 

akadēmiskajos projektos un 

programmās 

2008 Pasūtītājs – LZP. Pētījuma „Starpetnisko un uz reliģioza naida pamata izdarīto noziegumu un 

tiesībpārkāpumu novēršana‖  

projekta izstrādāšana konkursa piedalīšana       
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Nolikums apstiprināts 

DU Sociālo zinātľu fakultātes Domes sēdē 

2011. gada 17. janvārī 

Protokola Nr. 1 

NOLIKUMS PAR PRAKSI 

Daugavpils Universitātes Sociālo zinātľu fakultātes pirmā līmeľa profesionālajā augstākās 

izglītības studiju programmā ‖Civilā drošība un aizsardzība‖ (programmas kods 41861). 

Prakses nolikums izstrādāts pamatojoties uz Ministru kabineta 2000. gada 15. augusta noteikumi 

Nr. 276 „Mācību prakses organizēšanas kārtība‖. 

1. Prakses mērķis un uzdevumi 

Mācību prakse (turpmāk tekstā - prakse) pirmā līmeľa profesionālajā augstākās izglītības studiju 

programmā ‖Civilā drošība un aizsardzība‖ (programmas kods 41861) ir teoriju un praksi 

integrējoša studiju procesa sastāvdaļa. 

1.1.Prakses mērķis ir nostiprināt un papildināt studējošā teorētiskās zināšanas, kā arī 

pilnveidot viľa profesionālās prasmes, atbilstoši  profesijas standartam.  

1.2. Prakses uzdevumi ir: 
1.2.1. iepazīties ar prakses vietas pārvaldes struktūru un darbības principiem;  

1.2.2. veidot un nostiprināt priekšstatu par apgūstamo profesiju; 

1.2.3. apzināt Prakses iestādes darbību reglamentējošos normatīvos, individuālos tiesību 

aktus, metodiskos norādījumus; 

1.2.4. iepazīties ar prakses vadītāja no prakses vietas puses lietvedībā esošo materiālu 

virzību un kopā ar prakses vadītāju piedalīties nepieciešamo darbību veikšanā. 

2. Prakses vieta, laiks un vadība  

2.1.Prakse tiek organizēta tiesībaizsardzības iestādēs. Studējošais par prakses vietu var 

izvēlēties savu darba vietu, iepriekš saskaľojot to ar prakses vadītāju un iestādes vadītāju. 

2.2.Praksi īsteno saskaľā ar Prakses līgumu, kas noslēgts starp Daugavpils Universitāti, prakses 

devēju un studējošo, un kas nosaka pušu pienākumus un atbildību. 

2.3.Pamatojoties uz noslēgto līgumu, Prakses devējs uz prakses laiku norīko uzľēmumā 

prakses vadītāju no prakses vietas puses. 

2.4.Praksi pārrauga studiju programmas direktors un to vada prakses vadītājs no DU puses. 

2.5.Prakses apjoms ir 16 KP (16 nedēļas), kas tiek īstenota divās daļās: Prakse I  8 KP apjomā 

tiek īstenota 1. studiju gada 2. semestrī un Prakse II  8 KP apjomā – 2 studiju gada 4. 

semestrī. 

2.6.Prakses vadītājs no DU puses: 
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2.6.1. organizē praksi atbilstoši programmas direktora izstrādātajai prakses programmai; 

2.6.2. ar programmas direktoru saskaľo prakses vietas;  

2.6.3. iepazīstina studējošos ar prakses uzdevumiem, programmu un prasībām, kas ir 

jāizpilda prakses laikā; 

2.6.4. konsultē studējošos prakses laikā; 

2.6.5. organizē prakses konferences (ievadkonference un noslēguma konference); 

2.6.6. izvērtē prakses laikā paveikto;  

3. Prakses novērtēšana un aizstāvēšana 

3.1.Prakses vērtēšana ar atzīmi pēc 10 ballu sistēmas notiek, pamatojoties uz iesniegtajiem 

materiāliem (prakses dienasgrāmatu un praktikanta raksturojumu, ko sagatavo prakses 

vadītājs no prakses vietas puses), un studējošā sagatavotās prakses aizstāvēšanas 

prezentācijas novērtējumu.  

3.2.Noslēguma konferencē studējošais sagatavo prezentāciju un 5 – 7 minūšu laikā aizstāv 

prakses laikā veiktos programmas uzdevumus, atspoguļotās problēmas, akcentējot 

svarīgākās atziľas un piedāvātos risinājumus atbilstoši piešķiramajai kvalifikācijai. 

4. Finansējums 

4.1. Prakses vadītājam darba samaksu aprēķina pēc nostrādāto stundu skaita, kuras ieskaita 

docētāja darba slodzē. Stundu skaitu nosaka pēc šādiem kritērijiem:  

4.1.1. Prakse I 

5.1.1. Ievadkonference  2 stundas studiju programmā  

5.1.2. Prakses dokumentācijas pārbaude  2 stundas vienam studentam  

5.1.3. Noslēguma konference 2 stundas studiju programmā 

 

4.1.2. Prakse II 

5.1.1. Ievadkonference  2 stundas studiju programmā  

5.1.2. Prakses dokumentācijas pārbaude  2 stundas vienam studentam  

5.1.3. Noslēguma konference 2 stundas studiju programmā 

 



 269 

6. PIELIKUMS 

 

 

 

 

 

 

 

 

STUDIJU PROGRAMMAS „CIVILĀ DROŠĪBA UN 

AIZSARDZĪBA” LĪGUMA PARAUGS PAR STUDĒJOŠO 

PRAKSI 

 



 270 

 Līgums par kvalifikācijas praksi 

 

     Daugavpilī                                                                              201__. gada________________ 

(līguma noslēgšanas vieta lokatīvā)            (datums) 

 

 

Daugavpils Universitāte, tās Studiju prorektores Irēnas Kaminskas personā, kas darbojas saskaľā ar DU rektora 2011. gada 28. 

februāra rīkojumu Nr. 5-4/71, turpmāk tekstā –  ―Universitāte‖,______________________________, tās 

vadītāja______________________________________ personā                                                                     (iestāde)                                                                                  

                                        (Vārds,uzvārds) 

kas darbojas, pamatojoties uz _________, turpmāk tekstā -"Prakses devējs" un ______________________________________, 

(Praktikanta vārds, uzvārds) 

personas kods: _______________________, dzīvojošs___________________________________________________, turpmāk  

                                                         (Praktikanta adrese) 

tekstā „Praktikants‖, visi kopā turpmāk saukti par Pusēm vai katrs atsevišķi - par Pusi, bez spaidiem, viltus un maldības 

noslēdza sekojoša satura bezatlīdzības līgumu, turpmāk tekstā - Līgums: 

 

Līguma priekšmets. 

