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 1. Studiju programmas vispārīgs raksturojums 

 

  Valsts robeţsardzes koledţa ir valsts dibināta Valsts robeţsardzes 

pakļautībā esoša izglītības iestāde.  Valsts robeţsardzes koledţa personām pēc 

vidējās izglītības ieguves nodrošina iespēju iegūt pirmā līmeľa profesionālo 

augstāko izglītību un ceturto profesionālās kvalifikācijas līmeni (LR Ministru 

kabineta 2006.gada 30.novembra noteikumi Nr.978).  

 Koledţas direktors – pulkvedis Arvīds Liepiľš. Valsts robeţsardzes 

koledţas adrese: Zavoloko iela 8, Rēzekne, LV 4601; tālr. 64603699, fakss: 

64603681, e-pasts: vrk@rs.gov.lv. 

 Līdz 2011.gada jūnijam Valsts robeţsardzes koledţā tika īstenota pirmā 

līmeľa profesionālās augstākās izglītības programma „Robeţapsardze‖ 

(4.kvalifikācijas līmenis, kvalifikācija „Valsts robeţsardzes jaunākais 

virsnieks‖). Pilna laika studiju veidā programma tika īstenota kopš 2003.gada 

5.novembra, nepilna laika studiju veidā – kopš 2006.gada. 2011.gada 17.jūnijā 

Valsts robeţsardzes koledţu absolvēja 13 pilna laika studējošie un 27 nepilna 

laika studējošie. 

 Ľemot vērā faktu, ka profesijas standarts „Noteikumi par Valsts 

robeţsardzes jaunākā virsnieka profesijas standartu (Ministru kabineta 

2006.gada 4.jūlija noteikumi Nr.551) saturiski bija novecojis un neatbilda 

notikušajām izmaiľām Valsts robeţsardzes funkcijās, darbībā un darba vidē, tika 

pieľemts lēmums izstrādāt jaunu pirmā līmeľa profesionālās augstākās izglītības 

programmu „Robeţapsardze‖ (4.kvalifikācijas līmenis, kvalifikācija „Valsts 

robeţsardzes jaunākais virsnieks‖) (turpmāk – studiju programma), līdz ar to arī 

izstrādāt jaunu profesijas standartu „Valsts robeţsardzes jaunākais virsnieks‖ 

(4.profesionālās kvalifikācijas līmenis). Jaunā studiju programma tika licencēta 

2010.gada 29.maijā (licence Nr. 041005-2). 2010.gada 4.oktobrī tika uzsākta 

studiju programmas īstenošana pilna laika studiju veidā un 2011.gada 28.martā - 

nepilna laika studiju veidā.  

Izglītības pakāpe: pirmā līmeľa profesionālā augstākā izglītība; 

Iegūstamā kvalifikācija: Valsts robeţsardzes jaunākais virsnieks; 

Profesionālās kvalifikācijas līmenis: 4.profesionālās kvalifikācijas līmenis; 

Prasības attiecībā uz iepriekšējo izglītību: pilna laika studijām - 3. 

profesionālās kvalifikācijas līmenis (kvalifikācija – Valsts robeţsardzes 

inspektors vai Robeţas inspektors); nepilna laika studijām - vidējā izglītība un 

attiecīga dienesta pieredze Valsts robeţsardzē. 

Izglītības programmas īstenošanas ilgums un apjoms: 2 gadi - pilna laika 

studijas, 2,5 gadi – nepilna laika studijas; 80 KP; 

Izglītības dokuments, kas apliecina profesionālās augstākās izglītības 

programmas apguvi: pirmā līmeľa profesionālās augstākās izglītības diploms. 

mailto:vrk@rs.gov.lv
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 2. Studiju programmas mērķi un plānotie rezultāti 

 

 Studiju programmas mērķis ir sagatavot Valsts robeţsardzes jaunākos 

virsniekus dienesta pienākumu veikšanai Valsts robeţsardzē, spējīgus organizēt 

un vadīt robeţuzraudzību un robeţpārbaudes, kā arī organizēt un veikt 

ārzemnieku ieceļošanas, uzturēšanās, izceļošanas un tranzīta noteikumu 

ievērošanas kontroli. 

 

Studiju programmas stratēģiskie mērķi: 

1. sagatavot studējošo darbībai robeţsarga profesijā, Valsts robeţsardzes 

jaunākā virsnieka kvalifikācijā, veicinot viľa pilnveidošanos par garīgi un 

fiziski attīstītu, brīvu, lemtspējīgu, atbildīgu un radošu personību; 

2. veicināt profesionālo zināšanu un prasmju apguvi, kas nodrošina ceturtā 

profesionālās kvalifikācijas līmeľa ieguvi un robeţsarga kvalitatīvu darbību 

robeţkontroles un robeţuzraudzības organizēšanā un vadīšanā uz valsts 

robeţas; 

3. radīt motivāciju tālākizglītībai un sniegt iespēju sagatavoties, lai iegūtu otrā 

līmeľa profesionālo augstāko izglītību un piektā līmeľa profesionālo 

kvalifikāciju. 
 

Studiju programmas specifiskie mērķi un plānotie studiju rezultāti 

 Studiju programmas apguves laikā iegūstamie studiju rezultāti atbilst 

Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūras 5.līmenim un Valsts robeţsardzes jaunākā 

virsnieka profesijas standartā norādītajām prasībām. 

Studiju programmas specifiskais mērķis ir sagatavot studējošo, lai viľš būtu 

spējīgs: 

 pārzināt situāciju uz valsts robeţas un imigrācijas jomā, veicot nepieciešamās 

informācijas ieguvi, analīzi, apstrādi un apmaiľu; 

 pieľemt lēmumus valsts robeţas, valsts robeţas joslas, pierobeţas joslas, 

pierobeţas un robeţšķērsošanas vietas reţīma nodrošināšanai; 

 vadīt un kontrolēt robeţpārbaudes, robeţuzraudzības un imigrācijas kontroles 

uzdevumu savlaicīgu un precīzu izpildi; 

 optimāli plānot personālu, tehniskos līdzekļus, bruľojumu, 

transportlīdzekļus, dienesta suľus robeţpārbaudes, robeţuzraudzības un 

imigrācijas kontroles uzdevumu izpildei; 

 veikt riska analīzi; 

 analizēt robeţpārbaudes un robeţuzraudzības uzdevumu izpildes apstākļus; 

 nodrošināt dokumentu kvalitatīvu pārbaudi, atklāt to viltojumus, izmantojot 

robeţkontroles un imigrācijas kontroles līdzekļus; 

 strādāt ar Valsts robeţsardzē izmantojamajām informācijas sistēmām un 

nodrošināt datu ievadi un pārbaudi tajās; 

 nodrošināt un organizēt pārkāpēju atklāšanu, pārkāpēju un patvēruma 

meklētāju aizturēšanu, pārvietošanu apsardzes uzraudzībā, izmitināšanu un 

apsardzību; 
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 organizēt personu, mantu, transportlīdzekļu apskati un aizliegto vielu, 

priekšmetu izľemšanu; 

 kvalitatīvi sagatavot un noformēt sarakstes, rīkojuma, dienesta un 

procesuālos dokumentus atbilstoši normatīvo aktu prasībām; 

 atlasīt un apstrādāt nepieciešamo informāciju robeţpārbaudes, 

robeţuzraudzības un imigrācijas kontroles rezultātu apkopošanai; 

 organizēt un vadīt personālu ārkārtas situācijās, izľēmuma stāvoklī un kara 

laikā; 

 plānot, organizēt un nodrošināt ārzemnieku ieceļošanas, uzturēšanās, tranzīta 

un izceļošanas noteikumu kontroles pasākumus; 

 organizēt un nodrošināt personu profilēšanu, intervēšanu un identificēšanu; 

 savlaicīgi sagatavot lēmuma projektu par ārzemnieka piespiedu izraidīšanu 

no valsts un organizēt precīzu lēmuma izpildi; 

 organizēt un nodrošināt patvēruma meklētāja iesnieguma par bēgļa vai 

alternatīvā statusa piešķiršanu pieľemšanu; 

 noformēt un izsniegt patvēruma meklētāja personas dokumentu; 

 nodrošināt personāla, tehnisko līdzekļu, bruľojuma, transportlīdzekļu, 

dienesta suľu efektīvu izmantošanu robeţpārbaudes, robeţuzraudzības un 

imigrācijas kontroles uzdevumu izpildē; 

 nodrošināt inţeniertehniskā aprīkojuma apsekošanu, bruľojuma pārbaudi un 

uzturēšanu darba kārtībā; 

 nodrošināt un kontrolēt no tehniskajiem līdzekļiem iegūtās informācijas 

apstrādi, uzglabāšanu un lietošanu; 

 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; 

 nodrošināt darba, vides aizsardzības un ugunsdrošības prasību ievērošanu; 

 pildīt un nodrošināt profesionālās ētikas un vispārpieľemto uzvedības normu 

ievērošanu; 

 prasmīgi vadīt padoto personālu un veidot pozitīvu psiholoģisko klimatu 

kolektīvā; 

 pārzināt padotā personāla personīgās īpašības un profesionālās kompetences; 

 organizēt un vadīt padotā personāla apmācību; 

 nodrošināt likumīgu pavēļu (rīkojumu) izpildi; 

 sazināties valsts valodā un vismaz divās svešvalodās; 

 sniegt pirmo palīdzību; 

 piedalīties struktūrvienības saimnieciskajos procesos un nodrošināt racionālu 

rīcību ar resursiem; 

 īstenot izglītojošus pasākumus pozitīvas valstiskās attieksmes veidošanai. 
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 3. Studiju programmas organizācija 
 

Studiju procesa organizācija un vadība 

Studiju procesa organizāciju, norisi un studiju programmas īstenošanu 

Valsts robeţsardzes koledţā reglamentē Izglītības likums, Augstskolu likums, 

Profesionālās izglītības likums, Valsts robeţsardzes koledţas nolikums, Iekšlietu 

ministrijas, Valsts robeţsardzes un Valsts robeţsardzes koledţas iekšējie 

normatīvie akti un darbību reglamentējošie dokumenti. 

Par studiju programmas realizācijas nodrošināšanu ir atbildīgs Valsts 

robeţsardzes koledţas direktora vietnieks (mācību darbā), studiju procesa 

plānošanu, organizēšanu, kontroli un analīzi nodrošina Valsts robeţsardzes 

koledţas Izglītības koordinācijas nodaļa, studiju programmas attiecīgus mācību 

kursus īsteno Valsts robeţsardzes koledţas katedras un pieaicinātie vieslektori.  
 

Uzľemšanas nosacījumi pilna laika studijām Valsts robeţsardzes koledţā  

 Latvijas pilsoľi, kuri ieguvuši 3.profesionālās kvalifikācijas līmeni 

(kvalifikācija – Valsts robeţsardzes inspektors vai Robeţas inspektors); 

 kārtējā uzľemšanas gada 31.decembrī nav vecāki par 35 gadiem; 

 viľus studijām rekomendē Valsts robeţsardzes teritoriālās pārvaldes 

priekšnieks, Galvenās pārvaldes priekšnieks vai koledţas direktors. 

Uzľemšana notiek konkursa kārtībā: 

 jābūt nokārtotiem centralizētajiem eksāmeniem divos mācību priekšmetos: 

latviešu valoda un literatūra, svešvaloda (angļu vai vācu), ar vērtējumu, ne 

mazāku kā „E‖ līmenis; 

 ja vidējā izglītība iegūta līdz 2004.gada 1.janvārim, sekmju lapā par vidējo 

izglītību jābūt divu mācību priekšmetu: latviešu valoda un literatūra, 

svešvaloda (angļu vai vācu) noslēguma pārbaudījumu vai to apguves 

sekmīgam vērtējumam; 

 tiek aprēķināts dokumenta par profesionālo izglītību (3.profesionālās 

kvalifikācijas līmenis; kvalifikācija – Valsts robeţsardzes inspektors vai 

Robeţas inspektors) sekmju vidējais vērtējums; 

 summējot punktus par centralizētajiem eksāmeniem (A līmenis – 4 punkti, B 

līmenis – 3 punkti, C līmenis – 2 punkti, D līmenis – 1 punkts, E līmenis – 

0,5 punkti un dokumenta par profesionālo izglītību (3.profesionālās 

kvalifikācijas līmenis) sekmju vidējo vērtējumu (balles = punkti), tiek 

noteikts reflektanta iegūtais kopējo punktu skaits; 

 summējot punktus par sekmju lapā par vidējo izglītību minētajiem mācību 

priekšmetiem („10 balles‖ – 4 punkti, „8 – 9 balles‖ – 3 punkti, „7 balles‖ – 2 

punkti, „5 – 6 balles‖ – 1 punkts, „4 balles‖ – 0,5 punktu) un izglītības 

dokumenta par profesionālo izglītību (3.profesionālās kvalifikācijas līmenis) 

sekmju vidējo vērtējumu (balles = punkti), tiek noteikts reflektanta iegūtais 

kopējo punktu skaits. 

Saľemot vienādu kopējo punktu skaitu, priekšroka tiek dota robeţsargiem, 

kuri ieľem augstākus amatus. Gadījumā, ja amati ir līdzvērtīgi, tiek vērtēta 

dienesta pieredze Valsts robeţsardzē. 
 



 7 

Uzľemšanas nosacījumi nepilna laika studijām Valsts robeţsardzes koledţā  

 robeţsargi ar vidējo vai augstāko izglītību, kuri ieľem virsleitnanta, kapteiľa, 

majora vai pulkveţleitnanta amatu Valsts robeţsardzē, kuru dienesta pieredze 

Valsts robeţsardzē ir ne mazāka par 1 gadu, un kuri kārtējā uzľemšanas gada 

31. decembrī nav vecāki par 42 gadiem; 

 robeţsargi ar vidējo vai augstāko izglītību, kuri ieľem virsserţanta vai 

virsniekvietnieka amatu Valsts robeţsardzē, kuru dienesta pieredze Valsts 

robeţsardzē ir ne mazāka par 4 gadiem, un kuri kārtējā uzľemšanas gada 31. 

decembrī nav jaunāki par 35 gadiem un nav vecāki par 42 gadiem; 

 viľus studijām rekomendē Valsts robeţsardzes teritoriālās pārvaldes 

priekšnieks, Galvenās pārvaldes priekšnieks vai koledţas direktors; 

 uzľemšana studijām robeţsargiem ar vidējo vai augstāko izglītību, kuri 

ieľem virsleitnanta, kapteiľa, majora vai pulkveţleitnanta amatu Valsts 

robeţsardzē, notiek ārpus konkursa. Gadījumā, ja studijām piesakās vairāk 

robeţsargu nekā ir noteikts vietu skaits, priekšroka tiek dota tiem, kuri ieľem 

augstākus amatus Valsts robeţsardzē. Gadījumā, ja amati ir līdzvērtīgi, tiek 

vērtēta dienesta pieredze Valsts robeţsardzē; 

 uzľemšana robeţsargiem ar vidējo vai augstāko izglītību, kuri ieľem 

virsserţanta vai virsniekvietnieka amatu Valsts robeţsardzē notiek konkursa 

kārtībā: 

 tiek aprēķināts izglītības dokumenta par vidējo izglītību sekmju vidējais 

vērtējums; 

 saľemot vienādu kopējo punktu skaitu, priekšroka tiek dota robeţsargiem, 

kuri ieguvuši 3.kvalifikācijas līmeni (kvalifikācija – Valsts robeţsardzes 

inspektors vai Robeţas inspektors). Gadījumā, ja ir gan vienāds punktu 

skaits, gan iegūta kvalifikācija – Valsts robeţsardzes inspektors vai Robeţas 

inspektors, tiek vērtēta dienesta pieredze Valsts robeţsardzē. 
 

Studiju ilgums un struktūra 

 Studiju programmas ilgums pilna laika studiju veidā ir 2 gadi (4 semestri), 

nepilna laika studiju veidā - 2,5 gadi (5 semestri). 

 Kopējais programmas apjoms ir 80 KP: 
 

 vispārizglītojošie mācību kursi 20 KP 

 profesijas nozares mācību kursi 36 KP 

 prakse Robeţapsardzības nodaļās 8 KP 

 prakse Robeţkontroles punktos  8 KP 

 kvalifikācijas darbs 8 KP 

Kopā 80 KP 
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Studiju programmas saturs un plāns 

Studiju programmā iekļautie mācību kursi atbilst pirmā līmeľa 

profesionālās augstākās izglītības standarta, profesijas standarta prasībām un 

Valsts robeţsardzes noteiktajām prasībām: 
1.tabula 

Studiju programmas saturs 
 

Nr. 

p/k 
Mācību kursi 

Apjoms kredītpunktos 
(kontaktstundas) 

Pārbaudījuma veids 
pilna laika 

studijas 

nepilna laika 

studijas 

Vispārizglītojošie mācību kursi 20 20  

1.  Svešvaloda (angļu val., vācu val.) 3 (78) 3 (36) Eksāmens 

2.  Ekonomikas pamati 2 (52) 2 (24) Eksāmens 

3.  Loģistika 2 (52) 2 (24) Eksāmens 

4.  Saskarsmes psiholoģija 2 (52) 2 (24) Eksāmens 

5.  Personālvadība 2 (52) 2 (24) Eksāmens 

6.  Didaktika 1 (26) 1 (12) Ieskaite 

7.  Politoloģija 1 (26) 1 (12) Ieskaite 

8.  Ģeogrāfija 1 (26) 1 (12) Ieskaite 

9.  Ētika 1 (26) 1 (12) Ieskaite 

10.  Publiskās runas pamati  1 (26) 1 (12) Ieskaite 

11.  Pētnieciskā darba pamati 1 (26) 1 (12) Ieskaite 

12.  Darba un sociālās tiesības  1 (26) 1 (12) Ieskaite 

13.  Konstitucionālās tiesības 1 (26) 1 (12) Ieskaite 

14.  Otrā svešvaloda (krievu val.) 1 (26) 1 (12) Ieskaite 

Nozares profesijas mācību kursi 16 16  

1.  Robeţpārbaudes 3 (78) 3 (36) Ieskaite/Eksāmens  

2.  Robeţuzraudzība 3 (78) 3 (36) Ieskaite/Eksāmens  

3.  Imigrācijas kontrole 3 (78) 3 (36) Ieskaite/Eksāmens  

4.  Administratīvās tiesības 3 (78) 3 (36) Ieskaite/Eksāmens  

5.  Ieroču un šaušanas mācība 3 (78) 3 (36) Ieskaite/Eksāmens  

6.  Militārā sagatavošana  3 (78) 3 (36) Ieskaite/Eksāmens  

7.  Fiziskā sagatavošana 3 (78) 3 (36) Ieskaite/Eksāmens  

8.  
Robeţsardzes tiesības un dienesta 

organizācija  
2 (52) 2 (24) 

Eksāmens 

9.  Kriminālistika 2 (52) 2 (24) Eksāmens 

10.  Krimināltiesības 2 (52) 2 (24) Eksāmens 

11.  Dokumentu tehniskā izpēte 2 (52) 2 (24) Eksāmens 

12.  
Tehniskie līdzekļi un inţeniertehniskais 

aprīkojums 
2 (52) 2 (24) 

Eksāmens 

13.  Informācijas tehnoloģijas 2 (52) 2 (24) Ieskaite/Eksāmens  

14.  Militārā topogrāfija 1 (26) 1 (12) Ieskaite 

15.  Kriminālprocess 1 (26) 1 (12) Ieskaite 

16.  Civilā aizsardzība 1 (26) 1 (12) Ieskaite 

Kopā 36 36  
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1.tabulas turpinājums 

Studiju programmas saturs 

 

Nr. 

p/k 
Mācību kursi 

Apjoms kredītpunktos 

(kontaktstundas) 
Pārbaudījuma veids 

pilna laika 

studijas 

nepilna laika 

studijas 

Mācību prakse I 8  8   

Mācību prakse II  8  8   

Kvalifikācijas darbs 8  8   

PAVISAM KOPĀ 80 80  

 

 Studiju plāni (1.,2.pielikums) ir veidoti ľemot vērā teorētisko un praktisko 

zināšanu apguves secību un mācību kursu pēctecību un savstarpējo saikni. 

 Studiju kursu apraksti – 3.pielikumā. 

 Saskaľā ar Valsts robeţsardzes koledţas katedru darba plāniem 

2010./2011.studiju gadam, Valsts robeţsardzes koledţas Padomes darba plānu 

2011.gadam un Valsts robeţsardzes koledţas nolikumu „Nolikums par izglītības 

programmu izstrādes un aktualizācijas kārtību Valsts robeţsardzes koledţā‖ 

(apstiprināts ar VRK Padomes 2010. gada 27.septembra lēmumu Nr.15) 

2011.gada septembrī gan pilna, gan nepilna laika studiju programmas tika 

aktualizētas un tajās veiktas šādas izmaiľas: 

 mācību kursos: „Svešvaloda (angļu val.)‖, „Ekonomikas pamati‖, 

„Loģistika‖, „Personālvadība‖, „Pētnieciskā darba pamati‖, „Otrā svešvaloda 

(krievu valoda)‖, „Robeţpārbaudes‖, „Robeţuzraudzība‖, „Imigrācijas 

kontrole‖, „Administratīvās tiesības‖, „Ieroču un šaušanas mācība‖, „Fiziskā 

sagatavošana‖, „Robeţsardzes tiesības un dienesta organizācija‖, 

„Krimināltiesības‖, „Dokumentu tehniskā izpēte‖ „Tehniskie līdzekļi un 

inţeniertehniskais aprīkojums‖, „Informācijas tehnoloģijas‖, „Civilā 

aizsardzība‖ aktualizēta ieteicamā literatūra, avoti un mācību līdzekļi; 

 mācību kursos: „Pētnieciskā darba pamati‖, „Robeţpārbaudes‖, 

„Robeţuzraudzība‖, „Ieroču un šaušanas mācība‖, „Robeţsardzes tiesības un 

dienesta organizācija‖, „Tehniskie līdzekļi un inţeniertehniskais aprīkojums‖ 

un „Informācijas tehnoloģijas‖ aktualizēti tēmu/apakštēmu nosaukumi; 

 mācību kursos: „Robeţpārbaudes‖ un „Informācijas tehnoloģijas‖ mainītas 

teorētisko-praktisko stundu attiecības; 

 precizēts programmas īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla 

uzskaitījums un izglītība; 

(VRK Padomes 2011.gada 30.septembra lēmums Nr.14). 

 Savukārt, sakarā ar grozījumiem Augstskolu likumā (01.08.2011.) 

2011.gada decembra VRK Padomes sēdē studiju programmas mācību kursi 

papildināti ar plānotajiem studiju rezultātiem (VRK Padomes 2011.gada 

16.decembra lēmums Nr.21). 

  Kopējais studiju programmas apjoms pēc studiju programmas aktualizācijas 

nav mainījies. 
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Studiju programmas iekšējās kvalitātes sistēma 

Studiju programmas iekšējās kvalitātes pasākumi tiek nodrošināti veicot 

Valsts robeţsardzes koledţas pavēlē „Par Valsts robeţsardzes koledţas 

veicamajiem pasākumiem kvalitātes sistēmas nodrošināšanai‖ (4.pielikums) 

noteiktos studiju un mācību darba kontroles pasākumus:  

 studējošo sekmju un disciplīnas analīze; 

 mācību stundu, praktisko nodarbību un mācību prakses kontrole; 

 metodiskais darbs; 

 katedru darbs; 

 eksāmenu un ieskaišu sesijas; 

 ārpus studiju pasākumi; 

 aptaujas Valsts robeţsardzes teritoriālo pārvalţu struktūrvienību 

priekšniekiem, studējošajiem, absolventiem, amatpersonām, kuras iesaistītas 

studiju procesā; 

 Valsts robeţsardzes koledţas docētāju vērtēšana. 

Tāpat minētajā pavēlē tiek noteikti kvalitātes sistēmas nodrošināšanas 

pasākumu veicēji, informācijas apkopošanas un analīzes, kā arī rezultātu 

izskatīšanas veids. 
 

 4. Vērtēšanas sistēma 

 

Studiju programmas apguvē tiek ievēroti Ministru kabineta 2001.gada 

20.marta noteikumos Nr.141 „Noteikumi par valsts pirmā līmeľa profesionālās 

augstākās izglītības standartu‖ norādītie pirmā līmeľa profesionālās augstākās 

izglītības vērtēšanas pamatprincipi un kārtība. 

Studiju programmas apguves vērtēšanas kārtība ir noteikta „Nolikumā par 

studiju un pārbaudījumu kārtību Valsts robeţsardzes koledţā‖, kā arī ir 

izskaidrota studiju programmas sadaļā „Iegūstamās izglītības vērtēšanas kritēriji, 

pārbaudes formas un kārtība‖. 

Studiju programmas apguves vērtēšanas pamatformas ir eksāmens un 

ieskaite. Minimālais mācību kursa apjoms, lai organizētu eksāmenu, ir 2 

kredītpunkti. Mācību kursos, kuru apjoms ir 1 kredītpunkts, jākārto ieskaite. 

Ieskaitē programmas apguves vērtējums, kā arī mācību prakses vērtējums, var 

būt diferencēts – ar vērtējumu 10 ballu skalā - ―ieskaitīts‖ (4 balles....10 balles), 

―neieskaitīts‖ (1 balle...3 balles). Par katru apgūto mācību kursu un praksi 

ieskaita kredītpunktus, ja saľemts vērtējums „ieskaitīts‖ vai 10 ballu skalā tas 

nav bijis mazāks par 4 - „gandrīz viduvēji‖. 

Kārtējos pārbaudījumos (pārbaudes darbs, patstāvīgais darbs) un 

noslēguma pārbaudījumos (ieskaite, eksāmens, kvalifikācijas eksāmens) 

studējošo zināšanas un praktiskās iemaľas vērtē 10 ballu skalā. Vērtējumu 

skaidrojums izklāstīts „Nolikumā par studiju un pārbaudījumu kārtību Valsts 

robeţsardzes koledţā‖. 

 Studiju programmā katram mācību kursam, saskaľā ar studiju rezultātiem, 

ir definētas pārbaudes prasības.  
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Studiju laikā katrā mācību kursā: 

 jāizpilda patstāvīgie darbi, 

 jānokārto pārbaudes darbi, 

 jāuzraksta referāts. 

Studējošajam ir tiesības kārtot pārbaudījumus mācību kursos 

(ieskaite/eksāmens), ja viľš ir izpildījis visas dotajā semestrī studiju procesā 

izvirzītās prasības (kontroldarbi, referāti un tml.). Eksāmeni un ieskaites ir 

studiju programmas atsevišķu daļu nobeigums un studējošo iegūto zināšanu un 

iemaľu pārbaudes pamatforma, un šis pārbaudījuma veids ir noteikts studiju 

programmā. Pārbaudījumi tiek organizēti atbilstoši studiju gada plāniem. 

Atsevišķos gadījumos (piemēram, studējošā darba nespējas dēļ) ar Valsts 

robeţsardzes koledţas direktora vai direktora vietnieka (mācību darbā) atļauju 

studējošais eksāmenus / ieskaites var nokārtot semestra laikā.  

Ieskaiti vai eksāmenu sesijas vai sesijas pagarinājuma laikā atļauts kārtot 

tikai divas reizes. Atļaujas atkārtotai ieskaites vai eksāmena kārtošanai studējošais 

pakļautības kārtībā iesniedz ziľojumu Valsts robeţsardzes koledţas direktora 

vietniekam (mācību darbā). Ja studējošais pārbaudījumu nav nokārtojis divas 

reizes, Valsts robeţsardzes koledţas direktors izveido komisiju pārbaudījuma 

kārtošanai trešo reizi. Ja studējošais trīs reizes pēc kārtas vienā mācību kursā nav 

nokārtojis pārbaudījumus, Valsts robeţsardzes koledţas direktors izskata 

jautājumu par studējošā atskaitīšanu no Valsts robeţsardzes koledţas. 

 Nodarbību uzskaitījums un tajās gūtais vērtējums tiek atspoguļots 

Nodarbību uzskaites ţurnālā, bet ieskaišu un eksāmenu rezultāti tiek fiksēti 

ieskaišu un eksāmenu protokolos, Studiju grāmatiľā un Studiju kartē. 

  Ja studējošais ir izpildījis visas studiju programmā noteiktās prasības dotajā 

studiju gadā (pozitīvs vērtējums ieskaišu un eksāmenu sesijās; pozitīvs mācību 

prakses vērtējums), tad viľš tiek pārcelts nākamajā studiju gadā (kursā). 

Pēc sekmīgas studiju programmas apguves (pozitīvi vērtējumi ieskaitēs, 

eksāmenos, mācību praksēs) tiek kārtots kvalifikācijas eksāmens, kurš tiek 

vērtēts 10 ballu skalā un kura sastāvdaļa ir kvalifikācijas darba aizstāvēšana.  

Pirmā līmeľa profesionālās augstākās izglītības diplomu un kvalifikāciju - 

Valsts robeţsardzes jaunākais virsnieks iegūs studējošais, kurš būs pilnībā 

apguvis studiju programmu un nokārtojis kvalifikācijas eksāmenu, iegūstot tajā 

vērtējumu, kas nav mazāks par 4 ballēm (gandrīz viduvēji).  

Studējošo, kurš nav kārtojis gala pārbaudījumu vai ieguvis vērtējumu, kas 

zemāks par „4‖ ballēm (gandrīz viduvēji), eksmatrikulē, ar tiesībām vienu reizi 

atkārtoti kārtot gala pārbaudījumu divu akadēmisko gadu laikā. 
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 5. Studiju programmas praktiskā īstenošana 
 

Studiju programmas praktiskajā realizācijā iesaistītas šādas struktūrvienības: 
 

2.tabula 

Studiju programmas īstenošanā iesaistītās struktūrvienības 
 

Nr. 

p/k 

Struktūrvienības 

nosaukums 
Uzdevums studiju programmas īstenošanā 

1.  Koledţas vadība Organizēt un nodrošināt Valsts robeţsardzes koledţas 

kvalitatīva studiju procesa īstenošanu.  

1.  Izglītības koordinācijas 

nodaļa 

Plānot, organizēt, kontrolēt un analizēt studiju procesu; 

veicināt, koordinēt un veikt pētniecības darbību Koledţā 

un Valsts robeţsardzē, īstenot profesionālus sakarus ar 

ārvalstu un Latvijas sadarbības partneriem un izglītības 

iestādēm. 

2.  Robeţsardzes un imigrācijas 

dienestu priekšmetu katedra 

Veikt robeţsargu profesionālu sagatavošanu atbilstoši 

mācību kursu „Robeţpārbaudes‖, „Robeţuzraudzība‖, 

„Imigrācijas kontrole‖, „Robeţsardzes tiesības un 

dienesta organizācija‖, „Tehniskie līdzekļi un 

inţeniertehniskais aprīkojums‖, „Dokumentu tehniskā 

izpēte‖ programmām. 

3.  Militārās un fiziskās 

sagatavošanas priekšmetu 

katedra 

Veikt robeţsargu profesionālu sagatavošanu atbilstoši 

mācību kursu „Militārā sagatavošana‖, „Fiziskā 

sagatavošana‖, „Ieroču un šaušanas mācība‖, „Militārā 

topogrāfija‖, „Civilā aizsardzība‖ programmām. 

4.  Vispārizglītojošo 

priekšmetu katedra 

Veikt robeţsargu profesionālu sagatavošanu humanitāro 

zinātľu, sociālo zinātľu, dabaszinātľu mācību kursos. 

5.  Informātikas un sakaru 

nodaļa 

Nodrošināt studiju procesa realizāciju ar nepieciešamo 

biroja tehniku un sakaru līdzekļiem. Nodrošināt sakarus 

starp Valsts robeţsardzes koledţas struktūrvienībām, 

citām valsts institūcijām, kā arī atbildēt par sakaru 

līdzekļu un sakaru tīklu uzturēšanu un remontu. 

6.  Bibliotēkas nodaļa Nodrošināt un sniegt kvalitatīvus un atbilstošus 

informatīvos pakalpojumus studējošajiem un 

pedagogiem. 

7.  Trešā mācību rota Savas kompetences ietvaros organizēt studējošo mācības 

un sniegt praktisku palīdzību studējošo profesionālajā 

sagatavošanā. 

8.  Administratīvais dienests Reģistrēt, uzskaitīt un glabāt koledţas obligāto 

dokumentāciju. Nodrošināt koledţu ar attiecīgu 

specialitāšu kvalifikācijai atbilstošu personālu. 

Nodrošināt pirmās palīdzības sniegšanu praktiskās 

šaušanas un fiziskās sagatavošanas nodarbību laikā.  
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2.tabulas turpinājums 

Nr. 

p/k 

Struktūrvienības 

nosaukums 
Uzdevums studiju programmas īstenošanā 

9.  Nodrošinājuma dienests Plānot un organizēt koledţas dienestu, katedru, nodaļu un 

apakšvienību saimniecisko darbību, nodrošinājumu ar 

materiāli tehniskajiem līdzekļiem un objektu 

ekspluatāciju. Nodrošināt koledţas struktūrvienības ar 

informatīvajiem un prezentāciju materiāliem, realizēt 

mācību un prezentāciju materiālu dizaina izveidošanu, 

maketēšanu, pavairošanu, brošēšanu. 

10.  Kinoloģijas centrs Nodrošināt atsevišķu mācību kursu tēmu īstenošanu. 

11.  Lauku mācību centrs Nodrošināt praktisko nodarbību organizāciju un norisi 

nozares profesionālajos mācību kursos. 

12.  Sporta mācību centrs Nodrošināt fiziskās sagatavošanas nodarbību, sporta 

pasākumu organizāciju un norisi. 

13.  Iekšlietu ministrijas Valsts 

robeţsardzes un citu 

institūciju iestādes un 

struktūrvienības 

Nodrošināt studējošos ar mācību prakses vietām. 

Līdzdarboties mācību kursu realizācijā. 

 

Studiju metodes un formas 

Pilna laika studijas sastāv no nodarbībām auditorijās (lekcijas, praktiskie 

darbi, semināri, konsultācijas), ārpus auditorijām (praktiskās nodarbības, 

izbraukumi (ekskursijas), literatūras, dokumentu u.c. materiālu apguve, referātu, 

prakses atskaišu sagatavošana, kvalifikācijas darbu izstrāde u.tml.), mācību 

praksēm, ieskaišu un eksāmenu sesijām.  

Nepilna laika studijas sastāv no ievirzes nodarbībām (lekcijas, praktiskās 

nodarbības, praktiskie darbi, semināri, konsultācijas u.c.), studējošo patstāvīgā 

darba (kontroldarbi, referāti, kvalifikācijas darba izstrāde) mācību praksēm un 

ieskaišu un eksāmenu sesijām. 

Nodarbību īstenošanā vispielietojamākās mācību metodes ir: 

 lekcijas;  

 semināri; 

 praktiskās nodarbības (individuālais darbs, darbs grupās, pa pāriem); 

 pārrunas; 

 diskusijas; 

 problēmsituāciju/problēmuzdevumu risināšana. 

 Praktiskā darba metodes, apgūstot speciālos līdzekļus, robeţapsardzības 

tehniskos līdzekļus, jaunākās mūsdienu tehnoloģijas, vairāk tiek pielietotas 

nozares profesijas mācību kursu apguvē, piemēram, „Dokumentu tehniskā 

izpēte‖, „Informācijas tehnoloģijas‖, „Robeţuzraudzība‖, „Militārā 

sagatavošana‖, „Kriminālistika‖, „Tehniskie līdzekļi un inţeniertehniskais 

aprīkojums‖ un tml. 

 Daţādu patstāvīgo darbu, referātu, prakses darbu/kvalifikācijas darbu 

noformēšana un aizstāvēšanas prezentēšana notiek izmantojot mūsdienīgas 

tehnoloģijas (datori, skeneri, videoprojektori u.c.). 
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 Izmantojamās studiju formas un metodes veicina profesijai nepieciešamo 

teorētisko zināšanu apzinātu un dziļu apguvi, noturīgu praktisko iemaľu un 

spēju veidošanos, attīsta kritisko un radošo domāšanu, prasmi analizēt un 

apkopot informāciju, sekmē radošu aktivitāti, izziľas procesu, patstāvību 

mācībās. 

 

Prakse  

Mācību prakse ir studiju programmas sastāvdaļa, kuras mērķis ir nostiprināt 

un papildināt studējošo iegūtās teorētiskās zināšanas, pilnveidot viľu 

profesionālās prasmes Valsts robeţsardzes struktūrvienību vecāko inspektoru 

amatos, veidot un attīstīt prasmes personāla vadības jomā, struktūrvienības 

darbības plānošanā un dienesta organizācijā, struktūrvienību personāla apmācību 

procesa organizēšanā un realizācijā, kā arī attīstīt prasmes dokumentu tehniskajā 

izpētē. 

Studiju programmā ir paredzētas 2 mācību prakses. Prakšu kopējais ilgums 

ir 16 nedēļas (16 kredītpunkti). Prakses atbilstoši studiju plānam pilna laika 

studējošajiem notiek otrajā un ceturtajā semestrī, nepilna laika studējošajiem – 

otrajā un piektajā semestrī. 

Studējošo prakse tiek organizēta Valsts robeţsardzes teritoriālo pārvalţu 

Robeţapsardzības nodaļās, Robeţkontroles punktos, Valsts robeţsardzes 

struktūrvienībās, kuras veic imigrācijas kontroli, Valsts robeţsardzes koledţā 

(dokumentu tehniskā izpēte). Ľemot vērā, ka studējošie ir robeţsargi un viľus 

uz studijām ir nosūtījušas attiecīgās Valsts robeţsardzes teritoriālās pārvaldes 

(darba devēji), kas arī ir Valsts robeţsardzes koledţas vistuvākie un ciešākie 

sadarbības partneri, Nodomu līgumi ar Valsts robeţsardzes struktūrvienībām 

netiek slēgti. Valsts robeţsardze apľemas nodrošināt studējošos ar mācību 

prakses vietām Valsts robeţsardzes struktūrvienībās atbilstoši studiju 

programmai (Valsts robeţsardzes izziľa par nodrošināšanu ar prakses vietām 

5.pielikumā). 

Prakse notiek saskaľā ar prakses programmu, kuru izstrādā Valsts 

robeţsardzes koledţas docētāji sadarbībā ar Valsts robeţsardzes teritoriālajām 

pārvaldēm (darba devējiem). Pirms prakses studējošajiem tiek rīkotas 

instruktīvās nodarbības, kuru laikā iepazīstina viľus ar prakses programmu: tajā 

noteiktajiem uzdevumiem, prakses organizāciju, norisi, gaitu, prakses vadītāja 

un praktikanta pienākumiem, vērtēšanu, kā arī dod norādījumus prakses 

pārskatu aizpildīšanai. Studējošajiem tiek nolasīta arī Valsts robeţsardzes pavēle 

par prakses organizēšanu. Tajā ir atspoguļots prakses norises laiks, kadetu 

sadalījums pa Valsts robeţsardzes teritoriālajām pārvaldēm jeb prakses vietām, 

noteikts studējošo ierašanās laiks attiecīgajā pārvaldē (prakses norises vietā), 

formas tērps, doti uzdevumi pārvalţu priekšniekiem (piemēram, nozīmēt prakses 

vadītāju, organizēt periodisku prakses pārbaudi, līdz kuram datumam iesniegt 

praktikantu raksturojumus, priekšlikumus izglītības programmas pilnveidošanai 

un tml.). 
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Prakses laikā studējošie veic uzdevumus saskaľā ar prakses programmu, 

aizpilda prakses pārskatus, kurās apkopo praksē apgūtās zināšanas un iemaľas. 

Prakses rezultātus studējošie prezentē prakses aizstāvēšanas laikā. 

 

Kvalifikācijas darbs 

Kvalifikācijas darbs ir studējošā patstāvīgi veikts pētījums, kurā risināta 

aktuāla un konkrēta specialitātes problēma. 

Kvalifikācijas darba mērķis ir sekmēt studējošo intelektuālā potenciāla 

attīstību un dot ievirzi studijām otrā līmeľa profesionālās augstākās izglītības 

iegūšanai.  

Kvalifikācijas darbu tēmu aktualitāti katram gadam nosaka VRK pedagogi, 

Valsts robeţsardze, kā arī piedāvā paši studējošie. Kvalifikācijas darbu tēmu 

sarakstu apstiprina VRK Padome. 

Kvalifikācijas darba sekmīga aizstāvēšana ir pamats kvalifikācijas 

eksāmena komisijas lēmumam par atbilstošas kvalifikācijas piešķiršanu un 

diploma izsniegšanu studiju beidzējam. 

Kvalifikācijas darba tēmas pieteikumu pilna laika studiju studējošie 

iesniedz Valsts robeţsardzes koledţas Robeţsardzes un imigrācijas dienestu 

priekšmetu katedrā iesnieguma formā 2.semestrī, nepilna laika studiju studējošie 

– 3.semestrī. 

Kvalifikācijas darba vadītājs var būt jebkurš Valsts robeţsardzes koledţas 

docētājs vai nodarbību vadītājs ar maģistra akadēmisko vai profesionālo, 

doktora zinātnisko grādu vai ar ilglaicīgu pieredzi pētāmajā nozarē. 

 Kvalifikācijas darba temata pieteikumus izskata Valsts robeţsardzes 

koledţas Robeţsardzes un imigrācijas dienestu priekšmetu katedras sēdē, 

nozīmē darba vadītājus un recenzentus, ko apstiprina direktora vietnieks mācību 

darbā. 

 

Kvalifikācijas eksāmens 

Programmas apguves beigās kārtojams valsts noslēguma pārbaudījums — 

kvalifikācijas eksāmens, kurš tiek vērtēts 10 ballu skalā un kura sastāvdaļa ir 

kvalifikācijas darba aizstāvēšana. 

Kvalifikācijas eksāmena pieľemšanai tiek nozīmēta Kvalifikācijas 

eksāmena komisija, kuras vadītājs ir Valsts robeţsardzes teritoriālās pārvaldes 

priekšnieks (darba devējs) un tās sastāvā ir gan Valsts robeţsardzes teritoriālo 

pārvalţu amatpersonas (darba devēji), gan Valsts robeţsardzes koledţas 

docētāji. 

Tiesības kārtot kvalifikācijas eksāmenu ir tam studējošajam, kurš pilnībā 

izpildījis visas studiju programmas prasības. 

Kvalifikācijas eksāmena organizēšanas kārtību reglamentē Valsts 

robeţsardzes koledţas Valsts noslēguma pārbaudījuma – kvalifikācijas 

eksāmena norises kārtība. 

Valsts robeţsardzes koledţas Valsts noslēguma pārbaudījuma – 

kvalifikācijas eksāmena norises kārtību katram gadam apstiprina Valsts 

robeţsardzes koledţas direktora vietnieks (mācību darbā). Valsts robeţsardzes 
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koledţas Valsts noslēguma pārbaudījuma – kvalifikācijas eksāmena norises 

kārtības oriģināls glabājas Koledţas Izglītības koordinācijas nodaļā. 

 

Akadēmiskā personāla pētniecības darbība un tā ietekme uz studiju darbu 

Valsts robeţsardzes koledţā pētnieciskais un metodiskais darbs tiek 

atspoguļots ikgadējos katedru darba plānos, sadaļās „Katedras pētnieciskais 

darbs‖ un „Katedras metodiskais darbs‖. 

Valsts robeţsardzes koledţas docētāji sistemātiski veic pētniecisko darbu, 

kura rezultātus atspoguļo publikācijās vai uzstājoties ar referātiem konferencēs 

gan Latvijā, gan ārvalstīs, kā arī izmanto studiju procesā – mācību kursu 

pilnveidei, mācību kursu lekcijās un mācību materiālos. Docētāju izstrādātie 

mācību materiāli sekmē studējošo mācīšanās procesu, veicina viľu teorētisko 

zināšanu padziļināšanu un nostiprināšanu. Ľemot vērā ierobeţoto literatūras 

avotu klāstu nozarē, docētāju izstrādātajiem mācību materiāliem ir liela nozīme, 

tāpēc īpaša uzmanība tiek pievērsta tam, lai docētāju pētnieciskā darba 

virzieni/pētījumi būtu nozares darbībām atbilstoši, aktuāli un prioritāri. Docētāju 

pētnieciskā darbība atspoguļojas arī studējošo kvalifikācijas darbu vadīšanā un 

recenzēšanā.  

Veicinot pētniecības darbības attīstīšanu, Valsts robeţsardzes koledţa 

kopš 2005.gada katru otro gadu rīko starptautisko pētniecisko konferenci 

„Inovācijas robeţsargu profesionālajā sagatavošanā‖, kuras mērķis ir apkopot 

informāciju par inovācijām robeţsargu profesionālās sagatavošanas jomā, 

veicināt zinātniski pētniecisko darbību un informācijas apmaiľu profesionālajā 

nozarē. Savukārt, lai apkopotu informāciju par Valsts robeţsardzes 

iespējamajiem attīstības virzieniem un piedāvātu mūsdienīgus problēmu 

risinājumus, veicinātu Valsts robeţsardzes amatpersonu, docētāju un studējošo 

zinātniski pētniecisko darbību un sadarbību nozares novitāšu apzināšanā, 

2011.gada 6.maijā bija organizēta Valsts robeţsardzes amatpersonu un VRK 

studējošo I ikgadējā zinātniski praktiskā konference „Valsts robeţsardze: 

attīstība, problēmas, risinājumi‖. 

Valsts robeţsardzes koledţas akadēmiskā personāla pētniecības darbības 

motivācijas nolūkā divas reizes gadā tiek organizētas mācību metodisko līdzekļu 

skates, kuru rezultāti tiek ľemti vērā pedagogu gada darbības vērtēšanā, kā arī 

labākie studējošo kvalifikācijas darbi tiek izvirzīti vērtēšanai un to autori un 

vadītāji tiek apbalvoti.  

Lai paplašinātu pētniecības darba kapacitāti Valsts robeţsardzes vadībai 

sniegts priekšlikums izvērtēt iespēju pasūtīt apmaksātus praktiskos pētījumus 

Robeţsardzes darbības aktuālos virzienos. 

 

Tālmācības sistēmas pilnveidošana 

Ar nolūku sistematizēt Valsts robeţsardzes koledţas esošo mācību 

materiālu krājumu un papildinātu to ar jauniem mācību līdzekļiem elektroniskā 

veidā 2008.gadā tika ieviesta Valsts robeţsardzes koledţas tālmācības sistēma 

(turpmāk – TIS).  
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Valsts robeţsardzes koledţas TIS programmnodrošinājums balstās uz 

MOODLE (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) sistēmu, 

kuru izmanto arī vairākas mācību iestādes gan ārzemēs, gan Latvijā. 

Uz doto brīdi Valsts robeţsardzes koledţas studējošajiem ir iespēja 

izmantot Valsts robeţsardzes koledţas TIS resursus Valsts robeţsardzes 

iekštīklā, bet pašlaik sistēmas lietotāji nevar pieslēgties pie resursiem no 

publiskajiem tīkliem. Savukārt, Valsts robeţsardzes teritoriālajās pārvaldēs 

izmanto daţādus koplietošanas resursus vai intranet mājaslapas.  

TIS pamatā ir vairāki mācību metodiskie materiāli, t.sk. elektroniskie teksta 

dokumenti, prezentācijas u.c., kā arī elektroniskie pārbaudes darbi, ko paši 

docētāji sagatavo un ievieto TIS noteiktās sadaļās. Visi TIS materiāli atrodas 

datorā ar pieslēgumu pie Valsts robeţsardzes iekštīkla, bet sistēmas lietotājiem 

ir iespēja apskatīt vai lejupielādēt nepieciešamo informāciju savā datorā, kā arī 

kārtot pārbaudes darbus elektroniskā veidā, izmantojot kādu Internet 

pārlūkprogrammu.  

 

 

 6.Studiju programmas perspektīvais novērtējums 

6.1.Atbilstība profesijas standartam un profesionālās augstākās izglītības 

valsts standartam 

 

Studiju programmas struktūra un saturs ir veidots atbilstoši to 

reglamentējošiem dokumentiem – LR Ministru kabineta 2001.gada 20.marta 

noteikumiem Nr.141 „Noteikumi par pirmā līmeľa profesionālās augstākās 

izglītības valsts standartu‖ un profesijas standartam „Valsts robeţsardzes 

jaunākais virsnieks‖ (4.profesionālās kvalifikācijas līmenis), kā arī balstoties uz 

Valsts robeţsardzes interesēm, Eiropas Savienības un Šengenas līguma 

prasībām, ievērojot jaunāko virsnieku reālās darba vides vajadzības un 

aktualitātes. Studiju programmas veidošanā ľemti vērā iepriekš Valsts 

robeţsardzes koledţā īstenotās 1.līmeľa profesionālās augstākās izglītības 

studiju programmas (4.kvalifikācijas līmenis, kvalifikācija „Valsts robeţsardzes 

jaunākais virsnieks‖) absolventu aptauju rezultāti un sniegtie ieteikumi.  

Profesijas standarts noteica mācību kursu izvēli studiju programmā, mācību 

kursu un prakses saturu atbilstoši profesionālās darbības veikšanai 

nepieciešamajām profesionālajām kompetencēm. Studiju programmas saturs 

īsteno LR Ministru kabineta 2001.gada 21.marta noteikumos Nr.141 „Noteikumi 

par valsts pirmā līmeľa profesionālās augstākās izglītības standartu‖ norādītos 

mērķus un tiem pakārtotos uzdevumus.  

 Studiju programmas obligāto saturu veido: 

 30 mācību kursi - 56 KP, no tiem: 

– 14 vispārizglītojošie mācību kursi - 20 KP; 

– 16 nozares profesionālie mācību kursi - 36 KP; 

 divas mācību prakses - 16 KP, no tām: 
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– mācību prakse I - Valsts robeţsardzes teritoriālo pārvalţu 

Robeţapsardzības nodaļās, imigrācijas kontroles struktūrvienībās, 

Valsts robeţsardzes koledţā (dokumentu tehniskā izpēte) - 8 KP; 

– mācību prakse II - plānota Valsts robeţsardzes teritoriālo pārvalţu 

Robeţkontroles punktos - 8 KP; 

 kvalifikācijas darbs - 8 KP - ir pētniecisks darbs specialitātē, kas 

nepieciešams, lai jaunākais virsnieks varētu atspoguļot savas iegūtās 

zināšanas un sekmīgi veikt pētniecisko darbu robeţkontrolē. 

 Studējošo patstāvīgā darba apjoms, atbilstoši mācību kursu nosacījumiem, ir 

attiecīgi: 

 pilna laika studijās - 35 % no mācību kursu kopējā apjoma; 

 nepilna laika studijās – 70 % no mācību kursu kopējā apjoma; 

 Studiju programmas kopējais apjoms ir 80 KP.  

 Kā ieguvums studējošajiem būs iespēja atsevišķu mācību kursu ietvaros, tos 

sekmīgi apgūstot, saľemt noteikta parauga apliecības, piemēram, sekmīgi 

apgūstot mācību kursu „Dokumentu tehniskā izpēte‖ – tiks izsniegta apliecība 

par kvalifikācijas „Otrā līmeľa dokumentu izpētes speciālists‖ ieguvi, vai 

mācību kursa „Robeţpārbaudes‖ ietvaros un apgūstot integrēto kvalifikācijas 

celšanas kursa programmu – saľemt apliecību par programmas „Automatizētās 

pirkstu nospiedumu identifikācijas sistēmas (AFIS) operators‖ apguvi. Mācību 

kursā „Ieroču un šaušanas mācība‖ ir integrētas tēmas no Valsts robeţsardzes 

profesionālās pilnveides programmas „Šaušanas instruktors‖, līdz ar to, sekmīgi 

apgūstot šo kursu, studējošajam būs iespēja iegūt apliecību, kas turpmāk dos 

iespēju Valsts robeţsardzes ietvaros organizēt un vadīt praktiskās šaušanas 

nodarbības.  