 

 Ar šo Līgumu Augstskola nosūta, bet Prakses devējs pieľem un saskaľā ar šī Līguma noteikumiem nodrošina prakses vietu nepilna 

laika klātienes pirmā līmeľa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „CIVILĀ DROŠĪBA UN AIZSARDZĪBA” 

(programmas kods 41861) 1. studiju gada Praktikantam 

____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________, 

            (Prakses vietas nosaukums, adrese) 

 no 2011. gada 4. aprīļa līdz 2011. gada 29. maijam. 

   

Kvalifikācijas  prakses mērķis:  ir nostiprināt un papildināt Praktikanta teorētiskās zināšanas, kā arī pilnveidot viľa profesionālās 

prasmes, atbilstoši kvalifikācijas prasībām un profesijas standartam.  

 

Prakses uzdevumi:  

- iepazīties ar prakses vietas pārvaldes struktūru un darbības principiem; 

- veidot un nostiprināt priekšstatu par apgūstamo profesiju. 

 

Augstskolas tiesības un pienākumi. 

 

2.1. Nodrošināt Praktikantu ar nepieciešamajiem metodiskajiem norādījumiem prakses programmas izpildei.  

2.2.   No savas puses norīkot Praktikantam prakses vadītāju. 

2.3.   Iepriekš saskaľojot ar Prakses devēju, Augstskolas prakses vadītājam ir tiesības pārbaudīt Praktikanta prakses      

programmas izpildi prakses vietā.     

2.4.   Pieľemt no Praktikanta tikai tādu prakses atskaiti, kas ir saskaľota ar Prakses devēju.  

 

Prakses devēja tiesības un pienākumi. 

Bez atlīdzības, savu iespēju robeţās, nodrošināt Praktikantam prakses vietu šī Līguma darbības laikā. 

 

Savu iespēju robeţās nodrošināt Praktikantam prakses iespējas, atbilstoši starp Augstskolu un Prakses devēju saskaľotai prakses 

programmai. 

 

No savas puses norīkot Praktikantam prakses vadītāju. 

 

Iepazīstināt Praktikantu ar Prakses devēja Darba kartības un citiem noteikumiem. 

 

Sniegt Praktikantam informāciju, kas nepieciešama prakses programmas izpildei, izľemot tādu, kas, saskaľā ar Latvijas 

Republikas likumdošanas aktiem vai Prakses devēja iekšējiem noteikumiem, ir uzskatāma par konfidenciālu. 

 

Prakses  atskaitē norādīt iemeslus, ja prakses laikā nav iespējams izpildīt kādus no prakses programmas uzdevumiem. 

 

Paziľot Augstskolai, ja Praktikants neievēro prakses programmu, Prakses devēja Darba kārtības noteikumus vai Prakses devēja 

noteiktās prasības. 
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Sastādīt un iesniegt Augstskolai atsauksmi par Praktikanta prakses programmas izpildi. 

 

Prakses devējam prakses laikā, kā arī pēc prakses beigām nav pienākums slēgt ar Praktikantu darba līgumu. 

 

Praktikanta tiesības un pienākumi. 

 

Praktikantam ir pienākums izpildīt prakses programmā norādītos uzdevumus, ievērot prakses vadītāja  norādījumus vai 

prasības, saudzīgi apieties ar Prakses devēja inventāru, kā arī ievērot Prakses devēja iekšējos kārtības noteikumus. 

 

Par neierašanos prakses vietā un iemesliem nekavējoties paziľot Prakses devējam un Augstskolai. 

 

Praktikanta pienākums ir saskaľot ar Prakses devēju prakses atskaiti.  

 

Pēc prakses beigām Praktikantam ir jāiesniedz Augstskolai atsauksmes par prakses laiku, uz tam paredzētas Augstskolas 

izstrādātas veidlapas. 

 

Par prakses laikā paveikto darbu Praktikants nesaľem nekādu atlīdzību.  

 

Pušu atbildība un strīdu risināšana. 

 

5.1.  Puses un Praktikants ir materiāli atbildīgi par savu Līguma saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, kā arī par    

         zaudējumu radīšanu Pusei vai Praktikantam saskaľā ar LR likumdošanas aktiem. 

 

5.2. Puses nav atbildīgas par savu saistību neizpildi, ja tā radusies nepārvaramas varas apstākļu ietekmes rezultātā, kurus       

attiecīgā Puse nevarēja ne paredzēt, ne novērst, ne ietekmēt, un par kuru rašanos tā nenes atbildību, t.i.stihiskas  nelaimes, 

kara darbība, blokāde, civiliedzīvotāju nemieri, streiki, kā arī Pusēm saistoši normatīvie akti, saskaľā ar  kuriem Pusēm 

nav iespējas izpildīt šajā Līgumā paredzētās saistības. 

 

5.3.  Visus strīdus un nesaskaľas šī Līguma sakarā Puses risina savstarpēju pārrunu ceļā. Gadījumā, ja vienošanās netiek   

panākta, strīds risināms LR tiesā pēc piekritības. 

 

 

Līguma spēkā esamība un izbeigšanas kārtība. 

 

Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīţa un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.  

 

Līguma laušana iespējama sekojošos gadījumos: 

 

Pusēm rakstveidā par to vienojoties; 

Prakses devējam ir tiesības lauzt Līgumu vienpusēji, paziľojot par to Augstskolai un Praktikantam rakstveidā, ja 

Praktikants nepilda vai pilda nepienācīgi ar šo Līgumu uzľemtās saistības. 

 

Līguma pirmstermiľa izbeigšanas gadījumā spēkā paliek Līguma 7.1. punkts. 

 

Citi noteikumi. 

Praktikants un Augstskola apľemas neizpaust trešajām personām tehnisko, komerciālo vai jebkāda cita  rakstura informāciju 

par Prakses devēja darbību, kas kļuvusi tam pieejama prakses izpildes gaitā, izľemoi LR tiesību aktos paredzētos 

gadījumus. Šim noteikumam nav laika ierobeţojuma un uz to neattiecas Līguma darbības termiľš. 

 

Visas turpmākās Pušu vienošanās, grozījumi un papildinājumi ir veicami rakstveidā un stājas spēkā pēc to abpusējas 

parakstīšanas. Visas vienošanās, pielikumi un grozījumi, kas skar šo Līgumu, kļūst par tā neatľemamu sastāvdaļu. 

 

 

Līgums sastādīts uz divām lapām, trīs vienādos eksemplāros ar vienādi juridisku spēku, pa vienam katrai Pusei. 

 

No Prakses devēja puses par Praktikanta prakses vadītāju Prakses devējs norīko_______________________________ 

______________________________, tālr._____________________. 

 

 

No Augstskolas puses par Praktikanta prakses vadītāju Augstskola norīko Aleksandru Matvejevu, tālr. _____________ 

 



 272 

 

Pušu adreses un rekvizīti.   

Prakses devējs: Augstskola: Praktikants: 

 Daugavpils Universitāte  

 Reģ.Nr. LV90000065985 (vārds, uzvārds) 

 Vienības ielā 13  

 Daugavpils, LV-5401 (personas kods) 

   

  (dzīves vietas adrese) 

   

  (tālrunis, e-pasts) 

2011.gada ____.__________ 

_______________________ 
/ paraksts / 

2011.gada ____.__________ 

_______________________ 

/DU prorektore I.Kaminska / 

2011.gada __.________ 

______________________ 
/praktikanta paraksts/ 
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DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES STUDENTU APTAUJAS ANKETA 

 

Cienījamais students! 

 Piedāvātās anketas mērķis – noskaidrot Jūsu attieksmi pret studiju procesa gaitu un kvalitāti. 

Lūdzam izteikt savus vērtējumus un viedokļus, jo aptaujas dati tiks izmantoti ar nolūku pozitīvi ietekmēt 

studiju procesu, balstoties uz studentu domām un priekšlikumiem. 

 

Fakultāte:  SZF                                                          

1 līmeľa profesionālā studiju programma: ―Civilā drošība un aizsardzība‖  

 

Programmas direktors: Doc. A. Matvejevs 

Kurss: I 
Vispirms, novērtējiet, lūdzu, pēdējo gadu laikā apgūtos studiju kursus (sk.A.tabulu). 

  

1.1 Novērtējiet studiju kursa svarīguma 

pakāpi piecu baļļu sistēmā, kur: 

5 -  ļoti svarīgs 

4 -  svarīgs 

3 -  vidēji svarīgs 

2 -  nesvarīgs 

1 -  nav vajadzīgs 

1.2 Novērtējiet pasniegšanas līmeni, kur: 

 

5 -  ļoti augsts 

4 -  augsts 

3 -  vidējs 

2 -  zems 

1 – ļoti zems 

 

1.3 Lūdzu, atzīmējiet, ko, pēc Jūsu domām, vajadzētu izdarīt: stundu skaits attiecīgajā studiju kursā 

jāpalielina (+), jāsamazina (-), jāatstāj bez izmaiľām (=). 

 

Studiju kursa nosaukums 
1.1. Studiju kursa 

svarīgums 

1.2.Pasniegšanas 

līmenis 

1.3.Izmaiņas kursa 

apjomā 

15. Profesionālā ētika    

16. Cilvēktiesību pamati    

17. Vides aizsardzība    

18. Svešvalodas (angļu vai 

vācu) profesionālā 

terminoloģija  

   

19. Pirmā palīdzība    

20. Civilā aizsardzība un 

ugunsdrošība 

   

21. Modulis uzľēmējdarbības 

profesionālo kompetenču 

veidošanai 

   

22. Informācijas sistēmas un 

informācijas drošība 

   

23. Krimināltiesības    

24. Pašvaldību tiesību pamati    

25. Publiskās varas 

organizācija Latvijā 
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26. Profesionālā fiziskā 

sagatavošana 

   

27. Kriminālprocesa tiesības    

28. Kriminālistika    

 

 

 

2 Vai Jūs apmierina izvēlētā studiju programma kopumā? 1. Pilnīgi apmierina 

2. Pamatā apmierina 

3. Daļēji apmierina 

4. Neapmierina 

5. Pilnīgi neapmierina un es vēlos aiziet no 

universitātes 

    

3. Kā Jūs vērtējat studiju procesa nodrošinājumu ar mācību 

literatūru un metodiskajiem materiāliem? 

 

1. Pietiekams 

2.  Nepietiekams 

4. Vai Jūs studiju procesā izmantojat datortehniku? 1. Jā, bieţi 

2. Jā, bet reti. 

3. Nē. Kāpēc? 

 

5. Vai Jūs studiju procesā izmantojat Internet? 1. Jā, bieţi 

2. Jā, bet reti. 

3. Nē. 

 

    

6. Vai izvēles kursu piedāvājums ir pietiekams? 1. Jā 

2. Nē 

    

7. Vai studiju programmas nodrošinājums ar vieslektoriem ir 

pietiekams? 