 Studiju programmas apguves vērtēšanas pamatformas ir eksāmens un 

ieskaite: programmā iekļauti 18 eksāmeni un 20 ieskaites. Programmas apguves 

beigās paredzēts valsts noslēguma pārbaudījums - kvalifikācijas eksāmens, kura 

sastāvdaļa ir kvalifikācijas darba aizstāvēšana. Studējošais, kurš sekmīgi apgūs 

studiju programmu un nokārtos kvalifikācijas eksāmenu, iegūstot tajā vērtējumu, 

kas nav mazāks par - 4 „gandrīz viduvēji‖, saľems pirmā līmeľa profesionālās 

augstākās izglītības diplomu.  

Studiju programmas saturs un struktūra atbilst Ministru kabineta 2001.gada 

20.marta noteikumos Nr.141 „Noteikumi par pirmā līmeľa profesionālās 

augstākās izglītības valsts standartu‖ izvirzītajām specifiskajām prasībām 

attiecībā uz studiju apjomu, ilgumu un programmas saturu (skat. 3.tabulu):  
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3.tabula  

Studiju programmas atbilstība valsts standartam 

 

Pirmā līmeľa profesionālās augstākās izglītības 

valsts standarts 

Studiju programma 

”Robeţapsardze” 

1. Programmas apjoms ir no 80 līdz 120 kredītpunktiem. Studiju programmas apjoms ir 80 

kredītpunkti.  

2. Pirmā līmeľa profesionālās augstākās izglītības 

obligātais saturs ietverts šādās programmu pamatdaļās: 

2.1. mācību kursi;  

2.2. mācību prakse ārpus izglītības iestādes; 

2.3. kvalifikācijas darbs. 

Studiju programmas obligāto 

saturu veido: 

 30 mācību kursi - 56 KP; 

 divas mācību prakses - 16 KP; 

 kvalifikācijas darbs - 8 KP. 

Skat.4.tabulu 

3. Pirmā līmeľa profesionālās augstākās izglītības 

mācību kursu obligāto saturu veido:  

3.1. vispārizglītojošie mācību kursi, kuru apjoms ir ne 

mazāk kā 20 kredītpunkti:  

3.1.1. humanitārās zinātnes, sociālās zinātnes, dabas-

zinātnes, tehniskās zinātnes un informācijas tehnoloģijas;  

3.2. nozares mācību kursi, kuru apjoms ir ne mazāk kā 

36 kredītpunkti;  

3.3. prakse, kuras apjoms ir ne mazāk kā 16 kredītpunkti;  

3.4. kvalifikācijas darbs — ne mazāk kā 8 kredītpunkti, 

bet nepārsniedzot 10 % no programmas kopējā apjoma. 

Programmas obligāto saturu 

veido: 

- 14 vispārizglītojošie mācību 

kursi - 20 KP; 

- 16 nozares profesionālie 

mācību kursi - 36 KP; 

 divas mācību prakses - 16 KP; 

 kvalifikācijas darbs - 8 KP. 

Skat. 1.,4.tabulu 

10. Mācību kursu izvēli programmā, mācību kursu un 

prakses saturu atbilstoši iegūstamās profesionālās 

kvalifikācijas pamatprasībām un specifiskajām 

prasībām, kas nepieciešamas pienākumu un galveno 

darba uzdevumu veikšanai attiecīgajā profesijā, nosaka 

attiecīgie profesiju standarti. 

Skat. 5.,6.,7.tabulā ietverto studiju 

programmas salīdzinājumu un 

atbilstību Valsts robeţsardzes 

jaunākā virsnieka profesijas 

standartam. 

11. studiju procesā ne mazāk kā 30 % no studiju kursu 

apjoma īsteno praktiski. Patstāvīgā darba uzdevumus un 

to izpildes kontroles veidus nosaka programmas mācību 

kursu aprakstos. 

Ne mazāk kā 30% no mācību 

kursu apjoma īsteno praktiski. 

12. Programmas apguves beigās kārtojams valsts 

noslēguma pārbaudījums — kvalifikācijas eksāmens, 

kurš tiek vērtēts 10 ballu skalā un kura sastāvdaļa ir 

kvalifikācijas darba aizstāvēšana.  

Studiju programmas apguves 

beigās kārtojams kvalifikācijas 

eksāmens, kurš tiek vērtēts 10 

ballu skalā un kura sastāvdaļa ir 

kvalifikācijas darba aizstāvēšana. 

Skat. 1.tabulu 

13. Praksi īsteno saskaľā ar prakses līgumu, kuru 

augstskola vai koledţa 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.  

Skat. Valsts robeţsardzes izziľu 

par prakses vietu nodrošināšanu 

(5.pielikums) 
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3.tabulas turpinājums 

Pirmā līmeľa profesionālās augstākās izglītības 

valsts standarts 

Studiju programma 

”Robeţapsardze” 

Prakses mērķu un uzdevumu noteikšanā, kā arī prakses 

izvērtējumā piedalās to organizāciju pārstāvji, ar kuriem 

noslēgts līgums par prakses īstenošanu. Augstskola vai 

koledţa noteiktu prakses daļu var īstenot studiju sākuma 

posmā, lai veidotu un nostiprinātu studējošo priekšstatu 

par apgūstamo profesiju. 

 

14. 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". 

Programmas sekmīgas apguves 

rezultātā tiek piešķirta 

kvalifikācija – Valsts 

robeţsardzes jaunākais virsnieks, 

ceturtā līmeľa profesionālā 

kvalifikācija un izsniegts pirmā 

līmeľa profesionālās augstākās 

izglītības diploms.  

 
4.tabula 

 

Studiju programmas kopējais kredītpunktu skaits un tā salīdzinājums ar valsts standarta 

prasībām 

 
Valsts standartā iekļautā mācību kursu grupa Valsts standartā 

paredzētie 

kredītpunkti 

Studiju 

programmas 

kredītpunktu 

apjoms 

Vispārizglītojošie mācību kursi 20 20 

Nozares mācību kursi 36 36 

Prakse 16 16 

Kvalifikācijas darbs 8 8 

Kopā 80 80 

 

Salīdzinot studiju programmu ar Valsts robeţsardzes jaunākā virsnieka 

profesijas standartu, uzskatāmi atbilstību standartam parāda turpmāk tabulās 

ietvertās ziľas, proti:  
 

5.tabula 

 

Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas priekšstata līmenī: 

 
Profesijas standarts Studiju programma 

politikas zinātnes pamatjautājumi Politoloģija  

pasaules valstu ekonomiskās un sociālās 

ģeogrāfijas pamati 

Ģeogrāfija 

ekonomikas teorijas pamati Ekonomikas pamati 
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6.tabula 

Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas izpratnes līmenī: 

 
Profesijas standarts Studiju programma 

Valsts robeţsardzei saistošie starpvalstu 

līgumi un starptautiskās konvencijas 

Robeţsardzes tiesības un dienesta 

organizācija 

Eiropas Savienības tiesību akti tiesiskuma un 

drošības jomā 

Robeţsardzes tiesības un dienesta 

organizācija 

konstitucionālās tiesības Konstitucionālās tiesības 

personu tiesības un tiesiskās intereses Konstitucionālās tiesības 

darba un sociālās tiesības Darba un sociālās tiesības 

personālvadības pamati Personālvadība 

administratīvās tiesības Administratīvās tiesības 

krimināltiesības Krimināltiesības 

Valsts robeţsardzē izmantojamo informācijas 

sistēmu raksturojums, izmantošanas iespējas 

un lietošanas nosacījumi 

Informācijas tehnoloģijas, Robeţpārbaudes, 

Imigrācijas kontrole 

pārkāpēju uzvedības īpatnību ārējās pazīmes Robeţpārbaudes 

kriminālistikas taktiskās metodes un tehniskie 

paľēmieni noziedzīgo nodarījumu atklāšanai 

un izmeklēšanai 

Kriminālistika  

administratīvā procesa tiesības Administratīvās tiesības 

kriminālprocesa tiesības Kriminālprocess  

civilās aizsardzības pamati Civilā aizsardzība 

robeţuzraudzības organizācija Robeţuzraudzība 

Valsts robeţsardzes gaisa kuģu un kuģošanas 

līdzekļu izmantošanas nosacījumi 

Robeţsardzes tiesības un dienesta 

organizācija, Tehniskie līdzekļi un 

inţeniertehniskais aprīkojums 

struktūrvienību, kas veic imigrācijas kontroli, 

darbības organizācija 

Imigrācijas kontrole 

cilvēktiesības Konstitucionālās tiesības 

tehnisko līdzekļu, inţeniertehniskā 

aprīkojuma un bruľojuma tehniskie dati, 

parametri un ekspluatācijas noteikumi 

Tehniskie līdzekļi un inţeniertehniskais 

aprīkojums 

šaujamieroču uzbūve un darbības principi Ieroču un šaušanas mācība 

valsts robeţas, robeţas joslas, robeţpārejas 

punkta, robeţzīmju, robeţgrāvju un 

robeţstigu uzturēšanas prasības 

Robeţuzraudzība 

bruľojuma aprites kārtība Valsts robeţsardzē Loģistika 

didaktikas pamatprincipi Didaktika 

saskarsmes psiholoģija Saskarsmes psiholoģija 

psiholoģisko tipu raksturīgākās īpašības Saskarsmes psiholoģija, Personālvadība 

pētnieciskā darba pamati Pētnieciskā darba pamati 

saimniecisko procesu organizēšana un 

vadīšana 

Loģistika 

 

 



 22 

7.tabula 

Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas lietošanas līmenī: 

 

Profesijas standarts Studiju programma 

Valsts robeţsardzes normatīvo aktu prasības Visu mācību kursu ietvaros 

normatīvo aktu prasības robeţpārbaudes, 

robeţuzraudzības, imigrācijas kontroles un 

patvēruma jomā 

Robeţuzraudzība, Robeţpārbaudes, 

Imigrācijas kontrole 

Valsts robeţas drošības un neaizskaramības 

nodrošināšana 

Robeţsardzes tiesības un dienesta 

organizācija 

robeţkontroles un imigrācijas kontroles 

dienesta organizācija 

Robeţsardzes tiesības un dienesta 

organizācija 

dokumentu veidi, to aizsardzības elementi, 

iespējamo viltojumu pazīmes un to atklāšanas 

metodes 

Dokumentu tehniskā izpēte 

personu profilēšanas, intervēšanas un 

identificēšanas metodika 

Robeţpārbaudes, Imigrācijas kontrole 

profesionālā terminoloģija valsts valodā un 

vismaz divās svešvalodās 

Visu mācību kursu ietvaros; 

Svešvaloda (angļu, vācu val.), Otrā 

svešvaloda (krievu val.) 

personu, transportlīdzekļu un priekšmetu 

identificēšanas un aizturēšanas kārtība 

Robeţpārbaudes 

pārmeklēšanas, apskates un aizturēšanas 

metodes un taktika 

Robeţuzraudzība 

 fiziskā spēka, speciālo līdzekļu, speciālo 

cīľas paľēmienu un šaujamieroču lietošana 

un dienesta suľu izmantošana 

Robeţuzraudzība, Fiziskā sagatavošana 

pirmā palīdzība Ieroču un šaušanas mācība 

militārā taktika kājnieku vada komandiera 

līmenī 

Militārā sagatavošana 

topogrāfija robeţuzraudzībā Militārā topogrāfija 

Valsts robeţas, valsts robeţas joslas, 

pierobeţas joslas, pierobeţas un 

robeţšķērsošanas vietas reţīma noteikumi 

Robeţsardzes tiesības un dienesta 

organizācija, Robeţuzraudzība 

rīcība ārkārtas situācijās, izľēmuma stāvoklī 

un kara laikā 

Robeţsardzes tiesības un dienesta 

organizācija, Robeţuzraudzība 

ārzemnieka ieceļošanas, uzturēšanās, tranzīta 

un izceļošanas noteikumu kontroles kārtība 

Imigrācijas kontrole 

pārvietošanas apsardzes uzraudzībā, 

izmitināšanas un apsardzības kārtība 

Imigrācijas kontrole, Robeţuzraudzība 

ārzemnieka piespiedu izraidīšanas nosacījumi 

un specifika 

Imigrācijas kontrole 

riska analīzes sistēma Robeţsardzes tiesības un dienesta 

organizācija, Robeţuzraudzība 

dienesta organizācija robeţšķērsošanas vietās Robeţpārbaudes 

robeţsargu norīkojumu plānošana Robeţuzraudzība, Robeţpārbaudes, 

Imigrācijas kontrole 

tehnisko līdzekļu izmantošanas iespējas 

informācijas iegūšanā, apstrādē, uzglabāšanā 

un lietošanā 

Tehniskie līdzekļi un inţeniertehniskais 

aprīkojums 
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7.tabulas turpinājums 

Profesijas standarts Studiju programma 

patvēruma procedūra Imigrācijas kontrole 

dienesta un procesuālo dokumentu 

noformēšanas kārtība 

Administratīvās tiesības 

dienesta gaitu reglamentējošie normatīvie akti Visu mācību kursu ietvaros  

profesionālās ētikas un uzvedības normas Ētika 

sabiedrības kultūras normas Ētika 

darba un vides aizsardzības, ugunsdrošības 

noteikumi 

Darba un sociālās tiesības, Robeţsardzes 

tiesības un dienesta organizācija 

publiskās runas pamati un tehnika Publiskās runas pamati 

ierindas noteikumi Militārā sagatavošana 

fiziskās sagatavotības prasības Fiziskā sagatavošana 

šaušanas nodarbību organizēšana Ieroču un šaušanas mācība 

Valsts robeţsardzes amatpersonas un 

darbinieka Ētikas kodekss 

Ētika 

valsts valoda Visu mācību kursu (izľemot svešvalodas) 

ietvaros 

vismaz divas svešvalodas saziľas līmenī Svešvaloda (angļu, vācu val.), Otrā 

svešvaloda (krievu val.) 

darba tiesiskās attiecības Darba un sociālās tiesības 

 

6.2.Darba devēju aptaujas par absolventu nodarbinātību nākamajiem 

sešiem gadiem 

 

Valsts robeţsardzes (darba devēja) apliecinājums par Valsts robeţsardzes 

koledţas absolventu nodarbinātību nākamajiem sešiem gadiem skat. 6.pielikumā 

 

 7. Studējošie 

 

7.1. Studējošo skaits programmā 

 

Patreiz studiju programmu apgūst 58 studējošie: pilna laika studijās 1.kursā 

– 20, 2.kursā – 18, nepilna laika studijās 1.kursā – 20.  

 

7.2. Pirmajā studiju gadā imatrikulēto skaits 

 

2010./2011.studiju gadā studiju programmā pilna laika studijām tika 

imatrikulēti 19 studējošie (Valsts robeţsardzes koledţas 27.08.2010. rīkojums 

Nr.24), no kuriem 1 studējošais atvaļināts no dienesta Valsts robeţsardzē 

2011.gada 22.jūlijā (Valsts robeţsardzes koledţas 2011.gada 21.jūlija pavēle 

Nr.80p). 
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2011.gada 4.martā nepilna laika studijām 2010./2011.studiju gadā 

imatrikulēti 20 studējošie (Valsts robeţsardzes koledţas 04.03.2011. rīkojums 

Nr.6). 

2011./2012.studiju gadā pilna laika studijām imatrikulēti 20 studējošie 

(Valsts robeţsardzes koledţas 26.08.2011. rīkojums Nr.28). 
 

7.3. Absolventu skaits 

 

Pirmie studiju programmas absolventi diplomus saľems 2012.gada jūnijā. 

Līdz 2011.gada jūnijam Valsts robeţsardzes koledţas īstenotajā pirmā 

līmeľa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā (4.kvalifikācijas 

līmenis, kvalifikācija „Valsts robeţsardzes jaunākais virsnieks‖) kopējais 

absolventu skaits pilna laika studijās bija 156 cilvēki un nepilna laika studijās – 

91 cilvēks. 

 

7.4. Studējošo aptaujas  

 

Lai uzzinātu studējošo domas par studiju norisi un organizāciju, sadzīves 

apstākļu uzlabošanas iespējām Valsts robeţsardzes koledţā, kā arī noskaidrotu 

citas studējošo vēlmes, vismaz divas reizes gadā Valsts robeţsardzes koledţā 

tiek organizētas studējošo aptaujas par aktuāliem jautājumiem. 2011.gada 

augustā bija veikta Valsts robeţsardzes koledţas pilna laika 2.kursa studējošo 

aptauja, un tajā tika vērtēts Bibliotēkas nodaļas darbs, sadzīves apstākļi, studiju 

organizācija un pedagoģiskā personāla darbs pēc 7 daţādiem kritērijiem, vērtējot 

5 ballu sistēmā. Aptauja bija anonīma. Studējošie izteica arī savus priekšlikumus 

un ierosinājumus par mācību un sadzīves apstākļiem koledţā. 

Pavisam aptaujā piedalījās 18 studējošie (2.kursa kadeti).  

Studējošie kopumā pozitīvi vērtē pedagoģiskā personāla darba metodes un 

docētāju profesionalitāti. Daudzi uzsver mācību prakses nepieciešamību – tā 

būtu nepieciešama ilgākā laikā posmā un vismaz 2 reizes gadā. Pozitīvi tiek 

vērtētas mācību telpas, mācību apstākļi, psiholoģiskais klimats grupā, rotas 

vadības atbalsts sadzīves jautājumu risināšanā. Savukārt studiju procesa 

kvalitātes paaugstināšanai bibliotēkā nepieciešams kvalitatīvs tehniskais 

nodrošinājums: jauni datori un ātrāks internets. 

Ar aptaujas rezultātiem ir iepazinusies arī Valsts robeţsardzes koledţas 

vadība un docētāji. Iegūtā informācija būs noderīga tālākai studiju organizācijas 

un plānošanas optimizācijai, docētāju pedagoģiskās darbības pilnveidošanai, 

studējošo sadzīves apstākļu uzlabošanai, efektīvākai brīvā laika plānošanai. 

 

7.5. Absolventu aptaujas un to analīze  

 

Pirmie studiju programmas absolventi diplomus saľems 2012.gada jūnijā, 

tad arī tiks veikta šīs programmas absolventu aptauja. 
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Bet iepriekš Valsts robeţsardzes koledţā īstenotās pirmā līmeľa 

profesionālās augstākās izglītības studiju programmas (4.kvalifikācijas līmenis, 

kvalifikācija „Valsts robeţsardzes jaunākais virsnieks‖) absolventu aptaujas 

liecina, ka absolventi ieinteresēti visos Valsts robeţsardzes koledţā notiekošajos 

procesos, jo atbildes uz jautājumiem bija objektīvas.  

2011.gada absolventu aptaujā piedalījās 36 pilna un nepilna laika 

studējošie. 

Pozitīvi studējošie vērtēja pasniedzēju darbu un profesionalitāti, rotas 

vadības atbalstu sadzīves problēmu risināšanā, psiholoģisko klimatu grupā, 

koledţas mācību telpas un mācību līdzekļus, taču būtu jāuzlabo tehniskais 

nodrošinājums bibliotēkā (nepieciešami jauni datori) un sadzīves apstākļi 

dienesta viesnīcā, kā arī jāpalielina kultūras un sporta pasākumu skaits. 

Ar aptaujas rezultātiem tika iepazīstināta Valsts robeţsardzes koledţas 

vadība un katedru vadītāji. 

 

7.6. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 

 

Valsts robeţsardzes koledţā darbojas Studējošo pašpārvalde, kura savā 

darbībā aizstāv un pārstāv studējošo intereses, studējošo vārdā iesniedz 

lūgumus un priekšlikumus studiju procesa pilnveidošanai un sadzīves/dienesta 

jautājumu risināšanai gan Valsts robeţsardzes koledţas amatpersonām, gan 

Valsts robeţsardzes amatpersonām. Saskaľā ar „Valsts robeţsardzes koledţas 

Studējošo pašpārvaldes nolikumu‖, studējošo pašpārvaldi ievēl studējošo 

kopsapulce. Kopsapulce notiek reizi semestrī. Studējošo pašpārvalde darbojas 

kopš 2004.gada 29.janvāra. Patreiz pašpārvaldē darbojas 6 studējošie no 1. un 

2.kursa. Galvenokārt studējošie darbojas sporta, kultūras un arējās sadarbības 

jomās. 

 Gan studējošo kopsapulcē, gan Studējošo pašpārvaldē izteiktie 

priekšlikumi/ierosinājumi tiek izskatīti Valsts robeţsardzes koledţas Padomē, 

kuras sastāvā ir ievēlēti 2 Studējošo pašpārvaldes pārstāvji. Tādejādi 

Pašpārvaldes pārstāvji aktīvi iesaistās studējošajiem svarīgu lēmumu 

apspriešanā un pieľemšanā. Piemēram, Padomes sēdē izskatot jautājumus par 

prakses programmu, studiju programmas pilnveidošanu. 

Studējošo līdzdalība arī izpauţas piedaloties aptaujās un izsakot savas 

domas par studiju procesu, studiju programmas īstenošanas kvalitāti, materiāli 

tehniskās bāzes nodrošinājumu, sadzīves apstākļiem. (Par aptauju rezultātiem 

skatīt 7.4. apakšpunktu). 

Studējošo pašpārvalde aktīvi sadarbojas ar citu augstskolu Studējošo 

pašpārvaldēm, piemēram, Rēzeknes Augstskolas Studējošo pašpārvaldes 

rīkotajā konkursā „Erudīts 2011‖, kā arī jau vairākus gadus aktīvi piedalās 

Rēzeknes Augstskolas rīkotajā konkursā „Kroka‖, Latvijas Koledţu asociācijas 

rīkotajā starpkoledţu boulinga turnīrā un Latvijas Republikas proklamēšanas 

gadadienai veltītajos svētku pasākumos un Rēzeknes pilsētas svētku 

pasākumos.  
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2011.gada aprīlī studējošie aktīvi piedalījās Rēzeknes pilsētas teritoriju 

sakopšanas pasākumā „Lielā Talka-2011‖, kura mērķis ir veicināt valstī 

brīvprātīgu līdzdalību vides sakopšanā.  

 

 8. Studiju programmā nodarbinātā akadēmiskā personāla novērtējums 

 

8.1 Akadēmiskā personāla skaits 

 

Studiju programmas īstenošanu 2010./2011.studiju gadā nodrošināja 30 

docētāji, no tiem 24 (80%) akadēmiskajos amatos ievēlētie docētāji (pamata 

darbā) un 6 (20%) vieslektori no Rēzeknes Augstskolas.  

 Uz 2011.gada novembri studiju programmu realizēja 27 docētāji: 21 

akadēmiskajos amatos ievēlēts docētājs (78%) (Valsts robeţsardzes koledţas 

13.10.2011. izziľa Nr.23/8-14/1389 „Par Valsts robeţsardzes koledţas 

akadēmisko personālu‖) un 6 vieslektori (22%) (skat. 8.tabulu): 
 

8.tabula 

Programmā nodarbinātais akadēmiskais personāls 

 
Akadēmiskais 

personāls 

Kopā (skaits) Ar doktora 

grādu 

Ar maģistra 

grādu 

5.līmeľa 

profesionālā 

kvalifikācija 

Pamatdarbā 21 - 19 (90%) 2 (10%) 

Amatu savienošanas 

kārtībā 6  6 (100 %) - 

 

Uz doto brīdi no 21 pamatdarbā strādājošajiem docētājiem 19 (90%) ir 

maģistra grāds un 2 (10%) – 5.līmeľa profesionālā kvalifikācija. 

2011.gadā turpināja studijas doktorantūrā: Valsts robeţsardzes koledţas 

docenti A.Gaveika un A.Cauľa. Studijas maģistra studiju programmā 2011.gadā 

uzsāka Valsts robeţsardzes koledţas lektors A.Garkalns un turpināja asistents 

R.Vikainis. 

2011./2012.studiju gadā studiju programmas īstenošanai plānots piesaistīt 

4 vieslektorus. Akadēmiskā personāla saraksts 7.pielikumā. 
 

8.2.Akadēmiskā personāla kvalifikācijas atbilstība 

 

Akadēmiskā personāla (t.sk. vieslektoru) kvalifikācija atbilst Valsts 

robeţsardzes koledţas akadēmiskā personāla vēlēšanu nolikumā noteiktajām 

prasībām, Valsts robeţsardzes koledţas katedru funkcijām un uzdevumiem. 
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Docētāju kvalifikācijas atbilstība norādīta Valsts robeţsardzes koledţas 

akadēmiskā personāla (vieslektoru) zinātniskajās biogrāfijās (skat. 8.pielikumu).  

Docētāji aktīvi iesaistās pētnieciskajā darbā (izstrādāti maģistra darbi, 

uzsāktas/turpinātas studijas doktorantūrā un maģistrantūrā; piedalīšanās 

starptautiskās un vietējās konferencēs), izstrādā daţādus mācību metodiskos 

materiālus, lekciju konspektus, praktiskos uzdevumus u.c. mācību līdzekļus. 

Akadēmiskā personāla pētniecības virzieni saistīti ar specializāciju noteiktā 

jomā. Docētāju zinātnisko pētījumu virzieni un nozīmīgākās publikācijas 

norādīti docētāju zinātniskajās biogrāfijās (8.pielikums). 

2010./2011.studiju gadā akadēmiskais personāls veica 56 pētījumus 

(9.pielikums) un izstrādāja 20 metodiskos materiālus/līdzekļus (10.pielikums). 

Savu profesionālo meistarību docētāji regulāri pilnveido pieredzes 

apmaiľas pasākumos, kas tiek organizēti starptautiskās sadarbības ietvaros ar 

ilggadējiem sadarbības partneriem - Igaunijas Republikas Drošības zinātľu 

Akadēmijas Policijas un Robeţsardzes koledţu, Lietuvas Republikas 

M.Romerisa universitātes Sabiedriskās drošības fakultāti (Kauľa), Lietuvas 

Republikas Valsts robeţsardzes Robeţsargu skolu (Medininkai) un Polijas 

Republikas Kentšinas Robeţsardzes mācību centru. Saskaľā ar ikgadējiem 

starptautiskās sadarbības pasākumu plāniem ar augstāk minētājām mācību 

iestādēm docētājiem tiek organizēti nodarbību vadīšanas pasākumi, semināri, 

konferences u.c. pieredzes apmaiľas pasākumi.  

Kopš 2008.gada Valsts robeţsardzes koledţas docētāji un studējošie piedalās 

Somijas Republikas Robeţas un krasta apsardzes akadēmijas organizētajā ikgadējā 

starptautiskajā mācību modulī „Sadarbība robeţu pārvaldībā un civilo krīţu 

vadība‖ Imatrā, Somijā. Mācību galvenais mērķis ir iepazīstināt dalībniekus ar 

Eiropas Savienības robeţu vadības stratēģiju un tās praktiskajiem instrumentiem. 

Liels uzsvars tiks likts uz praktiskajām iemaľām, kas ir nepieciešams 

starptautiskajās operācijās. Mācību ietvaros dalībnieki dalās pieredzē par robeţu 

drošības izglītības jautājumiem. 

Attīstoties sadarbībai ar Baltkrievijas Republikas Kara akadēmijas 

Robeţapsardzības fakultāti, Moldovas Republikas Robeţapsardzības spēku 

koledţu un Krievijas Federācijas Federālās drošības dienesta Robeţsardzes 

militāro akadēmiju un institūtu, notiek savstarpēja pieredzes apmaiľa izglītības 

iestāţu pārstāvjiem piedaloties iepazīšanās vizītēs un konferencēs.  

 Lielu atbalstu pedagogu profesionālā līmeľa paaugstināšanā sniedz Eiropas 

Aģentūra operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu 

ārējām robeţām (turpmāk – FRONTEX Aģentūra). FRONTEX Aģentūra 

izveidota ar mērķi veikt Eiropas Savienības dalībvalstu ārējo robeţu integrētu 

pārvaldību. Viens no FRONTEX Aģentūras uzdevumiem ir palīdzēt 

dalībvalstīm apmācīt valsts robeţsargus, tostarp izveidot vienotus apmācības 

standartus, kā arī sekot tās zinātniskās pētniecības attīstībai, kas attiecas uz ārējo 

robeţu kontroli un uzraudzību. FRONTEX Aģentūra sniedz efektīvu atbalstu 

organizējot un finansējot kopējās operācijas uz Eiropas Savienības ārējām 



 28 

robeţām, ekspertu apmācības, attīstības un izpētes projektus un citas aktivitātes. 

Valsts robeţsardzes koledţas docētāji aktīvi piedalās FRONTEX Aģentūras 

aktivitātēs - konferencēs, sanāksmēs, semināros un apmācību projektos, kā arī 

kopējās operācijās uz Eiropas Savienības ārējām robeţām daţādās Eiropas 

Savienības dalībvalstīs.  

 Viens no nozīmīgākajiem FRONTEX Aģentūras īstenotajiem projektiem 

robeţsargu izglītības jomā ir „Common Mid Level Curriculum (CMC)‖ (vidējā 

līmeľa robeţsargu kopējā apmācības programma), kas paredz Eiropas Savienības 

dalībvalstīm kopīgi harmonizēt vidējā līmeľa robeţsardzes virsnieku izglītību, 

izstrādājot vienotus šī līmeľa robeţsargu izglītības standartus. Minētajā projektā 

Valsts robeţsardzes koledţas pārstāvji darbojas kopš 2008.gada. CMC saturs jau 

daļēji ir integrēts Valsts robeţsardzes koledţas studiju programmā, tādējādi 

nodrošinot Eiropas Savienības robeţapsardzības un imigrācijas kontroles jomas 

aktualitāšu ievērošanu. Nākotnē tas nodrošinās studējošo apmaiľu starp līdzīgām 

robeţsargu izglītības programmām. Kopš 2011.gada Valsts robeţsardzes koledţas 

un Rēzeknes Augstskolas pārstāvji ir iesaistīti FRONTEX Aģentūras projektā 

„Kopējā vidējā un augstākā līmeľa izglītības programmu izstrāde (Common 

Curricula for Mid-level and High-Level Education jeb CCMH)‖, kura mērķis ir  

izstrādāt vienotā grāda studiju programmu bakalaura/maģistra līmenim 

robeţapsardzības jomā. 

2011.gada deviľos mēnešos Valsts robeţsardzes koledţas pedagoģiskais 

personāls kopumā piedalījās 16 konferencēs (2010.gadā – 12) un vairāk nekā 37 

profesionālās kvalifikācijas pilnveides pasākumos, no tiem 10 – ārvalstu sadarbības 

partneru organizētajos pasākumos (2010.gadā – 34, no tiem – 18 ārvalstu).   

 

8.3. Akadēmiskā personāla atlases, atjaunošanas, apmācības un attīstības 

politika nākamajiem sešiem gadiem 

 

Valsts robeţsardzes koledţā akadēmiskā personāla atlases, atjaunošanas, 

kvalifikācijas pilnveidošanas un attīstības politika nākamajos sešos gados tiks 

īstenota veicot šādus pasākumus: 

 Akadēmiskā personāla vēlēšanu konkursa rīkošana profesionāla un 

atbilstoša personāla atlasei. 

 Akadēmiskā personāla vēlēšanas, pamatojoties uz atbilstošiem 

normatīvajiem aktiem (skat. 11.pielikumu). 

 Akadēmiskā personāla kvalifikācijas paaugstināšanas veicināšana un 

atbalstīšana (kursi, semināri, maģistrantūra, doktorantūra un tml.). 

 Augsti kvalificētu Robeţsardzes speciālistu - profesionāļu piesaistīšana 

no Valsts robeţsardzes teritoriālajām pārvaldēm. (Koledţa, sadarbībā ar 

Valsts robeţsardzes Galveno pārvaldi izvērtē Robeţsardzes profesionāļu 

piesaistīšanas nepieciešamību studiju programmas realizēšanai.) 

 Nepieciešamo vieslektoru atlase un piesaistīšana. (Koledţas katedras 

kopā ar vadību izvērtē vieslektoru nepieciešamību mācību kursu 
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realizēšanai un sadarbībā ar Latvijas augstskolām – piesaista 

profesionālus un pieredzējušus speciālistus.) 

 Pētījumu veikšana par akadēmiskā personāla darba kvalitāti, veicot 

nodarbību hospitācijas, studējošo aptaujas, mācību metodisko līdzekļu 

skates. (Minētie pasākumi ir iekļauti koledţas gada darba plānā, Iekšējās 

kvalitātes sistēmas nodrošināšanas pasākumu plānā, koledţas ik mēneša 

darba plānā.) 

 Akadēmiskā personāla iesaistīšana un līdzdalība starptautiskos 

pasākumos (pieredzes apmaiľa, dalība projektos, konferences, 

komandējumi utt.). 

 Sadarbības līgumu slēgšana un īstenošana ar līdzīga profila izglītības 

iestādēm Latvijā un ārvalstīs. (Koledţas vadība izvērtē starptautiskās 

sadarbības nepieciešamību un, iespēju robeţās, dibina kontaktus ar 

līdzīga profila izglītības iestādēm ārvalstīs un Latvijā.) 

 

 

9. Finansēšanas avoti un infrastruktūras nodrošinājums 
 

 Valsts robeţsardzes koledţas finansējums sastāv no valsts budţeta 

dotācijām no vispārējiem ieľēmumiem, pašu ieľēmumiem no maksas 

pakalpojumiem un ziedojumiem. Valsts budţeta dotācija pilnībā sedz izglītības 

procesa izmaksas. Valsts budţeta dotācijas apjoms tiek piešķirts un sadalīts 

pamatojoties uz Latvijas Republikas likumdošanā noteiktiem normatīviem. Tas 

tiek fiksēts ikgadējā Valsts robeţsardzes koledţas finansēšanas plānā. 

Pašu ieľēmumi tiek plānoti un iekļauti kopīgā gada finansēšanas plānā. Šie 

līdzekļi tiek novirzīti koledţas attīstībai.  

Ziedojumi ir ar konkrētu mērķi un tiek izlietoti pēc nozīmes. 

 Gadā, pilna laika studijām, plānots uzľemt 20 studējošos, tikpat – nepilna 

laika studijām. Viena pilna laika studējošā izmaksas gadā - 937,09 Ls, nepilna 

laika studējošā izmaksas – 702,82 Ls. 

Valsts robeţsardzes koledţas rīcībā ir 8,945 ha zemes Rēzeknē, Zavoloko 

ielā 8, kur izvietotas mācību administratīvās telpas, dienesta viesnīca, 

saimnieciska rakstura ēkas, sporta mācību centrs, sporta laukums, mācību 

robeţkontroles punkts un Kinoloģijas dienesta Kinoloģijas centrs.  

Koledţas nekustamie īpašumi: 

1. Mācību administratīvais korpuss. 

2. Sporta komplekss ar peldbaseinu, šautuvi, sporta zāli, cīľu zāli, trenaţieru zāli. 

3. Stadions ar futbola laukumu un vieglatlētikas sektoriem. 

4. Mācību robeţkontroles punkts. 

5. Dienesta viesnīca.  

6. Lauku mācību centrs „Janapole‖. 

7. Kinoloģijas centrs ar suľu sprostiem. 

8. Darbnīca (autoremonta vajadzībām). 

9. Garāţas. 

10. Katlu māja. 
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11. Tehniskās kontroles punkts ar garāţām. 

Valsts robeţsardzes koledţas administratīvajā mācību korpusā nodarbībām 

tiek izmantotas 19 auditorijas (skat. 9.tabulu), un praktiski visas ir aprīkotas ar 

standartaprīkojumu: ekrānu, tāfeli, kodoskopu, TV un videomagnetofonu, 

galdiem, krēsliem, pedagogu darba vietām, 3 auditorijas ir aprīkotas ar 

stacionārajiem videoprojektoriem. Ir labiekārtota Vadības klase, kura ir aprīkota 

ar modernām valsts robeţas kontroles tehnoloģijām un tiek izmantota 

simulācijas nodarbībām. 

 
9.tabula 

Studijās izmantojamo auditoriju uzskaitījums Valsts robeţsardzes koledţā 
 
 

Nr. p./k. Auditorijas Vietu skaits 

1.  101.* 24 

2.  104. 48 

3.  106. 64 

4.  108. 18 

5.  110. 144 

6.  120.* 12 

7.  202. 30 

8.  204. 40 

9.  401. 26 

10.  403. 30 

11.  405. 35 

12.  206. (svešvalodas) 16 

13.  208. (svešvalodas) 20 

14.  210. (svešvalodas) 17 

15.  301. (dokumentu izpēte) 24 

16.  303. (informātika) 16 

17.  307. (informātika) 19 

18.  310., 312.,314. (vadības klase) 7-5-29 

19.  316. (šaušanas trenaţieris) 4 

Auditoriju skaits kopā 19 

Vietu skaits kopā 628 

*konferenču, darba grupu, semināru un videokonferenču organizēšanai un norisei 

 

Studējošo rīcībā ir 2 datorklases (36 datori), 2 valodu klases (11 datori) un 

datorlasītava bibliotēkā (9 datori), kā arī patstāvīgā darba klase dienesta viesnīcā 

(15 datori ar Interneta pieslēgumu). Kopš 2008.gada Valsts robeţsardzes 

koledţas studējošajiem, izglītojamajiem, daţādu kvalifikācijas paaugstināšanas 

kursu klausītājiem gan dienesta viesnīcā, gan mācību administratīvajā korpusā ir 

nodrošinātas bezvadu interneta (WiFi) piekļuves vietas. 

Valsts robeţsardzes koledţas mācību materiāli tehniskā bāze regulāri tiek 

papildināta ar studiju procesa realizācijai nepieciešamo valsts robeţas kontroles 

aparatūru, aprīkojumu un līdzekļiem.  

Mācību administratīvajā korpusā atrodas ēdnīca, kas paredzēta 150 cilvēku 

ēdināšanai vienā maiľā. Tā ir nodrošināta ar jaunu un modernu tehnoloģisko 

aprīkojumu. 
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Ir iekārtots Robeţsardzes muzejs ar daţādām ekspozīcijām. 
 

Lauku mācību centrs „Janapole” 

2010.gada jūnijā tika pabeigti Valsts robeţsardzes koledţas lauku mācību 

centra jeb apmācību poligona „Janapole‖ rekonstrukcijas I kārtas darbi. 

Rekonstrukcija tika īstenota Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas 

pamatprogrammas 2007.-2013.gadam Ārējo robeţu fonda 2007. un 2008.gada 

programmas aktivitātes „Valsts robeţsardzes koledţas kapacitātes un apmācību 

programmas kvalitātes paaugstināšana‖ ietvaros. Rekonstrukcijas rezultātā 

uzbūvētas divu stāvu ugunslīnijas un šautuves ēka. Būves kopējā platība – 454,1 

m
2 

ar 1 mācību auditoriju, kas aprīkota ar speciālo aprīkojumu un tiek izmantota 

nodarbībām, un ugunslīnijas telpu ar 12 šaušanas vietām. Izbūvēta 3.kategorijas 

300 m šautuve. Uzbūvēts mācību robeţas iecirknis 3,35 km garumā, 32m augsts 

novērošanas tornis, mākslīgās ūdenskrātuves, telšu - treileru pilsētiľa, 

slēpošanas un tehnikas vadīšanas trase un citas palīgbūves. Lauku mācību centra 

„Janapole‖ kopējā platība ir 55,93 ha, no kuriem 38,83 ha ir meţa platības. 

 

VRK Bibliotēkas nodaļas darbība 

Lielu atbalstu studiju procesa materiāli informatīvajā nodrošināšanā sniedz 

VRK Bibliotēkas nodaļa. VRK Bibliotēkas nodaļas darbības mērķis ir: 

- nodrošināt mācību procesu ar mācību saturam atbilstošu literatūru; 

- sekmēt VRK personāla intelektuālo un emocionālo pilnveidi; 

- nodrošināt VRK personāla apkalpošanu, jaunākās literatūras un metodisko 

atziľu popularizēšanu. 

Bibliotēkas nodaļā ir 2 datori darbiniekiem un 9 datori ar pilnu interneta 

pieslēgumu. Kadetiem pieejamas ir tikai bezmaksas datu bāzes, tādējādi, no 

studijām brīvajā laikā bibliotēkas datorlasītavu iespējams izmantot informācijas 

iegūšanai no lokālajiem informācijas avotiem un datu bāzēm, kā arī no interneta 

informācijas avotiem, atbilstoši izglītības programmām. 

Bibliotēkas fonds uz 2011. gada septembri sastāda 7282 vienības, tai skaitā 

6975 grāmatas, 5 audiovizuālie dokumenti, 302 elektroniskie dokumenti 

(kasetes, kompaktdiski, kartogrāfiskie dokumenti).  

2011. gadā bibliotēkas periodiku sastāda 11 nosaukumu ţurnāli (8 latviešu 

un 2 krievu valodā), 8 nosaukumu avīzes (7 latviešu valodā, 1 angļu, 1 krievu). 

Bibliotēkas nodaļā ir pieejama arī dienesta dokumentācija (lietas), kuras 

apkopotas 35 lietu mapēs un VRK absolventu kvalifikācijas (258) darbi un VRS 

personāla bakalaura/maģistra darbi, kuri izmantojami tikai uz vietas.  

 Bibliotēkas nodaļā reģistrēti 198 lietotāji, kuri bibliotēku kopumā 

apmeklējuši 6431 reizes un kuriem kopumā tika izsniegtas 5842 vienības.  

Tiek veikts darbs krājuma popularizēšanā ar jaunumu un tematisko izstāţu 

palīdzību. Pavisam tika organizētas 5 jaunieguvumu izstādes un 8 tematiskās 

izstādes.  

Š.g. 1.jūnijā Valsts robeţsardzes koledţas Bibliotēkas nodaļa tika 

akreditēta uz 5 (pieciem) gadiem un tai piešķirts vietējās nozīmes bibliotēkas 

statuss. 
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 Turpinās pāreja no Latvijas izglītības informatizācijas sistēmā (LIIS) 

apakšsistēmā „Bibliotēka‖ uz jaunu bibliotēkas automatizācijas programmu 

SKOLU ALISE, kuru plānots pabeigt 2012.gada beigās.  

  

 10. Ārējie sakari 

10.1. Sadarbība ar darba devējiem 

 

Ľemot vērā, ka Valsts robeţsardzes koledţa ir Valsts robeţsardzes 

pakļautībā esoša izglītības iestāde, tai pastāv visciešākā sadarbība ar darba 

devējiem - Valsts robeţsardzes struktūrvienībām. Valsts robeţsardzes pārstāvji 

aktīvi darbojas Valsts robeţsardzes koledţas Padomes sastāvā - izglītības un 

pētniecības jautājumu risināšanā, piedalās studējošo mācību prakšu organizēšanā 

un īstenošanā, novērtēšanā, kā arī kvalifikācijas eksāmena norisē. 

Darba devēji aktīvi iesaistās profesijas standartu aktualizēšanā. Atsevišķas 

praktiskās nodarbības tiek organizētas Valsts robeţsardzes pārvaldēs. 

Studiju programmas ietvaros Valsts robeţsardze nodrošina studējošos ar 

mācību prakses vietām Valsts robeţsardzes struktūrvienībās - Valsts 

robeţsardzes teritoriālo pārvalţu Robeţapsardzības nodaļās, Robeţkontroles 

punktos, Valsts robeţsardzes struktūrvienībās, kuras veic imigrācijas kontroli. 

Valsts robeţsardzes koledţas docētājiem tiek nodrošināta iespēja veikt 

praksi Valsts robeţsardzes struktūrvienībās ar mērķi paaugstināt profesionālo 

kompetenci, veicināt profesionālās izglītības kvalitāti un stiprināt tās saikni ar 

darba vidi. 

Papildus par sadarbību ar darba devējiem skatīt 6.2.apakšpunktu. 

 
 

10.2. Sadarbība ar Latvijas un ārvalstu augstskolām, kuras īsteno līdzīgas 

augstākās izglītības programmas 

 

Ľemot vērā to, ka šāda veida studiju programma šobrīd ir vienīgā Latvijas 

augstskolās, Valsts robeţsardzes koledţai nav sadarbības partneru (augstskolu) 

Latvijā, kuras īsteno līdzīgas akreditētas augstākās izglītības programmas.  

Sadarbība personāla profesionālās sagatavošanas un abpusēju kontaktu 

nostiprināšanas jomā Valsts robeţsardzes koledţai pastāv ar Rēzeknes 

Augstskolu, Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledţu, Valsts Policijas 

koledţu un Baltijas Starptautisko akadēmiju (Rēzeknes filiāli). 

No ārvalstu augstskolām, kuras īsteno līdzīgas augstākās izglītības 

programmas, ilggadēja un sekmīga sadarbība Valsts robeţsardzes koledţai 

pastāv ar Igaunijas Republikas Drošības zinātľu Akadēmijas Policijas un 

Robeţsardzes koledţu un Lietuvas Republikas M.Romerisa universitātes 

Sabiedriskās drošības fakultāti (Kauľa).  

Ilggadēja sadarbība Valsts robeţsardzes personāla profesionālās 

sagatavošanas jomā pastāv ar Lietuvas Republikas Valsts robeţsardzes 

Robeţsargu skolu (Medininkai) un Polijas Republikas Kentšinas Robeţsardzes 
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mācību centru, Somijas Republikas Robeţas un krasta apsardzes akadēmiju, kā 

arī uzsākta un tiek attīstīta - ar Baltkrievijas Republikas Kara akadēmijas 

Robeţapsardzības fakultāti, Moldovas Republikas Robeţapsardzības spēku 

koledţu un Krievijas Federācijas Federālās drošības dienesta Robeţsardzes 

militāro akadēmiju un institūtu.  

  Kopš 2003.gada aktīva sadarbība turpinās ar FRONTEX Aģentūru 

akadēmiskajam, vispārējam personālam un studējošajiem piedaloties Aģentūras 

organizētajās starptautiskās sanāksmēs, semināros, konferencēs, operācijās, 

darba grupās u.c. 

Ľemot vērā to, ka Latvijas augstskolās nav radniecīgu akreditēto studiju 

programmu, studiju programmas salīdzinājums ar Latvijas augstskolās 

īstenojamām studiju programmām netika veikts. 

Studiju programmas salīdzinājums ar citās valstīs īstenojamām studiju 

programmām 

 Ľemot vērā, ka salīdzinājumam izvēlētajās valstīs robeţsardzes virsnieku 

pirmā līmeľa profesionālā augstākā izglītība nepastāv, studiju programma tika 

salīdzināta ar līdzīgām, Valsts robeţsardzes koledţas ārvalstu sadarbības 

partneru izglītības iestādēs īstenojamām robeţsardzes virsnieku studiju 

programmām (skat. 10.tabulu).  

Robeţsardzes virsnieku izglītošanu Igaunijas Republikā veic Drošības 

zinātľu akadēmijas Policijas un Robeţsardzes koledţa. Uzľemšanas obligāti 

nosacījumi – vidējā izglītība, nedrīkst būt krimināla sodāmība, jābūt derīgam 

dienestam un garīgi veselam. Dotajā brīdī Policijas un robeţsardzes koledţa 

robeţsardzes virsnieku sagatavošanu veic divās studiju programmās: 

profesionālās augstākās izglītības programma „Robeţsardzes dienests‖ (240 

ECTS/160 KP, 4 gadi) un profesionālās augstākās izglītības programmā 

„Policijas dienests‖ (180 ECTS/120 KP, 3 gadi) ar robeţsardzes specializāciju. 

Mācību prakses, līdzīgi kā Valsts robeţsardzes koledţas studējošajiem, tiek 

īstenotas Robeţsardzes struktūrvienībās. Pēc koledţas absolvēšanas, virsniekiem 

ir iespēja turpināt studijas maģistrantūrā apgūstot iekšējās drošības maģistra 

studiju programmu. 

Lietuvas robeţsardzes virsnieku profesionālo sagatavošanu veic Lietuvas 

Republikas M.Romerisa Lietuvas Universitātes Sabiedriskās drošības fakultāte, 

realizējot studiju programmu „Tiesību un Valsts robeţsardzes programma‖ Tās 

kopējais apjoms ir 164 KP. Studijām tiek uzľemti jaunieši, kuri ieguvuši vidējo 

izglītību, un kuriem ir Iekšlietu ministrijas rekomendācija - nosūtījums. 

Noslēguma pārbaudījums ir kvalifikācijas eksāmens (bakalaura darbs netiek 

rakstīts), iegūstama kvalifikācija - bakalaura grāds tiesībās. Pēc bakalaura grāda 

iegūšanas absolventiem ir iespēja turpināt studijas maģistrantūrā vai dienēt 

Iekšlietu ministrijas iestādēs virsnieku amatos, vai veikt jurista praksi valsts 

iestādēs vai privātuzľēmumos.  
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10.tabula 

Citu valstu izglītības iestādēs un Valsts robeţsardzes koledţā īstenojamo 

studiju programmu mērķu salīdzinājums 

 
Igaunijas Republikas Drošības 

zinātľu akadēmijas 

Policijas un Robeţsardzes koledţas 

studiju programmas 

M.Romerisa Lietuvas 

Universitātes 

Sabiedriskās drošības 

fakultātes (Kauľa) 

studiju programma 
„Tiesību un Valsts 

robeţsardzes 
programma.‖ 

Valsts robeţsardzes koledţas 

studiju programma 

„Robeţapsardze‖ 

„Robeţsardzes 
dienests‖ 

„Policijas 
dienests‖ 

 sniegt iespēju 

kadetiem iegūt 

valstī atzītu 

profesionālo 

augstāko izglītību; 

 veidot un attīstīt 

kadetos zināšanas, 

prasmes un vērības, 

kas būs 

nepieciešamas 

turpmākām 

studijām maģistra 

līmenī; 

 sagatavot 

profesionālas, 

uzticamas un 

rīcībspējīgas 

Robeţsardzes 

amatpersonas. 

 

 kompetentu 

policijas 

speciālistu 

sagatavošana 

atbilstoši 

darba devēju 

prasībām; 

 studējošo 

sagatavošana 

turpmākām 

studijām 

maģistra 

līmeľa 

programmās. 

 

galvenais programmas 

mērķis, ir sagatavot 

kvalificētas 

amatpersonas, kas 

varētu 

 īstenot robeţapsardzi 

atbilstoši ES un 

Šengenas tiesību 

aktiem un 

noteikumiem,  

 izmantot atbilstošas 

un efektīvas metodes, 

kas balstās uz 

akadēmiskām un 

juridiskām zināšanām, 

 izmantot un piemērot 

profesionālo un 

akadēmisko pieredzi, 

kas vēsturiski uzkrāta 

ar mērķi nodrošināt 

struktūrvienību vadību, 

robeţapsardzes vadību, 

uzturēšanu un kontroli, 

nodrošināt pierobeţas 

darbinieku darbības. 

 sagatavot studējošos 

darbībai robeţsarga 

profesijā, Valsts 

robeţsardzes jaunākā 

virsnieka kvalifikācijā, 

veicinot viľa pilnveidošanos 

par garīgi un fiziski attīstītu, 

brīvu, lemtspējīgu, atbildīgu 

un radošu personību; 

 veicināt profesionālo 

zināšanu un prasmju apguvi, 

kas nodrošina ceturtā 

profesionālās kvalifikācijas 

līmeľa ieguvi un robeţsarga 

kvalitatīvu darbību 

robeţkontroles un 

robeţuzraudzības 

organizēšanā un vadīšanā uz 

valsts robeţas; 

 radīt motivāciju 

tālākizglītībai un sniegt 

iespēju sagatavoties, lai 

iegūtu otrā līmeľa 

profesionālo augstāko 

izglītību un piektā līmeľa 

profesionālo kvalifikāciju. 

 
 Studiju programmu mērķi ir līdzīgi, jo paredz profesionālu robeţsardzes virsnieku 

sagatavošanu robeţkontroles organizēšanai un vadīšanai, kā arī studējošo sagatavošanu 

turpmākām studijām augstākā līmeľa izglītības pakāpē.  
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11.tabula 

Citu valstu izglītības iestādēs un Valsts robeţsardzes koledţā īstenojamo 

studiju programmu strukturālais salīdzinājums 
 

Virzieni 

Igaunijas Republikas 

Drošības zinātľu 

akadēmijas 

Policijas un Robeţsardzes 

koledţa 

M.Romerisa 

Lietuvas 

Universitātes 

Sabiedriskās 

drošības 

fakultāte 

(Kauľa) 

Valsts 

robeţsardzes 

koledţa 

 

Studiju ilgums 4 gadi 3 gadi 4 gadi 

2 gadi klātiene, 

2,5 gadi-

neklātiene 

Studiju saturs un apjoms:     

- nozares profesijas mācību 
kursi 

96 ECTS  

115 ECTS, t.sk. 

51 ECTS 
robeţsarga 

profesijas kursi  

177 ECTS 

(118 KP) 

54 ECTS 

(36 KP) 

- vispārizglītojošie mācību 
kursi 

67 ECTS 30 ECTS 
45 ECTS 

 (30 KP) 

30 ECTS  

(20 KP) 

t.sk. izvēles studiju kursi: 8  6  - 

- vispārīgie 3  3 8 - 

- profesijas 5 3  - 

Prakse  72 ECTS  30 ECTS 
18 ECTS  

(12 KP) 

24 ECTS 

(16 KP) 

Kvalifikācijas darbs/Kursa 

darbs 
5 ECTS 5 ECTS 

6 ECTS  

(4 KP) 

12 ECTS  

(8 KP) 

Programmas kopējais 

kredītpunktu skaits 

240 ECTS  

(160 KP) 

180 ECTS 

(120 KP) 

246 ECTS  

(164 KP) 

120 ECTS* 

(80 KP) 

Iegūstamā kvalifikācija Robeţsardzes virsnieks 
Bakalaura 

grāds tiesībās  

Valsts 

robeţsardzes 

jaunākais 

virsnieks 

Iegūstamā izglītība 
Profesionālā augstākā 

5A (ISCED) 
5A (ISCED) 

Pirmā līmeľa 

profesionālā 

augstākā 

5B (ISCED) 

 * 1 KP = 1,5 ECTS 

 

Rezumējums:  

1. Salīdzinājuma valstīs robeţsardzes virsnieku izglītošana notiek samērā 

atšķirīgi, atkarībā no izglītības sistēmas un izglītošanas iespējām valstī. 

2. Valsts robeţsardzes koledţas īstenojamās studiju programmas ilgums ir īsāks 

nekā salīdzinājuma studiju programmām, bet jāatzīmē, ka Valsts 

robeţsardzes koledţā tiek uzľemti reflektanti, kuriem ir iepriekš iegūts 
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3.profesionālās kvalifikācijas līmenis (kvalifikācija – Valsts robeţsardzes 

inspektors vai Robeţas inspektors) un/vai ir atbilstoša dienesta pieredze, 

ľemot to vērā Valsts robeţsardzes koledţas absolventiem ir ļoti labs 

profesionālās sagatavotības līmenis.  

3. Pakļautības ziľā izglītības iestādes, kuras realizē Igaunijas un Lietuvas 

robeţsardzes virsnieku studiju programmas, atrodas attiecīgo valstu Iekšlietu 

ministriju/Robeţsardzes pārziľā, tādējādi tas ļauj centralizēti nodrošināt šīs 

izglītības iestādes : 

 ar aktuālākajiem un jaunākajiem Valsts robeţsardzes darbību 

reglamentējošiem dokumentiem; 

 ar moderniem un uz valsts robeţas izmantojamiem tehniskajiem līdzekļiem 

un inţeniertehnisko aprīkojumu. 

4. Augstākminēto valstu robeţsardzes virsnieku izglītošanā tiek iesaistīti 

pieredzējuši praktiķi no Robeţsardzes struktūrvienībām. 

5. Valsts robeţsardzes koledţas akadēmiskajam personālam ir iespēja 

piedalīties visos dienesta un mācību pasākumos, kuri notiek Valsts 

robeţsardzes Galvenajā pārvaldē un teritoriālajās pārvaldēs. Tas veicina 

Valsts robeţsardzes koledţas sadarbību ar Valsts robeţsardzes teritoriālajām 

pārvaldēm (darba devējiem) un ļauj nekavējoties izmantot iegūto informāciju 

mācību procesā. 

6. Tā kā vienā mācību iestādē tiek izglītoti Valsts robeţsardzes inspektori, 

kinologi un topošie virsnieki, pastāv unikāla iespēja praktisko nodarbību 

laikā apgūt sadarbības un vadības pamatus (virsnieki  kadeti (inspektori) 

kinologi). 

7. Valsts robeţsardzes koledţas pirmā līmeľa profesionālās augstākās izglītības 

programma ‖Robeţapsardze‖ ir mūsdienīga, atbilstoša Valsts robeţsardzes 

funkcijām, uzdevumiem, darbībai un Valsts robeţsardzes jaunāko virsnieku 

darba videi, kā arī veidota uz profesijas standarta „Valsts robeţsardzes 

jaunākais virsnieks‖ bāzes un sadarbībā ar darba devējiem – Valsts 

robeţsardzes struktūrvienību virsniekiem.  

 

 11.Dokumenti, kas apliecina, ka gadījumā, ja studiju programma tiek 

likvidēta, pieteicējs nodrošinās studiju programmas studējošajiem 

iespēju turpināt izglītības ieguvi citā augstākās izglītības programmā 

vai citā augstskolā, vai koledţā 

 

2010.gada 20.aprīlī noslēgtais sadarbības līgums starp Valsts robeţsardzes 

koledţu un Rēzeknes Augstskolu paredz, ka Rēzeknes Augstskola apľemas 

pārľemt pirmā līmeľa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu 

„Robeţapsardze‖, ievērojot Augstskolu likuma 55.panta astotās daļas un LR 

Ministru kabineta 2006.gada 3.oktobra noteikumu Nr. 821 „Augstskolu, koledţu 

un augstākās izglītības programmu akreditācijas kārtība‖ 2.pielikuma 11.punkta 

prasības, un uzľemt Valsts robeţsardzes koledţas studējošos studiju 
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turpināšanai Programmā „Robeţapsardze‖ gadījumā, ja Valsts robeţsardzes 

koledţa pārtrauc minētās programmas īstenošanu (līgums skat. 12.pielikumā). 

 

 12. Studiju programmas attīstības plāns 

 

Izvērtējot studiju programmu pēc SVID (Strength, Weaknes, Opportunities, 

Threats), jāsecina, ka studiju programmas stiprās puses kopumā ir:   

Stiprās puses: 

1. Valsts robeţsardzes koledţas atrašanās Valsts robeţsardzes pakļautībā, līdz 

ar to ir stabila finansēšana un materiāli tehniskais nodrošinājums Valsts 

robeţsardzes ietvaros. 

2. Cieša sadarbība ar Valsts robeţsardzi (darba devēju) profesijas standartu, 

izglītības programmu izstrādē un pilnveidošanā, studējošo prakšu un docētāju 

praktiskās staţēšanās nodrošināšanā, kvalifikācijas darbu tēmu definēšanā, 

nodrošināšanā ar Valsts robeţsardzē pielietojamiem tehniskajiem līdzekļiem 

un dokumentāciju. 

3. Studiju programmas mērķis ir skaidrs un atbilstošs Valsts robeţsardzes 

vajadzībām. 

4. Izglītības satura kvalitāte, pēctecība un savstarpējā saskaľotība daţādos 

izglītības līmeľos, ľemot vērā Valsts robeţsardzes akadēmiskā personāla 

dalību daţādas pakāpes izglītības programmu izstrādē un īstenošanā (3., 4., 

5.kvalifikācijas līmenis).  

5. Moderna materiāli tehniskā bāze. 

6. Programmas īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla kvalifikācijas un 

profesionālās meistarības nepārtraukta pilnveidošana ārvalstīs, Latvijā  un 

Valsts robeţsardzes struktūrvienībās. 

7. Nepārtraukta pasākumu īstenošana studiju programmas iekšējās kvalitātes 

nodrošināšanai. 

8. Nodrošināta iespēja Valsts robeţsardzes koledţas absolventiem pēctecīgi 

turpināt studijas otrā līmeľa profesionālās augstākās izglītības bakalaura 

studiju programmā „Robeţapsardze‖ Rēzeknes Augstskolā. 

9. Cieša sadarbība ar ārvalstu radniecīgām izglītības iestādēm. 

10. Sadarbība ar FRONTEX Aģentūru un iespējas piedalīties tās finansētajos 

pasākumos. 

11. Izdevīgs ģeogrāfiskais izvietojums (tuvu Austrumu robeţai). 
 

Vājās puses: 

1. Nestabila ekonomiskā situācija valstī un tā ietekme uz Iekšlietu ministrijas 

budţetu kopumā.  

2. Nepietiekošas akadēmiskā un vispārējā personāla svešvalodu zināšanas. 

3. Nepietiekami izmantotas tālmācības studiju iespējas. 

4. Nepietiekošas iespējas (t.sk. materiāli) motivēt un ieinteresēt akadēmisko 

personālu iesaistīties projektos, pētnieciskajā darbībā, izstrādāt mācību 

metodiskos materiālus. 
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5. Nepietiekoši aktīva iesaistīšanās ārvalstu finansētos projektos. 

6. Nepietiekoša studējošo dalība sadarbības projektos Latvijā un ārvalstīs. 
 

Iespējas: 

1. Speciālistu sagatavošana pēc Valsts robeţsardzes pasūtījuma. 

2. Aktīvāka iesaistīšanās ārvalstu finansētajos projektos. 

3. Akadēmiskā un vispārējā personāla kvalifikācijas līmeľa paaugstināšana. 

4. Sadarbība ar Valsts robeţsardzi. 

5. Sadarbība ar citām augstākās izglītības iestādēm Latvijā. 

6. Sadarbības attīstība ar ārvalstu sadarbības partneriem. 

7. Radniecīgu mācību iestāţu, t.sk. ārvalstu, praktiskā un metodiskā darba 

pieredzes apgūšana.      
 

Draudi: 

1. Nekonsekventa likumdošanas attīstība. 

2. Nepietiekami izmantotas iespējas finansējuma piesaistei no ES finansētajiem 

projektiem. 

3. Nepietiekošas akadēmiskā personāla svešvalodu zināšanas. 

4. Konkurence starptautiskās izglītības iestādēs un Latvijas augstākās izglītības 

iestādēs. 
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Studiju programmas attīstības galvenie virzieni: 
12.tabula  

Studiju programmas attīstības galvenie virzieni 

 
Virziens Pasākums Par pasākuma īstenošanu 

atbildīgās struktūrvienības 

Studiju 

programmas 

satura attīstība 

1. Darba vides, ES likumdošanas un 

normatīvo aktu Robeţsardzes jomā izpēte. 

2. Profesijas standarta aktualizācija pēc 

nepieciešamības. 

3. Mācību kursu satura aktualizācija. 

Valsts robeţsardzes pārstāvji, 

Valsts robeţsardzes koledţas 

akadēmiskais personāls, Valsts 

robeţsardzes koledţas Izglītības 

koordinācijas nodaļa, Valsts 

robeţsardzes koledţas Padome 

 

Akadēmiskā 

personāla 

attīstība 

1. Akadēmiskā personāla kvalifikācijas 

paaugstināšanas veicināšana un 

atbalstīšana (kursi, semināri, 

maģistrantūra, doktorantūra un tml.). 

2. Pētījumu veikšana par akadēmiskā 

personāla darba kvalitāti, veicot nodarbību 

hospitācijas, studējošo aptaujas, mācību 

metodisko līdzekļu skates. 

3. Akadēmiskā personāla iesaistīšana un 

līdzdalība starptautiskos pasākumos 

(pieredzes apmaiľa, dalība projektos, 

konferences, komandējumi utt.). 

Valsts robeţsardzes koledţas 

vadība un katedru docenti 

Valsts robeţsardzes direktora 

vietnieks, Valsts robeţsardzes 

koledţas Izglītības koordinācijas 

nodaļa 

 

Mācību materiāli 

tehniskās bāzes 

attīstība 

1. Mācību poligona ―Janapole‖ 

rekonstrukcijas turpināšana. 

2. Papildus dienesta viesnīcas celtniecība.  

3. Mācību auditoriju aprīkošana ar 

nepieciešamiem uzskates līdzekļiem, 

datortehniku, robeţapsardzības 

aprīkojumu. 

4. Valsts robeţsardzes koledţas Bibliotēkas 

nodaļas nodrošinājums un darbības 

attīstība. 

5. Kvalitatīvu metodisko materiālu izstrādes 

veicināšana. 

Valsts robeţsardzes koledţas 

Nodrošinājuma dienests, 

 

Valsts robeţsardzes koledţas 

katedru docenti, 

Bibliotēkas nodaļas personāls 

Pētnieciskās 

darbības attīstība 

1. Akadēmiskā personāla pētnieciskā darba 

veicināšana. 

2. Studējošo kvalifikācijas darbu izstrāde. 

3. Pētniecisko konferenču rīkošana un 

piedalīšanās tajās. 

4. Iesaistīšanās ārvalstu finansētos projektos,  

starptautisko projektu izstrāde 

(ERASMUS,  Leonardo da Vinci u.c.). 

Valsts robeţsardzes koledţas 

vadība, VRK Izglītības 

koordinācijas nodaļa, 

akadēmiskais personāls 
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12.tabulas turpinājums 

Virziens Pasākums Par pasākuma īstenošanu 

atbildīgās struktūrvienības 

Sadarbības 

attīstība ar 

izglītības 

iestādēm un 

institūcijām 

Latvijā un 

ārzemēs 

1. Esošo sadarbības līgumu un plānu 

realizācija. 

2. Jaunu kontaktu nodibināšana un līgumu 

noslēgšana. 

3. Pedagoģiskā personāla sadarbības 

pasākumu realizācija ar partneriem Latvijā 

un ārzemēs. 

4. Studējošo (kadetu) sadarbības pasākumu 

realizācija ar partneriem Latvijā un 

ārzemēs. 

5. Aktīva darbība FRONTEX Aģentūras 

organizētajos pasākumos, kas saistīti ar 

Eiropas Savienības vidējā un augstākā 

līmeľa robeţsargu izglītības programmu 

izstrādi. 

Valsts robeţsardzes koledţas 

vadība un Izglītības 

koordinācijas nodaļa, 

Valsts robeţsardzes koledţas 

vadība un akadēmiskais 

personāls, 

Valsts robeţsardzes koledţas 

vadība un Studējošo pašpārvalde 

 

Valsts robeţsardzes koledţas pilnvarotā persona     A.Āboliľš 
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 PIELIKUMI 

 

 

1.pielikums Studiju programmas pilna laika studiju plāns – uz 2 lapām. 

2.pielikums Studiju programmas nepilna laika studiju plāns – uz 2 lapām. 

3.pielikums Studiju kursu apraksti uz 287 lapām. 

4.pielikums Valsts robeţsardzes koledţas pavēles kopija „Par Valsts 

robeţsardzes koledţas veicamajiem pasākumiem kvalitātes sistēmas 

nodrošināšanai‖ – uz 7 lapām. 

5.pielikums Valsts robeţsardzes izziľa par prakses vietu nodrošināšanu – uz 1  

       lapas. 

6.pielikums Valsts robeţsardzes apliecinājums par Valsts robeţsardzes koledţas 

absolventu nodarbinātību nākamajiem 6 gadiem – uz 1 lapas. 

7.pielikums  Akadēmiskā personāla saraksts – uz 4 lapām. 

8.pielikums Akadēmiskā personāla zinātniskās pētniecības vai mākslinieciskās 

jaunrades biogrāfijas - uz 82 lapām. 

9.pielikums Docētāju izstrādātie zinātniskie un praktiskie pētījumi 2010./ 

2011.studiju gadā – uz 5 lapām. 

10.pielikums Akadēmiskā personāla metodiskais darbs 2010./ 2011.studiju gadā 

– uz 1 lapas. 

11.pielikums Valsts robeţsardzes koledţas akadēmiskā personāla vēlēšanu 

nolikums – uz 4 lapām. 

12.pielikums Sadarbības līgums starp Valsts robeţsardzes koledţu un Rēzeknes  

         Augstskolu – uz 2 lapām. 

13.pielikums Pirmā līmeľa profesionālās augstākās izglītības diploma paraugs –  

         uz 12 lapām. 



1.pielikums 

Studiju programmas pilna laika studiju plāns 

 

Nr. 

p/k 
Mācību kursi 

Apjoms (KP)/ 

pārbaudījuma veids 
Apjoms 

kopā 

KP 

Akadēmiskais personāls 
I 

sem. 

II 

sem. 

III 

sem. 

IV 

sem. 

Vispārizglītojošie mācību kursi 20  

1.  Svešvaloda (angļu val., vācu val.)   2 1E 3 
M.Ţukova, M.Spridzāns, 

I.Madţule, D.Soboļeva 

2.  Ekonomikas pamati 2E    2 A.Cauľa 

3.  Loģistika   2E  2 A.Cauľa 

4.  Saskarsmes psiholoģija  2E   2 L.Turlaja 

5.  Personālvadība    2E 2 A.Cauľa 

6.  Didaktika 1Ie    1 M.Ţukova, D.Soboļeva 

7.  Politoloģija 1Ie    1 A.Labanovskis 

8.  Ģeogrāfija  1Ie   1  I.Matisovs 

9.  Ētika 1Ie    1 L.Turlaja 

10.  Publiskās runas pamati     1Ie 1 M.Zaļaiskalns 

11.  Pētnieciskā darba pamati  1Ie   1 A.Cauľa 

12.  Darba un sociālās tiesības  1Ie    1 A.Labanovskis 

13.  Konstitucionālās tiesības  1Ie   1 A.Labanovskis 

14.  Otrā svešvaloda (krievu val.)    1Ie 1 D.Soboļeva 

Nozares profesijas mācību kursi  36  

1.  Robeţpārbaudes   2Ie 1E 3 

A.Gaveika, J.Madţuls, 

R.Vikainis, I.Adijāne, 

J.Skorodihins, J.Gaigalniece- 

Zelenova; 

2.  Robeţuzraudzība 2Ie 1E   3 

A.Gaveika, Dz.Pavārnieks, 

J.Skorodihins, I.Adijāne, 

R.Vikainis, J.Gaigalniece- 

Zelenova 

3.  Imigrācijas kontrole 1Ie 2E   3 

A.Gaveika, J.Madţuls, 

R.Vikainis, I.Adijāne, 

J.Skorodihins, J.Gaigalniece- 

Zelenova; 

4.  Administratīvās tiesības 1Ie 2E   3 A.Labanovskis 

5.  Ieroču un šaušanas mācība 2Ie 1E   3 G.Dukšta, A.Garkalns 

6.  Militārā sagatavošana    1Ie 2E 3 V.Buls, G.Dukšta, A.Garkalns  

7.  Fiziskā sagatavošana 1 1Ie 1E  3 O.Anisimovs 

8.  
Robeţsardzes tiesības un dienesta 

organizācija  
2E    2 

A.Gaveika, Dz.Pavārnieks, 

J.Skorodihins, J.Madţuls, 

R.Vikainis, I.Adijāne, 

J.Gaigalniece-Zelenova, 

A.Cauľa 

9.  Kriminālistika    2E 2 M.Marcinkēvičs 

 



1.pielikuma turpinājums 

Studiju programmas pilna 

laika studiju plāns 
 

Nr. 

p/k 
Mācību kursi 

Apjoms (KP)/ 

pārbaudījuma veids 
Apjoms 

kopā 

KP 

Akadēmiskais personāls 
I 

sem. 

II 

sem. 

III 

sem. 

IV 

sem. 

10.  Krimināltiesības   2E  2 A.Labanovskis 

11.  Dokumentu tehniskā izpēte  2E   2 A.Indriksons, I.Pokule 

12.  
Tehniskie līdzekļi un 

inţeniertehniskais aprīkojums 
2E    2 

A.Gaveika, Dz.Pavārnieks, 

R.Vikainis, J.Madţuls 

13.  Informācijas tehnoloģijas   1Ie 1E 2 J.Pavlovičs 

14.  Militārā topogrāfija  1Ie   1 A.Garkalns, G.Dukšta, V.Buls 

15.  Kriminālprocess   1Ie  1 V.Jenzena 

16.  Civilā aizsardzība    1Ie 1 A.Garkalns, G.Dukšta 

Kopā       

Mācību prakse I  8   8   

Mācību prakse II     8 8   

Kvalifikācijas darbs    8 8   

PAVISAM KOPĀ 17 23 12 28 80  

 



2.pielikums 

Studiju programmas nepilna laika studiju plāns 

 

Nr. 

p/k 
Mācību kursi 

Apjoms (KP)/ 

pārbaudījuma veids Apjoms 

kopā 

KP 

Akadēmiskais personāls 
I 

sem. 

II 

sem. 

III 

sem. 

IV 

sem.  

V 

sem. 

Vispārizglītojošie mācību kursi     

1.  Svešvaloda (angļu val., vācu val.)   2 1E  3 
M.Ţukova, M.Spridzāns, 

I.Madţule, D.Soboļeva 

2.  Ekonomikas pamati 2E     2 A.Cauľa 

3.  Loģistika   2E   2 A.Cauľa 

4.  Saskarsmes psiholoģija  2E    2 L.Turlaja 

5.  Personālvadība    2E  2 A.Cauľa 

6.  Didaktika 1Ie     1 M.Ţukova, D.Soboļeva 

7.  Politoloģija 1Ie     1 A.Labanovskis 

8.  Ģeogrāfija  1Ie    1  I.Matisovs 

9.  Ētika 1Ie     1 L.Turlaja 

10.  Publiskās runas pamati     1Ie  1 M.Zaļaiskalns 

11.  Pētnieciskā darba pamati  1Ie    1 A.Cauľa 

12.  Darba un sociālās tiesības  1Ie     1 A.Labanovskis 

13.  Konstitucionālās tiesības  1Ie    1 A.Labanovskis 

14.  Otrā svešvaloda (krievu val.)    1Ie  1 D.Soboļeva 

Nozares profesijas mācību kursi   20  

1.  Robeţpārbaudes   2Ie 1E  3 

A.Gaveika, J.Madţuls, 

R.Vikainis, I.Adijāne, 

J.Skorodihins, J.Gaigalniece- 

Zelenova; 

2.  Robeţuzraudzība 2Ie 1E    3 

A.Gaveika, Dz.Pavārnieks, 

J.Skorodihins, I.Adijāne, 

R.Vikainis, J.Gaigalniece- 

Zelenova 

3.  Imigrācijas kontrole 1Ie 2E    3 

A.Gaveika, J.Madţuls, 

R.Vikainis, I.Adijāne, 

J.Skorodihins, J.Gaigalniece- 

Zelenova; 

4.  Administratīvās tiesības 1Ie 2E    3 A.Labanovskis 

5.  Ieroču un šaušanas mācība 2Ie 1E    3 G.Dukšta, A.Garkalns 

6.  Militārā sagatavošana    1Ie 2E  3 V.Buls, G.Dukšta, A.Garkalns  

7.  Fiziskā sagatavošana 1 1Ie 1E   3 O.Anisimovs 

8.  
Robeţsardzes tiesības un dienesta 

organizācija  
2E     2 

A.Gaveika, Dz.Pavārnieks, 

J.Skorodihins, J.Madţuls, 

R.Vikainis, I.Adijāne, A.Cauľa, 

J.Gaigalniece- Zelenova 

9.  Kriminālistika    2E  2 M.Marcinkēvičs 

10.  Krimināltiesības   2E   2 A.Labanovskis 



2.pielikuma turpinājums 

Studiju programmas 

nepilna laika studiju plāns 
 

 

Nr. 

p/k 
Mācību kursi 

Apjoms (KP)/ 

pārbaudījuma veids Apjoms 

kopā 

KP 

Akadēmiskais personāls 
I 

sem. 

II 

sem. 

III 

sem. 

IV 

sem.  

V 

sem. 

11.  Dokumentu tehniskā izpēte  2E    2 A.Indriksons, I.Pokule 

12.  
Tehniskie līdzekļi un 

inţeniertehniskais aprīkojums 
2E     2 

A.Gaveika, Dz.Pavārnieks, 

R.Vikainis, J.Madţuls 

13.  Informācijas tehnoloģijas   1Ie 1E  2 J.Pavlovičs 

14.  Militārā topogrāfija  1Ie    1 A.Garkalns, G.Dukšta, V.Buls 

15.  Kriminālprocess   1Ie   1 V.Jenzena 

16.  Civilā aizsardzība    1Ie  1 A.Garkalns, G.Dukšta,  

1.        36  

Kopā       

Mācību prakse I  8    8   

Mācību prakse II      8 8   

Kvalifikācijas darbs     8 8   

PAVISAM KOPĀ 17 23 12 12 16 80  

 

E- eksāmens 

Ie – Ieskaite 

 

 

 



3.pielikums 

Studiju kursu apraksti 

 

 

APSTIPRINĀTS  

ar Valsts robeţsardzes koledţas Padomes 2010.gada 

28.aprīļa lēmumu Nr.6 
Izmaiņas apstiprinātas ar VRK Padomes 16.12.2011. lēmumu Nr.21 

 

VALSTS ROBEŢSARDZES KOLEDŢA 

 

 

 

PIRMĀ LĪMEĽA PROFESIONĀLĀS AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS STUDIJU 

PROGRAMMA  

 

„ROBEŢAPSARDZE” 
 

 

 

Izglītības iestādes juridiskā adrese, 

tālruľa numurs 
Zavoloko iela 8, Rēzekne LV 4601, tālr. 64603699 

Izglītības iestādes reģistrācijas apliecības 

numurs 

3147401385 

Izglītības programmas kods 41861 

Izglītības pakāpe Pirmā līmeľa profesionālā augstākā izglītība 

Iegūstamā kvalifikācija Valsts robeţsardzes jaunākais virsnieks 

Profesionālās kvalifikācijas līmenis 4.profesionālās kvalifikācijas līmenis 

Prasības attiecībā uz iepriekšējo izglītību 
 

3.profesionālās kvalifikācijas līmenis 

(kvalifikācija – Valsts robeţsardzes inspektors vai 

Robeţas inspektors) 

Izglītības programmas īstenošanas ilgums 

un apjoms 
 

2 gadi (80 KP) 

Izglītības ieguves forma 
 

Pilna laika studijas  

Izglītības dokuments, kas apliecina 

profesionālās izglītības programmas 

apguvi  

Pirmā līmeľa profesionālās augstākās izglītības 

diploms 

Vieta, kurā īsteno izglītības programmu Valsts robeţsardzes koledţa, Zavoloko iela 8, 

Rēzekne LV 4601 

 

  

  
 

 

 

 

 
2010 
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Kurss " SVEŠVALODA (ANGĻU VAL.)" 

 

 

Anotācija:  Kursā tiek apgūta profesionālā terminoloģija angļu valodā, kas nepieciešama 

sekmīgai dienesta pienākumu pildīšanai Valsts robeţsardzes jaunāko virsnieku 

amatos. 

 

Kursa mērķis:  Pilnveidot studējošo profesionālās terminoloģijas zināšanas, attīstīt 

komunikatīvās iemaľas un prasmi pielietot angļu valodu pildot dienesta 

pienākumus. 

 

Priekšzināšanas: Profesionālās pamatterminoloģijas zināšanas svešvalodā (angļu val.). 

 

Kursa apjoms:    120 stundas (3KP).  

Tai skaitā:      kontaktstundas -78 stundas (teorētiskās -5 stundas, praktiskās- 73 stundas), 

patstāvīgais darbs - 42 stundas. 

 

Pārbaudes forma: Eksāmens. 

 

Pārbaudes prasības: Kopējais vērtējums veidojas no (1) vidējā vērtējuma par pārbaudes darbiem 

(20%), (2) vērtējuma par patstāvīgo darbu (30%) un (3) eksāmena novērtējuma 

(50%). 

 

Studiju rezultāti  

Studējošais kursa noslēgumā Studiju rezultātu pārbaudes forma 

Prot sniegt informāciju par Valsts robeţsardzi, tās 

struktūru, veicamajiem uzdevumiem, kā arī saviem amata 

pienākumiem. 

Kontroldarbs, individuālā 

prezentācija, eksāmens 

Pielietot profesionālās terminoloģijas zināšanas, veicot 

ceļošanas dokumentu, transportlīdzekļu dokumentu, vīzu 

un uzturēšanās atļauju, darba atļauju kvalitatīvu pārbaudi. 

Kontroldarbs, eksāmens 

Pielieto profesionālo terminoloģiju angļu valodā 

nodrošinot personu profilēšanu, intervēšanu un 

identificēšanu. 

Kontroldarbs, eksāmens 

Prot sniegt norādījumus un paskaidrot daţādas procedūras 

(ieceļošanas atteikšana, naudas soda piemērošana, lēmumu 

pārsūdzēšanas kārtība). 

Praktiskās nodarbības, kontroldarbs, 

eksāmens 

Pielieto profesionālo terminoloģiju angļu valodā 

organizējot un nodrošinot patvēruma meklētāja iesnieguma 

par bēgļa vai alternatīvā statusa piešķiršanu pieľemšanu. 

Praktiskās nodarbības, kontroldarbs, 

eksāmens 

Spēj komunicēt ar ārzemju kolēģiem par tēmām, kuras ir 

saistītas ar dienestu. 

Kontroldarbs, eksāmens 

Prot noformēt vēstules un e-pasta vēstules. Kontroldarbs, eksāmens 
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Tēmas Nr. 

 

Tēma, apakštēma 

 

T
ak

so
n
o
m

ij
as

 

lī
m

en
is

 

Stundu skaits 

teorēt. 

 

prakt. 

Tēma Nr.1 VALSTS ROBEŢSARDZES FUNKCIJAS UN STRUKTŪRA 

Leksika: „Valsts robeţsardzes struktūra‖, „Robeţsargu 

aktivitātes‖. 

Lasīšana: „State Border Guard of Latvia‖. 

Gramatika: Vienkāršā tagadne. 

Valodas komunikatīvās funkcijas: Prezentācijas 

ievaddaļas sagatavošana.  

3.  6 

Tēma Nr.2 FAKTU UN GRAFIKU PREZENTĀCIJA 

Leksika: „Grafiku valoda‖. 

Gramatika: Vienkāršā pagātne. 

Valodas komunikatīvās funkcijas: Prezentācijas 

pamatdaļas un noslēguma daļas sagatavošana.  

3. 1 3 

Tēma Nr.3 SAVAS DARBA VIETAS PREZENTĀCIJA 

Leksika: „Robeţsargu aktivitātes VRS struktūrvienībās‖, 

„Robeţsargu norīkojumu veidi‖. 

Valodas komunikatīvās funkcijas: Prezentācija par savu 

struktūrvienību.  

3.  2 

Tēma Nr.4 ROBEŢSARGU DIENESTU SAISTOŠIE STARPTAUTISKIE 

TIESĪBU AKTI 

Leksika: robeţsargu terminoloģija Šengenas robeţu 

kodeksā, Robeţsargu kopējā rokasgrāmatā, Šengenas 

konvencijā. 

Lasīšana: „International normative acts related to border 

guarding‖. 

3.  4 

Tēma Nr.5 ROBEŢAS ŠĶĒRSOŠANAS NOTEIKUMI UN PROCEDŪRA 

Leksika: Speciālā terminoloģija, kas attiecas uz robeţas 

šķērsošanas kārtību, gaisa, jūras un sauszemes robeţām.  

Lasīšana: „Schengen Borders Code‖. 

Valodas komunikatīvās funkcijas: Informācijas 

sniegšana par kārtību, kādā personas šķērso LR valsts 

robeţu, pienākumu un tiesību paskaidrošana. 

Viedokļa izteikšana, piekrišana un nepiekrišana cita 

viedoklim. 

3.  10 

Tēma Nr.6 PROBLĒMU RISINĀŠANA ROBEŢŠĶĒRSOŠANAS VIETĀ UN  

ROBEŢAPSARDZĪBAS NODAĻĀ 

Leksika: Speciālā terminoloģija, kas ir saistīta ar robeţas 

šķērsošanu, ieceļošanas atteikšanu un sodu piemērošanu, 

normatīvu aktu pamatterminoloģija.  

Gramatika: Modālie darbības vārdi: can, must, may, 

should, ought. Saliktā tagadne, vienkāršā nākotne. 

Valodas komunikatīvās funkcijas: ieceļošanas 

atteikšana, protokola par administratīvo pārkāpumu 

aizpildīšana, paskaidrojumu sniegšana,  savas rīcības 

pamatošana.  

3.  12 
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Tēma Nr.7 DARBS AR NELEGĀLAJIEM IMIGRANTIEM 

Leksika: Speciālā terminoloģija, kuru pielieto analizējot 

veiktos pasākumus darbā ar nelegālajiem imigrantiem.  

Lasīšana: „Cooperation stems illegal immigration tide‖, 

„Dealing with illegal immigrants‖. 

Valodas komunikatīvās funkcijas: Diskusijas par 

problēmām, ar kurām robeţsargi sastopas strādājot ar 

nelegālajiem imigrantiem. 

3.  6 

Tēma Nr.8 DARBS AR PATVĒRUMA MEKLĒTĀJIEM UN BĒGĻIEM  

LATVIJAS REPUBLIKĀ 

Leksika: Speciālā terminoloģija, kas tiek pielietota 

Patvēruma likumā. 

Lasīšana: „An extract from the Asylum law‖. 

Valodas komunikatīvās funkcijas: paskaidrojumu 

sniegšana par patvēruma piešķiršanas kārtību Latvijā. 

3.  4 

Tēma Nr.9 PATVERUMA MEKLĒTĀJA INTERVĒŠANA  

Leksika: Speciālā terminoloģija, kas tiek pielietota 

Patvēruma likumā. 

Gamatika: Jautājumu veidi, jautājumu veidošana. 

Valodas komunikatīvās funkcijas: Patvēruma meklētāju 

intervēšana.  

3.  6 

Tēma Nr.10 DALĪBA STARPTAUTISKAJĀS AKTIVITĀTĒS  

Leksika: starptautisko aktivitāšu veidi, FRONTEX 

aģentūra, vārdi un frāzes, kuras pielieto veicot 

telefonsarunas, EUROPASS. 

Valodas komunikatīvās funkcijas: intervija vai pārrunas, 

sazināšanās pa telefonu. 

Rakstītprasmes: pieteikumu aizpildīšana dalībai 

starptautiskajā pasākumā   

3.  6 

Tēma Nr.11 SAZINĀŠANĀS PA RĀCIJU 

Leksika: vārdi un frāzes, kuras pielieto sazinoties pa 

rāciju, Nato alfabēts. 

Valodas komunikatīvās funkcijas: sazināšanās pa rāciju. 

3.  6 

Tēma Nr.12 LIETIŠĶĀ SARAKSTE 

Leksika: Lietišķās vēstules daļas, vēstules noformēšana. 

Vārdi un frāzes, kuras pielieto lietišķajās vēstulēs, e-

pasta etiķete. 

Rakstītprasmes: Informatīvo, atgādinājuma pieprasījuma 

un e-pasta vēstuļu sagatavošana.  

3. 4 8 

 

Patstāvīgi apgūstamās tēmas: 

 
Nr. 

p/k 

Tēma Patstāvīgā 

darba 

stundas 

Darba veids Pārbaudes 

forma 

1.  VALSTS ROBEŢSARDZES FUNKCIJAS UN STRUKTŪRA 
 

6 Gatavošanās 

kontroldarbam 

Kontroldarbs 

2.  FAKTU UN GRAFIKU PREZENTĀCIJA 

 
6 Gatavošanās 

kontroldarbam 

Kontroldarbs 
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3.  SAVAS DARBA VIETAS PREZENTĀCIJA 
 

6 Prezentācijas 

gatavošana un 

aizstāvēšana. 

Individuālais 

vērtējums 

4.  ROBEŢAS ŠĶĒRSOŠANAS NOTEIKUMI UN 

PROCEDŪRA 

 

8 Gatavošanās 

kontroldarbam 

Kontroldarbs 

5.  DARBS AR NELEGĀLAJIEM IMIGRANTIEM 

 
4 Gatavošanās 

kontroldarbam 

Kontroldarbs 

6.  DARBS AR PATVĒRUMA MEKLĒTĀJIEM UN BĒGĻIEM 

LATVIJAS REPUBLIKĀ 

 

4 Gatavošanās 

kontroldarbam 

Kontroldarbs 

7.  LIETIŠĶĀ SARAKSTE 

 
8 Sarakstes 

dokumentu 

rakstīšana 

Kontroldarbs  

 

Ieteicamā literatūra un avoti 

 

1. Dimpere I. Angļu valoda tabulās un shēmās – R.: Zvaigzne ABC. 

2. Graustiľa M. Kā pareizi rakstīt vēstules angliski. – R.: 2002. 

3. Kremptone Z. Come in. – R.: Zvaigzne ABC, 2003. 

4. Muitas kontrole. Latviešu-angļu sarunvārdnīca muitas un citu robeţkontroles dienestu 

darbiniekiem. – R.: Antera. 

5. Spridzans M. Basic English terminology for cadets of Border Guards‘ School. – VRK, 2006. 

6. Ţukova M. Crossing borders. Part 1 – VRK: Rēzekne 2007. 

7. Ţukova M. Crossing borders. Part 2 – VRK: Rēzekne 2007. 

8. Ţukova M. On guard. – VRK: Rēzekne 2011. 

9. Badger I. Everyday business writing.- Longman, 2005. 

10. Border Management in Europe, an overview compiled by ICMPD. 

11. Bowyer R. Dictionary of Military Terms. – Macmillan:Bloomsbury, 2004. 

12. Fitikides T.J.  Common Mistakes in English. Longman - 2004. 

13. Freigtag-Lawrence A. Business presentations. – Longman, 2005.  

14. Leech G. An A-Z of English Grammar and Usage. – Longman 2001. 

15. Mendelsohn D. Functioning in English. Москва, Астрель АСТ 2002. 

16. Murphy. English Grammar in Use. - Cambridge University Press, 2001. 

17. Pavlovskaja T. Angļu-lietuviu ţodynelis pasieniečiams- English-Lithuanian conversational 

dictionary for border guards.- Minties ledykla, 2006. 

18. Peter Viney & Karen Viney. Handshake. - Oxford University Press, 2000. 

19. Sweeny S. English for Business Communication - Cambridge University Press, 1997. 

20. Taylor L. International Express, pre-intermediate. - Oxford University Press, 2000. 

21. 'The Patrol Agent's Mission', compiled by US Department of justice and Immigration and 

naturalisation service. 

22. Angļu – latviešu Eiropas Savienības terminu vārdnīca. – UNDP, 2004. 

23. Latviešu –angļu robeţsardzes terminoloģijas vārdnīca. – Rīga 2001. 

24. Muitas kontrole. Latviešu – angļu sarunvārdnīca. – R.: VANTERA  

25. Sauszemes karaspēku militāro terminu vārdnīca. – R.: SIA „Rīga‖, 1998.  

26. Periodiskais izdevums - laikraksts ‗The Baltic Times‖, ţurnāli ―Intersec‖, ―Global security‖  

27. www.ocma.gov.lv 

28. www.rs.gov.lv  

29. http://moodle.vrk.rs.gov.lv/moodle/  

 



  3.pielikuma turpinājums 

 

9 

 

Mācību līdzekļi: 

1.  „Basic English for Border Guards at Airports‖. Mācību datorprogramma: – mācību līdzeklis 

[elektroniskais resurss] – Frontex Training Unit, 2010 – 1 CD. 

2. „Cambridge Grammar exercises, Study guide‖. Mācību datorprogramma: – mācību līdzeklis 

[elektroniskais resurss]- Cambridge Univerisy Press, 2002 – 1CD. 

3. Edusoft „Reward‖. Mācību datorprogramma: mācību līdzeklis [elektroniskais resurss]- 

Macmillan, 2004 - 8 CD 

4.  „English Plus‖. Mācību datorprogramma: mācību līdzeklis [elektroniskais resurss]- Macmillan- 

11 CD 

5.  „Oxford Student‘s multimedia dictionary‖. Mācību datorprogramma: – mācību līdzeklis 

[elektroniskais resurss]- Oxford University Press, 2002 – 1 CD. 

6. „Tense Buster for Elementary-Advanced levels‖. Mācību datorprogramma: – mācību līdzeklis 

[elektroniskais resurss] – Clarity, 2003 – 1 CD. 

7. „Terminal‖. Mākslas filma angļu valodā: mācību līdzeklis [elektroniskais resurss]- 1 DVD.  

8. I.Madţule, M.Ţukova ―Robeţsargu profesionālās terminoloģijas angļu valodā datoruzdevumu 

krājums‖ – Rēzekne, VRK, 2010. 

9. M.Spridzāns „Profesionālās angļu valodas terminoloģijas pašmācību prezentāciju apkopojums‖ 

– Rēzekne, VRK, 2010. 
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Kurss " SVEŠVALODA (VĀCU VAL.)" 

 

 

Anotācija:  Kursā tiek apgūta profesionālā terminoloģija vācu valodā, kas nepieciešama 

sekmīgai dienesta pienākumu pildīšanai Valsts robeţsardzes jaunāko virsnieku 

amatos. 

 

Kursa mērķis:  pilnveidot studējošo profesionālās terminoloģijas zināšanas, attīstīt 

komunikatīvās iemaľas un prasmi pielietot vācu valodu pildot dienesta 

pienākumus. 

 

Priekšzināšanas:  Profesionālās pamatterminoloģijas zināšanas svešvalodā (vācu val.). 

 

Kursa apjoms:     120 stundas (3KP).  

Tai skaitā:      kontaktstundas -78 stundas (teorētiskās -5 stundas, praktiskās- 73 stundas), 

patstāvīgais darbs - 42 stundas. 

 

Pārbaudes forma: eksāmens. 

 

Pārbaudes 

prasības:  Kopējais vērtējums veidojas no (1) vidējā vērtējuma par pārbaudes darbiem 

(20%), (2) vērtējuma par patstāvīgo darbu (30%) un (3) eksāmena novērtējuma 

(50%). 

 

Studiju rezultāti  

Studējošais kursa noslēgumā Studiju rezultātu pārbaudes forma 

Prot sniegt informāciju par Valsts robeţsardzi, tās 

struktūru, veicamajiem uzdevumiem, kā arī saviem amata 

pienākumiem. 

Kontroldarbs, individuālā prezentācija, 

eksāmens 

Prot pielietot profesionālās terminoloģijas zināšanas, 

veicot ceļošanas dokumentu, transportlīdzekļu 

dokumentu, vīzu un uzturēšanās atļauju, darba atļauju 

kvalitatīvu pārbaudi. 

Kontroldarbs, eksāmens 

Pielieto profesionālo terminoloģiju vācu valodā 

nodrošinot personu profilēšanu, intervēšanu un 

identificēšanu. 

Kontroldarbs, eksāmens 

Prot sniegt norādījumus un paskaidrot daţādas 

procedūras (ieceļošanas atteikšana, naudas soda 

piemērošana, lēmumu pārsūdzēšanas kārtība). 

Praktiskās nodarbības, kontroldarbs, 

eksāmens 

Pielieto profesionālo terminoloģiju vācu valodā 

organizējot un nodrošinot patvēruma meklētāja 

iesnieguma par bēgļa vai alternatīvā statusa piešķiršanu 

pieľemšanu. 

Praktiskās nodarbības, kontroldarbs, 

eksāmens 

Spēj komunicēt ar ārzemju kolēģiem par tēmām, kuras ir 

saistītas ar dienestu. 

Kontroldarbs, eksāmens 

Prot noformēt vēstules un e-pasta vēstules. Kontroldarbs, eksāmens 
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Tēmas Nr. Tēma, apakštēma 

T
ak

so
n
o
m

ij
as

 

lī
m

en
is

 

Stundu skaits 

teorēt. prakt. 

Tēma Nr.1 VALSTS ROBEŢSARDZES FUNKCIJAS UN  STRUKTŪRA 

Leksika: „Valsts robeţsardzes struktūra un organizācija‖, 

„Robeţsarga aktivitātes‖. 

Gramatika: Vienkāršā tagadne, lietvārdu locīšana. 

Lasīšana: Staatsgrenzschutz Lettlands. 

Valodas komunikatīvās funkcijas: Prezentācijas 

ievaddaļas sagatavošana. 

3.  6 

Tēma Nr.2 FAKTU UN GRAFIKU PREZENTĀCIJA 

Leksika: „Grafiku valoda‖. 

Gramatika: Vienkāršā pagātne, skaitļa vārdi, kārtas 

skaitļa vārdi. 

Valodas komunikatīvās funkcijas: Prezentācijas 

pamatdaļas un noslēguma daļas sagatavošana. 

3. 1 3 

Tēma Nr.3 SAVAS STRUKTŪRVIENĪBAS PREZENTĀCIJA 

Leksika: „Valsts robeţsardzes struktūrvienību 

uzdevumi‖. „Robeţsargu aktivitātes VRS 

struktūrvienībās‖, „Robeţsargu norīkojumu veidi‖. 

Gramatika: Vienkāršā tagadne. 

Lasīšana: Struktureinheitspräsentierung. 

Valodas komunikatīvās funkcijas: Savas struktūrvienības 

prezentācija. 

3.  2 

Tēma Nr.4 ROBEŢSARGU DIENESTU SAISTOŠIE STARPTAUTISKIE 

TIESĪBU AKTI 

Leksika: robeţsargu terminoloģija Šengenas robeţu 

kodeksā, Robeţsargu kopējā rokasgrāmatā, Šengenas 

konvencijā. 

Lasīšana: „Schengenabkommen‖. 

3.  4 

Tēma Nr.5 LATVIJAS REPUBLIKAS VALSTS ROBEŢAS ŠĶĒRSOŠANAS 

NOTEIKUMI, PROCEDŪRA 

Leksika: Speciālā terminoloģija, kas attiecas uz robeţas 

šķērsošanas kārtību, gaisa, jūras un sauszemes 

robeţām. 

 Gramatika: Īpašības vārdu locīšana.  

Lasīšana: Überschreitungsordnung der Staatsgrenze der 

Republik Lettland. 

Valodas komunikatīvās funkcijas: Informācijas sniegšana 

par valsts robeţas šķērsošanas kārtību, pienākumu, 

tiesību paskaidrošana. Viedokļa izteikšana, piekrišana 

un nepiekrišana cita viedoklim. 

3.  10 
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Tēma Nr.6 PROBLĒMU RISINĀŠANA ROBEŢŠĶĒRSOŠANAS VIETĀ UN  

ROBEŢAPSARDZĪBAS NODĀĻĀ 

Leksika: Speciālā terminoloģija, kas ir saistīta ar 

robeţas šķērsošanu, ieceļošanas atteikšanu un sodu 

piemērošanu, normatīvu aktu pamatterminoloģija. 

Gramatika: Modālie darbības vārdi. 

Valodas komunikatīvas funkcijas: Ieceļošanas 

atteikšana, protokola par administratīvo pārkāpumu 

aizpildīšana, paskaidrojumu sniegšana, savas rīcības 

pamatošana. 

3.  16 

Tēma Nr.7 DARBS AR NELEGĀLAJIEM IMIGRANTIEM 

Leksika: „Ārzemnieku nelegālā uzturēšanās Latvijas 

Republikā‖, „Nelegālo imigrantu intervēšana‖. 

Gramatika: Saliktā pagātne. Darbības vārdu sein un 

haben pielietošana, veidojot saliktu pagātni. 

Lasīšana: Schlepperkriminalität. 

Valodas komunikatīvās funkcijas: Nelegālo imigrantu 

intervēšana. Diskusijas par problēmām, ar kurām 

robeţsargi sastopas strādājot ar nelegāliem 

imigrantiem. 

3.  6 

Tēma Nr.8 DARBS AR PATVĒRUMA MEKLĒTĀJIEM UN BĒGĻIEM 

LATVIJAS REPUBLIKĀ 

Leksika: Speciālā terminoloģija, kas tiek pielietota 

Patvēruma likumā.  

Gramatika: Jautājuma teikumi. W-jautājumi. 

Lasīšana: Asylbewerber. 

Valodas komunikatīvās funkcijas: Paskaidrojumu 

sniegšana par patvēruma piešķiršanas kārtību Latvijā. 

3.  4 

Tēma Nr.9 PATVĒRUMA MEKLĒTĀJU INTERVĒŠANA 

Leksika: Speciālā terminoloģija, kas tiek pielietota 

Patvēruma likumā. 

Gramatika: Jautājuma teikumi. W-jautājumi.  

Valodas komunikatīvās funkcijas: Patvēruma 

meklētāja intervēšana. 

3.  6 

Tēma Nr.10 DALĪBA  STARPTAUTISKAJĀS AKTIVITĀTĒS  

Leksika: Vārdi un frāzes, kuras pielieto veicot 

telefonsarunas. 

Gramatika: Vēlējuma izteiksme. Modālie darbības 

vārdi. 

Valodas komunikatīvās funkcijas: Darba intervija, 

sazināšanās pa rāciju un telefonu. 

Rakstīt prasmes: pieteikumu aizpildīšana dalībai 

starptautiskajā pasākumā   

3.  8 

Tēma Nr.11 LIETIŠĶĀ SARAKSTE 

Leksika: Lietišķās vēstules daļas, vēstules 

noformēšana. Vārdi un frāzes, kuras pielieto lietišķajās 

vēstulēs, e-pasta etiķete. 

Gramatika: Vēlējuma izteiksme. Palīgteikumi. 

Rakstītprasmes: Informatīvo, atgādinājuma 

pieprasījuma un e-pasta vēstuļu sagatavošana. 

3. 4 8 
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Patstāvīgi apgūstamās tēmas: 

Nr. 

p/k 

Tēma Patstāvīgā 

darba 

stundas 

Darba veids Pārbaudes 

forma 

1.  VALSTS ROBEŢSARDZES FUNKCIJAS UN STRUKTŪRA 

 
 

6 Gatavošanās 

kontroldarbam 

Kontroldarbs 

2.  FAKTU UN GRAFIKU PREZENTĀCIJA 
 

6 Gatavošanās 

kontroldarbam 

Kontroldarbs 

3.  SAVAS STRUKTŪRVIENĪBAS PREZENTĀCIJA 6 Prezentācijas 

gatavošana un 

aizstāvēšana 

Individuālais 

vērtējums 

4.  LATVIJAS REPUBLIKAS ROBEŢAS ŠĶĒRSOŠANAS 

NOTEIKUMI UN PROCEDŪRA 
 

8 Gatavošanās 

kontroldarbam 

Kontroldarbs 

5.  DARBS AR NELEGĀLAJIEM IMIGRANTIEM 

 
4 Gatavošanās 

kontroldarbam 

Kontroldarbs 

6.  DARBS AR PATVĒRUMA MEKLĒTĀJIEM UN BĒGĻIEM 

LATVIJAS REPUBLIKĀ 

 

4 Gatavošanās 

kontroldarbam 

Kontroldarbs 

7.  LIETIŠĶĀ SARAKSTE 

 
8 Sarakstes 

dokumentu 

rakstīšana 

Individuālais 

vērtējums 

 

Ieteicamā literatūra un avoti 

 

1. Latviešu-vācu robeţsardzes terminoloģijas vārdnīca. – R.: 2002. – 152 lpp. 

2. Soboļeva D. Profesionālā terminoloģija vācu valodā. – VRK: Rēzekne, 2009. – 52 lpp. 

3. Dr. Götz D., Dr. Wellmann H. Taschenwörterbuch Deutsch als Fremdsprache. – Langenscheidt 

KG, Berlin und München,  2007. – 635 s. 