1. Jā 

2. Nē 

    

8. Kā Jūs vērtējat sadarbību ar mācībspēkiem? 1. Apmierinoša 

2. Neapmierinoša 

    

9  Kā Jūs vērtējat studiju programmas realizēšanu kopumā? 1. Apmierinoši 

2. Neapmierinoši 

3. Cita atbilde 

    

10 Kādi ir Jūsu priekšlikumi studiju programmas kvalitātes 

uzlabošanā? 

 

 

 

 

 

 

 

Paldies par atsaucību! 
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DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES STUDENTU APTAUJAS ANKETA 

 

Cienījamais students! 

 Piedāvātās anketas mērķis – noskaidrot Jūsu attieksmi pret studiju procesa gaitu un kvalitāti. 

Lūdzam izteikt savus vērtējumus un viedokļus, jo aptaujas dati tiks izmantoti ar nolūku pozitīvi ietekmēt 

studiju procesu, balstoties uz studentu domām un priekšlikumiem. 

 

Fakultāte:  SZF                                                          

1 līmeľa profesionālā studiju programma: ―Civilā drošība un aizsardzība‖  

 

Programmas direktors: Doc. A. Matvejevs 

Kurss: II 
Vispirms, novērtējiet, lūdzu, pēdējo gadu laikā apgūtos studiju kursus (sk.A.tabulu). 

  

1.2 Novērtējiet studiju kursa svarīguma 

pakāpi piecu baļļu sistēmā, kur: 

5 -  ļoti svarīgs 

4 -  svarīgs 

3 -  vidēji svarīgs 

2 -  nesvarīgs 

1 -  nav vajadzīgs 

1.4 Novērtējiet pasniegšanas līmeni, kur: 

 

5 -  ļoti augsts 

4 -  augsts 

3 -  vidējs 

2 -  zems 

1 – ļoti zems 

 

1.5 Lūdzu, atzīmējiet, ko, pēc Jūsu domām, vajadzētu izdarīt: stundu skaits attiecīgajā studiju kursā 

jāpalielina (+), jāsamazina (-), jāatstāj bez izmaiľām (=). 

 

Studiju kursa nosaukums 
1.1. Studiju kursa 

svarīgums 

1.2.Pasniegšanas 

līmenis 

1.3.Izmaiņas kursa 

apjomā 

15. Modulis uzľēmējdarbības 

profesionālo kompetenču 

veidošanai 

   

16. Civilā aizsardzība un 

ugunsdrošība 

   

17. Kriminālistika    

18. Pašvaldību tiesību pamati    

19. Profesionālā fiziskā 

sagatavošana 

   

20. Bērnu tiesību aizsardzība    

21. Likumpārkāpumu novēršana    

22. Publiskās varas organizācija 

Latvijā 

   

23. Svešvalodas (angļu vai vācu) 

profesionālā terminoloģija 

   

24. Informācijas sistēmas un 

informācijas drošība 

   

25. Administratīvais pārkāpums 

un administratīvais soda 

process 
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26. Darba tiesības, aizsardzība 

un drošība 

   

27. Kriminālprocesa tiesības    

28. Patrulēšana    

 

 

 

2 Vai Jūs apmierina izvēlētā studiju programma kopumā? 1. Pilnīgi apmierina 

2. Pamatā apmierina 

3. Daļēji apmierina 

4. Neapmierina 

5. Pilnīgi neapmierina un es vēlos aiziet no 

universitātes 

    

3. Kā Jūs vērtējat studiju procesa nodrošinājumu ar mācību 

literatūru un metodiskajiem materiāliem? 

 

1. Pietiekams 

2.  Nepietiekams 

4. Vai Jūs studiju procesā izmantojat datortehniku? 1. Jā, bieţi 

2. Jā, bet reti. 

3. Nē. Kāpēc? 

 

5. Vai Jūs studiju procesā izmantojat Internet? 1. Jā, bieţi 

2. Jā, bet reti. 

3. Nē. 

 

    

6. Vai izvēles kursu piedāvājums ir pietiekams? 1. Jā 

2. Nē 

    

7. Vai studiju programmas nodrošinājums ar vieslektoriem ir 

pietiekams? 

1. Jā 

2. Nē 

    

8. Kā Jūs vērtējat sadarbību ar mācībspēkiem? 1. Apmierinoša 

2. Neapmierinoša 

    

9  Kā Jūs vērtējat studiju programmas realizēšanu kopumā? 1. Apmierinoši 

2. Neapmierinoši 

3. Cita atbilde 

    

10 Kādi ir Jūsu priekšlikumi studiju programmas kvalitātes 

uzlabošanā? 

 

 

 

 

 

Paldies par atsaucību! 
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8. PIELIKUMS 

 

 

 

 

 

 

 

 

STUDIJU PROGRAMMAS „CIVILĀ DROŠĪBA UN 

AIZSARDZĪBA” DOKUMENTI, KAS APLIECINA, KA 

GADĪJUMĀ, JA PROGRAMMA TIEK LIKVIDĒTA, 

PIETEICĒJS NODROŠINA STUDĒJOŠO IESPĒJU 

TURPINĀT IZGLĪTĪBU CITĀ AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS 

PROGRAMMĀ VAI CITĀ AUGSTSKOLĀ 
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DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE 
reģ. Nr. 2741000222 

Vienības ielā 13, Daugavpilī, LV-5400 

tālr. 65422180, 65422922, fax. 65422890 e-pasts du@du.lv 

 

21.11.2011. 

Daugavpilī 

 

 

Dokuments, kas apliecina, ka gadījumā, ja programma tiek likvidēta, pieteicējs 

nodrošina studējošo iespēju turpināt izglītību citās augstskolas studiju programmās 

Daugavpils Universitāte realizē pirmā līmeľa profesionālo studiju programmu „Civilā 

drošība un aizsardzība‖ (85 KP apjomā) speciālista policijas darbā, speciālista 

robeţsardzes darbā, speciālista penitenciārajā darbā vai speciālista organizāciju drošībā 

kvalifikācijas iegūšanai. 