4. Dr. Heinz F.Wendt, Dr. Maria Thurmair. Verb – Tabellen Deutsch. – Langenscheidt KG, Berlin 

und München, 2000. – 80 s. 

5. Garmulewicz-Polinska A., Sumera A. Teste dein Deutsch mit Rätseln. – Langenscheidt, 2000. – 

112 s. 

6. Jung L. Rechtswissenschaft. Lese – und Arbeitsbuch.Max Heuber Verlag, 1998. – 192 s. 

7. Lepp M. Grammatik ist kinderleicht. – Zvaigzne ABC, 1999. – 231 s. 

8. Perlmann-Balme M., Schwalb S. Hauptkurs. Deutsch als Fremdsprache für die Mittelstufe. – Max 

Heuber Verlag, 2001. – 168 s. 

9. Perlmann-Balme M., Schwalb S. Hauptkurs. Deutsch als Fremdsprache für die Mittelstufe. 

Arbeitsbuch. – Max Heuber Verlag, 1997. – 119 s. 

10. Presse- und Informationsamt der Bundesregierung Texte des EU – Vertrages und des EG – 

Vertrages. – Vertrag von Amsterdam, 1999. –  415 s. 

11. Rug W., Tomaszewski A. Grammatik mit Sinn und Verstand. – Ernst Klett International Stuttgart, 

2001. – 256 s. 

12. Rusch P., Schmitz H. Einfach Grammatik. – Langenscheidt KG, Berlin und München, 2007. – 

271 s. 

13. Stang C. Die Neue Rechtschreibung. – Langenscheidt KG, Berlin und München, 2006. – 95 s. 

14. Swerlowa O. Grammatik im Gespräch.– Langenscheidt KG, Berlin und München, 2008.–112 s. 

15. Swerlowa O. Grammatik& Konversation 1. – Langenscheidt KG, Berlin und München, 2002. – 

126 s. 

16. Zingel M. Teste dein Deutsch! 2. – Langenscheidt, 2002. – 191s. 

17. http://www.bundespolizei.de/  

18. http://www.deutsch-als-fremdsprache.de/ 

http://www.bundespolizei.de/
http://www.deutsch-als-fremdsprache.de/
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19. http://www.daf-portal.de/ 

20. http://www.juracafe.de/  

21. http://www.aufgaben.schubert-verlag.de/ 

22. www.rs.gov.lv 

23. http://de.wikipedia.org 

 

Mācību līdzekļi: 

1. Soboļeva D. Svešvaloda. Klausīšanās uzdevumi vācu valodā: mācību līdzeklis [Elektroniskais 

resurss]- 1CD. 

 

 

http://www.daf-portal.de/
http://www.juracafe.de/
http://www.aufgaben.schubert-verlag.de/
http://www.rs.gov.lv/
http://de.wikipedia.org/


  3.pielikuma turpinājums 

 

15 

 

Kurss “EKONOMIKAS PAMATI” 

 

 

Anotācija: Kursā tiek apgūtas teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaľas ekonomikas 

pamatos, ekonomisko procesu izvērtēšanā, veidojot ekonomisko domāšanu. 

 

Kursa mērķis: Sniegt studējošajiem zināšanas par ekonomiku kā zinātni un ekonomisko 

politiku. Iemācīt izzināt ekonomiskos procesus un veidot ekonomisko domāšanu.  

 

Priekšzināšanas: Nav nepieciešamas. 

 

Kursa apjoms -   80 stundas ( 2 KP). 

Tai skaitā:       kontaktstundas -  52 stundas (teorētiskās -  46 stundas, praktiskās - 6 stundas),  

                          patstāvīgais darbs - 28 stundas. 

 

Pārbaudes forma: referāts, eksāmens. 

 

Pārbaudes 

prasības: 

Kopējais vērtējums veidojas no (1) aktivitātes nodarbībās (10%); (2) patstāvīgā 

darba vērtējuma: referāta un uzľēmuma raksturojuma (20%); (3) aktīvas dalības 

semināros (30%); (4) eksāmena novērtējuma (40%). 

 

Studiju rezultāti 

Studējošais kursa noslēgumā Studiju rezultātu pārbaudes forma 

Izprot un atšķir galvenos ekonomikas rādītājus. Seminārs, eksāmens. 

Patstāvīgi veic ekonomiskos aprēķinus. Praktiskās nodarbības, referāts, 

eksāmens. 

Pārzina komercdarbības formas. Praktiskās nodarbības, referāts, 

eksāmens. 

Spēj atšķirt fiskālo politiku no monetārās politikas. Praktiskās nodarbības, referāts, 

eksāmens. 

Spēj raksturot starpvalstu ekonomiskās attiecības. Seminārs, referāts, uzľēmuma 

raksturojums, eksāmens. 

 

* - tēmas ietilpst uzľēmējdarbības profesionālo kompetenču veidošanas modulī  

Tēmas Nr. Tēma, apakštēma 

T
ak

so
n
o
m

ij
as

 

lī
m

en
is

 

Stundu skaits 

teorēt. prakt. 

Tēma Nr.1* 

  
IEVADS EKONOMIKĀ 

Tirgus ekonomikas priekšmeta raksturojums. Tirgus 

ekonomikas subjekti. Mikroekonomika. 

Makroekonomika. Raţošanas resursi.  

2. 2  

Tēma Nr.2* 

 
TIRGUS EKONOMIKAS FUNKCIONĒŠANAS PAMATI  

Tirgus modelis. Tirgus ekonomikas pamatpazīmes. 

Tirgus veidi.   

2. 2  

Tēma Nr.3* 

 
TIRGUS. PIEPRASĪJUMS. PIEDĀVĀJUMS 

Tirgus. Pieprasījums. Piedāvājums. Tirgus līdzsvars. 

Pieprasījuma un piedāvājuma elastība. 

2. 4  
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Tēma Nr.4* 

 
PATĒRĒTĀJA IZVĒLES TEORIJA 

Vajadzības, labumi, derīgums. Robeţderīgums un 

kopējais derīgums. Patērētāja līdzsvars. Derīguma 

maksimizēšana. Patērētāja vienaldzības līknes. Budţeta 

līnijas. Patērētāja pieprasījuma īpatnības. 

2. 4  

Tēma Nr.5* 

 
RAŢOŠANA. IZMAKSAS 

Raţošana. Raţošanas funkcija. Raţotāja līdzsvars. 

Raţošanas izmaksas.  

2. 2  

Tēma Nr.6* 

 
KONKURENCE 

Konkurences būtība, veidi. Pilnīgā konkurence. 

Nepilnīgā konkurence.  

2. 2  

Tēma Nr.7* 

 
KOMERCDARBĪBAS FORMAS 

Komercdarbība, uzľēmums, firma. Komersantu 

klasifikācija. 

2. 2  

Tēma Nr.8* SEMINĀRS   2 

Tēma Nr.9 NACIONĀLAIS UN IEKŠZEMES KOPPRODUKTS 

Nacionālais un iekšzemes kopprodukts. Tīrais 

iekšzemes produkts. Nacionālais ienākums. Nominālais 

un reālais iekšzemes kopprodukts. Iekšzemes 

kopprodukts un ēnu ekonomika.  

2. 4  

Tēma Nr.10 KOPĒJAIS PIEPRASĪJUMS UN KOPĒJAIS PIEDĀVĀJUMS 

Kopējais pieprasījums. Kopējais piedāvājums. 

Dţ.Keinsa ―Efektīvā pieprasījuma‖ teorija. Patēriľš. 

Ietaupījumi. Investīcijas. Iekšzemes kopprodukta 

līdzsvara sasniegšana. Investīciju multiplikators un 

―taupības paradokss‖.   

2. 2  

Tēma Nr.11 EKONOMISKĀ NESTABILITĀTE 

Ekonomiskās aktivitātes cikls un tā fāzes. Investīciju 

loma Latvijas ekonomikā. Inflācija. Bezdarbs. Inflācija 

un bezdarbs Latvijā. Inflācijas regulēšana. 

2. 4  

Tēma Nr.12 SEMINĀRS    2 

Tēma Nr.13 FISKĀLĀ POLITIKA UN VALSTS PARĀDS  

Pamatbudţets. Speciālais budţets. Valsts budţeta 

ieľēmumi un izdevumi. Nodokļu sistēma. Fiskālā 

politika. Stimulējošās un ierobeţojošās fiskālās politikas 

efekti. Budţeta deficīts un valsts parāds.  

2. 6  

Tēma Nr.14 

 
NAUDA UN BANKAS. MONETĀRĀ POLITIKA 

Kas ir nauda. Naudas funkcijas un īpašības. Banku 

depozīti. Naudas tirgi. Banku veidi. Monetārā politika. 

2. 4  

Tēma Nr.15 DABAS RESURSU, DARBA SPĒKA, KAPITĀLA, UZĽĒMĒJSPĒJU 

TIRGUS UN CENA 

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA TIRGUS UN CENA 

PIEVIENOTĀS VĒRTĪBAS VEIDOŠANA 

2. 2  
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Tēma Nr.16 DENACIONALIZĀCIJA UN PRIVATIZĀCIJA LATVIJĀ 

Denacionalizācija. Privatizācija. Privatizācijas 

sertifikātu loma. Zemes privatizācija. Privatizācijas 

procesa ietekme uz tautsaimniecību. Valsts īpašuma 

privatizācija.  

2. 2  

Tēma Nr.17 STARPVALSTU EKONOMISKĀS ATTIECĪBAS 

Ārējās tirdzniecības ekonomiskais pamats. Latvijas 

ārējās tirdzniecības raksturojums. Valsts ārējās 

tirdzniecības politika. Starptautiskās valūtas attiecības. 

Starptautiskās organizācijas. 

2. 4  

Tēma Nr.18 SEMINĀRS   2 

 

Patstāvīgi apgūstamās tēmas: 

 

Nr. 

p/k 

Tēma Patstāvīgā 

darba 

stundas 

Darba veids Pārbaudes 

forma 

1.  IEVADS EKONOMIKĀ 

Tirgus ekonomikas priekšmeta raksturojums. 

Tirgus ekonomikas subjekti. Mikroekonomika. 

Makroekonomika. Raţošanas resursi.  

1 Gatavošanās 

kontroldarbam 

Kontroldarbs 

2.  TIRGUS EKONOMIKAS FUNKCIONĒŠANAS PAMATI  

Tirgus modelis. Tirgus ekonomikas 

pamatpazīmes. Tirgus veidi.   

1 Gatavošanās 

semināram 

Seminārs 

3.  TIRGUS. PIEPRASĪJUMS. PIEDĀVĀJUMS 

Tirgus. Pieprasījums. Piedāvājums. Tirgus 

līdzsvars. Pieprasījuma un piedāvājuma elastība. 

2 Gatavošanās 

semināram 

Seminārs 

4.  PATĒRĒTĀJA IZVĒLES TEORIJA 

Vajadzības, labumi, derīgums. Robeţderīgums 

un kopējais derīgums. Patērētāja līdzsvars. 

Derīguma maksimizēšana. Patērētāja 

vienaldzības līknes. Budţeta līnijas. Patērētāja 

pieprasījuma īpatnības. 

2 Gatavošanās 

semināram 

Individuālais 

vērtējums 

5.  RAŢOŠANA. IZMAKSAS 

Raţošana. Raţošanas funkcija. Raţotāja 

līdzsvars. Raţošanas izmaksas.  

2 Gatavošanās 

semināram 

Seminārs 

6.  KONKURENCE 

Konkurences būtība, veidi. Pilnīgā konkurence. 

Nepilnīgā konkurence.  

2 Gatavošanās 

kontroldarbam 

Kontroldarbs 

7.  KOMERCDARBĪBAS FORMAS 

Komercdarbība, uzľēmums, firma. Komersantu 

klasifikācija. 

2 Gatavošanās 

kontroldarbam 

Kontroldarbs 

8.  NACIONĀLAIS UN IEKŠZEMES KOPPRODUKTS 

Nacionālais un iekšzemes kopprodukts. Tīrais 

iekšzemes produkts. Nacionālais ienākums. 

Nominālais un reālais iekšzemes kopprodukts. 

Iekšzemes kopprodukts un ēnu ekonomika.  

2 Gatavošanās 

semināram 

Seminārs 
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9.  KOPĒJAIS PIEPRASĪJUMS UN KOPĒJAIS 

PIEDĀVĀJUMS 

Kopējais pieprasījums. Kopējais piedāvājums. 

Dţ.Keinsa ―Efektīvā pieprasījuma‖ teorija. 

Patēriľš. Ietaupījumi. Investīcijas. Iekšzemes 

kopprodukta līdzsvara sasniegšana. Investīciju 

multiplikators un ―taupības paradokss‖.   

2 Gatavošanās 

semināram 

Seminārs 

10.  EKONOMISKĀ NESTABILITĀTE 

Ekonomiskās aktivitātes cikls un tā fāzes. 

Investīciju loma Latvijas ekonomikā. Inflācija. 

Bezdarbs. Inflācija un bezdarbs Latvijā. 

Inflācijas regulēšana. 

2 Gatavošanās 

kontroldarbam 

Kontroldarbs 

11.  FISKĀLĀ POLITIKA UN VALSTS PARĀDS  

Pamatbudţets. Speciālais budţets. Valsts budţeta 

ieľēmumi un izdevumi. Nodokļu sistēma. 

Fiskālā politika. Stimulējošās un ierobeţojošās 

fiskālās politikas efekti. Budţeta deficīts un 

valsts parāds.  

2 Gatavošanās 

kontroldarbam 

Kontroldarbs 

12.  NAUDA UN BANKAS. MONETĀRĀ POLITIKA 

Kas ir nauda. Naudas funkcijas un īpašības. 

Banku depozīti. Naudas tirgi. Banku veidi. 

Monetārā politika. 

2 Gatavošanās 

kontroldarbam 

Kontroldarbs 

13.  DABAS RESURSU, DARBA SPĒKA, KAPITĀLA, 

UZĽĒMĒJSPĒJU TIRGUS UN CENA 

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA TIRGUS UN CENA 

PIEVIENOTĀS VĒRTĪBAS VEIDOŠANA 

2 Gatavošanās 

semināram 

Individuālais 

vērtējums 

14.  DENACIONALIZĀCIJA UN PRIVATIZĀCIJA LATVIJĀ 

Denacionalizācija. Privatizācija. Privatizācijas 

sertifikātu loma. Zemes privatizācija. 

Privatizācijas procesa ietekme uz 

tautsaimniecību. Valsts īpašuma privatizācija.  

2 Gatavošanās 

semināram 

Seminārs 

15.  STARPVALSTU EKONOMISKĀS ATTIECĪBAS 

Ārējās tirdzniecības ekonomiskais pamats. 

Latvijas ārējās tirdzniecības raksturojums. Valsts 

ārējās tirdzniecības politika. Starptautiskās 

valūtas attiecības. Starptautiskās organizācijas. 

2 Gatavošanās 

eksāmenam 

Eksāmens 

Kā referāta tematu var izvēlēties jebkuru tēmu, apakštēmu, citu tēmu, iepriekš saskaľojot to 

ar kursa docētāju. 

 

Ieteicamā literatūra un avoti 

 

1. Bikse V. Ekonomikas pamatprincipi. Testi. – R.: Zvaigzne ABC, 1998. – 163 lpp. 

2. Bikse V., Libermanis G. Ievads tirgus ekonomikā. - R.: Kamene, Ekonomists, 1994. - 132 lpp. 

3. Bikse V. Nauda un bankas. - R.: Valsts administrācijas skola, 1994. - 72 lpp. 

4. Bikse V. Makroekonomika : tālmācības kurss. – R.: Izglītības soļi, 2003. - 314 lpp. 

5. Grifins E. Reputācijas vadības stratēģijas : situāciju, krīţu un korporatīvās sociālās atbildības 

vadīšana. - Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2008. - 220 lpp. 

6. Endziľš J., Paiders J. Komerclikums: kas šobrīd būtu jāzina SIA un AS vadītājam. – R.: Dienas 

Bizness, 2002. – 165 lpp. 

7. Ekonomikas pamati. – R.: Jumava, 2002. – 277 lpp. 
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8. Ekonomikas pamatprincipi. Aktīvās mācību metodes. – R.: Zvaigzne ABC, 1999. – 132 lpp. 

9. Gods U. Mikroekonomika. - Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2008. - 430 lpp : il. 

10. Grasis J. Banku darbības tiesiskā vide. - Rīga: Latvijas Komercbanku asociācijas Konsultāciju 

un mācību centrs, 2008. - 106 lpp. 

11. Grāmatvedības jēdzienu skaidrojošā vārdnīca / sast. Vizma Kvēle. – R.: Avots, 2005. - 255 lpp. 

12. Jēgere S. Finanšu pakalpojumu mārketings. - Rīga: Latvijas Komercbanku asociācija 

Konsultāciju un mācību centrs, 2007. - 275 lpp. : il., tab.   
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Kurss “LOĢISTIKA” 

 

 

 

Anotācija: Kursā tiek apgūti loģistikas sistēmas funkcionēšanas nosacījumi, loģistikas 

organizācijas principi un paľēmieni Valsts robeţsardzē. 

 

Kursa mērķis:     Dot iespēju studējošajiem apgūt loģistikas zinātnes attīstības vēsturi, loģistikas 

sistēmas funkcionēšanas nosacījumus Valsts robeţsardzē, loģistikas 

organizācijas principus un paľēmienus un šo procesu norises vadīšanas 

metodes, loģistikas pamatdarbību un nodrošinošo darbību veidu analīzi.  

 

Priekšzināšanas: Nav nepieciešamas. 

 

Kursa apjoms:  80 stundas (2 KP). 

Tai skaitā:         kontaktstundas - 52 stundas (teorētiskās - 38 stundas, praktiskās -  14   

 stundas), patstāvīgais darbs - 28 stundas. 

 

Pārbaudes forma:  Referāts, eksāmens. 

 

Pārbaudes 

prasības: 

Kopējais vērtējums veidojas no (1) aktivitātes nodarbībās (10%), (2) 

patstāvīgā darba vērtējuma: referāta un projekta raksturojuma (20%), (3) 

aktīvas dalības semināros (30%), (4) eksāmena novērtējuma (40%). 

 

Studiju rezultāti 

Studējošais kursa noslēgumā Studiju rezultātu pārbaudes forma 

Izprot raţošanas procesu un materiālo plūsmu organizāciju. Seminārs, eksāmens. 

Patstāvīgi spēj sagatavot projekta pieteikumu un izstrādāt 

projektu. 

Praktiskās nodarbības, referāts, 

projekta raksturojums, eksāmens. 

Pārzina finanšu plānošanas paľēmienus. Praktiskās nodarbības, referāts, 

eksāmens. 

Spēj pielietot mārketinga elementus un paľēmienus. Seminārs, referāts, eksāmens. 

Spēj nodrošināt racionālu rīcību ēku ekspluatācijā Valsts 

robeţsardzē. 

Praktiskās nodarbības, referāts, 

eksāmens. 

 

* - tēmas ietilpst uzľēmējdarbības profesionālo kompetenču veidošanas modulī  

Tēmas Nr. Tēma, apakštēma 

T
ak

so
n
o
m

ij
as

 

lī
m

en
is

 

Stundu skaits 

teorēt. prakt. 

Tēma Nr.1* 

  

LOĢISTIKAS ZINĀTNE, OBJEKTS, UZDEVUMI, FUNKCIJAS 

Loģistikas zinātnes attīstība pasaulē. Loģistikas jēdziena 

vēsturiskā attīstība.  
 

2. 2  

Tēma Nr.2* 

 

LIKUMDOŠANA KĀ EKONOMISKĀS ATTĪSTĪBAS 

NOSACĪJUMS 
Latvijas likumdevējs – Saeima. Uzľēmējdarbību 

reglamentējošie likumi.   

Raţošanas procesu organizācijas likumi un materiālo 

plūsmu organizācijas optimizācijas iespējamība laikā un 

telpā.                           

3. 2  



  3.pielikuma turpinājums 

 

21 

 

Tēma Nr.3* 

 

LATVIJAS VIETA PASAULES SAIMNIEKOŠANAS SISTĒMĀ 

Latvija un Baltijas valstis. Latvija un Eiropas Savienība. 

Latvija un pasaules ekonomika. Ekonomikas 

sakārtošanas pamatuzdevumi. Ekonomikas problēmu 

risināšana. Uzľēmējdarbības attīstīšana. 

3. 2  

Tēma Nr.4 

 

SEMINĀRS – LOĢISTIKAS ATTĪSTĪBAS POSMI   2 

Tēma Nr.5 LOĢISTIKAS SISTĒMAS ATTĪSTĪBAS LĪMEĽI.  

LOĢISTIKAS MAKROVIDE UN MIKROVIDE 
2. 2  

Tēma Nr.6* 

 

PROJEKTU IZSTRĀDES UN VADĪŠANAS PAMATI 

Projekta jēdziens un mērķis. Projektu riski. Projekta 

dzīves cikls. Projekta laika un termiľu plānošana. 

Resursu un izmaksu plānošana. Projektu vadīšana Valsts 

robeţsardzē. 

3. 3 7 

Tēma Nr.7* IEPIRKŠANAS LOĢISTIKA  

Iepirkšanas loģistikas mērķi un uzdevumi. Iepirkumu 

plānošana Valsts robeţsardzē. Piegādātāju izvēle.     

3. 2  

Tēma Nr.8* NOIETA JEB SADALES LOĢISTIKA  

Loģistika un tirgzinība. Maiľas process un noieta kanālu 

attīstības priekšnosacījumi. Sadales kanālu veidi, 

darbības organizēšana. Starpnieku loma un to skaits 

noieta kanālos. 

2. 1  

Tēma Nr.9* SERVISA LOĢISTIKA  

Servisa loģistikas mērķi un organizēšana. Pakalpojumu 

un servisa līmeľu vērtēšana.     

2. 1  

Tēma Nr.10* RESURSU IZMANTOŠANAS PROBLĒMAS 

Uzľēmuma finansiālā darbība. Kapitāla ieguldīšana 

uzľēmuma loģistikā. 

3. 2  

Tēma Nr.11* PREČU KRĀJUMI LOĢISTIKAS SISTĒMĀ  

Krājumu vadīšanas sistēmas metodes. Krājumu 

uzskaites sistēmas un metodes uzľēmuma loģistikā. 

Nepieciešamā krājumu daudzuma aprēķināšana 

loģistikā. 

3. 1  

Tēma Nr.12* NOLIKTAVU LOMA LOĢISTIKAS SISTĒMĀ  
Noliktavu funkcijas un piedāvātie pakalpojumi 

uzľēmumā. Noliktavu funkcionēšanas pamatproblēmas. 

Loģistikas process robeţsardzes noliktavās. 

Uzglabāšanas, iesaiľošanas un kravu pārvietošanas 

nozīme loģistikas procesā. Iesaiľojuma nozīme 

tirgvedības un loģistikas procesos. 

3. 1  

Tēma Nr.13* FINANSĒŠANAS JĒDZIENS.  

UZĽĒMUMA FINANSU SAIMNIECĪBA UN TĀS MĒRĶI 

Finansēšanas plāni, to sastādīšana. Uzľēmuma 

funkcionēšana. 

Finanšu plānošanas paľēmieni Valsts robeţsardzē. 

Plānošanas galvenie uzdevumi. 
 

3. 2  

Tēma Nr.14* NEPIECIEŠAMĀ KAPITĀLA VAJADZĪBAS APRĒĶINĀŠANA 

Kapitāla aprites cikls. Uzľēmuma finansiālās darbības 

vadīšana. 
 

2. 1 1 

Tēma Nr.15*  KAPITĀLA VAJADZĪBAS VEIDOŠANĀS UZĽĒMUMĀ 

Kapitāla aprites process uzľēmumā. Finansiāli 

ekonomiskas problēmas. 
 

2. 1  
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Tēma Nr.16* 

 

IEKŠĒJĀ UN ĀRĒJĀ FINANSĒŠANA ROBEŢSARDZĒ 

 Kapitāls. Pamatlīdzekļi. Apgrozāmie līdzekļi. 

Uzľēmuma kapitāla plānošanas priekšnosacījumi. 

Bilances zelta likumi. 

3. 1  

Tēma Nr.17* 

 

SEMINĀRS– UZĽĒMUMA FINANSĒŠANAS IESPĒJAS 

 

  2 

Tēma Nr.18* 

 

RAŢOŠANAS PROCESA  UN PAKALPOJUMU SNIEGŠANAS 

LOĢISTIKAS ĶĒDE 
2. 1  

Tēma Nr.19* 

 

TRANSPORTS LOĢISTIKAS SISTĒMĀ  

Loģistikas ietekme uz transportu. Transporta sistēmas 

komponenti. Transporta veidi Valsts robeţsardzē. Kravu 

pārvadātāju un nosūtītāju sadarbība. 

3. 1  

Tēma Nr.20* 

 

LOĢISTIKAS VADĪŠANA  

Vadīšanas pamatfunkcijas. Loģistikas sistēma un 

loģistikas procesa organizēšanas nozīme robeţsardzes 

vadīšanā. Loģistikas sistēmas kontrole. 

2. 2  

Tēma Nr.21* 

 

MĀRKETINGA JĒDZIENS, TĀ ATTĪSTĪBA, MĒRĶI UN 

UZDEVUMI 

Mārketinga definējums. Tirgus attīstība.  

Mārketinga sistēma. Mārketinga pamati. 

2. 2  

Tēma Nr.22* TIRGUS EKONOMIKA UN MĀRKETINGS 

Mārketinga komplekss. Tirgus segmentēšana. Preces 

dzīves cikls. 

2. 2  

Tēma Nr.23 SEMINĀRS– MĀRKETINGA BŪTĪBA   2 

Tēma Nr.24 BRUĽOJUMA APRITE VALSTS ROBEŢSARDZĒ 3. 2  

Tēma Nr.25 

 

IEGULDĪJUMU UN KRĀJUMU UZSKAITE VALSTS 

ROBEŢSARDZĒ 
3. 2  

Tēma Nr.26  ĒKU EKSPLUATĀCIJA VALSTS ROBEŢSARDZĒ 3. 2  

 

Patstāvīgi apgūstamās tēmas: 
 

Nr. 

p/k 

Tēma Patstāvīgā 

darba 

stundas 

Darba veids Pārbaudes 

forma 

1.  LOĢISTIKAS ZINĀTNE, OBJEKTS, UZDEVUMI, 

FUNKCIJAS 

Loģistikas zinātnes attīstība pasaulē. Loģistikas 

jēdziena vēsturiskā attīstība.  
 

1 Gatavošanās 

kontroldarbam 

Individuālais 

vērtējums 

2.  LIKUMDOŠANA KĀ EKONOMISKĀS ATTĪSTĪBAS 

NOSACĪJUMS 
Latvijas likumdevējs – Saeima. Uzľēmējdarbību 

reglamentējošie likumi.   

Raţošanas procesu organizācijas likumi un 

materiālo plūsmu organizācijas optimizācijas 

iespējamība laikā un telpā.                           

1 Gatavošanās 

kontroldarbam 

Kontroldarbs 

3.  LATVIJAS VIETA PASAULES SAIMNIEKOŠANAS 

SISTĒMĀ 

Latvija un Baltijas valstis. Latvija un Eiropas 

Savienība. Latvija un pasaules ekonomika. 

Ekonomikas sakārtošanas pamatuzdevumi. 

Ekonomikas problēmu risināšana. 

Uzľēmējdarbības attīstīšana. 

2 Gatavošanās 

semināram 

Individuālais 

vērtējums 
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4.  LOĢISTIKAS SISTĒMAS ATTĪSTĪBAS LĪMEĽI.  

LOĢISTIKAS MAKROVIDE UN MIKROVIDE 

1 Gatavošanās 

semināram 

Individuālais 

vērtējums 

5.  PROJEKTU IZSTRĀDES UN VADĪŠANAS PAMATI 

Projekta jēdziens un mērķis. Projektu riski. 

Projekta dzīves cikls. Projekta laika un termiľu 

plānošana. Resursu un izmaksu plānošana. 

Projektu vadīšana Valsts robeţsardzē. 

2 Gatavošanās 

semināram 

Grupālā 

kontrole 

6.  IEPIRKŠANAS LOĢISTIKA  

Iepirkšanas loģistikas mērķi un uzdevumi. 

Iepirkšanas plānošana Valsts robeţsardzē. 

Piegādātāju izvēle.     

1 Gatavošanās 

semināram 

Individuālais 

vērtējums 

7.  NOIETA JEB SADALES LOĢISTIKA  

Loģistika un tirgzinība. Maiľas process un noieta 

kanālu attīstības priekšnosacījumi. Sadales 

kanālu veidi, darbības organizēšana. Starpnieku 

loma un to skaits noieta kanālos. 

2 Gatavošanās 

semināram 

Individuālais 

vērtējums 

8.  SERVISA LOĢISTIKA  

Servisa loģistikas mērķi un organizēšana. 

Pakalpojumu un servisa līmeľu vērtēšana.     

1 Gatavošanās 

semināram 

Individuālais 

vērtējums 

9.  RESURSU IZMANTOŠANAS PROBLĒMAS 

Uzľēmuma finansiālā darbība. Kapitāla 

ieguldīšana uzľēmuma loģistikā. 

1 Gatavošanās 

semināram 

Seminārs 

10.  PREČU KRĀJUMI LOĢISTIKAS SISTĒMĀ  

Krājumu vadīšanas sistēmas metodes. Krājumu 

uzskaites sistēmas un metodes uzľēmuma 

loģistikā. Nepieciešamā krājumu daudzuma 

aprēķināšana loģistikā. 

1 Gatavošanās 

kontroldarbam 

Kontroldarbs 

11.  NOLIKTAVU LOMA LOĢISTIKAS SISTĒMĀ  
Noliktavu funkcijas un piedāvātie pakalpojumi 

uzľēmumā. Noliktavu funkcionēšanas 

pamatproblēmas 

Loģistikas process robeţsardzes noliktavās. 

Uzglabāšanas, iesaiľošanas un kravu 

pārvietošanas nozīme loģistikas procesā. 

Iesaiľojuma nozīme tirgvedības un loģistikas 

procesos. 

1 Gatavošanās 

kontroldarbam 

Kontroldarbs 

12.  FINANSĒŠANAS JĒDZIENS.  

UZĽĒMUMA FINANSU SAIMNIECĪBA UN TĀS MĒRĶI 

Finansēšanas plāni, to sastādīšana. Uzľēmuma 

funkcionēšana. 

Finanšu plānošanas paľēmieni Valsts 

robeţsardzē. Plānošanas galvenie uzdevumi. 
 

1 Gatavošanās 

semināram 

Seminārs 

13.  NEPIECIEŠAMĀ KAPITĀLA VAJADZĪBAS 

APRĒĶINĀŠANA 

Kapitāla aprites cikls. Uzľēmuma finansiālās 

darbības vadīšana. 
 

1 Gatavošanās 

semināram 

Seminārs 

14.  KAPITĀLA VAJADZĪBAS VEIDOŠANĀS UZĽĒMUMĀ 

Kapitāla aprites process uzľēmumā. Finansiāli 

ekonomiskas problēmas. 
 

1 Gatavošanās 

semināram 

Individuālais 

vērtējums 
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15.  IEKŠĒJĀ UN ĀRĒJĀ FINANSĒŠANA ROBEŢSARDZĒ 

 Kapitāls. Pamatlīdzekļi. Apgrozāmie līdzekļi. 

Uzľēmuma kapitāla plānošanas 

priekšnosacījumi. Bilances zelta likumi. 

1 Gatavošanās 

semināram 

Seminārs 

16.  RAŢOŠANAS PROCESA  UN PAKALPOJUMU 

SNIEGŠANAS LOĢISTIKAS ĶĒDE 
1 Gatavošanās 

kontroldarbam 

Kontroldarbs 

17.  TRANSPORTS LOĢISTIKAS SISTĒMĀ  

Loģistikas ietekme uz transportu. Transporta 

sistēmas komponenti. Transporta veidi Valsts 

robeţsardzē. Kravu pārvadātāju un nosūtītāju 

sadarbība. 

1 Gatavošanās 

kontroldarbam 

Kontroldarbs 

18.  LOĢISTIKAS VADĪŠANA  

Vadīšanas pamatfunkcijas. Loģistikas sistēma un 

loģistikas procesa organizēšanas nozīme 

robeţsardzes vadīšanā. Loģistikas sistēmas 

kontrole. 

1 Gatavošanās 

semināram 

Seminārs 

19.  MĀRKETINGA JĒDZIENS, TĀ ATTĪSTĪBA, MĒRĶI UN 

UZDEVUMI 

Mārketinga definējums. Tirgus attīstība.  

Mārketinga sistēma. Mārketinga pamati. 

1 Gatavošanās 

semināram 

Seminārs 

20.  TIRGUS EKONOMIKA UN MĀRKETINGS 

Mārketinga komplekss. Tirgus segmentēšana. 

Preces dzīves cikls. 

1 Gatavošanās 

semināram 

Individuālais 

vērtējums 

21.  BRUĽOJUMA APRITE VALSTS ROBEŢSARDZĒ 1 Gatavošanās 

semināram 

Individuālais 

vērtējums 

22.  IEGULDĪJUMU UN KRĀJUMU UZSKAITE VALSTS 

ROBEŢSARDZĒ 
2 Gatavošanās 

semināram 

Individuālais 

vērtējums 

23.  ĒKU EKSPLUATĀCIJA VALSTS ROBEŢSARDZĒ 2 Gatavošanās 

kontroldarbam 

Eksāmens  

Kā referāta tematu var izvēlēties jebkuru tēmu, apakštēmu, citu tēmu, iepriekš saskaľojot to 

ar kursa docētāju. 

 

Ieteicamā literatūra un avoti 

 

1. LR likums „Publisko iepirkumu likums‖.  

2. LR Ministru kabineta 2008.gada 05.februāra noteikumi Nr.65 „Noteikumi par iepirkuma 

procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem‖.  

3. LR Ministru kabineta 2009.gada 10.februāra noteikumi Nr.137 „Noteikumi par Iekšlietu 

ministrijas sistēmas iestāţu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām 

dienesta pakāpēm formas tērpu un atšķirības zīmju aprakstu, speciālā apģērba, individuālo 

aizsardzības līdzekļu, ekipējuma un inventāra veidiem un to izsniegšanas normām‖.  

4. LR Iekšlietu ministrijas 2007.gada 21.marta kārtībā Nr.14 „Publisko iepirkumu veikšanas 

kārtība Iekšlietu ministrijā un tās padotībā esošajās iestādēs‖‖. 

5.  LR Iekšlietu ministrijas 2010.gada 12.marta noteikumi Nr.13 „Nekustamo īpašumu 

apsaimniekošanas un uzturēšanas, kā arī ar to saistīto izdevumu segšanas kārtība‖. 

6. Valsts robeţsardzes 2010.gada 26.februāra noteikumi Nr.5 „Bruľojuma aprites noteikumi‖. 

7. Valsts robeţsardzes 2008.gada 28.augusta noteikumi Nr.30 „Formas tērpu priekšmetu, 

atšķirības zīmju, speciālā apģērba, inventāra un individuālo aizsardzības līdzekļu iegādes, 

uzskaites, izsniegšanas un norakstīšanas kārtība‖. 

8. Valsts robeţsardzes 2009.gada 28.jūlija noteikumi Nr.42 „Ilgtermiľa ieguldījumu un krājumu 

saľemšanas, uzskaites un norakstīšanas kārtība‖. 
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9. Valsts robeţsardzes 2008.gada 16.decembra noteikumi Nr.44 „Publisko iepirkumu veikšanas 

kārtība Valsts robeţsardzē un Valsts robeţsardzes koledţā‖. 

10. Valsts robeţsardzes koledţas 2007.gada 25.jūlija noteikumi Nr.20 „Valsts robeţsardzes 

koledţas bruľojuma aprites noteikumi‖. 

11. Ārmstrongs M. Kā kļūt par izcilu menedţeri : pārbaudīti paľēmieni un svarīgas prasmes no A 

līdz Z dizains. - Rīga: Zvaigzne ABC, 2009. - 344 lpp.: tab. 

12. Bikse V. Nauda un bankas. - R.: Valsts administrācijas skola, 1994. - 72 lpp. 

13. Biznesa pamati. - R.: Junior Achievement - Latvija, 1998.- 430 lpp. 

14. Bokums Z., Forands J. Personālvadības rokasgrāmata. – R.: Kamene, 2000. – 141 lpp. 

15. Boļšakovs S. Inovatīvā darbība Latvijā. - Rīga: Jumava., 2008. - 323 lpp.: diagr., tab. 

16. Daľēviča D. Finansu pārskatu revīzija. Starptautiskie revīzijas standarti. – R.: Biznesa 

augstskola „Turība‖, 2003. – 127 lpp. 

17. Dombrava E. Radošais mārketings. - Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2008. - 197 lpp. 

18. Dţounss R. Projektu vadības pamati: praktisks ceļvedis projektu vadībā un izpildē /; no angļu 

val. tulk. Aija Dimanta; lit. red. Ilvija Bendzika. – R.: Lietišķās informācijas dienests, 2008. - 

222 lpp.  
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Kurss "SASKARSMES  PSIHOLOĢIJA" 

 

Anotācija: Kursā tiek apgūtas teorētiskās un praktiskās zināšanas par sevi un par daţādiem 

cilvēku tipiem, lai spētu veidot pozitīvu saskarsmi ar visiem cilvēkiem, tajā 

skaitā ar padotajiem. 

 

Kursa mērķis:  Sniegt studējošajiem zināšanas saskarsmes psiholoģijā, veidot komunikācijas 

prasmes ar daţāda kontingenta cilvēkiem vai cilvēku grupām daţādās situācijās. 

 

Priekšzināšanas: Prasme strādāt komandā.  

 

Kursa apjoms:  80 stundas (2 KP). 

Tai skaitā:  kontaktstundas –52 (teorētiskās – 24 stundas, praktiskās –28  stundas),  

         patstāvīgais darbs – 28 stundas. 

 

Pārbaudes forma: Referāts, eksāmens. 

 

Pārbaudes 

prasības: 

 

Kopējais vērtējums veidojas no (1) dalības un aktivitātes praktiskajās 

nodarbības (20%), (2) patstāvīgā darba vērtējuma (30%) un (3) eksāmena 

novērtējuma (70%). 

 

Studiju rezultāti 

Studējošais kursa noslēgumā Studiju rezultātu pārbaudes forma 

Prot veidot pozitīvu saskarsmi ar daţāda rakstura 

cilvēkiem. 

Praktiskās nodarbības 

Prot noteikt cilvēka psiholoģisko tipu, padotā kompetences 

līmeni. 

Praktiskās nodarbības, patstāvīgais 

darbs, eksāmens 

Spēj strādāt autonomi un komandā. Praktiskās nodarbības 

Ir iemaľas lietišķa un  pozitīva psiholoģiskā klimata 

veidošanā kolektīvā. 

Praktiskās nodarbības, patstāvīgais 

darbs, eksāmens 

 

* - tēmas ietilpst uzľēmējdarbības profesionālo kompetenču veidošanas modulī   

 

Tēmas  Nr. 

 

Tēma, apakštēma 

T
ak

so
n
o
m

ij
as

 

lī
m

en
is

 

Stundu skaits 

teorēt. prakt. 

Tēma  Nr.1* SASKARSMES BŪTĪBA UN NOZĪME 

Saskarsmes jēdziens. 

Saskarsmes stili. 

Psiholoģiskas iedarbības veidi. 

Saskarsmes barjeras. 
 

3. 6 4 

Tēma Nr.2* SASKARSME AR DAŢĀDIEM SASKARSMES PARTNERIEM 

Pašnovērtējums. 

Izturības pret stresu veidošana. 

Personas teritoriālais modelis. 

Ē.Berna transakciju analīze. 

Dzimumatšķirību ietekme uz saskarsmi. 

Rakstura tipoloģijas. 

Saskarsme ar daţāda kontingenta personām. 
 

3. 8 8 
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Tēma  Nr.3* VADĪŠANAS PSIHOLOĢIJA 

Sociālās lomas grupā. Laba darbinieka un līdera 

īpašības.Reprezentācija un imidţs.  

Vadības stili. 

Grupas vadīšanas īpatnības: sarunas vadīšana, laika 

plānošana, sapulču organizēšana, darbinieku 

apmācīšanas vadīšana, lēmumu pieľemšana daţādas 

sareţģītības situācijās. 
 

3. 8 10 

Tēma  Nr.4* SASKARSMES  NOZĪME  KONFLIKTĀ 

Konflikta emocionālie aspekti. 

Konflikti darba kolektīvā, vadītāja kā starpnieka loma. 
 

3. 2 6 

 

Patstāvīgi apgūstamās tēmas: 

 

Nr. 

p/k 

Tēma Patstāvīgā 

darba 

stundas 

Darba veids Pārbaudes 

forma 

1.  Saskarsmes psiholoģija 10 Referāts un tā 

aizstāvēšana. 

Individuālais 

vērtējums 

2.  Saskarsmes struktūra 4 Gatavošanās 

kontroldarbam 

Kontroldarbs 

3.  Stereotipiskie uzskati par vadītājiem un 

darbiniekiem. 

4 Gatavošanās 

kolokvijam 

Kolokvijs 

4.  Vadītāja funkciju variēšanās atkarībā no vadības 

stila. 

6 Gatavošanās 

kontroldarbam 

Kontroldarbs 

5.  Konfliktu iedalījums. Konfliktu risināšanas 

paľēmieni. 

4 Gatavošanās 

kontroldarbam 

Kontroldarbs 

 

Ieteicamā  literatūra un avoti 

 

1. Benešs H. Psiholoģijas atlants. 1.daļa.- R.: Zvaigzne ABC, 1997. – 237 lpp.   

2. Benešs H. Psiholoģijas atlants. 2.daļa.- R.: Zvaigzne ABC, 2001. – 237 lpp.   

3. Berns Ē. Spēles, kuras spēlē cilvēki. – R. : SIA Birojs 2000 Plus, 2002. - 203 lpp. 

4. Dako P. Psiholoģijas  brīnumainās  uzvaras. – R.: Zvaigzne ABC, 1999.– 567 lpp. 

5. Diksone A. Grūtās sarunas: ko teikt sareţģītās situācijās, nesabojājot savstarpējās attiecības. – 

R.: Zvaigzne ABC, 2007 . – 201 lpp. 

6. Dirkss K., Eizermanss T. Tava prāta klupšanas akmeľi. – R.: Jumava, 2009. – 77 lpp. 

7. Edmillers A., Vilhelms T. Manipulēšana. R.: De Novo, 2004. – 127 lpp. 

8. Fēlavs E.G. Konflikti darbā. R.: De Novo, 2002. – 121 lpp. 

9. Frajs R. Radošas personības rokasgrāmata. – R.: Jāľa Rozes apgāds, 2001. – 247 lpp. 

10. Gabors D. Vārdi, kas pārliecina. – R.: Zvaigzne ABC, 2008. – 328 lpp. 

11. Garleja R. Darbs, organizācija un psiholoģija. – R.: RaKa, 2003. – 200 lpp. 

12. Gorders J., Hellerns V., Notākers H. Reliģiju grāmata. – R.: Nordik, 2002. – 319 lpp. 

13. Goulmens D.Tava emocionālā inteliģence. Kāpēc tai mēdz būt lielāka nozīme nekā IQ. – R.: 

Jumava, 2001. – 461 lpp. 

14. Jungs K.G. Psiholoģiskie  tipi. – R.: Zvaigzne  ABC, 1996. - 267 lpp. 

15. Kārnegī D. Kā iegūt draugus un iepatikties cilvēkiem. – R.: Latvijas ţurnālistu savienības 

komerccentrs, 1990. – 157 lpp. 

16. Kempbels D. Ja es esmu priekšnieks, kāpēc tad visi smejas? – R.: Zinātne, 1997. – 159 lpp. 
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17. Kupčs J. Saskarsmes  būtība. – R.: Zvaigzne  ABC, 1997. – 71 lpp. 

18. Leiblings M. Nokaitināja? Kā saprasties ar daţāda rakstura cilvēkiem / tulk. no angļu val. – R.: 

Lietišķās informācijas dienests, 2007.  

19. Lielā enciklopēdiskā vārdnīca. R.: Jumava, 2003. – 1147 lpp. 

20. Litauere F. Kas  es  esmu. – R.: Jumava, 1998. – 180 lpp. 

21. Omārova S. Cilvēks dzīvo  grupā. – R.: Kamene, 1994. – 171 lpp. 

22. Omārova S. Cilvēks runā  ar  cilvēku. – R.: Kamene, 1996. – 12 lpp. 

23. Pikeringa P. Strīdi, nesaskaľas,  konflikti. – R.: Jāľa  Rozes  apgāds, 2000. – 116 lpp. 

24. Psiholoģijas  vārdnīca. – R.: Mācību  grāmata, 1999. – 157 lpp. 

25. Reliģijas. – R.: Zvaigzne ABC, 1999. – 128 lpp. 

26. Reľģe V. Mūsdienu organizāciju psiholoģija. – R.: Zvaigzne ABC, 2007. - 216 lpp. 

27. Reľģe V. Psiholoģija. Personības  psiholoģiskās  teorijas. – R.: Zvaigzne ABC, 1999. – 174 

lpp. 

28. Reľģe V. Psiholoģija. Savstarpējo attiecību psiholoģija. R.: Zvaigzne ABC, 2004. – 116 lpp. 

29. Sarunu un konfliktu risināšana. – R.: Lietišķās informācijas dienests, 2007. - 184 lpp. 

30. Saskarsme  audzēkľiem. – R.: Jumava, 1999. - 294 lpp. 

31. Spulle Ā.A. Praktiskais  personālmenedţments. – R.: Turības mācību centrs, 1998. – 303 lpp. 

32. Svence G. Ievads politiskajā psiholoģijā. – R.: RaKa, 2004. – 151 lpp. 

33. Šota B. Sarunas. R.: De Novo, 2002. – 126 lpp. 

34. Vorobjovs A. Vispārīgā psiholoģija. – R.: SIA „Izglītības soļi‖, 2000. - 212 lpp. 

35. Шейнов B.П. Конфликты в нашей жизни и их  разрешение. – Минск : Амалфея, 1997. - 

276 с. 

36. www.koob.ru 

37. www.psihologijaspasaule.lv 
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Kurss “PERSONĀLVADĪBA” 

 

 

Anotācija: Kursā tiek apgūtas zināšanas par personāla vadību un iegūtas iemaľas personāla 

vadības lēmumu pieľemšanā. 

 

Kursa mērķis: Sniegt studējošajiem zināšanas par personāla vadību, nodrošināt praktisko iemaľu 

iegūšanu personāla vadības lēmumu pieľemšanā. 

 

Priekšzināšanas: Nav nepieciešamas. 

 

Kursa apjoms:  80 stundas (2 KP). 

Tai skaitā:  kontaktstundas - 52 stundas (teorētiskās - 38 stundas, praktiskās - 14 stundas), 

                           patstāvīgais darbs - 28 stundas. 

 

Pārbaudes forma:  Referāts, eksāmens. 

 

Pārbaudes 

prasības: 

Kopējais vērtējums veidojas no (1) aktivitātes nodarbībās (10%); (2) patstāvīgā 

darba vērtējuma: referāta un darba grupas raksturojuma (20%), (3) aktīvas 

dalības semināros (30%), (4) eksāmena novērtējuma (40%). 

 

Studiju rezultāti 

Studējošais kursa noslēgumā Studiju rezultātu pārbaudes forma 

Spēj vadīt padoto personālu. Seminārs, eksāmens. 

Prot pielietot personāla plānošanas paľēmienus. Praktiskās nodarbības, referāts, darba 

grupas raksturojums, eksāmens. 

Spēj veikt padotā personāla novērtēšanu. Praktiskās nodarbības, referāts, 

seminārs, eksāmens. 

Prot izvērtēt personāla darbību ietekmējošos faktorus. Praktiskās nodarbības, referāts, 

seminārs, eksāmens. 

Spēj darboties darba grupās. Seminārs, referāts, darba grupas 

raksturojums, eksāmens. 

 

* - tēmas ietilpst uzľēmējdarbības profesionālo kompetenču veidošanas modulī  

  

Tēmas Nr. Tēma, apakštēma 

T
ak

so
n
o
m

ij
as

 

lī
m

en
is

 

Stundu skaits 

teorēt

. 

prakt. 

Tēma Nr.1* 

  

PERSONĀLA VADĪŠANAS PAMATI 

Vadīšanas zinātnes rašanās un attīstība. Personāla 

vadīšanas definīcija. Personāla vadīšanas politika un 

stratēģija. Organizācijas uzbūve. Valsts robeţsardzes 

struktūra. Vienvadības princips. 

3. 4  

Tēma Nr.2* VADĪBAS STILS UN VADĪŠANAS EFEKTIVITĀTE 

Mūsdienu vadītāja tips robeţsardzē. Vadītāja autoritāte. 

Vadības tips un vadošu lēmumu pieľemšana. Vadīšanas 

kultūra. Apakšvienību vadīšana. Vadīšanas funkcijas. 

Attiecību veidošana robeţsardzē. Konfliktu vadīšana.  

3. 4 2 

Tēma Nr.3* SEMINĀRS    2 
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Tēma Nr.4* DARBA ANALĪZE 

Definīcija un mērķi. Darba apraksta jēdziens, mērķi un 

sastāvdaļas. Amata apraksta prasības Iekšlietu ministrijas 

sistēmas iestāţu struktūrvienībās. Darba analīzes 

veikšana. Darbu klasifikācija.  

3. 6 2 

Tēma Nr.5* PERSONĀLA PLĀNOŠANA UN PĀRVALDE 

Definīcija un uzdevumi. Nepieciešamā personāla 

plānošana robeţsardzē. Plānošanas process. Personāla 

plānošanas un pārvaldes informatīvais nodrošinājums. 

Personāla pārvaldība. Personāla statistika Valsts 

robeţsardzē. 

3. 4  

Tēma Nr.6* 

 

PERSONĀLA MEKLĒŠANA 

Darba tirgus. Darba spēka avoti. Personāla meklēšanas 

būtība un ceļi. Robeţsardzē strādājošo potenciāla 

izmantošana. Jaunu darbinieku meklēšana ārpus 

organizācijas.  

3. 4  

Tēma Nr.7* 

 

PERSONĀLA ATLASE 

Definīcija un politika. Atlases procedūra. Personāla 

izvēles kritēriji un instrumenti Valsts robeţsardzē. 

Iepriekšējā atlase. Atlases metodes. Personāla izvēles 

kļūdas. Galīgā izvēle un atlases novērtēšana.  