Gadījumā,ja Daugavpils Universitātē tiks pārtraukta šīs studiju programma srealizācija, 

Daugavpils Universitāte garantē nodrošināt šīs programmas studentiem studiju iespējas 

profesionālajā bakalaura studiju programmā „Tiesību zinātne‖ (160 Kp apjomā) 

 

 

Studiju prorektore      Irēna Kaminska  
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 9. PIELIKUMS 

 

 

 

 

 

 

 

 

STUDIJU PROGRAMMAS „CIVILĀ DROŠĪBA UN 

AIZSARDZĪBA” DARBA DEVĒJU ATSAUKSMES 
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 10. PIELIKUMS 

 

 

 

 

 

 

 

 

STUDIJU PROGRAMMAS „CIVILĀ DROŠĪBA UN 

AIZSARDZĪBA” DIPLOMS UN TĀ PIELIKUMA PARAUGS 
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DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE 
Diploma pielikums atbilst Eiropas  Komisijas, Eiropas Padomes un Apvienoto Nāciju 

Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas (UNESCO/CEPES) izveidotajam 

paraugam. Pielikums ir sagatavots, lai sniegtu objektīvu informāciju un nodrošinātu 

kvalifikāciju apliecinošu dokumentu (piemēram, diplomu, sertifikātu) akadēmisku un 

profesionālu atzīšanu.  

Diploma pielikumā ir iekļautas ziņas par diplomā minētās personas sekmīgi pabeigto 

studiju būtību, līmeni, kontekstu, saturu un statusu. Tajā neiekļauj norādes par 

kvalifikācijas novērtējumu un līdzvērtību, kā arī ieteikumus tās atzīšanai. Informāciju 

sniedz visās astoņās sadaļās. Ja kādā sadaļā informāciju nesniedz, norāda iemeslu. 

 

DIPLOMA  PIELIKUMS  

PK E Nr.0000 

 

1. ZIŅAS PAR KVALIFIKĀCIJAS IEGUVĒJU 

1.1.   Uzvārds: UZVĀRDS 

1.2.   Vārds: VĀRDS 

1.3.   Dzimšanas datums: 00.00.0000. 

1.4.   Studenta personas 

kods: 000000-00000 

 

2. ZIŅAS PAR KVALIFIKĀCIJU 

2.1. Kvalifikācijas nosaukums:  

Speciālists policijas darbā 

2.2. Galvenā studiju joma kvalifikācijas iegūšanai: 

Tiesību zinātne; civilā aizsardzība un drošība 

2.3. Kvalifikāciju piešķīrējas institūcijas nosaukums un statuss: 

Daugavpils Universitāte, akreditēta 29.01.2004., valsts dibināta universitāte 

2.4. Studijas administrējošās iestādes nosaukums un statuss: tā pati, kas 2.3. punktā 

2.5. Mācību un eksaminācijas valoda(s): latviešu 

 

3. ZIĽAS PAR KVALIFIKĀCIJAS LĪMENI 

3.1. Kvalifikācijas līmenis: 

pirmā  līmeņa profesionālā augstākā izglītība, ceturtais kvalifikācijas līmenis  

 3.2. Oficiālais programmas ilgums, programmas apguves sākuma un beigu datums: 

2,2 gadu nepilna laika studijas, 85 Latvijas kredītpunkti, 127,5 ECTS 

kredītpunkti, no 20__.g.__.___. līdz 20__.g.__.__. 

3.3. Uzľemšanas prasības: 

vidējā profesionālā izglītība vai vispārējā vidējā izglītība  
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4. ZIĽAS PAR STUDIJU SATURU UN REZULTĀTIEM 

4.1. Studiju veids: nepilna laika klātienes studijas 

4.2. Programmas prasības: 

jāapgūst ar pozitīvu vērtējumu studiju programmā iekļautie studiju kursi 

un policijas darbinieka praktiskās iemaņas divās mācību praksēs, 

jānokārto kvalifikācijas eksāmens ar kvalifikācijas darba aizstāvēšanu.  

4.3. Programmas sastāvdaļas un personas iegūtaisnovērtējums/atzīmes/kredītpunkti: 

 

KURSA NOSAUKUMS 
KREDĪT-

PUNKTI 

ECTS 

KREDĪTI 
VĒRTĒJUMS 

VISPĀRIZGLĪTOJOŠIE MĀCĪBU KURSI 

Cilvēktiesību pamati 1 1,5 9 (teicami) 

Civilā aizsardzība un 

ugunsdrošība 

2 3 9 (teicami) 

Ievads civiltiesībās 1 1,5 7 (labi) 

Pirmā palīdzība 1 1,5 9 (teicami) 

Profesionālā ētika 1 1,5 8 (ļoti labi) 

Publiskās varas organizācija 

Latvijā 

2 3 8 (ļoti labi) 

Vides aizsardzība 1 1,5 8 (ļoti labi) 

Informācijas sistēmas un 

informācijas drošība 

3 4,5 8 (ļoti labi) 

Svešvalodas (angļu vai vācu) 

profesionālā terminoloģija 

3 4,5 7 (labi) 

Modulis uzņēmējdarbības 

profesionālo kompetenču 

veidošanai 

6 9  

7 (labi) 

NOZARES MĀCĪBU KURSI 

Administratīvais pārkāpums un 

administratīvais soda process 

2 3 7 (labi) 

Bērnu tiesību aizsardzība 2 3 7 (labi) 

Darba tiesības, aizsardzība un 

drošība 

2 3 8 (ļoti labi) 

 

Ieroču tiesības un 

šaušana/nešaušana 

2 3  

9 (teicami) 

Likumpārkāpumu novēršana 1 1,5  

9 (teicami) 

Profesionālā fiziskā sagatavošana 2 3  

8 (ļoti labi) 

Pašvaldību tiesību pamati 1 1,5 9 (teicami) 

Kriminālistika 3 4,5 9 (teicami) 

Kriminālprocesa tiesības 3 4,5 8 (ļoti labi) 