3. 4 2 

Tēma Nr.8* SEMINĀRS    2 

Tēma Nr.9* PERSONĀLA NOVĒRTĒŠANA IEKŠLIETU MINISTRIJAS 

SISTĒMAS IESTĀŢU STRUKTŪRVIENĪBĀS. PERSONĀLA 

MOTIVĀCIJA. PERSONĀLA APMĀCĪBA ROBEŢSARDZĒ 

3. 4 2 

Tēma Nr.10* PERSONĀLA DARBĪBU IETEKMĒJOŠI FAKTORI 

Konflikts. Pārmaiľas uzľēmumā. Stress. Sanāksmes 

robeţsardzē. Grupas loma personāla vadībā. Sociālās 

garantijas. Problēmu risināšanas paľēmieni. Uzľēmuma 

kultūra. 

3. 4  

Tēma Nr.11* DARBA GRUPAS VALSTS ROBEŢSARDZĒ 3. 4  

Tēma Nr.12* SEMINĀRS  
 

  2 

 

Patstāvīgi apgūstamās tēmas: 

 
Nr. 

p/k 

Tēma Patstāvīgā 

darba 

stundas 

Darba veids Pārbaudes 

forma 

1.  PERSONĀLA VADĪŠANAS PAMATI 

Vadīšanas zinātnes rašanās un attīstība. Personāla 

vadīšanas definīcija. Personāla vadīšanas politika 

un stratēģija. Organizācijas uzbūve. Valsts 

robeţsardzes struktūra. Vienvadības princips. 

2 Gatavošanās 

semināram 

Individuālais 

vērtējums 

2.  VADĪBAS STILS UN VADĪŠANAS EFEKTIVITĀTE 

Mūsdienu vadītāja tips robeţsardzē. Vadītāja 

autoritāte. Vadības tips un vadošu lēmumu 

pieľemšana. Vadīšanas kultūra. Apakšvienību 

vadīšana. Vadīšanas funkcijas. Attiecību 

veidošana robeţsardzē. Konfliktu vadīšana.  

4 Gatavošanās 

semināram 

Seminārs 
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3.  DARBA ANALĪZE 

Definīcija un mērķi. Darba apraksta jēdziens, 

mērķi un sastāvdaļas. Amata apraksta prasības 

Iekšlietu ministrijas struktūrvienībās. Darba 

analīzes veikšana. Darbu klasifikācija.  

4 Gatavošanās 

semināram 

Seminārs 

4.  PERSONĀLA PLĀNOŠANA UN PĀRVALDE 

Definīcija un uzdevumi. Nepieciešamā personāla 

plānošana robeţsardzē. Plānošanas process. 

Personāla plānošanas un pārvaldes informatīvais 

nodrošinājums. Personāla pārvaldība. Personāla 

statistika Valsts robeţsardzē. 

4 Gatavošanās 

semināram 

Seminārs 

5.  PERSONĀLA MEKLĒŠANA 

Darba tirgus. Darba spēka avoti. Personāla 

meklēšanas būtība un ceļi. Robeţsardzē strādājošo 

potenciāla izmantošana. Jaunu darbinieku 

meklēšana ārpus organizācijas.  

4 Gatavošanās 

semināram 

Seminārs 

6.  PERSONĀLA ATLASE 

Definīcija un politika. Atlases procedūra. 

Personāla izvēles kritēriji un instrumenti Valsts 

robeţsardzē. Iepriekšējā atlase. Atlases metodes. 

Personāla izvēles kļūdas. Galīgā izvēle un atlases 

novērtēšana.  

2 Gatavošanās 

semināram 

Seminārs 

7.  PERSONĀLA NOVĒRTĒŠANA IEKŠLIETU MINISTRIJAS 
SISTĒMAS IESTĀŢU STRUKTŪRVIENĪBĀS. 

PERSONĀLA MOTIVĀCIJA. PERSONĀLA APMĀCĪBA 

ROBEŢSARDZĒ 

2 Gatavošanās 

semināram 

Seminārs 

8.  PERSONĀLA DARBĪBU IETEKMĒJOŠI FAKTORI 

Konflikts. Pārmaiľas uzľēmumā. Stress. 

Sanāksmes robeţsardzē. Grupas loma personāla 

vadībā. Sociālās garantijas. Problēmu risināšanas 

paľēmieni. Uzľēmuma kultūra. 

2 Gatavošanās 

semināram 

Seminārs 

9.  DARBA GRUPAS VALSTS ROBEŢSARDZĒ 4 Gatavošanās 

eksāmenam 

Eksāmens 

Kā referāta tematu var izvēlēties jebkuru tēmu, apakštēmu, citu tēmu, iepriekš saskaľojot to 

ar kursa docētāju. 

 

Ieteicamā literatūra un avoti 

 

1. LR likums „Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāţu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu 

ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likums‖. 

2. LR likums „Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāţu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu 

ar speciālajām dienesta pakāpēm disciplināratbildības likums‖. 

3. LR likums „Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums‖. 

4. LR Ministru kabineta 2006.gada 24.oktobra noteikumi Nr.873 „Iekšlietu ministrijas sistēmas 

iestāţu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm amata 

aprakstu izstrādāšanas kārtība‖.  

5. LR Ministru kabineta 2006.gada 30.novembra noteikumi Nr.978 „Valsts robeţsardzes koledţas 

nolikums‖.  

6. LR Ministru kabineta 2007.gada 7.augusta noteikumi Nr. 532 „Iekšlietu ministrijas sistēmas 

iestāţu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālo dienesta pakāpi darbības un tās 

rezultātu novērtēšanas kārtība‖. 
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7. LR Iekšlietu ministrijas 2009.gada 25.marta noteikumi Nr.26 „Iekšlietu ministrijas un tās 

padotībā esošo iestāţu amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm ārējā izskata un 

savstarpējo dienesta attiecību noteikumi‖. 

8. Valsts robeţsardzes 2011.gada 23.februāra iekšējie noteikumi Nr.5 "Kārtība, kādā organizē 

Valsts robeţsardzes un Valsts robeţsardzes koledţas amatpersonu ar speciālajām dienesta 

pakāpēm kvalifikācijas paaugstināšanu un profesionālo apmācību un Valsts robeţsardzes un 

Valsts robeţsardzes koledţas darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanu". 

9. Valsts robeţsardzes 2006.gada 14.marta pavēle Nr.236 „ Par Valsts robeţsardzes personāla 

profesionālās sagatavošanas pamatnostādnēm‖. 

10. Ārmstrongs M. Kā kļūt par izcilu menedţeri : pārbaudīti paľēmieni un svarīgas prasmes no A 

līdz Z dizains. - Rīga: Zvaigzne ABC, - 344 lpp. : tab. 

11. Bokums Z., Forands J. Personālvadības rokasgrāmata. – R.: Kamene, 2000. – 141 lpp. 

12. Diksone A. Grūtās sarunas: ko teikt sareţģītās situācijās, nesabojājot savstarpējās attiecības. – 

R.: Zvaigzne ABC, 2007. 

13. Edeirs Dţ. Efektīvas vadības skola. – R.: Asja, 1999. – 255 lpp. 

14. Hellers R. Darba grupas vadība. – R.: Zvaigzne ABC, 1998. – 72 lpp. 

15. Herbsts D. Komunikācija uzľēmumā. - Rīga: Zvaigzne ABC, 2007. – 119 lpp. : il. 

16. Grifins E. Reputācijas vadības stratēģijas : situāciju, krīţu un korporatīvās sociālās atbildības 

vadīšana. - Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2008. - 220 lpp.  

17. Ezera I. Lietišķā komunikācija1. d. . – R.: Multineo, 2007. – 111 lpp. 

18. Forands I. Personālvadība. – R.: ―Biznesa augstskola Turība‖, 1999. – 80 lpp. 

19. Forands I. Stratēģija. Kvalitāte. – R.: Latvijas izglītības fonds, 2000. – 256 lpp. 

20. Frīmentls D. Komandas motivācija un vadība. – R.: Zvaigzne ABC, 2006. – 128 lpp. 

21. Kotlers F. Mārketings no A līdz Z : 80 koncepcijas, kas jāzina katram vadītājam. - Rīga: 

Jumava, 2007. - 204 lpp. 

22. Krīgers Dr. V. Komandas vadība. – R.: Balta eko, 2000. – 126 lpp. 

23. Meredits Belbins R. Komandu lomas darbavietā. – R.: Lietišķās informācijas dienests, 2009. – 

168 lpp. 

24. Orands I. Vadītājs un vadīšana. – R.: 1999. - 174 lpp. 

25. Parkinsons M. Veiksmīga darba meklēšana. - Rīga : Multineo, 2008. - 109 lpp. : il. 

26. Pelše G., Ruperte I. Uzľēmēja rokasgrāmata. – Rīga: Jumava, 2003. – 360 lpp. 

27. Petrova L., Alsiľa R. Esi uzľēmējs! – R.: Kamene, 1999. – 184 lpp. 

28. Pikeringa P. Personāla vadība. – R.: Jāľa Rozes apgāds, 2002. – 125 lpp. 

29. Praude V., Beļčikovs J. Menedţments. – R.: Vaidelote, 1997. – 416 lpp. 

30. Praude V., Beļčikovs J. Menedţments. – R.: Vaidelote, 2001. – 507 lpp. 

31. Rācenāja Ľ. Darba meklētāja rokasgrāmata. - Rīga : Biznesa augstskola Turība, 2008. - 80 lpp. 

32. Spulle A.A. Praktiskais personālmenedţments. – R.: ―Biznesa augstskola „Turība‖‖, 1998. – 

301 lpp. 

33. Vorončuka I. Personāla vadība. – R.: Latvijas Universitāte, 1999. - 268 lpp. 

34. Vesa Nissinen. Military Leadership. A Critical Constructivist Approach to Conceptualizing, 

Modeling and Measuring Military leadership in the Finnish Defense Forces. - National Defense 

College. Department of Management and Leadership, Helsinki, 2001 - 323 p. 

35. http://moodle.vrk.rs.gov.lv/moodle/course/view.php?id=41  

36. www.workingday.lv  

37. www.likumi.lv  

38. www.lm.gov.lv   

39. www.rs.gov.lv  

 

 

 
 

http://moodle.vrk.rs.gov.lv/moodle/course/view.php?id=41
http://www.workingday.lv/
http://www.likumi.lv/
http://www.lm.gov.lv/
http://www.rs.gov.lv/
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Kurss “DIDAKTIKA” 

 

 

Anotācija: Kursā tiek apgūtas pamata teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaľas mācību 

darba organizēšanā. 

 

Kursa mērķis: Sniegt studējošajiem teorētiskās zināšanas par pedagoģijas nozari - didaktiku, 

tās pamatprincipiem; praktiski darbojoties veidot iemaľas mācību darba 

organizēšanā: mācību plānošanā, organizācijā un vadīšanā. 

 

Priekšzināšanas: Nav nepieciešamas. 

 

Kursa apjoms: 40 stundas (1 KP). 

Tai skaitā:              kontaktstundas - 26 stundas (teorētiskās - 12 stundas, praktiskās - 14  stundas), 

                           patstāvīgais darbs - 14 stundas.  

 

Pārbaudes forma: Ieskaite. 

 

Pārbaudes 

prasības: 

Kopējais vērtējums veidojas no (1) aktīvās dalības nodarbībās (10%), (2) 

praktisko uzdevumu novērtējuma (30%), (3) patstāvīgā darba vērtējuma (10%) 

un (4) ieskaites novērtējuma (50%). 

 

Studiju rezultāti 

Studējošais kursa noslēgumā Studiju rezultātu pārbaudes forma 

Pielieto didaktikas pamatprincipus padotā personāla   

mācību vajadzību apzināšanā. 

Patstāvīgais darbs, ieskaite 

Patstāvīgi iztrādā mācību programmas, ľemot vērā padotā 

personāla mācību vajadzības. 

Praktiskās nodarbības, patstāvīgais 

darbs, ieskaite 

Plāno, organizē un vada padotā personāla mācības. Praktiskās nodarbības, patstāvīgais 

darbs, ieskaite 

Plāno un organizē izglītojošus pasākumus valstiskās 

attieksmes veidošanai. 

Patstāvīgais darbs, ieskaite 

 

Tēmas Nr. Tēma, apakštēma 

T
ak

so
n
o
m

ij
as

 

lī
m

en
is

 

Stundu skaits 

teorēt. prakt. 

Tēma Nr.1 

  

 

DIDAKTIKAS PRIEKŠMETS, JĒDZIENI 

Kas ir didaktika? Didaktikas pētīšanas priekšmets. 

Didaktikas pamatkategorijas. Didaktikas saikne ar citām 

zinātnēm. 

1. 1  

Tēma Nr.2 
 

MĀCĪBU PROCESS. MĀCĪBU PRINCIPI 

Mācību procesa raksturojums. Mācību principi, 

likumsakarības. 

2. 1  

Tēma Nr.3 
 

ROBEŢSARGU PROFESIONĀLĀ SAGATAVOŠANA  2. 2  

Tēma Nr.4 
 

MĀCĪBU PLĀNOŠANAS UN ORGANIZĒŠANAS PAMATPRINCIPI 

Mācību operatīvā un stratēģiskā plānošana. Mācību 

programmas izstrāde.  

3. 2 4  
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Tēma Nr.5 
 

MĀCĪBU ORGANIZĀCIJAS FORMAS UN METODES  

Mācību organizācijas formas. Mācību metoţu klasifikācija. 

Mācību vingrinājumi. Mācību procesa rezultātu uzskaite, 

pārbaude un vērtēšana. 

3. 2  

Tēma Nr.6 
 

NODARBĪBAS PLĀNOŠANA UN SAGATAVOŠANA 

Nodarbības mērķis. Nodarbības norises sastāvdaļas. 

3. 2 4 

Tēma Nr.7 
 

NODARBĪBAS VADĪŠANA 

Nodarbības vadīšana. Nodarbības vērošana. Nodarbības 

novērtējums. Refleksija. 

3. 2  6 

 

Patstāvīgi apgūstamās tēmas: 

 

Nr. 

p/k 

Tēma Patstāvīgā 

darba 

stundas 

Darba veids Pārbaudes 

forma 

1.  

 

 

MĀCĪBU PROCESS. MĀCĪBU PRINCIPI 

 

2 Mācību stundas 

konspekts 

Individuālais 

vērtējums 

2.  
 

MĀCĪBU PLĀNOŠANAS UN ORGANIZĒŠANAS 

PAMATPRINCIPI 

 

4 Mācību 

programmas 

izstrāde 

Individuālais 

vērtējums 

3.  
 

NODARBĪBAS PLĀNOŠANA UN SAGATAVOŠANA 
4 Nodarbības 

plānošana 

Grupālā kontrole 

4.  
 

NODARBĪBAS VADĪŠANA 

 

4 Nodarbības 

vadīšana 

Individuālais 

vērtējums 

 

Ieteicamā literatūra un avoti 

 

1. Valsts robeţsardzes 2006.gada 14.marta pavēle Nr.236 „ Par Valsts robeţsardzes personāla 

profesionālās sagatavošanas pamatnostādnēm‖. 

2. Albrehta Dz. Didaktika. – R.: RaKa, 2001. – 168 lpp. 

3. Anspaks J. Pedagoģijas idejas Latvijā. – R.: RaKa, 2003. – 476 lpp. 

4. Beļickis I. Vērtīborientētā mācību stunda. – R.: RaKa, 2000. – 280 lpp. 

5. Geidţs N.L., Berliners D.C. Pedagoģiskā psiholoģija. - R.: Zvaigzne ABC, 1998. - 662 lpp. 

6. Gudjons H. Pedagoģijas pamatatziľas. R.: Zvaigzne ABC, 2007. – 394 lpp. 

7. Lieģeniece D. Ievads andragoģijā. – R.: RaKa, 2002. – 183 lpp. 

8. Pedagoģijas terminu skaidrojošā vārdnīca. /V.Skujiľas vad./. - R.: Zvaigzne ABC, 2000. - 248 lpp.  

9. Nīlsens L., Šunks L. Praktiskā pedagoģija. – R.: a/s „Preses nams‖, 2002. – 310 lpp. 

10. Rubana I.M. Mācīties darot. – R.: RaKa, 2000. – 238 lpp. 

11. Zelmenis V. Īss pedagoģijas kurss. – R.: Zvaigzne, 1991. - 213 lpp. 

12. Zelmenis V. Pedagoģijas pamati. - R.: RaKa, 2000. - 291 lpp. 

13. Ţogla I. Didaktikas teorētiskie pamati. - R.: RaKa, 2001. - 275 lpp. 

14. Ţukovs L. Ievads pedagoģijā. - R.: RaKa, 2000. - 234 lpp. 
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Kurss "POLITOLOĢIJA" 

 

 

Anotācija: Kursā tiek apgūtas pamata teorētiskās zināšanas politoloģijā. 

 

Kursa mērķis:   Sniegt studējošajiem vispārīgu ieskatu politikas zinātnes pamatjautājumos, kā arī 

balstoties uz lekcijās un literatūrā iegūtās informācijas bāzi,  analizēt vēsturiskos 

un aktuālos politiskos notikumus valstī un pasaulē. 

 

Priekšzināšanas: Nav nepieciešamas. 

 

Kursa apjoms:  40 stundas (1KP). 

Tai skaitā:             kontaktstundas - 26 (teorētiskās – 19  stundas, praktiskās – 7 stundas), 

                              patstāvīgais darbs – 14 stundas.  

 

Pārbaudes forma: Ieskaite. 

 

Pārbaudes 

prasības: 

 

Kopējais vērtējums veidojas no (1) dalības un aktivitātes praktiskajās 

nodarbības (30%), (2) patstāvīgā darba vērtējuma (20%) un (3) ieskaites 

novērtējuma (50%). 

 

Studiju rezultāti 

Studējošais kursa noslēgumā Studiju rezultātu pārbaudes forma 

Spēj definēt un izskaidrot politikas saturu. Patstāvīgais darbs, ieskaite 

Spēj uzskaitīt pasaules politiskos reţīmus. Praktiskās nodarbības, patstāvīgais darbs, 

ieskaite 

Pārzina nozīmīgākās politiskās starptautiskās 

organizācijas un to darbības jomas. 

Praktiskās nodarbības, patstāvīgais darbs, 

ieskaite 

Spēj izprast valsts un pašvaldību institūciju lomu 

tiesiskā valstī. 

Praktiskās nodarbības, patstāvīgais darbs, 

ieskaite 

 

* - tēmas ietilpst uzľēmējdarbības profesionālo kompetenču veidošanas modulī  

Tēmas Nr. Tēma, apakštēma 

T
ak

so
n
o
m

ij
as

 

lī
m

en
is

 

Stundu skaits 

teorēt. prakt. 

Tēma Nr.1 

 

POLITIKAS SATURS 

Politikas jēdziens un struktūra. 

Politikas objekts. 

Politikas objektīvās un subjektīvās robeţas. 

Politikas formas un līdzekļi. 

1. 2   

Tēma Nr.2 POLITISKIE REŢĪMI 

Politiskā reţīma jēdziens. 

Demokrātiskie reţīmi. 

Autoritārie un totalitārie reţīmi. 

1. 2  

Tēma Nr.3* PILSONISKĀ SABIEDRĪBA 

Pilsoniskās sabiedrības veidošanas priekšnosacījumi. 

Valsts un pilsoniskā sabiedrība. 

Sociālās kustības. 

1. 2  
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Tēma Nr.4 

 

POLITISKĀS PARTIJAS 

Politiskās partijas jēdziens. 

Politiskās partijas funkcijas un sistēmas.  

Politiskās ideoloģijas. 

Ierobeţojumi Iekšlietu ministrijas iestāţu amatpersonām 

iesaistoties politiskajos procesos  

1. 2  

Tēma Nr.5 SEMINĀRS 2.  2 

Tēma Nr.6* KONSTITŪCIJA UN CILVĒKTIESĪBAS 

Konstitūcijas jēdziens, veidi un tipi. 

Konstitūcija un citi likumi. 

Tiesību un brīvību klasifikācija. 

1. 2  

Tēma Nr.7 VARAS INSTITŪCIJAS 

Valsts, tās būtība un loma. 

Valsts forma. 

Varas dalīšana. 

1. 2   

Tēma Nr.8 SEMINĀRS 2.  2 

Tēma Nr.9 VALSTS APARĀTS UN BIROKRĀTIJA 

Birokrātijas būtība. 

Birokrātijas korporatīvās intereses. 

Birokrātija un demokrātija. 

1. 2  

Tēma Nr.10 PAŠVALDĪBAS 

Pašvaldību jēdziens un principi. 

Pašvaldību modeļi. 

Funkciju sadale starp valsti un pašvaldībām.  

Darba organizācija un lēmumu pieľemšana pašvaldībā. 

1. 2   

Tēma Nr.11 KONFLIKTS UN SADARBĪBA 

Konflikta un sadarbības jēdziens. 

Konfliktu klasifikācija. 

Konflikta objektīvie un subjektīvie cēloľi. 

Konflikta intensitāte un vardarbība. 

Konflikta risināšanas veidi. 

1. 1  1  

Tēma Nr.12 STARPTAUTISKĀ POLITIKA, STARPTAUTISKĀS 

ORGANIZĀCIJAS 

ANO (Apvienoto Nāciju Organizācija);  

BJVP (Baltijas Jūras Valstu Padome);  

EDSO (Eiropas Drošības un Sadarbības organizācijas);  

EP (Eiropas Padome);  

ES (Eiropas Savienība);  

NACC-EAPC (Ziemeļatlantijas Sadarbības Padome, 

Eiroatlantiskās Partnerības Padome);  

PfP (Partnerattiecības mieram);  

NATO (Ziemeļatlantijas līguma organizācija);  

RES (Rietumeiropas savienība);  

NVS (Neatkarīgo Valstu sadraudzība). 

1. 2  

Tēma Nr.13 SEMINĀRS 2.  2 
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Patstāvīgi apgūstamās tēmas: 

 
Nr. 

p/k 

Tēma Patstāvīgā 

darba 

stundas 

Darba veids Pārbaudes 

forma 

1.  POLITISKĀS PARTIJAS 

 
3  Gatavošanās 

semināram 

Seminārs 

2.  VARAS INSTITŪCIJAS 

 
3  Gatavošanās 

semināram 

Seminārs 

3.  PAŠVALDĪBAS 
 

3  Gatavošanās 

kolokvijam 

Kolokvijs 

4.  KONFLIKTS UN SADARBĪBA 2  Gatavošanās 

kolokvijam 

Kolokvijs 

5.  STARPTAUTISKĀ POLITIKA, STARPTAUTISKĀS 

ORGANIZĀCIJAS 

 

3  Gatavošanās 

semināram 

Seminārs 

 

Ieteicamā literatūra un avoti 

 

1. Antaloģija politikā un tiesībās II daļa. – R.: Raka, 2005. – 307 lpp. 

2. Apine I. Politoloģija. Ievads etnopsiholoģijā. – R.: 2001. 

3. Ašmanis M. Politikas izziľa. Vara. – R.: 2001. 

4. Ašmanis M. Politikas saturs. – R.: 1995. 

5. Ašmanis M. Politikas terminu vārdnīca.- R.: 1999. 

6. Ašmanis M. Politoloģija. Politikas subjekti. – R.: 2001. 

7. Cilvēktiesības pasaulē un Latvijā. I.Ziemeles redakcijā. – R.: 2000. 

8. Deksnis E.Br. Eiropas apvienošanās. – R.: 1998. 

9. Demokrātijas pamati. – R.: 1993. 

10. Dišlers K. Demokrātiskās valsts iekārtas pamati. – R.: 1931. 

11. Dţons Ē. Dţozefs Valoda un politika. – R.: Zinātne, 2008. – 207 lpp. 

12. Eiropas Savienībā. Mazā enciklopēdija. – R.: 2003. 

13. Fjodorova M. Klasiskā politiskā filozofija. – R.: Jumava, 2006. – 190 lpp. 

14. Ievads politikā. Mācību līdzeklis. – R.: Zvaigzne ABC. 1998. 

15. Lamentovičs V. Mūsdienu valstis. – R.: Zvaigzne ABC, 2007. – 132 lpp. 

16. Latvijas Republikas Satversme. – R.: 2001. 

17. Lieģis I. Latvijas integrācija NATO – sapnis vai realitāte. – R.: 2000. 

18. Ozoliľa Ţ. Ievads starptautiskajās attiecībās. - LU, 1992. 

19. Pabriks A. Politikas mazais leksikons. – R.: Zvaigzne ABC. – 255 lpp. 

20. Rodins M. Politoloģija. Ievads salīdzināmajā politikā. – R.: 2000.  

21. Tаuriľš G. Pēcpadomju demokrātija Latvijā. – R.: 2005. 

22. Tаuriľš G. Politika. I daļa. – R.: 2001. 

23. Tauriľš G. Politika. II daļa. – R.: 2001. 

24. Tauriľš G. Politika. III daļa. – R.: 2002. 

25. Tauriľš G. Politiskie konflikti un politiskās krīzes. – Rīga – Štutgarte, 2008. – 207 lpp. 

26. Vara. Kā tiek pārvaldīta pasaule. – R.: Zvaigzne ABC, 2004. – 320 lpp. 

27. Vēbers M. Politika kā profesija un aicinājums. – R.: Zvaigzne ABC, 1999. 

28. Политология. Курс лекции под редакцией проф. Марченко М.Н. – Москва: Зеркало, 1997.  

29. Понеделков А.В., Самыгин С.Н. Основы политологии. – Москва-Ростов на Дону, 2007. – 

397 стр.  
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Kurss “ĢEOGRĀFIJA” 

 

 

Anotācija: Kurss iepazīstina ar ģeogrāfijas zinātnes un tās nozaru pamatjautājumiem, 

sevišķu uzmanību veltot politiskās un reģionālās ģeogrāfijas aktualitātēm un 

attīstības tendencēm.  

 

Kursa mērķis:   Attīstīt un padziļināt studējošo izpratni par pasaules reģionu un valstu politisko, 

ekonomisko un iedzīvotāju ģeogrāfiju, tās saistību ar mūsu valsts ekonomiskās 

un sociālās dzīves norisēm.  

 

Priekšzināšanas: Ģeogrāfijas zināšanas vispārējās vidējās izglītības ietvaros. 

 

Kursa apjoms:     40 stundas (1 KP). 

Tai skaitā:  kontaktstundas - 26 stundas (teorētiskās - 20 stundas, praktiskās - 6 stundas); 

 patstāvīgais darbs - 14 stundas. 

  

Pārbaudes forma:   Ieskaite. 

 

Pārbaudes prasības: Kopējais vērtējums veidojas no (1) dalības un aktivitātes praktiskajās 

nodarbībās un semināros (20 %), (2) patstāvīgā darba vērtējuma (20 %), (30) 

kontroldarba (20 %) un (4) ieskaites novērtējuma (40 %). 

 

Studiju rezultāti 

Studējošais kursa noslēgumā Studiju rezultātu pārbaudes forma 

Pārzina pasaules ģeogrāfijas pamatfaktus un attīstības 

tendences. 

Praktiskās nodarbības, kontroldarbs, 

ieskaite. 

Izprot ģeogrāfiskās likumsakarības un to izpausmes 

daţādos telpiskajos mērogos. 

Praktiskās nodarbības, ieskaite. 

Pārzina pasaules politisko karti un valstu sociāli 

ekonomiskās attīstības tendences.  

Patstāvīgais darbs, ieskaite. 

    

Tēmas Nr. Tēma, apakštēma 

T
ak

so
n
o
m

ij
as

 

lī
m

en
is

 

Stundu skaits 

teorēt. prakt. 

Tēma Nr.1 

 

IEVADS STUDIJU KURSĀ „ĢEOGRĀFIJA” 

Ģeogrāfija un tās pētījumu virzieni. 

Pasaules telpiskā struktūra un ģeogrāfiskās 

likumsakarības. 

Dabas (fiziskās) ģeogrāfijas pamatjautājumi. 

1. 2  

Tēma Nr.2 

 

  REĢIONĀLĀS ĢEOGRĀFIJAS PAMATI 

Pasaules reģionālā iedalījuma pieejas un pamatprincipi. 

Pasaules daļu un kontinentu reģionālais iedalījums.  

Telpa un teritorija. Robeţas un to nozīme. 

1. 2  

 

 

Tēma Nr.3 PRAKTISKAIS DARBS   2 

Tēma Nr.4 

 

PASAULES POLITISKĀ KARTE 

Pasaules valstu klasifikācija un tipoloģija. 

Attīstītās valstis un attīstības valstis. 

Suverēnās valstis, atkarīgās teritorijas un kvazivalstis. 

1. 2  
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Tēma Nr.5 

 

EIROPA 

Politiskā karte un tās formēšanās 20.-21.gadsimtā. 

Eiropas Savienība un tās paplašināšanās. 

Eiropas reģioni: 

 fizioģeogrāfiskais raksturojums; 

 sociāli ekonomiskais raksturojums. 

1. 4  

Tēma Nr.6 SEMINĀRS    2 

Tēma Nr.7 

 

ĀZIJA UN ĀFRIKA 

Politiskā karte un tās formēšanās 20.-21.gadsimtā. 

Āzijas reģioni un reģionālās organizācijas. 

Āfrikas valstis un reģioni.  

1. 2  

Tēma Nr.8 

 

ZIEMEĻAMERIKA UN DIENVIDAMERIKA 

Politiskā karte un reģionālais iedalījums. NAFTA valstis. 

Amerikas reģioni: 

 fizioģeogrāfiskais raksturojums; 

 sociāli ekonomiskais raksturojums. 

1. 2  

 

 

 

 

 

Tēma Nr.9 PASAULES IEDZĪVOTĀJU ĢEOGRĀFIJA   

Iedzīvotāju dabiskā kustība, demogrāfiskais sprādziens. 

Iedzīvotāju migrācija un tās veidi. 

Iedzīvotāju etniskā un reliģiskā struktūra. 

1. 2  

Tēma Nr.10 PASAULES EKONOMISKĀ ĢEOGRĀFIJA 

Pasaules ekonomikas sektoriālā struktūra un nozares. 

Globalizācijas un reģionalizācijas procesi.  

1. 2  

Tēma Nr.11 PASAULES TŪRISMA ĢEOGRĀFIJA 

Starptautiskais tūrisms. 

Latvija kā starptautiskā tūrisma mērķis. 

1. 2  

Tēma Nr.12 SEMINĀRS   2 

 

Patstāvīgi apgūstamās tēmas: 

 
Nr. 

p/k 

Tēma Patstāvīgā 

darba 

stundas 

Darba veids Pārbaudes 

forma 

1.  PASAULES REĢIONI UN VALSTIS  

Valstu sociāli ekonomiskās attīstības līmenis un 

dzīves kvalitātes rādītāji  

6 Reģionālā 

iedalījuma 

kartes 

sastādīšana 

Individuālais 

vērtējums 

2.  EIROPAS VALSTU EKONOMISKĀS IZAUGSMES CEĻI 

UN REĢIONĀLĀ SADARBĪBA  

Veco un jauno ES dalībvalstu sociāli- 

ekonomiskās atšķirības.  

Ekonomiskās un politiskās integrācijas procesi. 

4 Gatavošanās 

kontroldarbam 

Kontroldarbs 

3.  PĀRĒJO PASAULES REĢIONU ĢEOGRĀFISKĀ 

SAVDABĪBA 

Lielo ģeogrāfisko atklājumu nozīme. 

Jaunatklāto teritoriju kolonizēšana un koloniālo 

impēriju rašanās. Nacionālās atbrīvošanas 

kustības un neokoloniālisms.  

Rasu un etniskā sastāva īpatnības. 

4 Gatavošanās 

semināram 

Individuālais 

vērtējums 
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Ieteicamā literatūra un avoti 

 

1. Druva – Druvaskalne I. Ziemeļvalstis. – R.: Jāľa sēta, 1996. – 192 lpp. 

2. Goba A. Pasaules apceļotāji un jaunatklājēji. – R.: Avots, 2006.- 526 lpp. 

3. Jankevics J., Melbārde Z. Pasaules ģeogrāfija. – R.: Zvaigzne ABC, 2001. – 280 lpp. 

4. Jaunais pasaules ģeogrāfijas atlants. Red. Turlajs J.- R.: Jāľa sēta, 2009.- 168 lpp.  

5. Latvijas ģeogrāfijas atlants. – R.: Jāľa sēta, 2009. – 50 lpp. 

6. Lielais pasaules atlants.- R.: Jāľa sēta, 2008.- 400 lpp. 

7. Melbārde Z., Rozīte M., Zelča L. Pasaules ģeogrāfija vidusskolai. Mācību grāmata.-

R.:Zvaigzne ABC, 2009.- 224 lpp. 

8. Paiders J. Islams un Rietumi. – R.: Zvaigzne ABC, 2001. – 176 lpp. 

9. Pasaules ekonomiskā un sociālā ģeogrāfija vidusskolām./A.Bauls, G.Berklavs, E.Birznieks, 

T.Eglīte u.c. J.Jankevica red./ - R.: Zvaigzne ABC, 1995. - 327 lpp.  

10. Ziedonis R. Austrumu robeţa.- R.: Zvaigzne ABC, 2007.- 240 lpp. 

11. Pulsipher L.M. World Regional Geography. – NY: W.H.Freeman and Company, 2000. – 546 p. 

12. Алисов Н., Хорев Б. Экономическая и социальная география мира. – М.: Гардарики, 2001 

– 704 с. 

13. Кузнецов А. География. Население и хозяйство мира. – М.: Дрофа, 1997. – 304 с. 

14. Максаковский В. Географическая картина мира. Часть 1. Общая характеристика мира. – 

М.: Дрофа, 2004. – 560 с. 

15. Максаковский В. Географическая картина мира. Часть 2. Региональная характеристика 

мира. - М.: Дрофа, 2005. – 480 с. 

 

Mācību līdzekļi: 

1. Svešvārdu vārdnīca: mācību līdzeklis [Elektroniskais resurss] -1CD 
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Kurss ”ĒTIKA” 

 

 

Anotācija: Kursā tiek apgūtas teorētiskās zināšanas un ētisko problēmu risināšanas un 

diskutēšanas prasmes. 

 

Kursa mērķis:  Sniegt izpratni par profesionālās ētikas un sabiedrībā vispārpieľemto 

uzvedības normu ievērošanu, ieskatu daţādās kultūrās un prasmi risināt 

ētiskas dilemmas.    

 

Priekšzināšanas: Sabiedrībā pastāvošās teorētiskās un faktiskās ētiskās izpausmes. 

 

Kursa apjoms:  40 stundas (1 KP) 

Tai skaitā: kontaktstundas – 26 (teorētiskās - 13 stundas, praktiskās - 13 stundas), 

pastāvīgais darbs – 14 stundas. 

 

Pārbaudes forma: Ieskaite. 

 

Pārbaudes 

prasības: 

 

Kopējais vērtējums veidojas no (1) dalības un aktivitātes praktiskajās 

nodarbības (20%), (2) patstāvīgā darba vērtējuma (10%) un (3) ieskaites 

novērtējuma (70%). 

 

Studiju rezultāti 

Studējošais kursa noslēgumā Studiju rezultātu pārbaudes forma 

Ievēro profesionālās ētikas un uzvedības normas. Patstāvīgais darbs, ieskaite 

Spēj patstāvīgi risināt ētiskās dilemmas. Praktiskās nodarbības, ieskaite 

Ir tolerants saskarsmē ar daţādu kultūru, reliģiju u.c. 

pārstāvjiem. 

Patstāvīgais darbs, ieskaite 

Organizē profesionālās ētikas un uzvedības normu 

ievērošanu padotajiem. 

Praktiskās nodarbības 

 

Tēmas Nr. Tēma, apakštēma 

T
ak

so
n
o
m

ij
as

 

lī
m

en
is

 

Stundu skaits 

teorēt. prakt. 

Tēma Nr.1 MŪSDIENU ĒTIKAS UZDEVUMI, PROBLĒMAS UN RISINĀJUMI  
Mūsdienu ētikas uzdevumi.  

Ētiskās problēmas un risinājumi. 

Morāles situācija Latvijā. 

2. 1 1 

Tēma Nr.2 ĒTISKĀS VĒRTĪBAS, PRINCIPI UN NORMAS 

Ētiskās vērtības, principu un normu izpausmes formas. 

Klasiskās un mūsdienu ētikas vērtības, kopīgais un 

atšķirīgais to izpratnē. 

Mūsdienu ētikas dilemmas. 

2. 2 2 

Tēma Nr.3 PERSONĪBAS ĒTISKIE STILI  

Personības ētisko stilu veidošanās pamatprincipi. 

Personības ētisko stilu (normatīvais, pragmatiskais, 

lojālais, piesardzīgais, intuitīvais, iejūtīgais, 

aristokrātiskais, vitālais, radošais) raksturojums. 

Personības ētisko stilu ietekme uz personības un 

sabiedrisko labklājību. 

2. 2  
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Tēma Nr.4 VARA UN VARDARBĪBA  
Varas un vardarbības definējums un izpausmes. 

Agresijas pastiprināšanās sabiedrībā iemesli. 

Cietsirdība un tās mazināšana. 

2. 1 1 

Tēma Nr.5 KULTŪRA UN PSEIDOKULTŪRA 

Kultūras definējumi ētikā. 

Citādība un tolerance. 

Popkultūras vērtības un to mijiedarbība ar ētiku. 

3. 1 1 

Tēma Nr.6 ETNISKĀ IDENTITĀTE 

Etniskās identitātes jēdziens. 

Etniskās grupas Latvijā, to mijiedarbība. 
3. 1 3 

Tēma Nr.7 KORUPCIJA UN TĀS NOVĒRŠANA 

Korupcijas un interešu konflikta jēdzieni. 

Korupcijas riski. 

Korupcijas mazināšanas un novēršanas paľēmieni. 

3. 2 2 

Tēma Nr.8 VADĪŠANAS ĒTIKA  

Vadīšanas ētikas jēdziens. 

Indivīda un grupu intereses. 

Vadītāja un ierindas darbinieku ētikas salīdzināšana. 

Vadītāja morālo dilemmu risināšana. 

Morālās un materiālās stimulēšanas un sodīšanas ētika. 

3. 2 2 

Tēma Nr.9 VALSTS PĀRVALDES ĒTIKA 

Valsts robeţsardzes amatpersonas un darbinieka Ētikas 

kodekss 

Ierēdľa uzvedības principi. 

Ētiskas rīcības veicināšana valsts pārvaldē. 

Ētisko konfliktu risināšana. 

Tolerances izpratne un robeţas. 

2. 1 1 

 

Patstāvīgi apgūstamās tēmas: 

 

Nr. 

p/k 
Tēma 

Patstāvīgā 

darba 

stundas 

Darba veids 
Pārbaudes 

forma 

1.  Pseidokultūras nesējgrupu raksturojums. 

 
2 

Gatavošanās 

kontroldarbam 

kontroldarbs 

2.  Latvijā pārstāvēto etnisko grupu specifiska 

mentalitāte un uzvedība. 
4 

Gatavošanās 

kolokvijam 

kolokvijs 

3.  Etniski morālās problēmas. 
2 

Gatavošanās 

kontroldarbam 

kontroldarbs 

4.  Korupcija un interešu konflikts. Lobēšanas 

jēdziens. 
4 

Gatavošanās 

kolokvijam 

kolokvijs 

5.  Morālās un materiālās stimulēšanas un 

sodīšanas ētika. 
2 

Gatavošanās 

kolokvijam 

kolokvijs 

 

Ieteicamā literatūra un avoti 

 
1. Valsts robeţsardzes noteikumi Nr. 41 ―Valsts robeţsardzes amatpersonas un darbinieka Ētikas 

kodekss‖, 2008. 

2. Augškalne I. Antoloģija ētikā. – R.: RaKa, 2001. – 132 lpp. 

3. Dzīvesmāksla: Latvija, Baltija, Eiropa. – R.:FSI, 2008. – 247 lpp. 

4. Fjodorova M. Klasiskā politiskā filozofija. – R.: Jumava, 2006. – 190 lpp. 

5. Gorders J., Hellerns V., Notākers H. Reliģiju grāmata. – R.: Nordik, 2002. – 319 lpp. 

6. Ideju vārdnīca. R: Zvaigzne ABC, 1999. – 659lpp. 

7. Kūle M., Kūlis R. Filosofija. – R.: Zvaigzne ABC, 1998. – 656 lpp. 
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8. Kuzľecova A. Profesionālās ētikas pamati. – R.: RaKa, 2003. – 201 lpp. 

9. Lasmane S. 20.gadsimta ētikas pavērsieni. – R.: Zvaigzne ABC, 2004. – 248 lpp. 

10. Lasmane S., Milts A., Rubenis A. Ētika. – R.: Zvaigzne ABC, 1995. – 252 lpp. 

11. Latviešu tautas dzīvesziľa. 1.grāmata. – R.: LNNK, 1990. – 366 lpp. 

12. Latviešu tautas dzīvesziľa. 4.grāmata. – R.: Zvaigzne, 1993. – 414 lpp. 

13. Lielā enciklopēdiskā vārdnīca. R.: Jumava, 2003. – 1147 lpp. 

14. Līkopa V. Lietišķā etiķete starptautiskajā biznesā. – R.: Zvaigzne ABC, - 62 lpp. 

15. Miezītis J. Saruna, kas neļauj aizmigt. R.: Vieda, 2002. – 143 lpp. 

16. Milts A. Ētika. Kas ir ētika. – R.: Zvaigzne ABC, 1999. – 56 lpp. 

17. Mouls Dţ. Biznesa kultūra un etiķete Eiropas valstīs. R.: Jāľa Rozes apgāds, 2000. – 335 lpp. 

18. Odiľa A. Etiķete un protokols. R.: Apgāds „Zelta grauds‖, 2009. – 264 lpp. 

19. Osho. Briedums. Atbildība būt sev pašam. – R.: SIA „Sētava‖, 2007. – 177 lpp. 

20. Osho. Brīvība. Drosme būt sev pašam. – R.: SIA „Sētava‖, 2007. – 183 lpp. 

21. Pasaules reliģijas. – R.: Zvaigzne ABC – 480 lpp. 

22. Rasels B. Filosofijas problēmas. – R.: SIA „Jāľa Rozes apgāds‖, 2008. – 153 lpp. 

23. Reliģijas. – R.: Zvaigzne ABC, 1999. – 128 lpp. 

24. Rubenis A. Ētika XX gadsimtā. - R.: Zvaigzne ABC, 1996. – 222 lpp. 

25. Stengrūms Dţ. Filosofija. Diţas idejas mazā grāmatā. – R.: Zvaigzne ABC, 2009. – 126 lpp. 

26. Strautmane A. Etiķetes grāmata. – R.: Jumava, 2009. – 187 lpp. 

27. Veics V. Uzvedības kultūra saskarsmē. 1.daļa. – R.: RaKa, 1998. – 208 lpp. 

28. Veics V. Uzvedības kultūra saskarsmē. 2.daļa. – R.: RaKa, 2000. – 240 lpp. 

29. Veics V. Uzvedības kultūra saskarsmē. 3.daļa. – R.RaKa, 2005.  

30. www.delna.lv 

31. www.dialogi.lv 

32. www.filozofija.lv 

33. www.iecietiba.lv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.delna.lv/
http://www.iecietiba.lv/
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Kurss ”PUBLISKĀS RUNAS PAMATI” 

 

 

Anotācija: Kursā tiek apgūtas teorētiskās zināšanas publiskās runas pamatos un veidotas 

runas prasmes. 

 

Kursa mērķis:     Sniegt studējošajiem priekšstatu par publisko runu, publiskās runas pamatiem 

un tehniku, kā arī sekmēt oratora iemaľu izkopšanu. 

 

Priekšzināšanas: Nav nepieciešamas. 

 

Kursa apjoms:  40 stundas (1 KP). 

Tai skaitā: kontaktstundas- 26 (teorētiskās-14 stundas, praktiskās-12 stundas), 

patstāvīgais darbs-14 stundas. 

 

Pārbaudes forma: Ieskaite. 

 

Pārbaudes 

prasības: 

 

Kopējais vērtējums veidojas no (1) dalības un aktivitātes praktiskajās 

nodarbības (30%), (2) patstāvīgā darba vērtējuma (20%) un (3) ieskaites 

novērtējuma (50%). 

 

Studiju rezultāti 

Studējošais kursa noslēgumā Studiju rezultātu pārbaudes forma 

Pielieto publiskās runas pamatus sapulcēs, 

konferencēs, prezentācijās ,intervijās, diskusijās. 

Praktiskās nodarbības, patstāvīgais darbs, 

ieskaite 

Patstāvīgi izstrādā runas modeli, ľemot vērā retorikas 

principus. Uzstājas ar runu auditorijas priekšā. 

Praktiskās nodarbības, patstāvīgais darbs, 

ieskaite 

Spēj analizēt labas runas kritērijus, tās saturīgumu, 

tēmas izvirzīšanu, saskarsmi runas laikā, atgriezenisko 

saikni. 

Praktiskās nodarbības, patstāvīgais darbs, 

tests, ieskaite 

Izprot efektīvas runas principus.  Patstāvīgais darbs, ieskaite 

 

* - tēmas ietilpst uzľēmējdarbības profesionālo kompetenču veidošanas modulī  

  

Tēmas Nr. Tēma, apakštēma 

T
ak

so
n
o
m

ij
as

 

lī
m

en
is

 

Stundu skaits 

teorēt. prakt. 

Tēma Nr.1* PUBLISKĀS RUNAS (RETORIKAS) PIRMSĀKUMI  

senajā Grieķijā, Romā. Antīkās runas saturs, tā analīze, 

komentārs. Herenija Retorikas pieci kanoni. 
 

3. 2  

Tēma Nr.2* TĒMAS IZVĒLE, TO DALĪŠANA 

Runu tipoloģija. Autora pozīcija. Materiāla avoti. Atlase. 

Analīze. 

 

3. 2 2 

Tēma Nr.3* RUNAS UZBŪVE (sākums, vidus un beigas pēc Aristoteļa).  

Runas kompozīcija. Runas plāns. Stils. Veids. 

Monologs. Dialogs. Intervija. Diskusija. Prezentēšana. 

 

3. 2 2 
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Tēma Nr.4* 

 

RUNAS TEHNIKA 

Izruna un artikulācija. Intonācijas elementi. Priekšstatu 

gleznu un vārdisko darbību nozīme uzstāšanās laikā. 

 

3. 2 2 

Tēma Nr.5* SASKARSME UN PIELĀGOŠANĀS 

Oratora personība. Prasme runāt, domājot par klausītāju. 

Komunikācijas barjeras, to cēloľi un sekas. 

3. 2 2 

Tēma Nr.6* LABAS RUNAS KRITĒRIJI 

Runa - provokācija. 
 

3. 2 2 

Tēma Nr.7* SEPTIĽI SOĻI RUNAS SAGATAVOŠANĀ 

 tēmas izvēle un konkretizēšana; 

 runas mērķa definēšana; 

 auditorijas novērtēšana; 

 informācijas ievākšana; 

 runas plāna sagatavošana; 

 runas ietērpšana vārdos; 

 runas mēģinājums. 

3. 2 2 

 

Patstāvīgi apgūstamās tēmas: 

 
Nr. 

p/k 

Tēma Patstāvīgā 

darba 

stundas 

Darba veids Pārbaudes 

forma 

1.  PUBLISKĀS RUNAS (RETORIKAS) PIRMSĀKUMI 

Retorikas vēsturiskā attīstība 
2 Seminārs, tests Individuālais 

vērtējums 

2.  TĒMAS IZVĒLE, TO DALĪŠANA. 

Materiāla avoti. Atlase. Analīze. 
3 Tests Individuālais 

vērtējums  

3.  RUNAS UZBŪVE. 

Runas kompozīcija. Plāns. Stils. 
3 Savas runas 

sagatavošana 

Individuālais 

vērtējums 

4.  RUNAS TEHNIKA. 

Izruna un artikulācija. Intonācijas elementi. 

Vārdisko darbību nozīme uzstāšanās laikā. 

2 

 

Savas runas 

sagatavošana  

Individuālais 

vērtējums 

5.  LABAS RUNAS KRITĒRIJI. 

Runa – provokācija. 
2 Tests Individuālais 

vērtējums 

6.  SEPTIĽI SOĻI RUNAS SAGATAVOŠANĀ. 2 Tests Individuālais 

vērtējums 

 

Ieteicamā literatūra un avoti 

 

1. Apele. A. Runas māksla. 

2. Bormane O. Skatuves runas pamati. – R.: LVI, 1963. 

3. Ceplītis L., Katlapa N. Izteiksmīgas runas pamati. – R.:1960. 

4. Ezera I., Graudiľa I., Dreiberga S. Lietišķā komunikācija.- R.: SIA ‖Kamene‖, 2000. 

5. Gabors D. Vārdi, kas pārliecina. – R.: Zvaigzne ABC, 2008. – 328 lpp. 

6. Gandapass R. Kāmasūtra oratoram. – R.: Vieda, 2005. – 291 lpp. 

7. Faina D. Saviesīgo sarunu māksla. – R.: Zvaigzne ABC, 2009. – 152 lpp. 

8. Mencels V. Retorika. – R.: Balta eko, 2002. 

9. Mendziľa Dz. Vārds. Doma. Runa. – R.: Sol Vita, 2004. 

10. Nelke K. Prezentēšana. – R.: Balta eko, 2003. 
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11. Odiľa A. Etiķete un protokols. – R.: Zelta grauds, 2009. – 262 lpp. 

12. Omārova S. Cilvēks runā ar cilvēku. Saskarsmes psiholoģija. – R.: SIA‖Kamene‖,1998. 

13. Pīzs A. Ķermeľa valoda. – R.: ‖Jumava‖,1995. 

14. Strautmane A. Etiķetes grāmata. – R.: Jumava, 2009. – 183 lpp. 

15. Soper P.L. Basic public speaking. – New York: Oxford University Press, 1956. 
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Kurss “PĒTNIECISKĀ  DARBA PAMATI” 

  

 

Anotācija: Kursā tiek apgūtas pamata teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaľas 

pētnieciskā darba veikšanā. 

 

Kursa mērķis: Sniegt studējošajiem pamatzināšanas par pētniecisko pētījumu plānošanu, 

pētīšanas metoţu izvēli, informācijas meklēšanu, atlasi un izvērtēšanu, pētījuma 

rezultātu apkopošanu, izklāstu un noformēšanu. 

 

Priekšzināšanas: Nav nepieciešamas. 

 

Kursa apjoms:  40 stundas (1 KP). 

Tai skaitā:  kontaktstundas – 26 stundas (teorētiskās –  10 stundas, praktiskās – 16 stundas), 

 patstāvīgais darbs – 14 stundas. 

 

Pārbaudes forma: Referāts, ieskaite. 

 

Pārbaudes 

prasības: 

Kopējais vērtējums veidojas no: (1) aktivitātes nodarbībās (10%), (2) 

patstāvīga pētījuma sagatavošanas (20%), (3) patstāvīgā darba vērtējuma: 

referāta un pētījuma Valsts robeţsardzē raksturojuma (30%), (4) ieskaites 

novērtējuma (40%). 

 

Studiju rezultāti 

Studējošais kursa noslēgumā Studiju rezultātu pārbaudes forma 

Spēj veikt pētījumu.  Praktiskās nodarbības, referāts, 

pētījuma raksturojums, ieskaite. 

Prot pielietot pētījuma metodes un paľēmienus. Praktiskās nodarbības, referāts, 

pētījuma raksturojums, ieskaite. 

Izprot pētnieciskajam darbam izvirzītās prasības. Praktiskās nodarbības, referāts, 

pētījuma raksturojums, ieskaite. 

Spēj patstāvīgi izstrādāt un sagatavot pētniecisko darbu. Praktiskās nodarbības, referāts, 

pētījuma raksturojums, ieskaite. 

 

Tēmas Nr. Tēma, apakštēma 

T
ak

so
n
o
m

ij
as

 

lī
m

en
is

 

Stundu skaits 

teorēt. prakt. 

Tēma Nr.1 PĒTNIECISKAIS DARBS KĀ STUDIJU PROCESA ELEMENTS 

Zinātniskās darbības likums. Zinātnes un augstākās 

izglītības vienotība. 

2. 2  

Tēma Nr.2 PĒTNIECISKĀS DARBĪBAS AKTUALITĀTE VALSTS 

ROBEŢSARDZĒ 

Pētnieciskā darba organizācijas pasākumi Valsts 

robeţsardzē. Pētījumu projekti. 

2. 2 4 

Tēma Nr.3 

 

PĒTNIECISKĀS DARBĪBAS METODES: 

- novērošanas metode; 

- eksperimentālā metode. 

2. 2 2 
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Tēma Nr.4 

 

PĒTNIECISKAJAM DARBAM IZVIRZĪTĀS PRASĪBAS 

Temata izvēle: problēmas jēdziens, hipotēze, tēma, 

pētījuma objekts. 

Plāna izstrāde. 

Pētnieciskā darba saturs: ievads, pamatdaļas izstrāde, 

secinājumi. 

Bibliogrāfija. 

Pētījuma kvalitātes kritēriji. 

3. 4 6 

Tēma Nr.5 

 

PĒTNIECISKĀ DARBA NOFORMĒŠANA 

 Metodiskie norādījumi pētnieciskā darba izstrādāšanai 

un aizstāvēšanai. Pētniecisko darbu paraugi. 
 

3.  4 

 

Patstāvīgi apgūstamās tēmas: 

 
Nr. 

p/k 

Tēma Patstāvīgā 

darba 

stundas 

Darba veids Pārbaudes 

forma 

1.  PĒTNIECISKAIS DARBS KĀ STUDIJU PROCESA 

ELEMENTS 

Zinātniskās darbības likums. Zinātnes un 

augstākās izglītības vienotība. 

2 Gatavošanās 

kontroldarbam 

Kontroldarbs 

2.  PĒTNIECISKĀS DARBĪBAS AKTUALITĀTE VALSTS 

ROBEŢSARDZĒ 

Pētnieciskā darba organizācijas pasākumi Valsts 

robeţsardzē. Pētījumu projekti. 

4 Gatavošanās 

kontroldarbam 

Kontroldarbs 

3.  PĒTNIECISKĀS DARBĪBAS METODES: 

- novērošanas metode; 

- eksperimentālā metode. 

2 Referāts Individuālais 

vērtējums 

4.  PĒTNIECISKAJAM DARBAM IZVIRZĪTĀS PRASĪBAS 

Temata izvēle: problēmas jēdziens, hipotēze, 

tēma, pētījuma objekts. 

Plāna izstrāde. 

Pētnieciskā darba saturs: ievads, pamatdaļas 

izstrāde, secinājumi. 

Bibliogrāfija. 

Pētījuma kvalitātes kritēriji. 

2 Referāts Individuālais 

vērtējums 

5.  PĒTNIECISKĀ DARBA NOFORMĒŠANA 

 Metodiskie norādījumi pētnieciskā darba 

izstrādāšanai un aizstāvēšanai. Pētniecisko darbu 

paraugi. 

4 Gatavošanās 

ieskaitei 

Ieskaite 

Kā referāta tematu var izvēlēties jebkuru tēmu, apakštēmu, citu tēmu, iepriekš saskaľojot to 

ar kursa docētāju. 

 

Ieteicamā literatūra un avoti 

 

1. LR likums „Augstskolu likums‖. 

2. LR likums „Zinātniskās darbības likums‖. 

3. Cauľa A., Metodiskie norādījumi kvalifikācijas darba, referāta izstrādāšanai un aizstāvēšanai. – 

Rēzekne: Valsts robeţsardzes koledţa, 2010. – 28 lpp. 
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4. Izglītības ceļvedis 2008: augstākā izglītība, mācības ārzemēs, profesionālā izglītība, vidējā 

izglītība, interešu izglītība: informatīvs izdevums. – R.: LATAUTKOM, 2008. - 194 lpp. 

5. Kristapsone S. Zinātniskā pētniecība studiju procesā : mācību grāmata augstskolu sociālo 

zinātľu studiju programmu studentiem. - Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2008. – 349 lpp. 

6. Kursa darbu, bakalaura darbu un maģistra darbu izstrāde. – R.: Mācību apgāds NT, 1997. - 42 

lpp. 

7. Lasmanis A. Pedagoģijas un psiholoģijas pētījumu plānošana un norise. - R.: SIA Mācību 

apgāds NT, 1999. - 49 lpp. 

8. Strazdiľa V. Silineviča I. Metodiskie norādījumi studiju darba izstrādāšanai un aizstāvēšanai. - 

Rēzekne, 2007. - 20 lpp. 

9. Puzule A. Studiju darbu, diplomdarbu un maģistra darbu izstrādāšanas un aizstāvēšanas 

metodiskie norādījumi. – Rēzekne: Rēzeknes Augstskola, 2006. – 52 lpp. 

10. Valsts valodas aģentūra. Valodas aktualitātes. – Rīga: Madonas poligrāfists, 2008. – 48 lpp. 

11. http://moodle.vrk.rs.gov.lv/moodle/course/view.php?id=47  

12. www.likumi.lv 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

http://moodle.vrk.rs.gov.lv/moodle/course/view.php?id=47
http://www.likumi.lv/
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Kurss "DARBA UN SOCIĀLĀS TIESĪBAS" 

 

 

Anotācija: Kursā tiek apgūtas pamata teorētiskās zināšanas LR darba un sociālās 

likumdošanas jomā. 

 

Kursa mērķis: Sniegt studējošajiem zināšanas par LR darba likumdošanas prasībām un sociālo 

likumdošanu. 

 

Priekšzināšanas: Nav nepieciešamas. 

 

Kursa apjoms: 40 stundas (1 KP).Tai skaitā: kontaktstundas - 26 stundas (teorētiskās - 20 

stundas, praktiskās - 6 stundas), 

 patstāvīgais darbs - 14 stundas. 

 

Pārbaudes forma: Ieskaite. 

Pārbaudes 

prasības: 

Kopējais vērtējums veidojas no (1) dalības un aktivitātes praktiskajās 

nodarbības (30%), (2) patstāvīgā darba vērtējuma (20%) un (3) ieskaites 

novērtējuma (50%). 

 

Studiju rezultāti 

Studējošais kursa noslēgumā Studiju rezultātu pārbaudes forma 

Spēj nodrošināt darba aizsardzības prasību ievērošanu. Praktiskās nodarbības, patstāvīgais 

darbs, ieskaite 

Pārvalda LR darba un sociālo likumdošanu. Patstāvīgais darbs, ieskaite 

Pārzin darba līgumu veidus un to sastāvdaļas. Praktiskās nodarbības, patstāvīgais 

darbs, ieskaite 

 

* - tēmas ietilpst uzľēmējdarbības profesionālo kompetenču veidošanas modulī  

 Tēmas Nr. Tēma, apakštēma 

T
ak

so
n

o
m

ij
as

 

lī
m

en
is

 
Stundu skaits 

teorēt. prakt. 

 Tēma Nr.1* DARBA TIESĪBU JĒDZIENS UN SISTĒMA 

Darba tiesību avoti un metodes. 

Darba tiesību saikne ar civiltiesībām un citām tiesību 

nozarēm. 

Darba tiesību pamatprincipi. 

2. 2  

Tēma Nr.2* ARODBIEDRĪBU TIESĪBAS UN DARBA LĪGUMI 

Darbinieku pārstāvība. 

Darba koplīgums. 

Individuālais darba līgums. 

Darba attiecību īpatnības Iekšlietu ministrijas iestādēs 

un to reglamentējošie dokumenti.  

 

2. 2  



  3.pielikuma turpinājums 

 

52 

 

Tēma Nr.3* DARBA LAIKS UN ATPŪTAS LAIKS, DARBA KĀRTĪBA 

Darba laika jēdziens un veidi. 

Darba laika reţīms un uzskaite. 

Darba laika reţīms un uzskaite Iekšlietu ministrijas 

iestādēs. 

Atpūtas laika jēdziens. Atvaļinājumi.  

Darba kārtības jēdziens. 

2. 2 2 

Tēma Nr.4* DARBA SAMAKSAS TIESISKAIS REGULĒJUMS 

Darba samaksas jēdziens un tiesiskās regulēšanas 

metodes. 

Darba samaksas sistēmas. 

Sociālās garantijas un kompensācijas. 

Darba samaksas izmaksas kārtība un ieturējumu no tās 

ierobeţošana. 

Darba samaksas kārtība Iekšlietu ministrijas iestādēs. 

Darbinieka materiālā atbildība.  

2. 2  

Tēma Nr.5* DARBA AIZSARDZĪBA  

Darba aizsardzības jēdziens un tās tiesiskais 

regulējums. 

Darba aizsardzības organizācija. 

Darba devēja tiesības un pienākumi. 

Darbinieka tiesības un pienākumi. 

Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšana un uzskaite. 

Atbildība par darba aizsardzības noteikumu 

pārkāpšanu. 

2. 4 2 

Tēma Nr.6* DARBA STRĪDI 

Darba strīdu jēdziens un veidi. 

Darba strīdu izskatīšanas kārtība. 

2. 2  

Tēma Nr.7* VALSTS SOCIĀLIE PABALSTI, PAŠVALDĪBU SOCIĀLIE 

PABALSTI 

Valsts un pašvaldību regulārie sociālie pabalsti. 

Valsts un pašvaldību vienreizējie sociālie pabalsti. 

2. 2 2 

Tēma Nr.8* SOCIĀLĀ APDROŠINĀŠANA 

Obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksas. 

Brīvprātīgas sociālās apdrošināšanas iemaksas.  

2. 2  

Tēma Nr.9* VALSTS PENSIJAS  

Pensiju veidi. 

Pensiju aprēķināšana. 

2. 2  
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Patstāvīgi apgūstamās tēmas: 
 

Nr. 

p/k 
Tēma Patstāvīgā 

darba 

stundas 

Darba veids Pārbaudes 

forma 

1. DARBA TIESĪBU JĒDZIENS UN SISTĒMA 

Arodbiedrību tiesības un darba līgumi. 

3 Gatavošanās

nodarbībām  

Praktisku 

uzdevumu 

risināšana, 

individuālais 

vērtējums, 

grupālā 

kontrole 
2. DARBA LAIKS UN ATPŪTAS LAIKS, DARBA KĀRTĪBA 

Darba samaksas tiesiskais regulējums. 

Darba aizsardzība. 
 

5 Gatavošanās 

nodarbībām  

Praktisku 

uzdevumu 

risināšana, 

individuālais 

vērtējums 

3. DARBA STRĪDI 

 

3 Gatavošanās

nodarbībām  

Praktisku 

uzdevumu 

risināšana, 

individuālais 

vērtējums, 

grupālā 

kontrole 

4. SOCIĀLĀ APDROŠINĀŠANA 

VALSTS PENSIJAS 

Valsts sociālie pabalsti, pašvaldību sociālie 

pabalsti. 
 

3 Gatavošanās

nodarbībām  

Praktisku 

uzdevumu 

risināšana, 

individuālais 

vērtējums 

 

Ieteicamā literatūra un avoti 
 

1. Latvijas Republikas Satversme.  

2. LR likums „Darba aizsardzības likums‖.  

3. LR likums „Darba strīdu likums‖.  

4. LR likums „Darba likums‖.  

5. LR likums „Par sociālo drošību‖.  

6. LR likums „Par valsts sociālo apdrošināšanu‖.  

7. LR likums „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums‖.  

8. LR likums „Par valsts pensijām‖.  

9. LR likums ―Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāţu un ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu 

ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likums‖.  

10. LR likums „Par izdienas pensijām Iekšlietu ministrijas sistēmas  

darbiniekiem ar speciālajām dienesta pakāpēm‖.  

11. LR likums „Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums‖. 

12. Valsts robeţsardzes 2008.gada 7.augusta pavēle Nr.26 „Valsts robeţsardzes un Valsts 

robeţsardzes koledţas darba aizsardzības instrukcija darbam ar datortehniku‖. 

13. Valsts robeţsardzes 2008.gada 15.decembra pavēle Nr.43 „Valsts robeţsardzes un Valsts 

robeţsardzes koledţas darba aizsardzības instrukcija elektrodrošībā‖. 

14. Civillikuma komentāri. Saistību tiesības. - R.: Mans Īpašums, 2000. - 688 lpp. 

15. Torgāns K. Saistību tiesības 2.daļa:mācību grāmata.- R.: Tiesu namu aģentūra, 2008.-359 lpp. 

16. www.likumi.lv 
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Kurss “KONSTITUCIONĀLĀS TIESĪBAS“ 

 

 

Anotācija: Kursā tiek apgūtas pamata teorētiskās zināšanas konstitucionālajās tiesībās. 

 

Kursa mērķis:  sniegt studējošajiem zināšanas par konstitucionālo tiesību būtību, 

cilvēktiesībām, augstāko valsts varas institūciju sistēmu, uzbūvi un kompetenci. 

 

Priekšzināšanas: Nav nepieciešamas. 

 

Kursa apjoms:  40 stundas (1 KP). 

Tai skaitā:  kontaktstundas–26 (teorētiskās- 22 stundas, praktiskās- 4 stundas),  

patstāvīgais darbs – 14 stundas.  

 

Pārbaudes forma: ieskaite. 

Pārbaudes 

prasības: 

Kopējais vērtējums veidojas no (1) konspekta apjoma (10%), (2) patstāvīgā 

darba vērtējuma (30%) un (3) ieskaites novērtējuma (60%). 

 

Studiju rezultāti 

Studējošais kursa noslēgumā Studiju rezultātu pārbaudes forma 

Spēj interpretēt konstitucionālo tiesību pamatelementus. Patstāvīgais darbs, ieskaite 

Spēj analizēt daţādu valstu konstitūcijas. Praktiskās nodarbības, patstāvīgais 

darbs, ieskaite 

Spēj definēt, uzskaitīt un izskaidrot cilvēku un pilsoľu 

konstitucionālās tiesības un brīvības. 

Praktiskās nodarbības, patstāvīgais 

darbs, ieskaite 

Spēj nodrošināt personu tiesību un tiesisko interešu 

ievērošanu. 

Patstāvīgais darbs, ieskaite 

 

Tēmas Nr. 

 
Tēma, apakštēma 

T
ak

so
n
o
m

ij
as

 

lī
m

en
is

 Stundu skaits 

teorēt. prakt. 

Tēma Nr.1 KONSTITUCIONĀLO TIESĪBU JĒDZIENS, VIETA UN LOMA 

TIESĪBU SISTĒMĀ 

Demokrātija. Suverenitāte.  

Varas dalīšanas princips. 

Latvijas Republikas Satversme. 

2. 2  

Tēma Nr.2 CITU VALSTU KONSTITŪCIJU RAKSTUROJUMS 

Krievijas konstitūcija. 

Francijas konstitūcija. 

Amerikas Savienoto Valstu konstitūcija. 

Vācijas konstitūcija. 

2. 2  

Tēma Nr.3 CILVĒKU UN PILSOĽU KONSTITUCIONĀLĀS  

TIESĪBAS UN BRĪVĪBA  

Pilsonības jēdziens.  

Pilsoľu tiesības un pienākumi.  

Pilsonības iegūšana, zaudēšana.  

Cilvēktiesību aizsardzības problēmas Latvijas Republikā 

un ārvalstīs. 

2. 6 2 



  3.pielikuma turpinājums 

 

55 

 

Tēma Nr.4 VĒLĒŠANU TIESĪBAS LATVIJAS REPUBLIKĀ UN PASAULĒ 

Aktīvās un pasīvās vēlēšanu tiesības. 

Vēlēšanu veidi. 

2. 2  

Tēma Nr.5 LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA, TĀS SASTĀVS UN 

KOMPETENCE 

Saeimas vēlēšanu pamatprincipi un uzbūve.  

Deputāta statuss. 

Latvijas Republikas likumu izsludināšanas un spēkā 

stāšanās kārtība. 

2. 2  

Tēma Nr.6 LATVIJAS REPUBLIKAS PREZIDENTS 

Valsts prezidenta institūts.  

Prezidenta funkcijas, ievēlēšana un atlaišana.  

Prezidenta attiecības ar Saeimu un Ministru kabinetu. 

Valsts prezidenta atbildība.  

Loma likumdošanā. 

2. 2  

Tēma Nr.7 MINISTRU KABINETS 

Ministru kabineta izveidošanas kārtība, sastāvs un 

atbildība.  

Ministru kabineta akti. 

2. 2  

Tēma Nr.8 TIESU VARA  

Tiesu varas jēdziens un īpatnības.  

Tiesu sistēma Latvijā. 

2. 4 2 

 

Patstāvīgi apgūstamās tēmas: 

 

Nr. 

p/k 
Tēma Patstāvīgā 

darba 

stundas 

Darba veids Pārbaudes 

forma 

1. KONSTITUCIONĀLO TIESĪBU JĒDZIENS, VIETA UN  

LOMA TIESĪBU SISTĒMĀ 

Citu valstu konstitūciju raksturojums.  

Cilvēku un pilsoľu konstitucionālās tiesības un 

brīvība. 
 

 

7 

Gatavošanās 

nodarbībām  

Individuālais 

vērtējums, 

grupālā 

kontrole 

2. VĒLĒŠANU TIESĪBAS LATVIJAS REPUBLIKĀ UN  

PASAULĒ 

Latvijas Republikas Saeima, tās sastāvs un 

kompetence. 

Latvijas Republikas prezidents. 

Ministru kabinets.  

Tiesu vara. 
 

 

7 

Gatavošanās

nodarbībām  

Individuālais 

vērtējums, 

grupālā 

kontrole 

 

Ieteicamā literatūra un avoti 

1. Latvijas Republikas Satversme.  

2. 1950.g. 4.novembra ―Eiropas cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencija‖. 

3. LR likums „Parlamentārās izmeklēšanas komisiju likums‖.   

4. LR likums „Par pašvaldībām‖.  

5. LR likums „Saeimas vēlēšanu likums‖.  

6. LR likums „Pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanu likums‖.  

7. LR likums „Valsts kontroles likums‖.  

8. LR likums ―Saeimas Kārtības Rullis‖.  
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9. LR likums ―Ministru kabineta iekārtas likums‖.  

10. LR likums ―Par tiesu varu‖.  

11. LR likums ―Par likumu un citu Saeimas, Valsts prezidenta un Ministru kabineta pieľemto aktu 

izsludināšanas, publicēšanas, spēkā stāšanās kārtību un spēkā esamību‖.  

12. LR likums ‖Pilsonības likums‖. 

13. LR likums ‖Par tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu‖.  

14. LR likums ―Satversmes tiesas likums‖.  

15. LR likums ―Par Centrālo vēlēšanu komisiju‖.  

16. 1948.g.10.decembra ANO ‖Vispārējā cilvēktiesību deklarācija‖. 

17. Apsītis R., Blūzma V., Lazdiľš J. Latvijas tiesību avoti: teksti un komentāri 2.sējums. Poļu un 

zviedru laiku tiesību avoti (1561-1795) - R.: Juridiskā koledţa, 2007.- 408.lpp. 

18. Cieliuss R. Vispārējā mācība par valsti. – R.: ABC, 1998. 

19. Cilvēka tiesības. Starptautisko dokumentu krājums.- R.: Zvaigzne, 1992. 

20. Deksnis E., Lisabona līgums un Eiropas Savienības konstitucionālie pamati.- R.: Juridiskā 

koledţa, 2008.-153 lpp. 

21. Demokrātijas pamati.- R.: Zinātne,1993. - 38 lpp. 

22. Dišlers K. Ievads Latvijas valststiesību zinātnē.- R.: A.Gulbis,1930. - 56 lpp. 

23. Dišlers K. Demokrātiskas valsts pamati.- R.: A.Gulbis,1931. - 49 lpp. 

24. Dišlers K. Latvijas valsts varas orgāni un viľu funkcijas.-R.:1925. - 50 lpp.    

25. Dišlers K. Raksti par LR Satversmi. – R. A/S TNA, 1998. 

26. Gulbe S. Cik suverēna ir Eiropas Savienības dalībvalsts . // Likums un tiesības Nr.8. – 2000. 

27. Harbaceviča S. Latvija Eiropā un mūsu konstitucionālās tiesības. // Latvijas Vēstnesis. – 

08.06.2000. 

28. Iļjanova D. Tiesību normu un principu kolīzija. // Likums un tiesības Nr.4. – 2000. 

29. Jēkabs L. Latvijas valsts dibināšana. – R.: 1925. 

30. Latvijas Republikas Satversmes tiesa. Konstitucionālās tiesas loma valsts konstitūcijā 

nostiprināto vērtību aizsardzībā. – R.: Latvijas Republikas Satversmes tiesa, 2007.-211 lpp. 

31. Levits E. Satversme un Eiropas Savienība. // Latvijas Vēstnesis. – 08.06.2000. 

32. Muciľš L. „Publisko iestāţu klasifikācijas modelis‖. – „Likums un tiesības‖, Nr.4, 2000. 

33. Seskis J. Latvijas valsts izcelšanās. – R.: 1991. 

34. Silzemnieks E. Latvijas atdzimšana. – Stokholma, 1989. 

35. Šilde Ā. Pirmā Republika. – R.: Elpa, 1993. 

36. Vītiľš R. Vispārējs tiesību pārskats. – R.: 1993. 

37. Zālītis F. Latvijas vēsture. – R.: Zvaigzne, 1991. 

38. King – Riger. The state in modern society. – New Jersey., 1986. 

39. Singler A. American rights policies., 1975. 

40. Smith S.A. Constitutional and administrative Law., 1975. 

41. The Constitution of the United States. Comission of the Bicentennial of the United States 

Constitution. US Government printing office, 1998. 

42. www.likumi.lv 
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Kurss ”OTRĀ SVEŠVALODA (KRIEVU VALODA)” 

 

 

Anotācija: Kursā tiek pilnveidotas profesionālās terminoloģijas krievu valodā zināšanas un 

praktiskās iemaľas terminoloģijas pielietošanā, veicot robeţšķērsojošo personu 

profilēšanu, intervēšanu un identificēšanu. 
 

Kursa mērķis: Pilnveidot studējošo komunikatīvās iemaľas, iemācīt rīkoties un pielietot krievu 

valodu pildot dienesta pienākumus; paplašināt studējošo speciālās 

terminoloģijas vārdu krājumu. 
 

Priekšzināšanas: Profesionālā pamatterminoloģija krievu valodā. 
 

Kursa apjoms:  40 stundas (1 KP) 

Tai skaitā: kontaktstundas – 26 (teorētiskās – 2 stundas, praktiskās – 24 stundas), 

patstāvīgais darbs – 14 stundas. 
 

Pārbaudes forma: Ieskaite. 

Studiju rezultāti 

Studējošais kursa noslēgumā Studiju rezultātu pārbaudes forma 

Pielieto profesionālo terminoloģiju krievu valodā darbā ar 

patvēruma meklētājiem, kā arī personu profilēšanā, 

intervēšanā un identificēšanā. 

Praktiskās nodarbības, patstāvīgais 

darbs, kontroldarbs, ieskaite 

Pielieto profesionālo terminoloģiju krievu valodā 

sadarbībā ar kompetentajām iestādēm. 

Praktiskās nodarbības, patstāvīgais 

darbs, ieskaite 

Prot prezentēt savu darbu krievu valodā. Prezentācija, ieskaite 
 

Tēmas Nr. Tēma, apakštēma 

T
ak

so
n
o
m

ij
as

 

lī
m

en
is

 
Stundu skaits 

teorēt. prakt. 

Tēma Nr.1 LATVIJAS REPUBLIKAS VALSTS ROBEŢSARDZES FUNKCIJAS 

Leksika: „Valsts robeţsardzes struktūra un organizācija‖, 

„Valsts robeţsardzes uzdevumi‖, „Robeţsarga 

pienākumi‖, „Robeţsarga aprīkojums‖ 

Lasīšana: „Государственная пограничная охрана Латвии‖ 

Valodas komunikatīvās funkcijas: prezentācija par 

Latvijas Republikas Valsts robeţsardzi. 

3.  4 

Tēma Nr.2 FAKTU UN GRAFIKU PREZENTĀCIJA 

Leksika: „Grafiku valoda‖. 

Valodas komunikatīvās funkcijas: Informācijas 

prezentācija. 

3. 1 1 

Tēma Nr.3 SAVAS STRUKTŪRVIENĪBAS PREZENTĀCIJA 

Leksika: „Robeţsargu aktivitātes VRS struktūrvienībās‖, 

„Robeţsargu norīkojumu veidi‖. 

Valodas komunikatīvās funkcijas: Prezentācija par savu 

struktūrvienību. 

3.  2 

 

Pārbaudes 

prasības: 

Kopējais vērtējums veidojas no (1) kontroldarbu vērtējuma (30%), (2) 

patstāvīgā darba vērtējuma (20%) un (3) ieskaites novērtējuma (50%). 
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Tēma Nr.4 LATVIJAS REPUBLIKAS VALSTS ROBEŢAS ŠĶĒRSOŠANAS 

NOTEIKUMI UN PROCEDŪRA 

„Latvijas Republikas valsts robeţas šķērsošanas kārtības 

vispārīgie jautājumi‖, „Personu pienākumi un tiesības 

valsts robeţas šķērsošanas vietās‖, „Valsts robeţas 

šķērsošana ārpus kārtas‖, „Personu robeţkontrole‖. 

Lasīšana: „Процедура пересечения Российской 

границы‖ 

Valodas komunikatīvās funkcijas: Informācijas 

sniegšana par kārtību, kādā personas šķērso LR valsts 

robeţu, pienākumu un tiesību paskaidrošana. 

3.  4 

Tēma Nr.5 DARBS AR NELEGĀLAJIEM IMIGRANTIEM 

Leksika: Speciālā terminoloģija, kuru pielieto analizējot 

veiktos pasākumus darbā ar nelegālajiem imigrantiem.  

Valodas komunikatīvās funkcijas: Diskusijas par 

problēmām, ar kurām robeţsargi sastopas strādājot ar 

nelegālajiem imigrantiem. 

3.  4 

Tēma Nr.6 DARBS AR PATVĒRUMA MEKLĒTĀJIEM UN BĒGĻIEM 

LATVIJAS REPUBLIKĀ 

Leksika: Speciālā terminoloģija, kas tiek pielietota 

likumā „Par patvēruma meklētājiem un bēgļiem Latvijas 

Republikā‖.  

Lasīšana: „Общая информация о беженцах в 

Латвийской Республике‖. 

Valodas komunikatīvās funkcijas: paskaidrojumu 

sniegšana par patvēruma piešķiršanas kārtību Latvijā. 

3.  2 

Tēma Nr.7 PATVĒRUMA MEKLĒTĀJU INTERVĒŠANA 

Gramatika: Jautājumu veidi, jautājumu veidošana. 

Valodas komunikatīvās funkcijas: Patvēruma meklētāju 

intervēšana. 

3.  4 

Tēma Nr.8 ADMINISTRATĪVĀ LIETVEDĪBA 

Daţādas dokumentācijas (veidlapu) aizpildīšana krievu 

valodā. 

3. 1 3 

 

Patstāvīgi apgūstamās tēmas: 

 

Nr. 

p/k 

Tēma Patstāvīgā 

darba stundas 

Darba veids Pārbaudes 

forma 

1.  VALSTS ROBEŢSARDZES FUNKCIJAS 
 

2 Prezentācijas 

gatavošana un 

aizstāvēšana  

Individuālais 

vērtējums 

2.  SAVAS DARBA VIETAS PREZENTĀCIJA 

 
2 Prezentācijas 

gatavošana un 

aizstāvēšana. 

Individuālais 

vērtējums 

3.  LATVIJAS REPUBLIKAS VALSTS ROBEŢAS 

ŠĶĒRSOŠANAS KĀRTĪBA 

 

4 Gatavošanās 

kontroldarbam 

Kontroldarbs 

4.  DARBS AR NELEGĀLAJIEM 

IMIGRANTIEM 
2 Gatavošanās 

kontroldarbam 

Kontroldarbs 

5.  DARBS AR PATVĒRUMA MEKLĒTĀJIEM 

UN BĒGĻIEM LATVIJAS REPUBLIKĀ 

 

2 Gatavošanās 

kontroldarbam 

Kontroldarbs 

6.  ADMINISTRATĪVĀ LIETVEDĪBA 

 
2 Dokumentācijas 

aizpildīšana 

Individuālais 

vērtējums 
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Ieteicamā literatūra un avoti 

 

1. Aldersons J. Kāpēc mēs tā sakām?: populāru izteicienu un jēdzienu skaidrojumi. 2.d. - Rīga: 

Zvaigzne ABC, 2005. – 247 lpp. 

2. Krievu - latviešu militārās leksikas vārdnīca. - R.: Junda, 1993. 

3. Krievu – latviešu vārdnīca. 1.daļa. – R.: Avots, 2006. – 1107 lpp. 

4. Krievu – latviešu vārdnīca. 2.daļa. – R.: Avots, 2006. – 1056 lpp. 

5. Krievu-latviešu un latviešu krievu mācību vārdnīca. – R.: Zvaigzne ABC, 2003. – 688 lpp. 

6. Krievu-latviešu, latviešu krievu vārdnīca. Plēsuma A., Duhova E., Saveļjeva J., Ķirīte M. – R.: 

Avots, 2000.- 749 lpp. 

7. Latviešu - krievu vārdnīca. I daļa - R.: SIA „Universs‖, 1996. - 699 lpp. 

8. Latviešu - krievu vārdnīca. II daļa - R.: SIA „Universs‖, 1996. - 714 lpp. 

9. Lopatins V., Lopatina L. Krievu-latviešu vārdnīca ar skaidrojumiem un piemēriem. – R.: 

Zvaigzne ABC, 2005. – 1246 lpp. 

10. Robeţsardzes terminoloģijas krievu latviešu vārdnīca. – VRK: Rēzekne 2003. – 42 lpp. 

11. Агуреева О.В. В помощь пересекающему границу. – Москва: Гросс-Медиа, 2006. – 256 с. 

12. Грекова О.К., Кузьминова Е.А. Русский язык как иностранный. Обсуждаем, пишем 

диссертацию и автореферат: Учебное пособие. – М.: Флинта: Наука, 2005. – 296 с. 

13. Гутманис А. Русско-латышский разговорник.- R.: Avots, 2004. – 192 с. 

14. Залесский А.Р., Соболевский В.Г. Унифицированный словарь терминов, применяемых в 

пограничных войсках. – Минск: Харвест, 2003. - 272 с. 

15. Русско-латышский разговорник.- R.: Avots, 1991. – 285 с. 

16. http://juristnews.lv/ 

17. http://pribalt.info/robezsardze.php 

18. http://www.belladvina.com/ru/turistu/peresekai_granici 

19. http://www.pmlp.gov.lv/ru 
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Kurss „ROBEŢPĀRBAUDES” 

 

Anotācija: Kursā tiek apgūtas teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaľas 

robeţšķērsošanas vietas robeţpārbaudes procedūru, personu un 

transportlīdzekļu ieceļošanas, uzturēšanās, tranzīta un izceļošanas noteikumu, 

kā arī kravu un citu mantu pārvietošanas pāri valsts robeţai noteikumu 

kontroles pasākumu plānošanā, vadīšanā organizēšanā un nodrošināšanā. 

 

Kursa mērķis: Sniegt studējošajiem zināšanas un attīstīt praktiskās iemaľas personu, 

transportlīdzekļu, preču, kravu, mantu un priekšmetu robeţpārbaudes 

organizēšanā, reglamentējošiem normatīviem aktiem un VRS amatpersonu 

kompetenci lēmumu pieľemšanā robeţpārbaudes jomā.  

 

Priekšzināšanas: Robeţpārbaudes veikšana. 

 

Kursa apjoms: 120 stundas (3 KP). 

Tai skaitā: kontaktstundas – 36 stundas (teorētiskās – 20 stunda, praktiskās – 16 stundas), 

patstāvīgais darbs – 84 stundas. 

 

Pārbaudes forma: Referāts, eksāmens. 

 

Pārbaudes prasības: Kopējais vērtējums veidojas no (1) dalības un aktivitātes praktiskajās 

nodarbībās (10 %), (2) vērtējuma par semināriem (20%), (3) vērtējuma par 

referātu (20%) un eksāmena novērtējuma (50 %).  

Studiju rezultāti 

Studējošais kursa noslēgumā  Studiju rezultātu pārbaudes forma 

Spēj nodrošināt starptautisko un nacionālo tiesību aktu 

tiesiskuma un drošības jomā piemērošanu savas 

kompetences ietvaros. 

Seminārs, referāts, ieskaite, eksāmens 

Spēj veikt nepieciešamās informācijas ieguvi, analīzi, 

apstrādi un apmaiľu, spēj atlasīt un apstrādāt 

nepieciešamo informāciju robeţpārbaudes rezultātu 

apkopošanai. 

Praktiskās nodarbības, seminārs, referāts, 

ieskaite, eksāmens 

Spēj analizēt robeţpārbaudes izpildes apstākļus, 

optimāli plānot personālu, tehniskās iekārtas, 

bruľojumu, transportlīdzekļus, dienesta suľus 

robeţpārbaudes uzdevumu izpildei. 

Praktiskās nodarbības, seminārs, referāts, 

ieskaite, eksāmens 

Spēj vadīt un kontrolēt robeţpārbaudes, uzdevumu 

savlaicīgu un precīzu izpildi, savas kompetences 

ietvaros pieľemt lēmumus un kvalitatīvi sagatavot un 

noformēt dienesta un procesuālos dokumentus.  

Praktiskās nodarbības, seminārs, referāts, 

ieskaite, eksāmens 

Spēj nodrošināt ceļošanas dokumentu, transportlīdzekļu 

dokumentu, vīzu un uzturēšanās atļauju, darba atļauju 

kvalitatīvu pārbaudi, atklāt to viltojumus, nodrošināt un 

organizēt pārkāpēju atklāšanu, aizturēšanu, 

pārvietošanu apsardzes uzraudzībā un apsardzību, 

organizēt personu, transportlīdzekļu pārmeklēšanu, 

apskati un aizliegto vielu, priekšmetu izľemšanu. 

Praktiskās nodarbības, seminārs, referāts, 

ieskaite, eksāmens 

Spēj strādāt ar Valsts robeţsardzē izmantojamajām 

informācijas sistēmām un nodrošināt datu ievadi un 

pārbaudi tajās. 

Praktiskās nodarbības, seminārs, referāts, 

ieskaite, eksāmens 
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Tēmas Nr. Tēma, apakštēma 

T
ak

so
n
o
m

ij
as

 

lī
m

en
is

 

Stundu skaits 

teorēt. prakt. 

Tēma Nr. 1 ŠENGENAS TIESĪBU KOPUMS (ACQUIS).   

Šengenas līguma būtība; Šengenas konvencija. 

Šengenas Robeţu kodekss; Robeţsargu rokasgrāmata 

(Šengenas rokasgrāmata). 

3. 
2 

 
 

Tēma Nr.2 SEMINĀRS   2 

Tēma Nr.3 PERSONU ROBEŢPĀRBAUDES 

3. 

6 4 

1. Personu tiesības, pienākumi un aizliegumi 

robeţšķērsošanas vietā (turpmāk – RŠV). ES pilsoľu 

un viľu ģimenes locekļu, trešo valstu pilsoľu 

robeţšķērsošanas kārtība. Nepilngadīgo 

robeţšķērsošanas kārtība. Oficiālo delegāciju, valsts 

amatpersonu, diplomātu robeţšķērsošana. Jūrnieku, 

lidotāju, lidaparātu apkalpes robeţšķērsošana. 

Ārvalstu bruľoto spēku statuss LR 

4 

 

2. Dokumentu pārbaudes metodika, personu 

intervēšana un profilēšana 

2 4 

Tēma Nr.4 SEMINĀRS   2 

Tēma Nr.5 VĪZU REŢĪMS, TĀ NODROŠINĀŠANA ROBEŢPĀRBAUŢU 

STRUKTŪRVIENĪBĀS 
3. 

5 1 

1. Vīzu noteikumi. 4  

2. Vīzu izsniegšanas un anulēšanas kārtība RŠV. 1 1 

Tēma Nr.6 VALSTS ROBEŢAS ŠĶĒRSOŠANAS ATZĪMJU UN ĪPAŠO 

ATZĪMJU IZDARĪŠANA ROBEŢPĀRBAUŢU 

STRUKTŪRVIENĪBĀS 

3. 

3 1 

1. Robeţsargu individuālo spiedogu un citu spiedogu 

saľemšana, glabāšana un izsniegšana robeţpārbauţu 

struktūrvienībās. 

2  

2. Robeţas šķērsošanas atzīmju un īpašo atzīmju 

izdarīšana. 
1 1 

Tēma Nr.7 SEMINĀRS   2 

Tēma Nr.8 VEICAMO PĀRBAUŢU TEHNOLOĢIJAS 

3. 

5 1 

1. Robeţšķērsošanas vietas reţīms. 2  

2. Autoceļu RŠV un dzelzceļa RŠV veicamo pārbauţu 

tehnoloģija. 

1 1 

3. Jūras ostu un lidostu RŠV veicamo pārbauţu 

tehnoloģija.  
2 

 

Tēma Nr.9 SEMINĀRS   2 

Tēma Nr.10 TRANSPORTA ROBEŢPĀRBAUDE 

3. 

12  

1. LR, ES, EEZ un Šveices Konfederācijā, kā arī trešajās 

valstīs reģistrētā autotransporta robeţpārbaude.  
2 

 

2. Zagto transportlīdzekļu identifikācija. 4  

3. Pasaţieru un kravas vilcienu robeţpārbaude. 2  

4. Kuģošanas līdzekļu robeţpārbaudes varianti. 

Jahtu un kruīza (atpūtas) kuģu robeţpārbaude. 
2 

 

5. Lidaparātu robeţpārbaude 2  
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Tēma Nr.11 PREČU KRAVU, MANTU UN CITU PRIEKŠMETU 
ROBEŢPĀRBAUDE 

2. 

3 2 

1. Akcīzes preču, ieroču, narkotisko, psihotropo vielu, 

medikamentu, produktu un dzīvnieku pārbaude. 

Bīstamo kravu pārvadājošo transportlīdzekļu 

robeţpārbaude 

2  

2. Kontrabandas atklāšanas metodika 1 2 

Tēma Nr.12 SEMINĀRS  2 2 

Tēma Nr.13 ROBEŢPĀRBAUŢU STRUKTŪRVIENĪBU VADĪBAS 

KOMPETENCE LĒMUMU PIEĽEMŠANĀ  

3. 

9 12 

1. VRS amatpersonu rīcība konstatējot nederīgu 

personas ceļošanas dokumentu. 
1 1 

2. VRS amatpersonu rīcība konstatējot, ka ārzemnieks 

uzturējies LR bez derīgas vīzas vai uzturēšanās atļaujas. 
1 2 

3. VRS amatpersonu rīcība aizturot personas ar 

viltotiem ceļošanas dokumentiem un ārvalstniekus, 

kuri pārkāpuši ieceļošanas, izceļošanas un 

uzturēšanās noteikumus LR. 

1 2 

4. Dokumentu un priekšmetu izľemšanas kārtība. 1 1 

5. Atteikumi un liegumi ieceļot un izceļot no LR. 1 1 

6. VRS amatpersonu rīcība saľemot paziľojumus no 

datu bāzēm. 
2  

7. VRS amatpersonu kompetence administratīvo 

pārkāpumu izskatīšanā robeţpārbaudēs.  
2 5 

Tēma Nr.14 SEMINĀRS (REFERĀTA AIZSTĀVĒŠANA)   2 

 

Patstāvīgi apgūstamas tēmas: 
 

Nr. 

p/k 
Tēma 

Patstāvīgā 

darba 

stundas 

Darba veids 
Pārbaudes 

forma 

1.   

ROBEŢPĀRBAUŢU REGLAMENTĒJOŠIE 

NORMATIVIE AKTI 4 

Apkopot un 

analizēt 

pieejamo 

informāciju 

Individuālais 

vērtējums 

2.  PERSONU ROBEŢPĀRBAUDE 
4 

Gatavošanās 

kontroldarbam 

Kontroldarbs 

3.  VĪZU REŢĪMS, TĀ NODROŠINĀŠANA 

ROBEŢPĀRBAUŢU STRUKTŪRVIENĪBĀS 4 
Gatavošanās 

kontroldarbam 

Kontroldarbs 

4.  VALSTS ROBEŢAS ŠĶĒRSOŠANAS ATZĪMJU UN 

ĪPAŠO ATZĪMJU IZDARĪŠANA ROBEŢPĀRBAUŢU 

STRUKTŪRVIENĪBĀS 

4 
Gatavošanās 

kontroldarbam 

Kontroldarbs 

5.  ROBEŢPĀRBAUDES TEHNOLOĢIJA 
4 

Gatavošanās 

kontroldarbam 

Kontroldarbs 

6.  TRANSPORTA ROBEŢPĀRBAUDE 
4 

Gatavošanās 

kontroldarbam 

Kontroldarbs 

7.  PREČU KRAVU, MANTU UN CITU PRIEKŠMETU 

ROBEŢPĀRBAUDE 

4 

Apkopot un 

analizēt 

pieejamo 

informāciju 

Grupālā 

kontrole 

8.  ROBEŢPĀRBAUŢU STRUKTŪRVIENĪBU VADĪBAS 

KOMPETENCE LĒMUMU PIEĽEMŠANĀ 4 
Gatavošanās 

kontroldarbam 

Kontroldarbs 

9.  REFERĀTA IZSTRĀDE 
10 

Referāta 

izstrāde 

Individuālais 

vērtējums 
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amatpersonu rīcību, konstatējot ārzemnieku, kurš pārkāpis uzturēšanas atļauju noteikumus‖. 

111. Valsts robeţsardzes 2010.gada 26.jūlija vēstule Nr.23/1-1/2395 „Par rīcību robeţpārbaudes 

laikā konstatētajām viltotajām transportlīdzekļu reģistrācijas apliecībām vai viltotajām 

vadītāja apliecībām‖. 

112. Valsts robeţsardzes 2010.gada 28.jūnija vēstule Nr.23/1-1/2296 „Par administratīvo sodu 

piemērošanu pārvadātājiem‖. 

113. Valsts robeţsardzes 2009.gada 30.decembra vēstule Nr.23/1-1/5472 „Par ārvalstīs reģistrētu 

transportlīdzekļu izmantošanu ceļu satiksmē‖. 

114. Valsts robeţsardzes 2009.gada 02.jūlija vēstule Nr.23/1-1/3165 „Par vīzu anulēšanas 

nosacījumiem‖. 

115. Valsts robeţsardzes 1998.gada 17.novembra pavēle Nr.431 d/v „Par LR Valsts robeţsardzes 

Dienesta nolikumu‖. Latvijas Republikas Valsts robeţsardzes Dienesta nolikums I daļa 

„Dienesta organizācija‖. 

116. VRS Galvenās pārvaldes Dienesta organizācijas pārvaldes 2010.gada 30.augusta vēstule Nr. 

23/1 – 1/1/147 „Par divpusējiem bezvīzu līgumiem‖. 

117. VRS Galvenās pārvaldes Dienesta organizācijas pārvaldes 2010.gada 20.aprīļa vēstule Nr. 

23/1 – 1/1/42 „Par Vīzu kodeksa piemērošanas īpatnībām‖. 

118. VRS Galvenās pārvaldes Dienesta organizācijas pārvaldes 2010.gada 16.februāra vēstule Nr. 

23/1 – 1/1/24 „Par transportlīdzekļu apdrošināšanu‖. 

119. VRS Galvenās pārvaldes Robeţapsardzības pārvaldes 2008.gada 4.marta vēstule Nr.23/1-1/1-

34 „Par „D‖ kategorijas ilgtermiľa vīzām‖. 

120. VRS Galvenās pārvaldes 2008.gada 19.februāra vēstule Nr.23/1-13/839 „Par Latvijas 

Republikas izsniegto Savienības pilsoľa ģimenes locekļa uzturēšanās atļauju un Savienības 

pilsoľa ģimenes locekļa pastāvīgās uzturēšanās atļauju‖. 

121. VRS Galvenās pārvaldes Robeţapsardzības pārvaldes 2008.gada 2.janvāra vēstule Nr.23/1-

1/1-1 „Par Eiropas Kopienas un septiľu valstu nolīgumiem par vīzu atvieglotu izsniegšanu‖. 

122. Pielikums Valsts robeţsardzes 2010.gada 19.janvāra pavēlei Nr.206 Robeţkontroles 

elektroniskās informācijas sistēmas „REIS-2002‖ lietotāja rokasgrāmatas 6. versija. 

123. Valsts policijas 2007.gada 25.jūnija cirkulārs Nr.20/12611 „Par SIS lietotāja rokasgrāmatu‖. 

124. Latvijas pases. – LR IeM PMLP, 2001. - 15 lpp. 

125. Aļehno I. Eiropas Savienības tiesību īstenošana Latvijā. - Rīga: Latvijas Vēstnesis. 2003.gads 

– 392 lpp. 
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Mācību līdzekļi: 

1. Mācību videofilma „Radioaktīvo vielu pārvietošana‖. 

2. Mācību videofilma „Autotransporta aizturēšana, dokumentu pārbaude‖.  

3. Mācību videofilma „Vilcienu robeţkontrole‖. 

4. Mācību videofilma „Terehovas RKP darbības tehnoloģija‖. 

5. Mācību videofilma „Autotransporta identifikācija‖. 

6. Mācību CD „Baltijas jūras reģiona valstu robeţsargu individuālie spiedogi‖. 

7. Mācību CD „Radiācijas kontrole‖. 

8. Mācību CD „Rīgas lidostas RKP darbības tehnoloģija‖. 

9. Mācību CD „Rīgas pasaţieru un tirdzniecības ostu RKP darbības tehnoloģija‖. 
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http://www.rs.gov.lv/
http://www.vrk.rs.gov.lv/
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Kurss „ROBEŢUZRAUDZĪBA” 

 

 

Anotācija: Kursā tiek apgūtas teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaľas 

robeţuzraudzības plānošanā un organizēšanā. 

 

Kursa mērķis: Sniegt studējošajiem zināšanas un attīstīt praktiskās iemaľas par 

robeţapsardzības nodaļas (RSN) būtību un uzdevumiem, robeţuzraudzības 

organizāciju, dienesta plānošanu, speciālo operāciju organizāciju, vadību un 

norisi daţādos apstākļos, pārkāpēju meklēšanas operāciju organizēšanu. 

 

Priekšzināšanas: Robeţuzraudzības veikšana. 

 

Kursa apjoms:  120 stundas (3 KP) 

   Tai skaitā: kontaktstundas – 36 stundas (teorētiskās – 22 stundas, praktiskās – 14 stundas); 

                                 patstāvīgais darbs – 84 stundas. 

 

Pārbaudes forma: referāts, ieskaite, eksāmens. 

 

Pārbaudes 

prasības: 

Kopējais vērtējums veidojas no (1) dalības un aktivitātes praktiskajās 

nodarbības (20%), (2) patstāvīgā darba vērtējuma un referāta (30%) un (3) 

ieskaites un eksāmena novērtējuma (50%). 

 

Studiju rezultāti 

Studējošais kursa noslēgumā Studiju rezultātu pārbaudes forma 

Spēj nodrošināt starptautisko un nacionālo tiesību aktu 

tiesiskuma un drošības jomā piemērošanu savas 

kompetences ietvaros. 

Referāts, ieskaite, eksāmens 

Spēj iegūt un analizēt informāciju, veic informācijas 

apstrādi, apmaiľu un tās izmantošanu. 

Patstāvīgais darbs, ieskaite 

Spēj nodrošināt valsts robeţas reţīma ievērošanu. Patstāvīgais darbs, ieskaite 

Spēj izvērtēt situāciju un organizēt rīcības pasākumus. Praktiskās nodarbības, patstāvīgais 

darbs, ieskaite 

Spēj vadīt un kontrolēt uzdevumu savlaicīgu un precīzu 

izpildi. 

Patstāvīgais darbs, ieskaite 

Prot sagatavot valsts robeţas kontroles uzdevumu. Praktiskās nodarbības, patstāvīgais 

darbs, eksāmens 

Spēj plānot robeţuzraudzības resursus atkarībā no 

situācijas izmaiľām. 

Praktiskās nodarbības, patstāvīgais 

darbs, eksāmens 

Spēj plānot un organizēt robeţuzraudzības pasākumus. Praktiskās nodarbības, patstāvīgais 

darbs, eksāmens 

Spēj organizēt pārkāpēju aizturēšanu. Praktiskās nodarbības, patstāvīgais 

darbs, ieskaite, eksāmens 

Spēj aizpildīt un noformēt dokumentus atbilstoši 

normatīvo aktu prasībām. 

Praktiskās nodarbības, patstāvīgais 

darbs, ieskaite, eksāmens 

Spēj organizēt un vadīt personālu ārkārtējās situācijās. Patstāvīgais darbs, ieskaite 
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Tēmas Nr. Tēma, apakštēma 

T
ak

so
n
o
m

ij
as

 

lī
m

en
is

 

Stundu skaits 

teorēt. prakt. 

Tēma Nr.1 VALSTS ROBEŢAS NOTEIKŠANA 

Valsts robeţas noteikšanas tiesiskais pamats un to 

principi. 

Latvijas Republikas valsts robeţas noteikšana ar 

kaimiľvalstīm. 

3. 2  

Tēma Nr.2 RSN KOMPETENCE ROBEŢUZRAUDZĪBĀ 3. 2  

Tēma Nr.3 SEMINĀRS   2 

Tēma Nr.4 

 

RSN DIENESTA ORGANIZĀCIJA: 

3. 

10 10 

1. RSN dienesta organizācija: 

- RSN uzdevumi; 

- RSN robeţuzraudzības iecirkľa apraksts 

(raksturojums); 

- RSN deţuranta darba karte. 

2  

2. Robeţuzraudzības plānošana: 

-  RSN personāla plānošanas nosacījumi; 

-  tehnisko līdzekļu un inţeniertehniska aprīkojuma 

plānošanas nosacījumi; 

-  dienesta suľu plānošanas nosacījumi; 

-  robeţuzraudzības iecirkľa situācijas analīze; 

-  RSN robeţsargu norīkojumu maršrutu plānošanas 

varianti; 

-  RSN ārkārtējo situāciju novēršanas plāni. 

2 8 

3. Riska analīze robeţuzraudzībā: 

- robeţapsardzības nodaļas robeţuzraudzības iecirkľa 

riska analīze; 

- valsts robeţas posmi, to noteikšana, svarīguma 

pakāpes maiľa un apsekošanas intensitāte 

robeţapsardzības nodaļas robeţuzraudzības iecirknī. 

2 2 

4. Sadarbības organizācija robeţuzraudzības pasākumos. 

Lietotāju sakaru uzturēšanas kārtība un nosacījumi 

robeţuzraudzības pasākumos 

2  

5. Robeţuzraudzība: 

- RSN robeţsargu norīkojumu uzdevumi; 

- RSN robeţsargu norīkojumu blīvums un sastāvs; 

- gaisa kuģu izmantošana robeţkontrolē; 

- RSN darbības kontrole. 