Krimināltiesības 3 4,5 7 (labi) 

Patrulēšana 3 4,5 7 (labi) 

Policijas psiholoģija 1 1,5 7 (labi) 

Satiksmes tiesības 1 1,5 7 (labi) 
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KURSA NOSAUKUMS 
KREDĪT-

PUNKTI 

ECTS 

KREDĪTI 
VĒRTĒJUMS 

Administratīvās tiesības un 

administratīvais process 

3 4,5 7 (labi) 

Policijas tiesības 3 4,5 7 (labi) 

KONKRĒTĀS PROFESIJAS MĀCĪBU KURSI 

Personāla vadība un dienesta 

gaitas reglamentējošie tiesību akti 

1 1,5 7 (labi) 

Policijas speciālā taktika 1 1,5 7 (labi) 

Ievads kriminālajā meklēšanā 3 4,5 9 (teicami) 

Policijas administratīvā darbība 3 4,5 7 (labi) 

PRAKSE 

Mācību prakse 16 24 9 (teicami) 

VALSTS PĀRBAUDĪJUMI 

Kvalifikācijas darbs 

―Kvalifikācijas darba nosaukums‖ 8 12 9 (teicami) 

    

 

4.4. Atzīmju sistēma: 

 

ATZĪME ATZĪMES NOZĪME  

10  izcili 

 9  teicami 

 8  ļoti labi 

 7  labi 

 6  gandrīz labi 

 5  viduvēji 

 4  gandrīz viduvēji 

 3 – 1  neapmierinoši 

 

4.5. Kvalifikācijas klase: 

nav  
 

5. ZIĽAS PAR KVALIFIKĀCIJU 

5.1. Turpmākās studiju iespējas: 

turpināt studijas 2.līmeņa augstākās izglītības programmās 

5.2. Profesionālais statuss: 

speciālists policijas darbā 

 

6. PAPILDINFORMĀCIJA 

6.1. Sīkāka informācija: 

dotais diploma pielikums ir derīgs tikai kopā ar diplomu PK E Nr. 0000;  

Daugavpils Universitātes profesionālā studiju programma „Civilā drošība 

un aizsardzība”  ir akreditēta 

6.2. Papildinformācijas avoti: 

Daugavpils Universitāte 
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Vienības ielā 13, Daugavpilī, LV – 5400 

tālr. 65422180, fakss: 65422890 

e-pasts: du@du.lv 

7. PIELIKUMA APSTIPRINĀJUMS 

7.1. Datums: __.__._____.    

 

 

7.2. Paraksts ____________ Arvīds Barševskis 

 

 

7.3. Pielikuma apstiprinātāja amats: Daugavpils Universitātes rektors 

 

 

7.4. Zīmogs: 

 

 

 

8. ZIĽAS PAR AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS SISTĒMU VALSTĪ 

 Lai iegūtu tiesības iestāties augstskolā/koledţā, jāiegūst vidējā izglītība. Vidējās izglītības 

pakāpē ir divu veidu programmas: vispārējās vidējās un profesionālās vidējās izglītības 

programmas. Reflektantus uzľem augstskolā/koledţā saskaľā ar vispārīgajiem 

augstskolas/koledţas uzľemšanas noteikumiem. Augstskolas/koledţas var noteikt arī specifiskas 

uzľemšanas prasības (piemēram, noteikt, kādi mācību priekšmeti jāapgūst vidusskolā, lai varētu 

iestāties konkrētajā augstskolā/koledţā attiecīgās studiju programmas apguvei). 

 

 
  

mailto:dau@dau.lv
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Augstākās izglītības sistēma ietver akadēmisko augstāko izglītību un profesionālo augstāko 

izglītību. Bakalaura un maģistra grādi pastāv gan akadēmiskajā, gan profesionālajā augstākajā 

izglītībā. 

Akadēmiskās izglītības mērķis ir sagatavot patstāvīgai pētniecības darbībai, kā arī sniegt 

teorētisko pamatu profesionālai darbībai. 

Bakalaura akadēmisko studiju programmu apjoms ir 120–160 kredītpunktu (turpmāk – KP)
1
, 

no tiem obligātā daļa ir ≥50 KP (75 ECTS), obligātās izvēles daļa ir ≥20 KP (30 ECTS), 

bakalaura darbs ir ≥10 KP (15 ECTS) un brīvās izvēles daļa. Studiju ilgums pilna laika studijās ir 

seši līdz astoľi semestri. 

Maģistra akadēmisko studiju programmas apjoms ir 80 KP (120 ECTS), no kuriem ne mazāk 

kā 20 KP (30 ECTS) ir maģistra darbs, programmas obligātais saturs ietver attiecīgās zinātľu 

nozares izvēlētās jomas teorētiskās atziľas ≥30 KP (45 ECTS) un to aprobāciju aktuālo problēmu 

aspektā ≥15 KP (22,5 ECTS). 

Akadēmiskās izglītības programmas tiek īstenotas saskaľā ar valsts akadēmiskās izglītības 

standartu. 

Profesionālās augstākās izglītības uzdevums ir īstenot padziļinātu zināšanu apguvi konkrētā 

nozarē, nodrošinot absolventu spēju izstrādāt vai pilnveidot sistēmas, produktus un tehnoloģijas, 

un sagatavojot absolventu jaunrades, pētnieciskajam un pedagoģiskajam darbam šajā nozarē. 

Bakalaura profesionālās studiju programmas nodrošina profesionālo kompetenci, šo 

programmu apjoms ir vismaz 160 KP (240 ECTS), tās veido: vispārizglītojošie kursi ≥20 KP (30 

ECTS), nozares teorētiskie pamati ≥36 KP (54 ECTS), profesionālā specializācija ≥60 KP (90 

ECTS), izvēles kursi ≥6 KP (9 ECTS), prakse ≥26 KP (39 ECTS), valsts pārbaudījums, tai skaitā 

noslēguma darbs ≥12 KP (18 ECTS). 