 2  

Tēma Nr.5 SEMINĀRS   2 
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Tēma Nr.6 ROBEŢSARGU SPECIĀLĀ TAKTIKA 

3. 

14 8 

 1. Speciālo operāciju būtība ārkārtējās situācijās. 

Speciālo operāciju plānošana, vadība un sadarbības 

organizācija. 

2  

2. Bruľojuma, speciālo līdzekļu un ekipējuma 

izmantošanas nosacījumi un taktika. 
2  

3. Personāla sagatavošanas metodika un nosacījumi 

par šaujamieroču, fiziskā spēka, speciālo līdzekļu 

lietošanu un dienesta suľu izmantošanu ārkārtējās 

situācijās robeţuzraudzībā. 

2  

4. Robeţsargu psiholoģiskā sagatavotība un attieksme 

pret ārkārtējām situācijām. 

     Bīstamu personu radīto ārkārtējo situāciju 

novēršana: 

– persona alkohola iespaidā; 

– persona narkotisko vai toksisko vielu reibumā; 

– bruľotas personas; 

– psihiski slimas personas un pašnāvnieki; 

– ikdienas iespējamo draudu situācijas; 

– draudu situācijas dienesta telpās. 

2  

5. Personāla vadīšana un plānošana ārkārtējās 

situācijās apvidū un telpās: 

- sazināšanās signālu un pārvietošanās veidu 

izmantošanas nosacījumi apvidū un telpās; 

- bruľotu likumpārkāpēju aizturēšanas nosacījumi 

telpās un apvidū; 

- ēkas pārmeklēšanas organizācija un vadība. 

2 8 

6. Transportlīdzekļu aizturēšanas organizācija, 

plānošana un vadība. 
2  

7. Personāla vadīšana un plānošana masu pasākumu 

uzraudzībā uz valsts robeţas un pierobeţas joslā. 
2  

Tēma Nr.7 SEMINĀRS   2 

Tēma Nr.8 PĒDU PĒTĪŠANAS NOSACĪJUMI ROBEŢUZRAUDZĪBĀ 

Notikuma vietas apskate.  

RSN amatpersonu kompetence notikuma vietas izpētē. 

Notikuma vietas rezultātu fiksācija. 

Praktiska darbība notikuma vietā. 

3. 4 2 

Tēma Nr.9 SEMINĀRS   2 

Tēma Nr.10 PĀRKĀPĒJU MEKLĒŠANAS OPERĀCIJAS  

PLĀNOŠANAS UN VADĪBAS ORGANIZĀCIJA 

Pārkāpēju meklēšanas taktikas un paľēmienu 

izmantošanas nosacījumi. 

Pārkāpēju meklēšanas operācijas iepriekšējās 

sagatavošanas principi. 

Pārkāpēju meklēšanas operācijas vadības principi un 

nosacījumi. 

3. 4 6 
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Tēma Nr.11 RSN DIENESTA ORGANIZĀCIJA  

(Praktiskais izbraukums uz RSN)  

RSN dienesta organizācija un robeţuzraudzības 

plānošana. 

RSN sadarbības organizācija. 

3.  6 

Tēma Nr.12 SEMINĀRS (REFERĀTA AIZSTĀVĒŠANA) 

 
  2 

 

Patstāvīgi apgūstamās tēmas: 

 

Nr. 

p/k 
Tēma 

Patstāvīgā 

darba 

stundas 

Darba veids 
Pārbaudes 

forma 

1.  
VALSTS ROBEŢAS NOTEIKŠANA 

4 
Gatavošanās 

kontroldarbam 

Kontroldarbs 

2.  

RSN ROBEŢSARGU NORĪKOJUMU IZMANTOŠANA UN 

PLĀNOŠANA ROBEŢUZRAUDZĪBĀ 
8 

RSN 

norīkojumu 

plānošana 

Individuālais 

vērtējums 

3.  
PĀRKĀPĒJU MEKLĒŠANAS OPERĀCIJAS 

PLĀNOŠANAS UN VADĪBAS ORGANIZĀCIJA 6 
Gatavošanās 

kontroldarbam 

Kontroldarbs 

4.  

RSN PRIEKŠNIEKA DARBĪBA ĀRKĀRTĒJĀS 

SITUĀCIJĀS 

6 

Apkopot un 

analizēt 

pieejamo 

informāciju 

Grupālā 

kontrole 

5.  

ROBEŢSARGU SPECIĀLĀ TAKTIKA 

Ēkas pārmeklēšanas organizācija un vadība. 8 

Mācību 

situācijas 

atrisināšana 

Grupālā 

kontrole 

6.  
REFERĀTA IZSTRĀDE  

10 
Referāta 

izstrāde 

Individuālais 

vērtējums 

 

Ieteicamā literatūra un avoti 

 

1. Šengenas konvencija. 13.06.1990. http://www.rs.gov.lv 

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. LR likums „Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likums‖. 

9. LR likums „Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās 

apdrošināšanas likums‖.  

10. LR likums „Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likums‖.  

11. LR likums „Imigrācijas likums‖.  

12. LR likums „Civilām vajadzībām paredzētu sprāgstvielu aprites likums‖. 

13. LR likums „Pirotehnisko izstrādājumu aprites likums‖. 

14. \LR likums „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums‖. 

15. LR likums „Autopārvadājumu likums‖. 
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16. LR Ministru kabineta 2011.gada 28.jūnija noteikumi Nr.515 „Noteikumi par valsts nodevas 

apmēru par vietējās pierobeţas satiksmes atļaujas pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu 

izskatīšanu un valsts nodevas maksāšanas kārtību‖. 

17. LR Ministru kabineta 2011.gada 24.maija noteikumi Nr.411 „Autopārvadājumu kontroles 

organizēšanas un īstenošanas kārtība‖. 

18. LR Ministru kabineta 2011.gada 1.marta noteikumi Nr.159 „Vietējās pierobeţas satiksmes 

atļauju noteikumi‖. 

19. LR Ministru kabineta 2011.gada 18.janvāra noteikumi Nr.55 „Noteikumi par speciālo līdzekļu 

veidiem un kārtību, kādā tos lieto policijas darbinieki un robeţsargi‖. 

20. LR Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumi Nr.1076 „Kārtība, kādā Valsts 

robeţsardze veic robeţuzraudzības uzdevumus jūrā, izmantojot Nacionālo bruľoto spēku 

tehniskos līdzekļus, peldlīdzekļus un gaisakuģus‖. 

21. LR Ministru kabineta 2010.gada 10.augusta noteikumi Nr.743 „Kārtība kādā Valsts 

robeţsardzē reģistrē kuģošanas līdzekļus un transportlīdzekļus, kas tiek izmantoti iekšējos 

ūdeľos, pa kuriem noteikta ārējā robeţa‖. 

22. LR Ministru kabineta 2010.gada 27.jūlija noteikumi Nr.674 „Noteikumi par Latvijas 

Republikas valsts robeţas joslu, pierobeţas joslu un pierobeţu, kā arī pierobeţas, pierobeţas 

joslas un valsts robeţas joslas norādījuma zīmju un informatīvo norāţu paraugiem un to 

uzstādīšanas kārtību‖. 

23. LR Ministru kabineta 2010.gada 27.jūlija noteikumi Nr.673 „Noteikumi par kārtību, kādā 

Valsts robeţsardze izsniedz un anulē speciālās caurlaides, un speciālo caurlaiţu paraugiem‖. 

24. LR Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumi Nr.1498 „Makšķerēšanas noteikumi‖. 

25. LR Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija noteikumi Nr.542 „Kārtība, kādā robeţsargu 

aizturēta persona tiek ievietota un turēta pagaidu turēšanas telpā, un šādu telpu iekārtošanas un 

aprīkošanas prasības‖. 

26. LR Ministru kabineta 2008.gada 2.jūnija noteikumi Nr.394 „Alkohola, narkotisko, psihotropo 

vai toksisko vielu ietekmes pārbaudes kārtība‖. 

27. LR Ministru kabineta 2004.gada 29.jūnija noteikumi Nr.571 „Ceļu satiksmes noteikumi‖. 

28. LR Ministru kabineta 2009.gada 18.februāra rīkojums Nr.122 „Par Latvijas Republikas un 

Baltkrievijas Republikas valsts robeţas demarkācijas dokumentu apstiprināšanu‖.  

29. MK 2010.gada 5.maija instrukcija Nr.5 „Kārtība, kādā valsts pārvaldes iestādes sadarbojas 

valsts robeţas drošības jautājumos‖. 

30. Iekšlietu ministrijas 2011.gada 6.jūnija reglaments Nr.20 „Iekšlietu ministrijas reglaments‖. 

31. Iekšlietu ministrijas 2007.gada 13.augusta noteikumi Nr.43 „Iekšlietu ministra lēmuma par 

ārzemnieka iekļaušanu to personu sarakstā, kurām ieceļošana Latvijas Republikā aizliegta, 

pieľemšanas kārtība‖. 

32. Valsts robeţsardzes 2008.gada 21.aprīļa reglaments Nr.12 „Valsts robeţsardzes reglaments‖. 

33. Valsts robeţsardzes 2009.gada 18.decembra reglaments Nr.4 „Valsts robeţsardzes Galvenās 

pārvaldes reglaments‖. 

34. Valsts robeţsardzes teritoriālo pārvalţu (Daugavpils, Ludzas, Viļakas, Rīgas, Ventspils) un 

Aviācijas pārvaldes reglamenti. Pieejami: http://www.rs.gov.lv/index.php?id=787&top=787 

(skatīts 27.06.2011.). 

35. Valsts robeţsardzes 2011.gada 13.janvāra iekšējie noteikumi Nr.2 „Sadarbības organizēšanas 

kārtība ar Eiropas Aģentūru operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu 

ārējām robeţām‖. 

36. Valsts robeţsardzes 2010.gada 28.maija noteikumi Nr.25 „Kārtība, kādā Valsts robeţsardzes 

struktūrvienībās un Valsts robeţsardzes koledţā organizē un veic plānotās un neplānotās 

pārbaudes‖. 

37. Valsts robeţsardzes 2010.gada 29.marta noteikumi Nr.12 „Kārtība, kādā sagatavo un sniedz 

informāciju par Valsts robeţsardzes un Valsts robeţsardzes koledţas darbību, kā arī situāciju 

uz Latvijas Republikas valsts robeţas‖. 

http://www.rs.gov.lv/index.php?id=787&top=787
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38. Valsts robeţsardzes 2010.gada 22.marta noteikumi Nr.10 „Kārtība, kādā Valsts robeţsardzē 

veic personu apsardzi un pārvietošanu apsardzes uzraudzībā‖. 

39. Valsts robeţsardzes 2008.gada 16.septembra noteikumi Nr.33 „Valsts robeţsardzes teritoriālo 

pārvalţu Robeţapsardzības nodaļu robeţsargu norīkojumu veidi, funkcijas un robeţsargu 

norīkojumu amatpersonu pienākumi‖. 

40. Valsts robeţsardzes 2008.gada 9.oktobrī Nr.1415 „Par pasākumiem „zaļās‖ robeţas uzraudzībā 

un pierobeţas joslas, pierobeţas reţīma kontrolē‖. 

41. Valsts robeţsardzes 2009.gada 20.jūlija noteikumi Nr.40 „Riska analīzes sistēmas noteikumi‖. 

42. Valsts robeţsardzes 2009.gada 3.aprīļa noteikumi Nr.19 „Kārtība, kādā Valsts robeţsardzē 

organizē un veic lidojumus‖. 

43. Valsts robeţsardzes 2008.gada 10.oktobra noteikumi Nr.34 „Kinoloģijas darba noteikumi‖. 

44. Valsts robeţsardzes 2010.gada 26.februāra noteikumi Nr.5 „Bruľojuma aprites noteikumi‖. 

45. Valsts robeţsardzes 2006.gada 25.jūlija pavēle Nr.22 „Administratīvo pārkāpumu lietvedības 

kārtība Valsts robeţsardzē‖. 

46. Valsts robeţsardzes 2006.gada 15.novembra noteikumi Nr.38 „Valsts robeţas kontroles 

uzdevuma noformēšanas un izpildes rezultātu apkopošanas kārtība Valsts robeţsardzē‖.  

47. Valsts robeţsardzes 2006.gada 14.septembra noteikumi Nr.34 „Par ārzemnieka iekļaušanu to 

personu sarakstā, kurām ieceļošana Latvijas Republikā aizliegta‖. 

48. Valsts robeţsardzes 2005.gada 26.augusta noteikumi Nr.22 „Par robeţkontroles un imigrācijas 

kontroles līdzekļu un inţeniertehniskā aprīkojuma izmantošanu‖. 

49. Valsts robeţsardzes 2002.gada 13.februāra pavēle Nr.100 „Par personu ceļošanas dokumentu 

pārbaudes un intervēšanas metodikām‖. 

50. Valsts robeţsardzes 2008.gada 24.aprīļa noteikumi Nr.13 „Kārtība, kādā Valsts robeţsardzes 

amatpersonas veic transportlīdzekļa apstādināšanu pierobeţā‖. 

51. Valsts robeţsardzes 2008.gada 22.aprīļa noteikumi Nr.12 „Kārtība, kādā Valsts robeţsardzes 

vai Valsts robeţsardzes koledţas kinologus ar dienesta suľiem iesaista palīdzības sniegšanā 

Valsts policijai‖. 

52. Valsts robeţsardzes 2007.gada 27.decembra noteikumi Nr.49 „Amatpersonu ar speciālo 

dienesta pakāpi apziľošanas kārtība Valsts robeţsardzē un Valsts robeţsardzes koledţā‖. 

53. Valsts robeţsardzes 2007.gada 12.novembra noteikumi Nr.45 „Valsts robeţas joslas, 

robeţzīmju un robeţbūvju apsekošanas un uzturēšanas kārtība‖. 

54. Valsts robeţsardzes 2006.gada 20.novembra noteikumi Nr.39 „Kārtība, kādā Valsts 

robeţsardzes amatpersonas izstrādā un noformē valsts robeţas apsardzības un ārzemnieku 

ieceļošanas, uzturēšanās, izceļošanas un tranzīta nosacījumu kontroles reglamentējošos 

dokumentus‖. 

55. Valsts robeţsardzes 2011.gada 11.maija pavēle Nr.606 „Par speciālo līdzekļu pielietošanu‖. 

56. Valsts robeţsardzes 2011.gada 29.marta pavēle Nr.398 „Par rekomendāciju apstiprināšanu‖. 

57. Valsts robeţsardzes 2011.gada 31.janvāra pavēle Nr.126 „Par Valsts robeţsardzes darbības 

rezultātiem 2010.gadā un prioritārajiem pasākumiem 2011.gadam‖. 

58. Valsts robeţsardzes 2011.gada 24.janvāra pavēle Nr.107 „Par dienesta dokumentāciju‖. 

59. Valsts robeţsardzes 2011.gada 4.janvāra pavēle Nr.8 (Ierobeţota pieejamība) „Par 

robeţkontroles un imigrācijas kontroles organizēšanu‖. 

60. Valsts robeţsardzes 2010.gada 25.novembra pavēle Nr.1631 „Par ārkārtas situāciju novēršanas 

plāniem Valsts robeţsardzes struktūrvienībās‖. 

61. Valsts robeţsardzes 2010.gada 24.augusta pavēle Nr.1117 „Par Ministru kabineta 2010.gada 

10.augusta noteikumu Nr.743 „Kārtība, kādā Valsts robeţsardze reģistrē kuģošanas līdzekļus 

un transportlīdzekļus, kas tiek izmantoti iekšējos ūdeľos, pa kuriem noteikta ārējā robeţa‖ 

prasību izpildi‖. 

62. Valsts robeţsardzes 2010.gada 17.augusta pavēle Nr.1084 „Par Ministru kabineta 2010.gada 

27.jūlija noteikumu Nr.673 „Noteikumi par kārtību, kādā Valsts robeţsardze izsniedz un anulē 

speciālās caurlaides, un speciālo caurlaiţu paraugiem‖ prasību izpildi‖. 

63. Valsts robeţsardzes 2010.gada 2.jūnija pavēle Nr.718 „Par galveno inspektoru amatiem 

robeţapsardzības nodaļās un robeţkontroles punktos‖. 
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64. Valsts robeţsardzes 2010.gada 19.marta pavēle Nr.336 „Par pierobeţas joslā plānoto pasākumu 

(darbu) saskaľošanu‖. 

65. Valsts robeţsardzes 2010.gada 8.janvāra pavēle Nr.21 „Par Valsts robeţsardzes amatpersonu 

rīcību‖. 

66. Valsts robeţsardzes 2009.gada 8.oktobra pavēle Nr.1136 „Par Valsts robeţsardzes amatpersonu 

pilnvarošanu izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus‖. 

67. Valsts robeţsardzes 2009.gada 11.augusta pavēle Nr.907 „Par robeţsargu norīkojuma „Nodaļas 

deţurants‖ dienesta pienākumu pildīšanu‖. 

68. Valsts robeţsardzes 2009.gada 2.jūnija pavēle Nr.624 „Par riska analīzi ietekmējošo datu un 

informācijas apriti Valsts robeţsardzē‖. 

69. Valsts robeţsardzes 2009.gada 21.maija pavēle Nr.565 „Par VRS Aviācijas pārvaldes un VRS 

teritoriālās pārvaldes tipveida sadarbības plānu‖. 

70. Valsts robeţsardzes 2009.gada 24.februāra pavēle Nr.215 „Par Valsts robeţsardzes 

struktūrvienību dienesta suľu sadalījumu un specializāciju‖. 

71. Valsts robeţsardzes 2011.gada 22.septembra informatīvā vēstule Nr.23/1-1/957 „Par 

speciālajām caurlaidēm‖. 

72. Valsts robeţsardzes 2011.gada 19.maija informatīvā vēstule Nr.23/1-3/1637 „Par sadarbību‖. 

73. Valsts robeţsardzes 2010.gada 21.janvāra informatīvā vēstule Nr.23/1-1/364 „Par Latvijas 

Republikas valsts robeţas likuma normu komentēšanu‖. 

74. Valsts robeţsardzes 2010.gada 11.janvāra informatīvā vēstule Nr.23/1-7/209 „Par 

reorganizāciju Igaunijas Robeţapsardzības pārvaldē‖. 

75. Valsts robeţsardzes 2009.gada 30.decembra informatīvā vēstule Nr.23/1-1/5472 „Par ārvalstīs 

reģistrētu transportlīdzekļu izmantošanu ceļu satiksmē‖. 

76. Valsts robeţsardzes Galvenās pārvaldes Dienesta organizācijas pārvaldes 2011.gada 25.janvāra 

informatīvā vēstule Nr.23/1-1/1/15 „Par administratīvās prakses pilnveidošanu‖. 

77. Administratīvo sodu likumprojekta koncepcija. Pieejama: 

http://polsis.mk.gov.lv/view.do?id=2013 (skatīts 27.06.2011.). 

78. Bīstamo personu radīto draudu situāciju novēršana // metodiskais materiāls. – Rēzekne: VRK 

RDTK, 2004.- 8 lpp. 

79. Dienesta suľu plānošana un izmantošana robeţuzraudzībā // metodiskais materiāls. – Rēzekne:  

VRK RDTK, 2004. – 8 lpp. 

80. Īsi norādījumi dienesta suľu apmācībai paklausībā // metodiskais materiāls. – Rēzekne: RRS 

Apmācību dienests, 2000. – 16 lpp. 

81. Īsi norādījumi suľa apmācībai pēdu meklēšanā // metodiskais materiāls. – Rēzekne: RRS 

Apmācību dienests, 1999. – 16 lpp. 

82. Kriminālistika I daļa. Autoru grupa profesora A.Kavaliera vadībā // - Rīga, 2003. – 255 lpp. 

83. Masu pasākumu uzraudzības organizācija uz valsts robeţas un pierobeţas joslā// metodiskais 

materiāls – Rēzekne: VRK RIDPK, 2007. - 22 lpp. 

84. Robeţpārkāpēju meklēšanas operācijas organizācija// metodiskais materiāls – Rēzekne: VRK 

RIDPK, 2007. - 23 lpp. 

85. VRS aviācijas izmantošanas nosacījumi robeţuzraudzībā un likumpārkāpēju meklēšanas 

operācijās// metodiskais materiāls. – Rēzekne: VRK RIDPK. 2009.- 34 lpp. 

86. Pēdu pētīšana // metodiskais materiāls. – Rēzekne: VRK RIDPK. 2009. – 30 lpp. 

87. Starptautiskā noziedzība un terorisms// metodiskais materiāls. – Rēzekne: VRK RIDPK. 2009. 

– 15 lpp. 

88. Likumpārkāpēju uzvedības profils// metodiskais materiāls. – Rēzekne: VRK RIDPK. 2009. – 

11 lpp. 

89. Metodiskie ieteikumi aizsardzības suľa trenerim//metodiskais materiāls. – Rēzekne: RRS 

Apmācību dienests, 1999. – 24 lpp. 

90. Remsbergs Č. Policijas taktika bruľotās sadursmēs // R.: LPA, 1998. – 253 lpp. 

91. Robeţsargu psiholoģiskā sagatavotība un attieksme pret draudu situācijām // metodiskais 

materiāls. – Rēzekne:  VRK RDTK, 2004. - 10 lpp. 

http://polsis.mk.gov.lv/view.do?id=2013
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92. Robeţsargu speciālā taktika // metodiskais materiāls. – Rēzekne:  VRK RDTK, 2004. 

93. Somijas robeţsarga rokasgrāmata. - Rīga: LPA ,1998. – 84 lpp. 

94. Speciālās operācijas organizēšana robeţkontroles punktos un pierobeţas joslā. 

Transportlīdzekļa apturēšana. Personu izľemšana no transportlīdzekļiem // metodiskais 

materiāls. – Rēzekne: VRK RDTK, 2004. 

95. Terorisma raksturojums // metodiskais materiāls. – Rēzekne: VRK RDTK, 2004. – 10 lpp. 

96. The Interpol Guide to Vehicle Documents. Keesing Reference Systems B.V. – Amsterdam, 

2001. 

97. The Interpol Guide to ―Vehicle Registration Documents‖ – B.V.- Amsterdam, Keesing 

Referense Systems, 1999. 

98. Фолькер Вестфаль и Эдгар Штопп. Европейское право для пограничной полиции. 

Любек, июнь, 2000., 77. c. 

99. Млевин Л. Кто взорвал Америку? Москва, 2002г. 

100. Кожушко Е. Современный терроризм (анализ основных направлений), Минск, 2000г. 

101. www.rs.gov.lv (Valsts robeţsardzes interneta mājas lapa). 

102. www.iem.gov.lv (Iekšlietu ministrijas interneta mājas lapa). 

103. www.lv.lv (laikraksta „Latvijas Vēstnesis‖ elektroniskās versijas interneta mājas lapa). 

104. www.likumi.lv (Normatīvo aktu krātuves interneta mājas lapa). 

105. www.vp.gov.lv (Valsts policijas interneta mājas lapa). 

106. www.saeima.lv (Latvijas Republikas Saeimas interneta mājas lapa). 

107. https://europa.eu.int/eur-lex (Eiropas Savienības portāla interneta mājas lapa). 

108. https://gpk.gov.by/ru (Baltkrievijas Republikas Valsts robeţapsardzības komitejas interneta 

mājas lapa). 

109. http://www.frontex.europa.eu (Eiropas Aģentūras operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas 

Savienības dalībvalstu ārējām robeţām (FRONTEX) interneta mājas lapa). 

110. www.pogranichnik.ru un www.fsb.ru (Krievijas Federācijas Federālā Drošības dienesta 

Robeţas dienesta interneta mājas lapas). 

111. www.strazgraniczna.pl (Polijas Republikas Valsts robeţsardzes interneta mājas lapa). 

112. www.pasienis.lt (Lietuvas Republikas Valsts robeţsardzes dienesta interneta mājas lapa). 

113. www.politsei.ee (Igaunijas Republikas Policijas un Robeţsardzes pārvaldes interneta mājas 

lapa). 

114. www.raja.pfi (Somijas Republikas Valsts robeţsardzes interneta mājas lapa). 

 

Mācību līdzekļi: 

1. Autotransporta aizturēšana, dokumentu pārbaude: mācību videofilma.  

2. Telpu ieľemšana. Personu konvojēšana. Robeţnorīkojums „Slēpnis‖, „Autotransporta 

identifikācija‖: mācību videofilma. 

3. Robeţsargu speciālā taktika: mācību videofilma. 

http://www.rs.gov.lv/
http://www.iem.gov.lv/
http://www.lv.lv/
http://www.likumi.lv/
http://www.vp.gov.lv/
http://www.saeima.lv/
https://europa.eu.int/eur-lex
https://gpk.gov.by/ru
http://www.frontex.europa.eu/
http://www.pogranichnik.ru/
http://www.fsb.ru/
http://www.strazgraniczna.pl/
http://www.pasienis.lt/
http://www.politsei.ee/
http://www.raja.pfi/
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Kurss „IMIGRĀCIJAS KONTROLE” 

 

Anotācija: Kursā tiek apgūtas teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaľas ārzemnieku 

ieceļošanas, uzturēšanās, tranzīta un izceļošanas noteikumu kontroles pasākumu,  

patvēruma, izraidīšanas un atgriešanas procedūru plānošanā, vadīšanā, 

organizēšanā un nodrošināšanā. 

 

Kursa mērķi: Sniegt zināšanas par starptautiskajiem normatīvajiem aktiem migrācijas un 

patvēruma jomās, robeţsargu pienākumiem, tiesībām, kompetenci imigrācijas 

kontrolē un attīstīt praktiskās iemaľas realizējot ārzemnieku ieceļošanas, 

uzturēšanās, izceļošanas un tranzīta noteikumu ievērošanas kontroli Latvijas 

Republikā, kā arī patvēruma procedūras ietvaros veicamajām darbībām.  

 

Priekšzināšanas: Imigrācijas kontroles veikšana. 

 

Kursa apjoms: 120 stundas (3 KP) 

Tai skaitā: kontaktstundas – 36 stundas (teorētiskās – 20 stundas, praktiskās – 16 stundas), 

patstāvīgais darbs – 84 stundas. 

 

Pārbaudes forma: Referāts, ieskaite, eksāmens. 

 

Pārbaudes 

prasības: 

Kopējais vērtējums veidojas no (1) dalības un aktivitātes praktiskajās 

nodarbības (10%), (2) vērtējums par referātu (20%), (3) ieskaites novērtējuma 

(20%), eksāmena novērtējuma (50 %). 

 

Studiju rezultāti 

Studējošais kursa noslēgumā Studiju rezultātu pārbaudes forma 

Spēj nodrošināt starptautisko un nacionālo tiesību 

aktu tiesiskuma un drošības jomā piemērošanu 

savas kompetences ietvaros. 

Referāts, ieskaite, eksāmens 

Pārzina situāciju nelegālās migrācijas un patvēruma 

jomā, veicot nepieciešamās informācijas ieguvi, 

apstrādi, analīzi un apmaiľu, nodrošināt rezultātu 

izmantošanu. 

Praktiskās nodarbības, referāts, ieskaite 

eksāmens 

Spēj plānot, organizēt un nodrošināt ārzemnieku 

ieceļošanas, uzturēšanās, tranzīta un izceļošanas 

noteikumu kontroli. 

Praktiskās nodarbības, referāts, ieskaite 

eksāmens 

Spēj savlaicīgi sagatavot, organizēt un nodrošināt 

ārzemnieka atgriešanas pasākumus. 

Praktiskās nodarbības, referāts, ieskaite 

eksāmens 

Spēj kvalitatīvi sagatavot un noformēt sarakstes, 

rīkojuma, dienesta un procesuālos dokumentus 

migrācijas jomā atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 

Praktiskās nodarbības,  eksāmens 

Spēj organizēt darbu ar informācijas sistēmām, 

veicot datu apstrādi un analīzi, ievērojot datu 

aizsardzību.  

Praktiskās nodarbības, referāts, ieskaite 

eksāmens 

Spēj organizēt un nodrošināt ārzemnieka vai 

patvēruma meklētāja aizturēšanu, pārvietošanu 

apsardzes uzraudzībā, izmitināšanu un apsardzību. 

Praktiskās nodarbības, referāts, ieskaite 

eksāmens 

Spēj organizēt un nodrošināt patvēruma meklētāja 

iesnieguma par bēgļa vai alternatīvā statusa 

piešķiršanu pieľemšanu un tālākās procesuālās 

darbības. 

Praktiskās nodarbības, referāts, ieskaite 

eksāmens 
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Tēmas Nr. Tēma, apakštēma 

T
ak

so
n
o
m

ij
as

 

lī
m

en
is

 

Stundu skaits 

teorēt. prakt. 

Tēma Nr.1 STARPTAUTISKIE NORMATĪVIE AKTI MIGRĀCIJAS JOMĀ 3. 2  

Tēma Nr.2 ŠENGENAS ACQUIS PAMATNOSTĀDNES ES MIGRĀCIJAS 

POLITIKĀ  

Šengenas acquis, Šengenas līguma nosacījumi 

migrācijas politikas realizācijā. 
3. 2  

Tēma Nr.3 READMISIJAS LĪGUMI 

Readmisijas līguma būtība, loma ārzemnieka 

izraidīšanas organizēšanā. 

Latvijas Republikas noslēgtie readmisijas līgumi.  

3. 2  

Tēma Nr.4 SEMINĀRS    2 

Tēma Nr.5 LR NORMATĪVIE AKTI IMIGRĀCIJAS JOMĀ 3. 4  

Tēma Nr.6 ĀRZEMNIEKA IECEĻOŠANAS UN UZTURĒŠANĀS 

NOSACĪJUMI LATVIJAS REPUBLIKĀ 

Personas statuss. 

Ārzemnieka tiesības ieceļot un uzturēties Latvijas 

Republikā.  

Eiropas Savienības pilsoľu un viľu ģimenes locekļu 

tiesības ieceļot un uzturēties Latvijas Republikā. 

Nepilngadīgo ārzemnieku ieceļošana un uzturēšanās 

Latvijas Republikā. 

3. 6  

Tēma Nr.7 ĀRZEMNIEKA AIZTURĒŠANA UN AR TO SAISTĪTĀS 

PROCESUĀLĀS DARBĪBAS 

3. 

6 2 

1. Ārzemnieka aizturēšana, pārvietošana apsardzes 

uzraudzībā un turēšana apsardzībā. 

Ārzemnieka izraidīšanas procedūra. 

4 2 

2. Ārzemnieka iekļaušana to personu sarakstā, kurām 

ieceļošana Latvijas Republikā liegta. 2  

Tēma Nr.8 SEMINĀRS    2 

Tēma Nr.9  UZTURĒŠANĀS ATĻAUJAS UN DARBA ATĻAUJAS, TO  

IZSNIEGŠANA UN ANULĒŠANA 

Uzturēšanās atļaujas jēdziens. 

Iestāţu kompetence uzturēšanās atļauju izsniegšanā, 

izsniegšanas nosacījumi un kārtība. 

Uzturēšanās atļauju termiľi un reģistrācija. 

Uzturēšanās atļauju anulēšana. 

Darba atļaujas ārzemniekiem. 

3. 2  

Tēma Nr.10 INFORMĀCIJAS SISTĒMU LOMA IMIGRĀCIJAS KONTROLES 

PLĀNOŠANĀ UN NODROŠINĀŠANĀ 
3. 2  

Tēma Nr.11 IMIGRĀCIJAS KONTROLES ORGANIZĀCIJA UN VEIKŠANA 

3. 

8 2 

1. VRS struktūrvienību, kuras veic imigrācijas kontroli, 

uzdevumi, struktūra, kompetence. 

VRS struktūrvienību, kuras veic imigrācijas kontroli, 

dienesta organizācija. 

2  
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 2. Riska analīzes rezultātu izmantošana 

struktūrvienībās, kuras veic imigrācijas kontroli. 

VRS struktūrvienību, kuras veic imigrācijas kontroli, 

norīkojumu veidi, to darbības taktika. 

Ārzemnieku ieceļošanas, uzturēšanās, tranzīta un 

izceļošanas noteikumu ievērošanas kontrole 

imigrācijas atbildības teritorijā. 

 

4 2 

3. VRS struktūrvienību, kuras veic imigrācijas kontroli, 

amatpersonu kompetence lēmumu pieľemšanā. 
2  

Tēma Nr.12 SEMINĀRS    2 

Tēma Nr.13 STARPTAUTISKIE UN EIROPAS SAVIENĪBAS NORMATĪVIE  

AKTI BĒGĻU UN PATVĒRUMA JOMĀ 

Patvēruma procesi vēsturiskā un mūsdienu skatījumā, 

Eiropas Savienības patvēruma politika, realizējamie 

pasākumi un prognozes patvēruma jomā  

Starptautiskās organizācijas un iestādes patvēruma jomā. 

Starptautiskie normatīvie akti bēgļu un patvēruma 

jomās. 

3. 4  

Tēma Nr.14 LR NORMATĪVIE AKTI PATVĒRUMA JOMĀ 3. 2  

Tēma Nr.15 PATVĒRUMA PROCEDŪRA LATVIJAS REPUBLIKĀ 

Valsts robeţsardzes tiesības patvēruma procedūrā. 

Patvēruma meklētāja (nepilngadīgās personas bez 

pavadības) tiesības un pienākumi. 

Iesnieguma par bēgļa vai alternatīvā statusa piešķiršanu 

iesniegšanas, izskatīšanas, lēmuma pieľemšanas un 

pārsūdzēšanas kārtība. 

Iesnieguma par bēgļa vai alternatīvā statusa piešķiršanu 

izskatīšana saīsinātajā kārtībā. 

Valsts robeţsardzes amatpersonu darbība patvēruma 

pieprasīšanas gadījumā. 

3. 4  

Tēma Nr.16 BĒGĻA STATUSA, ALTERNATĪVĀ STATUSA VAI PAGAIDU 

AIZSARDZĪBAS PIEŠĶIRŠANA 

Bēgļa statusa, alternatīvā statusa piešķiršanas nosacījumi 

un nepiešķiršanas gadījumi. 

Bēgļa statusu, alternatīvo statusu ieguvušas personas 

tiesības un pienākumi. 

Pagaidu aizsardzība Latvijas Republikā, tās piešķiršanas 

nosacījumi. 

Pagaidu aizsardzību ieguvušas personas tiesības un 

pienākumi. 

Dokumenti, ko izsniedz patvēruma meklētājam, bēgļa 

statusa, alternatīvā statusa un pagaidu aizsardzības 

ieguvušām personām. 

3. 4  

Tēma Nr.17 SEMINĀRS    2 

Tēma Nr. 18 PATVĒRUMA MEKLĒTĀJA IDENTIFICĒŠANA 

Patvēruma meklētāju izcelsmes valstu informācija, tās 

loma patvēruma piešķiršanas procedūrā. 

Patvēruma meklētāju identifikācijas metodika. 

Pārrunas ar patvēruma meklētāju. 

Psiholoģiskie aspekti darbā ar patvēruma meklētājiem. 

Patvēruma meklētāju identificēšanas procesa 

dokumentēšana. 

3. 2  
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Tēma Nr. 19 BRĪVĪBAS IEROBEŢOŠANAS PASĀKUMI 

Patvēruma meklētāja aizturēšana. 

Patvēruma meklētāja izmitināšanas vietas. 

3. 2 8 

Tēma Nr. 20 SEMINĀRS (REFERĀTU AIZSTĀVĒŠANA)   6 

 

Patstāvīgi apgūstamās tēmas: 

 

Nr. 

p/k 
Tēma 

Patstāvīgā 

darba 

stundas 

Darba veids 
Pārbaudes 

forma 

1.  STARPTAUTISKIE  NORMATĪVIE AKTI 

MIGRĀCIJAS JOMĀ ŠENGENAS ACQUIS 

PAMATNOSTĀDNES ES  MIGRĀCIJAS POLITIKĀ 
2 

Gatavošanās 

semināram 

Individuālais 

vērtējums 

2.  READMISIJAS LĪGUMI 
2 

Gatavošanās 

semināram 

Individuālais 

vērtējums 

3.  LR NORMATĪVIE AKTI IMIGRĀCIJAS JOMĀ  
2 

Gatavošanās 

semināram 

Individuālais 

vērtējums 

4.  ĀRZEMNIEKA IECEĻOŠANAS UN UZTURĒŠANĀS 

NOSACĪJUMI LATVIJAS REPUBLIKĀ 4 
Gatavošanās 

semināram 

Individuālais 

vērtējums 

5.  UZTURĒŠANĀS ATĻAUJAS UN DARBA ATĻAUJAS, 

TO 

IZSNIEGŠANA UN ANULĒŠANA 

2 
Gatavošanās 

semināram 

Individuālais 

vērtējums 

6.  INFORMĀCIJAS SISTĒMU LOMA 
IMIGRĀCIJAS KONTROLES PLĀNOŠANĀ UN 

NODROŠINĀŠANĀ 

2 
Gatavošanās 

semināram 

Individuālais 

vērtējums 

7.  IMIGRĀCIJAS KONTROLES ORGANIZĀCIJA UN 

VEIKŠANA 4 
Gatavošanās 

semināram 

Individuālais 

vērtējums 

8.  STARPTAUTISKIE UN EIROPAS SAVIENĪBAS 

NORMATĪVIE AKTI BĒGĻU UN PATVĒRUMA 

JOMĀS 

LR NORMATĪVIE AKTI PATVĒRUMA JOMĀ 

2 

Gatavošanās 

semināram 

Individuālais 

vērtējums 

9.  PATVĒRUMA PROCEDŪRA LATVIJAS REPUBLIKĀ 
2 

Gatavošanās 

semināram 

Individuālais 

vērtējums 

10.  BĒGĻA STATUSA, ALTERNATĪVĀ STATUSA VAI 

PAGAIDU AIZSARDZĪBAS PIEŠĶIRŠANA  4 
Gatavošanās 

semināram 

Individuālais 

vērtējums 

11.  PATVĒRUMA MEKLĒTĀJA IDENTIFICĒŠANA  

BRĪVĪBAS IEROBEŢOŠANAS PASĀKUMI 
2 

Gatavošanās 

semināram 

Individuālais 

vērtējums 

12.  REFERĀTU IZSTRĀDE 
14 

Referātu 

izstrāde  

Individuālais 

vērtējums 

 

Ieteicamā literatūra un avoti 

 

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. Konvencija „Par starptautiskās jūras satiksmes atvieglošanu (FAL)‖ 09.04.1965. 

3. Konvencija par bērna tiesībām. 20.11.1989. 

4. Konvencija par bezvalstnieka statusu. 28.09.1954. 

5. Konvencija par bēgļa statusu. 28.07.1951. 

6. Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības Konvencija, 11.04.1950. 

7. Vispārējā cilvēktiesību deklarācija. 10.12.1948 

8. Konvencija „Par civilo aviāciju (ICAO)‖. 07.12.1944. 
9. Konvencija, ar kuru nosaka valsti, kura ir atbildīga par vienā no Eiropas Kopienu dalībvalstīm 

iesniegta patvēruma pieteikuma izskatīšanu. 15.06.1990.  



  3.pielikuma turpinājums 

 

81 

 

10. 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 

11. 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. 

12. 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. 

13. Eiropas Padomes 2004. gada 29. aprīļa direktīva 2004/82/EK par aviopārvadātāju pienākumu 

paziľot pasaţieru datus. 

14. Eiropas Padomes 2003.gada 25.novembra direktīva Nr.2003/110/EK par palīdzību tranzīta 

gadījumos, lai veiktu izraidīšanu pa gaisa ceļu. 

15. Eiropas Padomes 2003.gada 22.septembra direktīva 2003/86/EK par tiesībām uz ģimenes 

atkalapvienošanos. 

16. Eiropas Padomes 2003.gada 27.janvāra direktīva 2003/9/EK, ar ko nosaka obligātos 

standartus patvēruma meklētāju uzľemšanai. 

17. Eiropas Parlamenta un Padomes 2001.gada 15.marta Regula (EK) Nr.539/2001, ar ko izveido 

to trešo valstu sarakstu, kuru pilsoľiem, šķērsojot dalībvalstu ārējās robeţas, ir jābūt vīzām, kā 

arī to trešo valstu sarakstu, uz kuru pilsoľiem šī prasība neattiecas. 

18. 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.  

19. Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 13. jūlija Regula (EK) Nr. 810/2009, ar ko 

izveido Kopienas Vīzu kodeksu (Vīzu kodekss). 

20. 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). 

21. 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. 

22. 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. 

23. 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.  

24. 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. 

25. Satversmes tiesas 2004.gada 6.decembra spriedums „Par Imigrācijas likuma 61.panta sestās 

daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92.pantam‖.  

26. LR likums „Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss‖.  

27. LR likums „Pilsonības likums‖.  

28. LR likums „Fizisko personu datu aizsardzības likums‖.  

29. LR likums „Latvijas Republikas valsts robeţas likums‖.  

30. LR likums „Par to bijušās PSRS pilsoľu statusu, kuriem nav Latvijas vai citas valsts 

pilsonības‖.  

31. LR likums „Repatriācijas likums‖.  

32. LR likums „Robeţsardzes likums‖.  

http://europa.eu.int/eur-lex/lv/dd/docs/2001/32001R0539-LV.doc
http://www.likumi.lv/doc.php?mode=DOC&id=97554
http://www.likumi.lv/doc.php?mode=DOC&id=97554
http://www.likumi.lv/doc.php?mode=DOC&id=97554
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33. LR likums „Krimināllikums‖. 

34. LR likums „Kriminālprocesa likums‖. 

35. LR likums „Bērnu tiesību aizsardzības likums‖.  

36. LR likums „Administratīvā procesa likums‖. 

37. LR likums „Patvēruma likums‖. 

38. LR likums „Personu apliecinošu dokumentu likums‖.  

39. LR likums „Imigrācijas likums‖. 

40. LR likums „Bezvalstnieka likums‖.  

41. LR likums „Biometrijas datu apstrādes sistēmas likums‖.  

42. LR likums „Šengenas informācijas sistēmas darbības likums‖.  

43. LR Ministru kabineta 2010.gada 23.februāra noteikumi Nr.174 "Kārtība, kādā nepilngadīgam 

patvēruma meklētājam nodrošina izglītības ieguves iespējas". 

44. LR Ministru kabineta 2010.gada 2.februāra noteikumi Nr.95 "Noteikumi par tādas personas 

pārvietošanas dokumenta paraugu, kurai piešķirta pagaidu aizsardzība, pārvietošanas 

dokumenta izsniegšanas kārtību un apmaiľai starp dalībvalstīm nepieciešamās informācijas 

apjomu". 

45. LR Ministru kabineta 2010.gada 12.oktobra noteikumi Nr.958 „Vīzu noteikumi‖. 

46. LR Ministru kabineta 2010.gada 3.augusta noteikumi Nr.721 "Kārtība, kādā bērni šķērso valsts 

robeţu".  

47. LR Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumi Nr.564 „Uzturēšanās atļauju noteikumi‖. 

48. LR Ministru kabineta 2010.gada 27.jūlija noteikumi Nr.675 „Noteikumi par robeţpārbaudei un 

robeţuzraudzībai nepieciešamajiem tehniskajiem līdzekļiem‖. 

49. LR Ministru kabineta 2010.gada 27.jūlija noteikumi Nr.674 „Noteikumi par Latvijas 

Republikas valsts robeţas joslu, pierobeţas joslu un pierobeţu, kā arī pierobeţas, pierobeţas 

joslas un valsts robeţas joslas norādījuma zīmju un informatīvo norāţu paraugiem un to 

uzstādīšanas kārtību‖. 

50. LR Ministru kabineta 2010.gada 27.jūlija noteikumi Nr.673 „Noteikumi par kārtību, kādā 

Valsts robeţsardze izsniedz un anulē speciālās caurlaides, un speciālo caurlaiţu paraugiem‖.  

51. LR Ministru kabineta 2010.gada 26.janvāra noteikumi Nr.74 "Kārtība, kādā Latvijas 

Republikā notiek bēgļa, alternatīvo statusu vai pagaidu aizsardzību ieguvušās personas 

ģimenes atkalapvienošana". 

52. LR Ministru kabineta 2010.gada 26.janvāra noteikumi Nr.73 "Noteikumi par Valsts 

robeţsardzes patvēruma meklētāju izmitināšanas telpā izmitināta patvēruma meklētāja 

uzturēšanas normām, kā arī higiēnas un pirmās nepieciešamības preču apjomu". 

53. LR Ministru kabineta 2010.gada 12.janvāra noteikumi Nr.24 "Noteikumi par uztura, higiēnas 

un pirmās nepieciešamības preču iegādes izdevumu apmēru patvēruma meklētājam un šo 

izdevumu segšanas kārtību". 

54. LR Ministru kabineta 2010.gada 12.janvāra noteikumi Nr.23 "Noteikumi par pabalstu bēglim 

un personai, kurai piešķirts alternatīvais statuss". 

55. LR Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumi Nr.1580 "Noteikumi par kārtību, 

kādā no valsts budţeta līdzekļiem sedz pašvaldības izdevumus, izmitinot bērnu aprūpes 

iestādē nepilngadīgu personu bez pavadības, un šo izdevumu apmēru". 

56. LR Ministru kabineta 2009.gada 3.februāra noteikumi Nr.99 „Noteikumi par automatizētās 

pirkstu nospiedumu identifikācijas sistēmā (AFIS) iekļaujamās informācijas apjomu un 

izmantošanas kārtību‖.  

57. LR Ministru kabineta 2008.gada 17.jūnija noteikumi Nr.434 „Noteikumi par izmitināšanas 

centrā ievietoto ārzemnieku uzturēšanas normām, kā arī garantēto veselības aprūpes 

pakalpojumu apjomu un saľemšanas kārtību‖. 

58. LR Ministru kabineta 2008.gada 7.jūlija noteikumi Nr.502 „Nelegālās imigrācijas reģistra 

uzturēšanas un izmantošanas noteikumi‖.  

http://www.likumi.lv/doc.php?mode=DOC&id=140189
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59. LR Ministru kabineta 2008.gada 28.jūlija noteikumi Nr.591 „Ārzemnieku veselības 

apdrošināšanas noteikumi‖.  

60. LR Ministru kabineta 2008.gada 15.septembra noteikumi Nr.742 „Izmitināšanas centra 

iekšējās kārtības noteikumi‖.  

61.  LR Ministru kabineta 2006.gada 3.oktobra noteikumi Nr.825 „Veselības traucējumi un 

slimības, kuru dēļ ārzemniekam atsaka uzturēšanās atļaujas izsniegšanu vai reģistrēšanu‖.  

62. LR Ministru kabineta 2005.gada 16.augusta noteikumi Nr.605 „Kārtība, kādā uztur un 

aktualizē ārzemnieku sarakstu, kuriem ieceļošana Latvijas Republikā aizliegta‖.  

63. LR Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumi Nr.215 „Ārzemnieku ceļošanas 

dokumentu atzīšanas kārtība‖. 

64. LR Ministru kabineta 2003.gada 16.decembra noteikumi Nr.707 „Kārtība, kādā Latvijas 

Republikā ieceļo un uzturas nepilngadīgi ārzemnieki bez vecāku vai aizbildľu pavadības‖. 

65. Valsts robeţsardzes 2011. gada 9.septembra iekšējie noteikumi Nr. 16 „Noteikumi par Valsts 

robeţsardzes amatpersonu darbību, ja ārzemnieks pieprasa patvērumu Latvijas Republikā‖. 

66. Valsts robeţsardzes 2010.gada 22.marta noteikumi Nr.10 „Kārtība, kādā Valsts robeţsardzē 

veic personu apsardzi un pārvietošanu apsardzes uzraudzībā‖. 

67.  Valsts robeţsardzes 2009.gada 20.jūlija noteikumi Nr.40 „Riska analīzes sistēmas 

noteikumi‖. 

68. Valsts robeţsardzes 2009.gada 19.marta noteikumi Nr.13 „Valsts robeţsardzes amatpersonu 

darbības gadījumos, kad robeţpārbaudes vai imigrācijas kontroles laikā konstatē personu, 

kura izmantoja viltotu vai svešu ceļošanas dokumentu, viltotu vīzu vai uzturēšanas atļauju, kā 

arī darbības, nododot un pieľemot personas, pret kurām uzsākts kriminālprocess un 

piemērojama izraidīšanas procedūrā‖ 

69. Valsts robeţsardzes 2008.gada 24. aprīļa noteikumi Nr.13 „Kārtība, kādā Valsts robeţsardzes 

amatpersonas veic transportlīdzekļa apstādīšanu pierobeţā‖. 

70. Valsts robeţsardzes 2008.gada 2.janvāra noteikumi Nr.1 „Ārzemnieku ieceļošanas, 

izceļošanas un uzturēšanās nosacījumu Latvijas Republikā papildu kontroles kārtība‖. 

71. Valsts robeţsardzes 2006.gada 20.novembra noteikumi Nr.39 „Kārtība, kāda Valsts 

robeţsardzes amatpersonas izstrādā un noformē valsts robeţas apsardzības un ārzemnieku 

ieceļošanas, uzturēšanās, izceļošanas un tranzīta nosacījumu kontroles reglamentējošos 

dokumentus‖. 

72. Valsts robeţsardzes 2006.gada 5.jūlija noteikumi Nr.17 „Ārzemnieka paskaidrojuma 

veidlapas paraugs‖.  
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81. Apap J. Immigration Law and Human Rights in the Baltic States//Helsinki – UNHCR. - 2002. 

– 158 lpp. 

82. Вестфаль Ф., Штопп Э. Европейское право для пограничной полиции. - Любек, июнь, 

2000 г. 

83. Сарашевский Ю.Л., Селиванов А.В. Сборник международных документов по вопросам 

беженцев. Минск – Тесей, 2000 г. – 224 стр. 

http://www.likumi.lv/doc.php?mode=DOC&id=146484
http://www.likumi.lv/doc.php?mode=DOC&id=146484
http://www.likumi.lv/doc.php?mode=DOC&id=146484
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84. www.rs.gov.lv 

85. www.pmlp.gov.lv  

86. www.iem.gov.lv 

87. www.lv.lv 

88. www.vp.gov.lv 

89. www.saeima.lv 

90. https://europa.eu.int/eur-lex 

91. www.mfa.gov.lv 

92. www.likumi.lv 

93. http://eur-lex.europa.eu (Eiropas Savienības tiesību akti). 

 

 

 

http://www.rs.gov.lv/
http://www.pmlp.gov.lv/
http://www.iem.gov.lv/
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http://www.vp.gov.lv/
http://www.saeima.lv/
https://europa.eu.int/eur-lex
http://www.mfa.gov.lv/
http://www.likumi.lv/
http://eur-lex.europa.eu/
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Kurss "ADMINISTRATĪVĀS TIESĪBAS" 

 

 

Anotācija: Kursā tiek apgūtas pamata teorētiskās zināšanas administratīvo tiesību jomā, kā 

arī praktiskās iemaľas/prasmes administratīvajā lietvedībā Valsts robeţsardzē. 

 

Kursa mērķis:  Sniegt studējošajiem zināšanas par valsts pārvaldes tiesisko pamatu un tās 

organizācijas formām un metodēm, administratīvo atbildību un piespiedu 

līdzekļiem tās realizācijai, atsevišķu valsts pārvaldes nozaru īpatnībām, kā arī 

pilnveidot praktiskās iemaľas/prasmes procesuālo dokumentu sastādīšanā un 

aizpildīšanā. 

 

Priekšzināšanas: Pamatzināšanas administratīvajās tiesībās. 