Maģistra profesionālo studiju programmu apjoms ir ne mazāk kā 40 KP (60 ECTS): jaunākie 

sasniegumi nozarē, teorijā un praksē ≥7 KP (10,5 ECTS), prakse ≥6 KP (9 ECTS), valsts 

pārbaudījums, tai skaitā noslēguma darbs ≥ 20 KP (30 ECTS), kā arī pētniecības, projektēšanas, 

vadības, psiholoģijas un citi kursi. 

Abu veidu bakalaura grādu ieguvējiem ir tiesības stāties maģistrantūrā, bet maģistra grādu 

ieguvējiem – doktorantūrā. Maģistra grādam tiek pielīdzināti arī medicīnas, zobārstniecības un 

farmācijas profesionālajās studijās iegūstamie grādi (5 un 6 gadu studijas) un to ieguvēji var 

turpināt studijas doktorantūrā. 

 Profesionālajā augstākajā izglītībā bez bakalaura un maģistra programmām pastāv vairāki 

citi programmu veidi. 

 Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības (koledžas) studiju programmas, pēc kuru 

apguves iegūst ceturtā līmeľa profesionālo kvalifikāciju. Programmu apjoms ir 80–120 KP 

(120–180 ECTS), un tās pamatā ir paredzētas profesijas apguvei, taču to absolventi var 

turpināt studijas otrā līmeľa profesionālās augstākās izglītības programmās. 

 Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas, pēc kuru apguves iegūst 

piektā līmeľa profesionālo kvalifikāciju. Šīs programmas var būt vismaz 40 KP (60 ECTS) 

apjomā pēc bakalaura grāda ieguves vai vismaz 160 KP (240 ECTS) apjomā pēc vidējās 

izglītības ieguves. Abos gadījumos jānodrošina, lai programmas kopumā ietvertu praksi ne 

                                                 

1
 Kredītpunkts (KP) Latvijā definēts kā vienas nedēļas pilna laika studiju darba apjoms. Vienam studiju 

gadam paredzētais apjoms pilna laika studijās ir 40 kredītpunktu. Pārrēķinot Eiropas Kredītu pārneses 

sistēmas (ECTS) punktos, Latvijas kredītpunktu skaits jāreizina ar 1,5. 



 291 

mazāk kā 26 KP (39 ECTS) apjomā un valsts pārbaudījumu, tai skaitā noslēguma darbu 

vismaz 10 KP (15 ECTS) apjomā. Ja 240 kredītpunktu programma ietver bakalaura 

programmas obligāto daļu, tad absolventi iegūst tiesības stāties maģistrantūrā. 

Doktorantūra. Kopš 2000.gada 1.janvāra Latvijā tiek piešķirts viena veida zinātniskais grāds 

– doktors. Uzľemšanai doktorantūrā ir nepieciešams maģistra grāds. Doktora grādu piešķir 

personai, kura sekmīgi nokārtojusi eksāmenus izraudzītajā zinātnes nozarē un pieredzējuša 

zinātnieka vadībā izstrādājusi un publiski aizstāvējusi promocijas darbu, kas satur oriģinālu 

pētījumu rezultātus un sniedz jaunas atziľas dotajā zinātľu nozarē. Promocijas darbu var 

izstrādāt triju līdz četru gadu laikā doktorantūras studiju ietvaros augstskolā vai arī pēc atbilstoša 

apjoma patstāvīgu pētījumu veikšanas. Promocijas darbs var būt disertācija, tematiski vienota 

anonīmi recenzētu publikāciju kopa vai monogrāfija. Doktora grādu piešķir promocijas padomes. 

Doktora grāda piešķiršanu pārrauga MK izveidota Valsts zinātniskā kvalifikācijas komisija.  

Atzīmju sistēma. Zināšanas vērtē, izmantojot 10 ballu vērtēšanas skalu: 

  Apguves līmenis  Atzīme  Skaidrojums 
 Aptuvenā ECTS 

atzīme 

 ļoti augsts 
 10  izcili (with distinction)  A 

 9  teicami (excellent)  A 

 augsts 
 8  ļoti labi (very good)  B 

 7  labi (good)  C 

 vidējs 

 6  gandrīz labi (almost good)  D 

 5  viduvēji (satisfactory)  E 

 4  gandrīz viduvēji (almost satisfactory)  E/FX 

 zems  3–1  negatīvs vērtējums (unsatisfactory)  Fail 

  

Kvalitātes nodrošināšana. Saskaľā ar Latvijas normatīvajiem aktiem augstskolas un 

koledţas var izsniegt valsts atzītus diplomus, ja studijas ir notikušas akreditētā augstskolā vai 

koledţā, akreditētā studiju programmā un augstskolai ir apstiprināta satversme un koledţai 

nolikums. Lēmumu par programmas akreditāciju pieľem Akreditācijas komisija, bet par 

augstskolas un koledţas akreditāciju – Augstākās izglītības padome.  

  

Papildinformācija: 

1. Par izglītības sistēmu – http://www.izm.lv 

                                        http://www.aic.lv 

2. Par augstskolu un programmu statusu – http://www.aiknc.lv 

 

 

 

http://www.aiknc.lv/
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 11. PIELIKUMS 

 

 

 

 

 

 

 

 

STUDIJU PROGRAMMAS „CIVILĀ DROŠĪBA UN 

AIZSARDZĪBA” PROGRAMMAS IZMAKSAS UN VIENU 

STUDĒJOŠO 
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Studiju maksas aprēķins 2011./2012.studiju gadā 

       

  1.līmeņa    

 
Studiju programmas nosaukums: 

Profesionālā  studiju programma "Civilā drošība un 
aizsardzība " 

 Studiju veids:   Nepilna laika studijas 

 Studiju ilgums (gadi):   2,2    

 Kredītpunktu skaits KOPĀ:   85    

 Kontaktstundu skaits gadā:   309   
 

 Kontaktstundu skaits KOPĀ::   680    

 Minimālais studējošo skaits studiju grupā:  5    

 Plānojamais studējošo skaits studiju programmā: 15    

 Programmas realizācijas vieta:   Daugavpils    

        

Nr. 
        

Rindas Nr. 
Aprēķins 

 

      A B   D  

A1 Akademiskā personāla algas fonds          

  Amats   
Akadēm.personāla 

īpatsvars  

Kontaktstundu 
sadalījums 

    

 

  Profesors       1    

  Asociētais profesors   5% 15 2    

  Docents   45% 139 3    

  Lektors   40% 124 4    

  Asistents   10% 31 5    

  Amats   
Stundas tarifa 

likme 

Koeficients par 

īpašiem darba 
apstākļiem 

    

 

  Profesors   8,3 Ls 1 6 0,00  

  Asociētais profesors   6,6 Ls 1 7 99,00  

  Docents   5,3 Ls 1 8 736,70  

  Lektors   4,2 Ls 1 9 520,80  

  Asistents   3,4 Ls 1 10 105,40  

  
Darba algas fonds gadā       11 1 461,90 

 

  Studiju programmas  izmaksu koeficients     12 1  

  Tematiskās jomas koeficients       13 1,000  

  
Darba algas fonds gadā       14 1 461,90 

 

  Minimālais studējošo skaits studiju kursā      15 5  

  Akadēmiskā personalā darba algas fonds uz 1 studējošo gadā   16 292,38  

A2 Studiju programmas administratīvā personāla algas fonds      

  Amats   
Izmaksas uz 

vienu studējošo 
mēnesī 

Plānojamais 

studējošo skaits 
studiju 

programmā     

 

  Studiju programmas direktors     15 18 0,00  

  Studiju programmas sekretāre     15 19 0,00  
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Studiju programmas administratīvā personāla algas fonds  gadā   20 0,00 

 

  Minimālais studējošo skaits studiju programmā     21 15  

  Studiju programmas administratīvā personāla algas fonds uz 1 studējošo  gadā 22 0,00  

A3 Fakultāšu administratīvā personāla algas fonds:      

  Amats   

Viena   s 
tudējošā 
izmaksas 
mēnesī  

Plānojamais  

studējošo skaits 
Universitātē 

    

 

  Dekāns     1470 23 0,00  

  Prodekāns     1470 24 0,00  

  Pārvaldes lietvedis     1470 25 0,00  

  Pārvaldes sekretārs     1470 26 0,00  

  
Fakultāšu administratīvā personāla algas fonds  gadā   27 0,00 

 

  Plānojamais studējošo skaits Universitātē     28 1470  

  Fakultāšu administratīvā personāla algas fonds uz 1 studējošo  gadā   29 0,00  

A4 Filiāles administratīvā personāla algas fonds:      

  Amats   
Mēneša tarifa 
likme uz vienu 

studējošo 

Plānojamais  
studējošo skaits 

filiālē     

 

  Filiāles direktors   0,00 Ls 0 30 0,00  

  Filiāles direktora vietnieks   0,00 Ls 0 31 0,00  

  Filiāles sekretārs   0,00 Ls 0 32 0,00  

  
Filiāles administratīvā personāla algas fonds gadā     33 0,00 

 

  Plānojamais  studējošo skaits filiālēs       34 0  

  Filiāles administratīvā personāla algas fonds uz 1 studējošo  gadā   35 0,00  

A5 Fakultāšu administratīvā 
personāla algas fonds           

 

  Grupa   
Personāla darba 

alga mēnesī 

Personāla 
īpatsvars 

(slodžu skaits) 
    

 

  Akadēmiskais personāls       36 0,00  

  Vispārējais personāls   800 Ls   37 800,00  

  Darba algas fonds gadā       38 9 600,00  

  Plānojamais studējošo skaits Universitātē     39 1470  

  Fakultāšu administratīvā personāla algas fonds uz 1 studējošo gadā   40 6,53  

A6 Universitātes vispārējā 
personāla algas fonds           

 

  Grupa   
Personāla darba 

alga mēnesī 

Personāla 
īpatsvars 

(slodžu skaits) 
    

 

  Vispārējais personāls   1 050 Ls 278 41 1 050,00  

  Vispārējā personāla algas fonds gadā       42 12 600,00  

  Plānojamais  studējošo skaits Universitātē     43 1470  

  Vispārējā personāla algas fonds uz 1 studējošo gadā   44 8,57  
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N1 Algas fonds uz 1 studējošo:     

  

45 307,5  

N2 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (24.09%) 46 
74,1 

 

N3 
Komandējumi un dienesta 
braucieni 

    
  

47 
4,00 

 

N4 Sakaru un pasta pakalpojumi       48 8,50  

  
Nekustamā īpašuma nodoklis, zemes 
noma, citi nodokļi 

    
  

49 5,20  

  
Transporta uzturēšana, transporta 
pakalpojumi, degviela 

    
  

50 3,20  

  Telpu un inventāra noma       51 1,20  

  Tehniskā apkope       52 3,20  

  
Remonta izmaksas, iestāžu 
uzturēšanas pakalpojumi 

    
  

53 8,22  

  Studiju programmas akreditācija       54 2,20  

  Mācību prakse       55    

  Pakalpojumu apmaksa     

  

56 31,72  

N5 Mācību līdzekļi       57 2,30  

  Biroja preces       58 1,25  

  Inventārs       59 1,00  

  Komunālie pakalpojumi       60 176,00  

  
Materiāli, energoresursi, ūdens 
un inventārs 

    

  

61 180,55  

N6 Grāmatu un žurnālu iegāde        62 2,20  

N7 
Iekārtu iegādes un 
modernizēšanas izmaksas 

    
  

63    

S1 Studentu aktivitātes       64 0,00  

  Sports un kultūra       65    

  
Studentu sociālais 
nodrošinājums 

    
  

66    

N8 Citi izdevumi       64    

Z1 Izdevumi zinātnes attīstībai       68 0,00  

Viena studējošā izmaksas gadā 65 630,00  

 