 

Kursa apjoms - 120 stundas (3 KP)   

Tai skaitā: kontaktstundas – 78 stundas (teorētiskās – 50 stundas, praktiskās –28 stundas), 

                           patstāvīgais darbs – 42 stundas. 

  

Pārbaudes forma: Referāts, ieskaite, eksāmens. 

 

Pārbaudes 

prasības: 

 

Kopējais vērtējums veidojas no (1) vidējā vērtējuma par patstāvīgo darbu 

(5%), (2) referāta vērtējuma (20%) (3) ieskaites novērtējuma (25%) (4) 

eksāmena vērtējuma (50%). 

 

Studiju rezultāti 

Studējošais kursa noslēgumā Studiju rezultātu pārbaudes forma 

Spēj pieľemt lēmumus valsts robeţas, valsts robeţas 

joslas, pierobeţas un robeţšķērsošanas vietas reţīma 

nodrošināšanai. 

Patstāvīgais praktiskais darbs, ieskaite, 

eksāmens 

Spēj kvalitatīvi sagatavot un noformēt dienesta un 

procesuālos dokumentus atbilstoši normatīvo aktu 

prasībām. 

Praktiskās nodarbības, patstāvīgais 

darbs, ieskaite, eksāmens 

Spēj definēt, uzskaitīt un izskaidrot administratīvā 

procesa būtību. 

Praktiskās nodarbības, patstāvīgais 

darbs, ieskaite, eksāmens 

Spēj salīdzināt atsevišķu valsts pārvaldes iestāţu 

institucionālo nozīmi. 

Patstāvīgais darbs, ieskaite, eksāmens 

Spēj definēt, uzskaitīt un izskaidrot piespiedu 

līdzekļus valsts pārvaldē. 

Patstāvīgais darbs, ieskaite, eksāmens 

 

Tēmas Nr. Tēma, apakštēma 

T
ak

so
n
o
m

ij
as

 

lī
m

en
is

 

Stundu 

skaits 

teorēt. prakt. 

Tēma Nr. 1 ADMINISTRATĪVO TIESĪBU NORMAS 

Administratīvo tiesību normas jēdziens. 

Administratīvo tiesību normu veidi. 

Administratīvi tiesisko normu realizācija un tās veidi. 

Administratīvo tiesību normu avota jēdziens un veidi. 
 

2.    4  
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Tēma Nr.2  ADMINISTRATĪVO TIESĪBU SUBJEKTS – VALSTS PĀRVALDES 

IESTĀDE 

Valsts pārvaldes iestādes jēdziens, struktūra un 

kompetence. 

Latvijas Republikas valsts pārvaldes iestāţu iedalījums. 

2. 4  

Tēma Nr.3 

 

VALSTS AMATPERSONAS 

Valsts amatpersonas jēdziens. 

Valsts pārvaldes amatpersonu hierarhija. 

Valsts civildienests. 

Valsts amatpersonas ar speciālajām dienesta pakāpēm. 

Interešu konflikta novēršana valsts amatpersonu darbībā. 

2. 4  

Tēma Nr.4 

 

PĀRVALDE IEKŠLIETU UN DROŠĪBAS JOMĀ 

Pārvaldes uzdevumi un organizācija iekšlietu jomā. 

Valsts policija, tās organizācija un uzdevumi. 

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde.  

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests. 

Pārvaldes uzdevumi un organizācija valsts drošības jomā. 
 

2. 4  

Tēma Nr.5 

 

PĀRVALDE TIESLIETU JOMĀ 

Pārvaldes uzdevumi un organizācija tieslietu jomā. 

Pārvalde ieslodzījumu vietu jomā. 
 

2. 2  

Tēma Nr.6 VALSTS PĀRVALDE AIZSARDZĪBAS JOMĀ 

Pārvaldes uzdevumi un organizācija aizsardzības jomā. 

2. 2  

Tēma Nr.7 

 

VALSTS PĀRVALDE ĀRLIETU JOMĀ 

Valsts pārvaldes uzdevumi un organizācija ārlietu jomā. 

Diplomātiskais un konsulārais dienests. 

Ārzemju diplomātisko pārstāvniecību tiesiskais statuss. 

2. 2  

Tēma Nr.8 
 

VALSTS PĀRVALDES AKTI 

Valsts pārvaldes akta jēdziens, to veidi un iedalījums. 

Valsts pārvaldes aktu izstrādāšanas un pieľemšanas 

vispārīgie noteikumi. 

Valsts pārvaldes aktiem izvirzāmās prasības. 

2. 4  

Tēma Nr.9 
 

PIESPIEDU LĪDZEKĻI VALSTS PĀRVALDĒ  

Piespiešanas loma valsts pārvaldē. 

Piespiedu līdzekļu veidi. 

Administratīvi profilaktiskie līdzekļi. 

Administratīvās pārtraukšanas līdzekļi. 

Administratīvās atjaunošanas līdzekļi. 

2. 6  

Tēma Nr.10 

 

ADMINISTRATĪVĀ PROCESA BŪTĪBA  

Administratīvā procesa principi. 

Administratīvi procesuālo normu īpatnības. 

Administratīvā procesa dalībnieki. 

Administratīvā procesa stadijas. 

2. 6 4 

Tēma Nr.11 
 

ADMINISTRATĪVĀ LIETVEDĪBA VALSTS ROBEŢSARDZĒ  

 

 

3. 

12 24 

1. Administratīvā pārkāpuma, administratīvā aizturēšanas 

un apskates protokola sastādīšana. 

4 12 

2. Lietvedība administratīvo pārkāpumu lietās, tās 

stadijas. 

2 4 

3. Iekšlietu ministrijas darbinieku ar speciālajām dienesta 

pakāpēm disciplinārā atbildība.  

2 2 
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4. Disciplinārā lietvedība.  

Dienesta pārbaudes un disciplinārlietas. 

2 4 

5. Administratīvo aktu pārsūdzēšanas kārtība. 2 2 

 

Patstāvīgi apgūstamās tēmas: 

 

Nr. 

p/k 
Tēma Patstāvīgā 

darba 

stundas 

Darba veids Pārbaudes 

forma 

1. 

  

ADMINISTRATĪVO TIESĪBU NORMAS 

Valsts ierēdľi. Piespiedu līdzekļi valsts 

pārvaldē.  

Administratīvā atbildība. Administratīvā 

procesa būtība. 
 

10  Gatavošanās 

nodarbībām 

Praktisku 

uzdevumu 

risināšana, 

individuālais 

vērtējums, 

grupālā 

kontrole 

2. PĀRVALDE IEKŠLIETU JOMĀ 

Pārvalde tieslietu jomā. Pārvalde valsts 

drošības jomā.  
 

10 Gatavošanās 

nodarbībām 

Praktisku 

uzdevumu 

risināšana, 

individuālais 

vērtējums, 

grupālā 

kontrole 

3. 

 

VALSTS PĀRVALDE AIZSARDZĪBAS JOMĀ 

Valsts pārvalde aizsardzības jomā 
 

6 Gatavošanās 

nodarbībām  

Praktisku 

uzdevumu 

risināšana, 

individuālais 

vērtējums, 

grupālā 

kontrole 

4. ADMINISTRATĪVĀ LIETVEDĪBA 

 

16 Gatavošanās 

nodarbībām 

Praktisku 

uzdevumu 

risināšana, 

individuālais 

vērtējums, 

grupālā 

kontrole 

Kā referāta tematu var izvēlēties jebkuru tēmu, apakštēmu, citu tēmu, iepriekš saskaľojot to 

ar priekšmeta docētāju. 

 

Ieteicamā literatūra un avoti 

 

1. Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss.  

2. LR likums „Administratīvā procesa likums‖.  

3. LR likums „Bezvalstnieku likums‖.  

4. LR likums „Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāţu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu 

ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likums‖. 

5. LR likums „Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāţu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu 

ar speciālajām dienesta pakāpēm disciplināratbildības likums‖. 

6. LR likums „Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likums‖. 

7. LR likums „Imigrācijas likums‖.  
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8. LR likums „Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likums‖.  

9. LR likums „Latvijas Republikas valsts robeţas likums‖.  

10. LR likums „Militārā dienesta likums‖.  

11. LR likums „Nacionālās drošības likums‖.  

12. LR likums „Latvijas Republikas Zemessardzes likums‖. 

13. LR likums „Par policiju‖.  

14. LR likums „Par tiesu varu‖. 

15. LR likums „Personu apliecinošu dokumentu likums‖. 

16. LR likums „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā‖. 

17. LR likums „Robeţsardzes likums‖. 

18. LR likums „Satversmes aizsardzības biroja likums‖.  

19. LR likums „Tiesu izpildītāju likums‖. 

20. LR likums „Valsts civildienesta likums‖.  

21. LR likums „Valsts drošības iestāţu likums‖. 

22. LR likums „Valsts pārvaldes iekārtas likums‖. 

23. Konsulārais reglaments.  

24. LR Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedumi un lēmumi 2008. R.: 

Tiesu nama aģentūra, 2009. – 893 lpp. 

25. Administratīvais process: likums, prakse, komentāri. Rakstu krājums. R: Latvijas Vēstnesis, 

2005. – 357 lpp. 

26. Autoru kolektīvs, Administratīvais process tiesā. R: Latvijas Vēstnesis, 2008. – 776 lpp. 

27. Babajevs S., Bišers I., Līcis K. Valsts pārvaldes organizācija. R.: Avots, 1984. 

28. Bišers I., Pāţe A. Administratīvā atbildība. R.: Avots, 1988. 

29. Briede J., Administratīvā akta forma un sastāvdaļas. Jurista vārds Nr.6 // 17.02.2004.  

30. Briede J., Ļubļina A., Groduma M., Meľģele L.Administratīvā procesa vispārīgie noteikumi un 

administratīvais process iestādē:shēmas. R.: Tiesu namu aģentūra, 2003. -80 lpp. 

31. Demokrātijas pamati. Red. Semanis E. LU Politiskās zinātnes katedra. R. Zinātne, 1993. 

32. Dišlers K., Ievads administratīvo tiesību zinātnē. R.: Tiesu namu aģentūra, 2002. - 274 lpp. 

33. Dišlers K., Latvijas valsts varas orgāni un to funkcijas. R.: Tiesu namu aģentūra. 2004. 

34. Načisčionis J., Administratīvās tiesības. R: Biznesa augstskola Turība, 2009.  

35. Gredzena I., Zaudējumu atlīdzība administratīvajā procesā. Jurista vārds Nr.19 // 25.05.2004. 

36. Levits E., Par amicus curiae institūtu administratīvajā procesā. Jurista vārds Nr.45 // 

16.12.2003. 

37. Osvalde R., Ieskats valsts pārvaldes institucionālajā reformā. // Likums un tiesības Nr.10. – 

2000. 

38. Badura P., Ehlers D. u.c. Allgemeneines Verwaltung recht. Berlin, New York, W.de Gruyter, 

1992. 

39. Faber H., Verwaltugsrecht – Tubingen, Mohr, 1983. 

40. Reid R., David H. Administrative Law and Practic. – Toronto, Butterworth, 1978. 

41. Административное право. Под ред. Козлова Ю.М. – Ь. Юрид.лит., 1985. 

42. Бишер И.О. Аппарат государственного управления союзной республики и проблемы его 

совершенствования. Р.: Зинатне, 1989. 

43. Ведель Ж. Административное право. М.: Прогресс, 1968. 

44. www.likumi.lv 

 

 

http://www.likumi.lv/
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Kurss “IEROČU UN ŠAUŠANAS MĀCĪBA” 

 

 

Anotācija:        Kursā tiek pilnveidotas teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaľas  ieroču 

šaušanas mācībā. 

 

Kursa mērķis:  Sniegt studējošajiem zināšanas ieroču šaušanas mācībā, pilnveidot iemaľas 

dienesta šaujamieroču, munīciju un speclīdzekļu glabāšanā, apkopē un 

pielietošanā, lai turpmāk pielietotu iegūtās zināšanas padotā personāla 

apmācībā. 

 

Priekšzināšanas: Pārzina reglamentējošos dokumentus, instrukcijas ieroču, bruľojuma, 

speclīdzekļu glabāšanā, uzskaitē un pielietošanā Valsts robeţsardzē, Valsts 

robeţsardzes bruľojumā esošo šaujamieroču tehniskos parametrus, daļējo 

izjaukšanu un salikšanu, kā arī ir praktiskā pieredze šaujamieroču pielietošanā. 

 

Kursa apjoms:   120 stundas (3KP). 

Tai skaitā:            kontaktstundas 78  (teorētiskās – 19 stundas, praktiskās – 59 stundas), 

                           patstāvīgais darbs – 42 stundas. 

 

Pārbaudes forma: Referāts, ieskaite, eksāmens** 

 

Pārbaudes 

prasības: 

Kopējais vērtējums veidojas no (1) dalības un aktivitātes praktiskajās 

nodarbības (10%), (2) patstāvīgā darba, referāta vērtējuma (20%) un (3) 

ieskaites novērtējuma (25%) un (4) eksāmena  novērtējuma (45%). 

 

Studiju rezultāti 

Studējošais kursa noslēgumā Studiju rezultātu pārbaudes forma 

Pārzina un pielieto normatīvo aktu prasības bruľojuma, 

speclīdzekļu glabāšanā, uzskaitē un pielietošanā. 

Praktiskās nodarbības, referāts,  

ieskaite, eksāmens 

Pārzina bruľojuma tehniskos datus, parametrus un 

ekspluatācijas noteikumus. 

Praktiskās nodarbības, referāts,  

ieskaite, eksāmens 

Pārzina šaujamieroču uzbūvi un darbības principus. Praktiskās nodarbības, referāts, 

ieskaite, eksāmens 

Pārzina un ievēro drošības noteikumus rīkojoties ar 

ieročiem un drošības noteikumus šautuvē. 

Praktiskās nodarbības, referāts, 

ieskaite, eksāmens 

Prot izpildīt šaušanas vingrinājumus no Valsts 

robeţsardzes bruľojumā esošajiem šaujamieročiem. 

Praktiskās nodarbības, referāts, 

ieskaite, eksāmens 

Prot plānot, organizēt un vadīt šaušanas nodarbības 

padotajam personālam. 

Praktiskās nodarbības, referāts 
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**Fakultatīvi apgūstot pirmās palīdzības apmācības kursu un profesionālās pilnveides programmas 

„Šaušanas instruktors‖ atsevišķas tēmas, studējošajam otrajā studiju gadā ir tiesības kārtot 

pārbaudījumu profesionālās pilnveides programmas „Šaušanas instruktors‖ ietvaros, kas tiek 

īstenota attiecīgajā gadā, šaušanas instruktora sertifikāta iegūšanai. 

 

Tēmas Nr. Tēma, apakštēma 

T
ak

so
n
o
m

ij
as

 

lī
m

en
is

 

Stundu skaits 

teorēt. prakt. 

Tēma Nr.1 IEROČU, BRUĽOJUMA, SPECLĪDZEKĻU GLABĀŠANA, 

UZSKAITE UN PIELIETOŠANA VALSTS ROBEŢSARDZĒ 

Noteikumi par kārtību, kādā Valsts robeţsardzē tiek 

veikta bruľojuma saľemšana, glabāšana, uzskaite, 

izsniegšana dienesta pienākumu pildīšanai, nēsāšana un 

pielietošana. 

Noteikumi par speciālo līdzekļu veidiem un kārtību, 

kādā tos lieto policijas darbinieki un robeţsargi. 

Ieroču izlādēšanas – pielādēšanas kārtība Valsts 

robeţsardzē. 

3. 2 2 

Tēma Nr.2 DROŠĪBAS NOTEIKUMI 

Drošības noteikumi rīkojoties ar ieročiem. 

Drošības noteikumi šautuvē. 

3. 2  

Tēma Nr.3 IEROČU KLASIFIKĀCIJA 

Ieroču un munīcijas klasifikācija atbilstoši to 

lietojumam. 

Ieroču un munīcijas klasifikācija. 

Ieroču klasifikācija pēc uzbūves un pēc kaujas īpašībām. 
 

3. 2  

Tēma Nr.4 ŠAUŠANAS PATIESUMS 

Loţu izkliede. 

Vidējā trāpījuma punkta noteikšana. 

Izkliedes lielums un raksturs atkarībā no šaušanas 

nosacījumiem. 

Šaušanas precizitāte un trāpījuma zona. 

Sapratne par šaušanas patiesumu. 

Trāpījuma varbūtība un tās atkarība no daţādiem 

apstākļiem. 

3. 4  

Tēma Nr.5 AKM 7,62 MM MODERNIZĒTAIS KALAŠĽIKOVA AUTOMĀTS 

Šaušanas tehnika ar automātu. 

3. 1 1 

Tēma Nr.6 9 MM MAKAROVA PISTOLE 

Pistoļu veidi, to pielietojums un tehniskais raksturojums. 

9 mm Makarova pistoles pilna izjaukšana. 

Šaušanas tehnika ar pistoli. 

3. 1 1 

Tēma Nr.7 9 MM SIG SAUER PISTOLES P226 UN P239 

9 mm Sig Sauer (P226 un P239) pistoles nepilna 

izjaukšana. 

Šaušanas tehnika ar pistoli. 

3. 1 1 

Tēma Nr.8 VRS BRUĽOJUMS UN TĀ APKOPE. 3. 2 2 
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Tēma Nr.9 

 

ŠAUŠANAS VINGRINĀJUMU IZPILDE NO AUTOMĀTA UN 

PISTOLES 

 

 

 

3. 

 36 

1. Praktiskā šaušana no automāta: šaušanas 

vingrinājuma izpilde un tēmēšanas metodikas apguve 

no daţādiem stāvokļiem. 

 12 

2. Praktiskā šaušana no pistoles: šaušanas vingrinājuma 

izpilde un tēmēšanas metodikas apguve no daţādiem 

stāvokļiem. 

 24 

Tēma Nr.10 

 
IEROČU PIEŠAUŠANA 

Pistoles piešaušana. 

Automātu piešaušana. 

3. 2 4 

Tēma Nr.11 

              

               

               

 

 

 

ŠAUŠANAS NODARBĪBU PLĀNOŠANA, 

ORGANIZĀCIJA, KONTROLE 

1. Praktiskās šaušanas nodarbību organizācijas 

metodika. 

Šaušanas pavēles sagatavošana un izpilde. 

Nodarbību plāns. 

Praktiskās šaušanas vingrinājumu izpildes plāns.  

 

 

 

3. 

2  

 

 

 

 

 

2. Šaušanas nodarbību sagatavošana un praktiska 

vadīšana. 

 12 

 

Patstāvīgi apgūstamās tēmas: 

 
Nr. 

p/k 

Tēma Patstāvīgā 

darba 

stundas 

Darba veids Pārbaudes 

forma 

1.  IEROČU, BRUĽOJUMA, SPECLĪDZEKĻU GLABĀŠANA, 

UZSKAITE UN PIELIETOŠANA IEKŠLIETU 

MINISTRIJAS SISTĒMAS IESTĀDĒS 

Noteikumi par kārtību, kādā Iekšlietu ministrijas 

sistēmas iestādēs tiek veikta bruľojuma 

saľemšana, glabāšana, uzskaite, izsniegšana 

dienesta pienākumu pildīšanai, nēsāšana un 

pielietošana. 

Noteikumi par speciālo līdzekļu veidiem un 

kārtību, kādā tos lieto policijas darbinieki un 

robeţsargi. 

Ieroču izlādēšanas – pielādēšanas kārtība Valsts 

robeţsardzē. 

8 Normatīvo 

dokumentu 

apgūšana, 

konspektēšana 

Kontroldarbs 

2.  ŠAUŠANAS NODARBĪBU PLĀNOŠANA, 

 ORGANIZĀCIJA, KONTROLE 

Praktiskās šaušanas nodarbību organizācijas 

metodika. 

Šaušanas pavēles sagatavošana un izpilde. 

Nodarbību plāns. 

Praktiskās šaušanas vingrinājumu izpildes plāns.  

10 Nodarbības 

plāna 

sastādīšana 

 

Individuālais 

vērtējums  

3.  MĀCĪBU ŠAUŠANAS VINGRINĀJUMU IZPILDE NO 

 AUTOMĀTA UN PISTOLES ( ŠAUŠANA NO 

 TRENAŢIERIEM UN MAZKALIBRA IEROČIEM)  

20 Fakultatīvās 

nodarbības 

Individuālais 

vērtējums 

4.  REFERĀTA IZSTRĀDE 4 Referāts Individuālais 

vērtējums 
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1. LR likums „Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likums‖. 

2. LR likums ―Robeţsardzes likums‖. 

3. LR Ministru kabineta 2011.gada 18.janvāra noteikumi Nr.55 „Noteikumi par speciālo līdzekļu 

veidiem un kārtību, kādā tos lieto policijas darbinieki un robeţsargi‖.  

4. LR Iekšlietu ministrijas 2006.gada 4.janvāra noteikumi Nr.1 „Noteikumi par kārtību, kādā 

Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādēs tiek veikta bruľojuma saľemšana, glabāšana, uzskaite, 

izsniegšana dienesta pienākumu pildīšanai, nēsāšana un pielietošana‖. 

5. Valsts robeţsardzes 2011.gada 19.augusta noteikumi Nr.13 grozījumi Valsts robeţsardzes 

2010.gada 26.februāra noteikumos Nr.5 „Bruľojuma aprites noteikumi‖.  

6. Valsts robeţsardzes  2011.gada 7.jūlija noteikumi Nr.10 „Praktiskās šaušanas nodarbību 

organizēšanas un vadīšanas kārtība Valsts robeţsardzē un Valsts robeţsardzes koledţā‖.  

7. Valsts robeţsardzes 2011.gada 27.aprīļa noteikumi Nr.7 grozījumi Valsts robeţsardzes 

2010.gada 20.septembra iekšējos noteikumos Nr.37 „Šaušanas instruktoru sertificēšanas un 

resertificēšanas kārtība‖. 

8. Valsts robeţsardzes 2010.gada 20.septembra noteikumi Nr.37 „Šaušanas instruktoru 

sertificēšanas un resertificēšanas kārtība‖. 

9. Valsts robeţsardzes 2010.gada 26.februāra noteikumi Nr.5 „Bruľojuma aprites noteikumi‖.  

10. Valsts robeţsardzes 1999.gada 13.aprīļa pavēle Nr.133 "Par signālpistoļu un reaktīvo 

signālpatronu pielietošanu‖. "Instrukcija par signālpistoļu un reaktīvo signālpatronu 

glabāšanu, izsniegšanu, uzskaiti un pielietošanas kārtību Valsts robeţsardzē". 

11. Makarova pistole 9 mm. /Tulkojis O.Baumanis/. – R.: 1992. – 48 lpp. 

12. Metodiskais materiāls „Sig Sauer P226 un P239 pistoles.‖ Tulkojums latviešu valodā - Valsts 

robeţsardzes koledţa, 2003.-25 lpp.  

13. Modernizētais Kalašľikova 7.62 mm automāts (AKM un AKMS) 1.daļa.: R.: LR Aizsardzības 

ministrija, 1992. – 59 lpp. 

14. Modernizētais Kalašľikova 7.62 mm automāts (AKM un AKMS) 2.daļa.: R.: LR Aizsardzības 

ministrija, 1992. – 46 lpp. 

15. Saļnikovs S. Šaušanas tehnika ar pistoli (revolveri) bez laika ierobeţojuma.  - R.: LPA,  1997. 

16. Simsons L., Greckis J. Jaunsarga rokasgrāmata. - R.: Zvaigzne ABC, 1994. 

17. Šaušanas pamati. – R.: Nacionālā aizsardzības akadēmija, mācību līdzeklis, Rīga NAA, 2001. – 

201 lpp. 

18. Triecienšautene AK – 4 (G -3). Ieroču uzbūve, lietošana un apkope. – R.: Latvijas Republikas 

Nacionālie Bruľotie spēki, 2003. - 58 lpp. 

19. Ţeivots M. Šaujamieroču pielietojuma tiesiskie pamati. – R.: Zvaigzne ABC, 2000. – 190 lpp. 

20. 84 mm granātmetējs „CARL GUSTAF‖ M2. Ieroču uzbūve, lietošana un apkope. – R.: 

Zemessardzes štābs, 2001. -126 lpp. 

21. Handling and Safety Instructios Sig Sauer P226. 

22. Handling and Safety Instructios Sig Sauer P239. 

23. Бавак Ф.К. Всѐ о пистолетах и револьверах / Ф.К. Бавак. – М.: ООО „ Издательство 

АСТ‖; СПв.: 2004 – 415 с. 

24. Волковский Н.Л.Энциклопедия современного оружия и боевой техники. - Москва: 

Полигон, 2005.- 948с. 

25. В. Н. Шунков. Энциклопедия новейшего стрелкового оружия. – М.: АСТ: Минск 

ХАРВЕСТ, 2006. – 550 с. 

26. Льюис Д. Штурмовое оружие / Джек Льюис.; пер. с англ. Е.Л.Михайловой. – М.: АСТ: 

Астрель, 2007. – 255 с. 

27. Начальная военная подготовка. - Москва,1987. 



  3.pielikuma turpinājums 

 

93 
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боеприпасах к ним: сборник / под ред. Л.Григоряна. - Москва: Гелеос, 2003. - 253 с. 

29. Попепкер., М.Р. Штурмовые винтовки мира. / М.Р. Попепкер. – М.: АСТ; СПб.: Полигон, 

2007. – 383 с. 
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на/ Д: Феникс: Донецк: Кредо, 2007. – 272 с. 
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Kurss "MILITĀRĀ SAGATAVOŠANA" 

 

 

Anotācija: Kursā tiek pilnveidotas militārās taktikas zināšanas un praktiskās iemaľas vada 

komandiera darba organizēšanā, ierindas paľēmienu izpilē un ierindas vadīšanā. 

 

Kursa mērķis: Sniegt studējošajiem zināšanas, attīstīt iemaľas militārajā taktikā, kas 

nepieciešamas, lai vadītu kājnieku vadu, kā arī pilnveidot ierindas paľēmienu 

izpildi ar un bez ieročiem, ierindas vadīšanas pamatus un metodiku. 

 

Priekšzināšanas: Kājnieku nodaļas kaujas darbības nodrošināšana un vadīšana, izlūkošanas 

veikšana, kaujas darbības plānošana, organizēšana, koordinācija un analīze, 

kaujas darbību veikšana vairākos kauju veidos. Prasme darboties kaujas 

apstākļos kājnieku nodaļas sastāvā. 

 

Kursa apjoms: 120 stundas (3 KP). 

Tai skaitā:   kontaktstundas - 78 stundas (teorētiskās - 26 stundas, praktiskās - 52 stundas), 

   patstāvīgais darbs – 42 stundas. 

 

Pārbaudes forma: Referāts, ieskaite, eksāmens. 

 

Pārbaudes 

prasības: 

Kopējais vērtējums veidojas no (1) dalības un aktivitātes teorētiska un 

praktiskajās nodarbības (10%), (2) referāta vērtējuma (20%) un (3) ieskaites 

(20%) un (4) eksāmena novērtējuma (50%). 

Studiju rezultāti 

Studējošais kursa noslēgumā Studiju rezultātu pārbaudes forma 

Spēj organizēt un vadīt personālu ārkārtējās situācijās un 

kara laikā. 

Praktiskās nodarbības, referāts, 

ieskaite, eksāmens 

 

Prot izpildīt ierindas paľēmienus bez un ar ieročiem. Praktiskās nodarbības, referāts, 

ieskaite, eksāmens 

Pārzina ierindas vadīšanas pamatus un metodiku. Praktiskās nodarbības, referāts, 

ieskaite 

Prot izmantot un pielietot lauka kaujas iemaľas. Praktiskās nodarbības, referāts, 

ieskaite, eksāmens 

Prot nodrošināt un vadīt kājnieku nodaļas kaujas darbību, 

veikt izlūkošanu, kaujas darbības plānošanu, 

organizēšanu un koordināciju, kā arī analīzi. 

Praktiskās nodarbības, referāts,  

ieskaite, eksāmens 

Prot organizēt vada darbību daţādos kaujas veidos. Praktiskās nodarbības, referāts, 

ieskaite, eksāmens 
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Tēmas Nr. Tēma, apakštēma 

T
ak

so
n
o
m

ij
as

 

lī
m

en
is

 

Stundu skaits 

teorēt. prakt. 

Tēma Nr.1 MILITĀRĀ DIENESTA LIKUMS  

Vispārīgie noteikumi. Karavīra pienākumi un tiesības. 

Vienību personālsastāva komplektēšana. Iecelšana 

amatā un atbrīvošana no amata. Pārvietošana un 

komandējumi. Dienesta pakāpju piešķiršana, 

pazemināšana un atľemšana. Atvaļinājumi. Apbalvošana 

un atbildība. 

 

 

 

3. 2  

Tēma Nr.2 IERINDAS MĀCĪBA  

 

 

3. 

2 8 

 

1. Ierindas noteikumu pamatjēdzieni. 2  

2. Ierindas paľēmieni bez ieročiem.  2 

3. Ierindas paľēmieni ar ieročiem.  2 

4. Metodiskā sagatavotība.  4 

Tēma Nr.3 

 

 

 

 

 

LAUKA KAUJAS IEMAĽAS 

Roku signāli, komandu došana un izpilde. Grupēšanās, 

pārgrupēšanās. Vada pārvietošanās, formāciju veidi. 

Pārvietošanās dienā un naktī. Pēdu slēpšana un 

izsekošana. Šķēršļu pārvarēšana. Riľķveida aizsardzība, 

tās nozīme. Uguns un kustība uzbrūkot, atkāpjoties. 

Pretinieka identificēšana, ziľojuma sastādīšana. 

3. 2 4 

Tēma Nr.4 

 

 

 

VADA UZBRUKUMS 

Uzbrukuma veidi, pamatprincipi. Plānotais uzbrukums. 

Uzbrukums īpašos apstākļos. Ātrais uzbrukums. 

Uzbrukums ierobeţotas redzamības apstākļos. Reids. 

Tipveida pavēles. 

 

3. 2  

Tēma Nr.5 

 

 

 

 

VADA ATKĀPŠANĀS 

Atkāpšanās operāciju mērķi, veidi un pamatnosacījumi. 

Atiešana. Nepiespiestā atiešana. Piespiestā atiešana. 

Aizkavēšana. Atvilkšana. Uzbrukums. 

 

3. 2 4 

Tēma Nr.6 

 

 

 

 

 

 

 

VADA AIZSARDZĪBA 

Aizsardzības veidi un pamatprincipi. Aizsardzības 

plānošana. Uguns sistēma aizsardzībā. Pozīcijas, šķēršļi. 

Aizsardzības dokumentācija. Drošība, reţīms pozīcijās, 

spēku nomaiľa. Aizsardzības vadīšana. Aizsardzība 

īpašos apstākļos. Ātrā aizsardzība. Aizsardzība 

ierobeţotas redzamības apstākļos. Taktiski svarīgu 

objektu aizsardzība. 

    

3. 2 4 

Tēma Nr.7 

 

 

 

 

 

 

 

VADA PATRULĒŠANA 

Patrulēšanas operāciju mērķi, veidi un pamatnostādnes. 

Taktiskā pārvietošanās. Pārvietošanās formācijas. 

Pārvietošanās metodes un specifika. Patruļbāzes.  

Patruļu veidi darbībā. Kaujas patruļas. Drošības patruļas. 

Izsekošanas patruļas kā specifisks patruļu veids. 

Patrulēšanas dokumentācija. 

3. 2  
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Tēma Nr.8 

 

 

VADA  IZLŪKOŠANA 

Izlūkpatruļas. Izlūkpatruļas darbība pamatuzdevuma 

izpildes vietā. Novērošanas posteľi. 

3. 2 4 

Tēma Nr.9 

 

 

 

 

 

VADA  SLĒPNIS 

Veidi, formas, uzdevumi, principi. Plānošana (faktoru 

izvērtēšana). Vietas izvēle, ierīkošanas secība, reţīms. 

Uguns atklāšana, turpmākā darbība. Pretkājnieku slēpľi. 

Slēpľi meţainā apvidū. Slēpľi apdzīvotā vietā. Snaiperi, 

to nozīme, sagatavošana, izmantošana. 

3. 2 4 

Tēma Nr.10 

 

 

 

VADA KAUJA  MEŢĀ 

Meţu raksturojums, darbības faktori un specifika. 

Aizsardzības kauja meţā. Meţu tīrīšana (ķemmēšana). 

Pārvietošanās un orientēšanās specifika meţā. Pretinieka 

iespējamā darbība pret meţā dislocētajām vienībām. 

3. 2 4 

Tēma Nr.11 

 

 

 

VADA KAUJA BIEZI APDZĪVOTĀ VIETĀ 

Ievads, specifika un organizācija. Operāciju plānošana 

un sagatavošana. Karavīra individuālā darbība. Māju 

tīrīšana un aizsardzība. Ielu tīrīšana. Ciema tīrīšana. 

3. 2 4 

Tēma Nr.12 

 

 

 

 

 

 

 

VADA  IZDZĪVOŠANA  

 

 

 

 

 

3. 

2 10 

Situācijas apzināšanās, psiholoģiskā un fiziskā 

sagatavotība, nogurums, apātija, savstarpējās attiecības. 

Raksturu saderība, komandiera loma, pozitīvie - 

negatīvie līderi. Salšana, pārkāršana, siltuma 

saglabāšana. Patvērumu veidošana. Uguns iegūšana, 

uzglabāšana, netradicionālā pārtika. Pēdu slēpšana un 

izsekošana, atkritumu slēpšana. Apavu, apģērba 

pielāgošana, ţāvēšana, personīgā higiēna. 

2  

Patvērumu veidošana, maskēšana klajā laukā. Pēdu 

slēpšana un izsekošana, atkritumu slēpšana. 

 4 

Šķēršļu pārvarēšana. Ugunskuru veidošana. Apavu, 

apģērba ţāvēšana. Netradicionālā pārtika. 

 6 

Tēma Nr.13 VADA KAUJAS INŢENIERTEHNISKAIS NODROŠINĀJUMS 

Vada kaujas inţeniertehniskā nodrošinājuma mērķi un 

uzdevumi. Vada pozīciju izveidošana ar pieejamajiem 

inţeniertehniskajiem līdzekļiem. Šķēršļu izveidošana. 

3. 2 6 

 

Patstāvīgi apgūstamās tēmas: 

 
Nr. 

p/k 

Tēma Patstāvīgā 

darba 

stundas 

Darba veids Pārbaudes 

forma 

1.  LAUKA KAUJAS IEMAĽAS 

Roku signāli, komandu došana un izpilde. 

Grupēšanās, pārgrupēšanās. Vada 

pārvietošanās, formāciju veidi. Pārvietošanās 

dienā un naktī. Pēdu slēpšana un izsekošana. 

Šķēršļu pārvarēšana. Riľķveida aizsardzība, tās 

nozīme. Uguns un kustība uzbrūkot, atkāpjoties. 

Pretinieka identificēšana, ziľojuma sastādīšana. 
 

2 Gatavošanās 

kontroldarbam 

 

Gatavošanās 

praktiskajām 

nodarbībām 

 

Kontroldarbs 

 

 

Individuālais 

vērtējums 
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2.  VADA UZBRUKUMS 

Uzbrukuma veidi, pamatprincipi. Plānotais 

uzbrukums. Uzbrukums īpašos apstākļos. Ātrais 

uzbrukums. Uzbrukums ierobeţotas redzamības 

apstākļos. Reids. Tipveida pavēles. 

2 Gatavošanās 

praktiskajām 

nodarbībām 

 

Individuālais 

vērtējums 

 

 

3.  VADA  ATKĀPŠANĀS 

Atkāpšanās operāciju mērķi, veidi un 

pamatnosacījumi. Atiešana. Nepiespiestā 

atiešana. Piespiestā atiešana. Aizkavēšana. 

Atvilkšana. 

2 Gatavošanās 

praktiskajām 

nodarbībām 

Individuālais 

vērtējums 

 

 

4.  VADA AIZSARDZĪBA 

Aizsardzības veidi un pamatprincipi. 

Aizsardzības plānošana. Uguns sistēma 

aizsardzībā. Pozīcijas, šķēršļi. Aizsardzības 

dokumentācija. Drošība, reţīms pozīcijās, spēku 

nomaiľa. Aizsardzības vadīšana. Aizsardzība 

īpašos apstākļos. Ātrā aizsardzība. Aizsardzība 

ierobeţotas redzamības apstākļos. Taktiski 

svarīgu objektu aizsardzība. 

2 Gatavošanās 

praktiskajām 

nodarbībām 

 

 

 

 

Individuālais 

vērtējums 

 

 

 

 

5.  VADA PATRULĒŠANA 

Patrulēšanas operāciju mērķi, veidi un 

pamatnostādnes. Taktiskā pārvietošanās. 

Pārvietošanās formācijas. Pārvietošanās 

metodes un specifika. Patruļbāzes. Patruļu veidi 

darbībā. Kaujas patruļas. Drošības patruļas. 

Izsekošanas patruļas kā specifisks patruļu veids. 

Patrulēšanas dokumentācija. 

2 Gatavošanās 

praktiskajām 

nodarbībām 

 

 

 

Individuālais 

vērtējums 

 

 

 

 

 

6.  VADA  IZLŪKOŠANA 

Izlūkpatruļas. Izlūkpatruļas darbība 

pamatuzdevuma izpildes vietā. Novērošanas 

posteľi. 

2 Gatavošanās 

praktiskajām 

nodarbībām 

 

Individuālais 

vērtējums 

 

 

7.  VADA  SLĒPNIS 

Veidi, formas, uzdevumi, principi. Plānošana 

(faktoru izvērtēšana). Vietas izvēle, ierīkošanas 

secība, reţīms. Uguns atklāšana, turpmākā 

darbība. Pretkājnieku slēpľi. Slēpľi meţainā 

apvidū. Slēpľi apdzīvotā vietā. Snaiperi, to 

nozīme, sagatavošana, izmantošana. 

2 Gatavošanās 

praktiskajām 

nodarbībām 

 

 

Individuālais 

vērtējums 

 

 

 

 

8.  VADA KAUJA  MEŢĀ 

Meţu raksturojums, darbības faktori un 

specifika. Aizsardzības kauja meţā. Meţu 

tīrīšana (ķemmēšana). 

Pārvietošanās un orientēšanās specifika meţā. 

Pretinieka iespējamā darbība pret meţā 

dislocētajām vienībām. 

2 Gatavošanās 

praktiskajām 

nodarbībām 

 

 

Individuālais 

vērtējums 

 

 

 

 

9.  VADA KAUJA BIEZI APDZĪVOTĀ VIETĀ 

Ievads, specifika un organizācija. Operāciju 

plānošana un sagatavošana. Karavīra 

individuālā darbība. Māju tīrīšana un 

aizsardzība. Ielu tīrīšana. Ciema tīrīšana. 

2 Gatavošanās 

praktiskajām 

nodarbībām 

 

Individuālais 

vērtējums 
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10.  VADA  IZDZĪVOŠANA 

Situācijas apzināšanās, psiholoģiskā un fiziskā 

sagatavotība, nogurums, apātija, savstarpējās 

attiecības. Raksturu saderība, komandiera loma, 

pozitīvie - negatīvie līderi. Salšana, pārkāršana, 

siltuma saglabāšana. Uguns iegūšana, 

uzglabāšana, netradicionālā pārtika. Pēdu 

slēpšana un izsekošana, atkritumu slēpšana. 

Apavu, apģērba pielāgošana, ţāvēšana, 

personīgā higiēna.  

2 Gatavošanās 

praktiskajām 

nodarbībām 

 

 

Individuālais 

vērtējums 

 

 

 

 

 

11.  VADA KAUJAS INŢENIERTEHNISKAIS 

NODROŠINĀJUMS 

Vada kaujas inţeniertehniskā nodrošinājuma 

mērķi un uzdevumi. Vada pozīciju izveidošana 

ar pieejamajiem inţeniertehniskajiem 

līdzekļiem. Šķēršļu izveidošana. 

2 Gatavošanās 

praktiskajām 

nodarbībām 

 

Individuālais 

vērtējums 

 

 

12.  PRAKTISKO NODARBĪBU PLANOŠANA UN 

SAGATAVOŠANA 

 

10 Nodarbības 

plāna 

sastādīšana 

Grupālā 

kontrole 

13.  REFERĀTA IZSTRĀDE 

 
8 Referāts Individuālais 

vērtējums 

14.  IERINDAS MĀCĪBA 2 Gatavošanās 

praktiskajām 

nodarbībām 

Individuālais 

vērtējums 

 

Ieteicamā  literatūra un avoti 

 

1. LR likums „Militārā dienesta likums‖. 

2. LR Iekšlietu ministrijas 2008.gada 23.decembra noteikumi Nr.55 „Iekšlietu ministrijas un tās 

padotībā esošo iestāţu amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm ierindas noteikumi‖.  

3. Valsts robeţsardzes 2008.gada 30. oktobra pavēle Nr.36 „Noteikumi par formas tērpa veidiem 

un formas tērpu, apbalvojumu nēsāšanas kārtību‖. 

4. Aškrofta F. Uz izdzīvošanas robeţas. Cilvēka spējas ekstremālos apstākļos. – R.: Avots, 2002. 

5. Buls V. Nacionālo bruľoto spēku ekipējums, tehnika un kuģi. – Valsts robeţsardzes koledţa, 2009.-53 lpp.  

6. Dermans P.Drošība ekstremālās situācijās. Padomdevējs ceļotājiem un tūristiem. – R.: Jumava, 

2000. 

7. Īsi padomi kareivim. - R.: Zvaigzne ABC, 1996. - 104 lpp. 

8. Īsi padomi kareivim. Ekipējums, maskēšanās, ieroči, ierakumi, novērošana, helikopteri, kaujas 

mašīnas. Krieviľš Ē. – R.: Zvaigzne ABC, 1998.- 104 lpp. 

9. Izlūkvada vadība. - Dobele: Zemessardzes IMC, 2000. - 72 lpp. 

10. Kaprāļa rokasgrāmata.- R.:1994. - 26 lpp. 

11. Kareivja rokasgrāmata (grāmatas kopija). – R.:1930. - 467 lpp. 

12. Krievu – latviešu militārās leksikas vārdnīca.- R.: Junda, 1993.- 120 lpp. 

13. Latvijas Republikas Nacionālo Bruľoto Spēku kājnieku vada kaujas reglaments. – R.:2001. 

14. Latvijas Republikas Zemessardzes 1997. gada septiľu dienu apmācības programmas izpildes 

metodiskie norādījumi. – R.:1997. - 126 lpp. 

15. Lozins A., Ozols U. Izdzīvošanas ABC vīriešiem. – R.: Nordik, 2002. 

16. Makmanners H. Ceļotāja rokasgrāmata. – R.: Zvaigzne ABC, 1996. 

17. Makmanners H. Izdzīvošanas rokasgrāmata. – R.: Zvaigzne ABC, 1994. 

18. Melnis E. Vieglo kājnieku nodaļa kaujā. - R.: Latvijas Policijas akadēmija, 1998. - 87 lpp. 

19. Partizānu  komandiera  rokasgrāmata. - Ogre, 1993. - 151 lpp. 
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20. Pulkveţleitnants Kripens. Lekcijas elementārā taktikā, lasītas Kara skolā 1929/1930.māc.gadā. - 

Rīga, 1930. 

21. Vaizmens Dţ. SAS izdzīvošanas māksla. Kā izdzīvot dabā – jebkuros klimata apstākļos, uz 

sauszemes un jūrā. – R.: Zvaigzne ABC, 2003. 

22. Field manual No. 21 - 18. Foot marches. - Washington: Hadquarters department of the army, 

1990. - 135 p. 

23. Mechanized infantry platoon and squad (bradley). - Washington: Hadquarters department of the 

army, 1993. - 518 p. 

24. Вооруженные формирования Беларуси. Минск: Беларусь, 2005. – 135 c. 

25. Мотострелковый взвод в бою. И.М.Андрусенко, Р.Г.Дуков, Ю.Р.Фомин.  – Москва, 1989. 

26. Г.Казачков. Тактика спецназа /– Ростов на / Д:Феникс, 2006. – 272 с. 

27. Подготовка разведчика (система спецназа ГРУ). - Минск,1998. 

28. Учебник сержанта войсковой разведки. Москва.1989. 

29. Попепкер., М.Р. Штурмовые винтовки мира. / М.Р. Попепкер. – М.: АСТ; СПб.: Полигон, 

2007. – 383 с. 

30. http://list.mail.ru/10017/1/0_1_0_1.html 

31. www.mod.gov.lv 

32. www.likumi.lv 

33. www.janes.com 

34. www.intersec.co.uk 

35. www.zemessardze.lv 

36. www.naa.mil.lv 

 

Mācību līdzekļi: 

1. „Militārā taktika‖, mācību līdzeklis – filma [Elektroniskais resurss] – 1 CD 

http://www.mod.gov.lv/
http://www.likumi.lv/
http://www.janes.com/
http://www.intersec.co.uk/
http://www.zemessardze.lv/
http://www.naa.mil.lv/
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Kurss “FIZISKĀ SAGATAVOŠANA” 

 

 

 

Anotācija:          Kursā tiek attīstīta studējošo vispārējā fiziskā sagatavotība, pilnveidotas prasmes 

aizturēšanas paľēmienu pielietošanā, apgūtas pamata teorētiskās zināšanas un 

praktiskās iemaľas fiziskās sagatavošanas nodarbību organizēšanā. 

 

Kursa mērķis: paaugstināt studējošo vispārējās fiziskās sagatavotības līmeni, pilnveidot prasmi 

pielietot aizturēšanas paľēmienus daţādās situācijās. Sniegt zināšanas fiziskās 

sagatavošanas nodarbību vadīšanas metodikā, attīstīt iemaľas nodarbību 

organizēšanā un vadīšanā. 

 

Priekšzināšanas: Iemaľas tuvcīľas paľēmienu pielietošanā. 

 

Kursa apjoms: 120 stundas (3 KP). 

Tai skaitā:   kontaktstundas - 78 (teorētiskās - 10 stundas, praktiskās – 68  stundas), 

     patstāvīgais darbs - 42 stundas. 

 

Pārbaudes forma: Referāts, ieskaite, eksāmens. 

 

Pārbaudes 

prasības: 

Kopējais vērtējums veidojas no (1) dalības un aktivitātes teorētiskajās un 

praktiskajās nodarbības (10%), (2) patstāvīgā darba novērtējuma (10%), (3) 

referāta vērtējuma (10%) un (4) ieskaites (30%) un (5) eksāmena novērtējuma 

(40%). 

 

Studiju rezultāti 

Studējošais kursa noslēgumā Studiju rezultātu pārbaudes forma 

Zina vispārējās fiziskās sagatavošanas attīstīšanas 

paľēmienus, prot tos praktiski pielietot. 

Praktiskās nodarbības, patstāvīgais 

darbs, ieskaite, eksāmens 

Prot pielietot tuvcīľas paľēmienus un speciālos līdzekļus 

pārkāpēju aizturēšanā. 

Praktiskās nodarbības, patstāvīgais 

darbs, ieskaite, eksāmens  

Plāno, organizē un vada padotā personāla fiziskās 

sagatavošanas nodarbības, rīta rosmes. 

Praktiskās nodarbības, patstāvīgais 

darbs, referāts 

Zina sporta spēļu noteikumus, prot tos praktiski pielietot. Praktiskās nodarbības, patstāvīgais 

darbs, eksāmens 
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Tēmas Nr. Tēma, apakštēma 

T
ak

so
n
o
m

ij
as

 

lī
m

en
is

 

Stundu skaits 

teorēt. prakt. 

Tēma Nr.1 

 

VISPĀRĒJĀ FIZISKĀ SAGATAVOŠANA, TĀS ATTĪSTĪŠANA UN 

NOSTIPRINĀŠANA 
 

 

 

 

 

 

3. 

 26  

1. Peldēšana (kraulā, brasā, uz muguras). Lēkšana ūdenī.   

Slīkstošā glābšana. 

 10  

2. Slēpošana. Klasiskie soļi. Slidsoļi. (Nepiemērotu laika 

apstākļu dēļ slēpošanas nodarbības tiek aizvietotas ar 

peldēšanas nodarbībām).  

 10 

3. Sporta spēļu noteikumi (volejbola, pludmales volejbola,  

futbola, minifutbola, basketbola, strītbola, tautas 

bumbas). 

Vispārattīstošie vingrinājumi. 

Lokanības vingrinājumi.  

 4  

4. Stafetes. 

Vispārattīstošie vingrinājumi. 

 2  

Tēma Nr.2 TUVCĪĽAS APMĀCĪBA  

 

 

 

 

 

3. 

2 24 

1. Pašnodrošināšanās paľēmieni (kritienu tehnika, 

kritiens uz priekšu, sāniem, atpakaļ, kūlenis pār 

labo/kreiso plecu). Metieni, sāpju paľēmieni. 

 

 

 

4 

2. Atbrīvošanās no satvērieniem.  4 

3. Sasiešana, pārmeklēšana.  1 

4. Konvojēšana.  1 

5. Speclīdzekļu pielietošana (steks, roku dzelţu   

uzlikšana). 

 8 

6. Pārkāpēja aizturēšana sadarbojoties pāros.  2 

 
7. Ieskaite tuvcīľā (situāciju izveidošana, risināšana un 

analīze). 

2 4 

Tēma Nr.3 

 

FIZISKĀS SAGATAVOŠANAS NODARBĪBU ORGANIZĒŠANA UN 

VADĪŠANA 

3. 

8 18 

1. Fiziskās sagatavošanas nodarbību organizēšanas 

pamatprincipi. 

2  

2. Fiziskās sagatavošanas kompleksa sastādīšana 

konkrēta mērķa sasniegšanai vai noteiktu cilvēka 

īpašību attīstīšanai. 

2 2 

3. Rīta rosmes kompleksu sastādīšana un nodarbību 

organizēšana. 

2 4 

4. Fiziskās sagatavošanas pārbaudes nodarbību 

organizēšana. 

 2 

 

5. Fiziskās sagatavošanas nodarbību vadīšana.  

    Tuvcīľas paľēmieni, vispārattīstošie vingrinājumi, 

sporta spēļu vadīšana. 

2 10 
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Patstāvīgi apgūstamās tēmas: 

 
Nr. 

p/k 

Tēma Patstāvīgā 

darba 

stundas 

Darba veids Pārbaudes 

forma 

1.  VISPĀRĒJĀ FIZISKĀ SAGATAVOŠANA, TĀS 

ATTĪSTĪŠANA UN NOSTIPRINĀŠANA. 

Vispārattīstošie vingrinājumi. 

Stiepšanās vingrinājumi locītavu saitēm. 

Lokanības vingrinājumi. 

Spēka vingrinājumi. 

Skrējiens. 
 

10 Gatavošanās 

praktiskajām 

nodarbībām 

Individuālais 

vērtējums 

2.  FIZISKĀS SAGATAVOŠANAS  NODARBĪBU 

ORGANIZĒŠANA 

 
 

6 Nodarbības 

plāna 

sastādīšana 

Individuālais 

vērtējums 

 

3.  TUVCĪĽAS APMĀCĪBA 

Tuvcīľas vingrinājumi ķermeľa norūdīšanai. 

Tuvcīľas paľēmienu atkārtošana. 

8 Gatavošanās 

praktiskajām 

nodarbībām 

Individuālais 

vērtējums 

4.  SPORTA SPĒLES 8 Gatavošanās 

praktiskajām 

nodarbībām 

Grupālā 

kontrole 

5.  PELDĒŠANA 10 Gatavošanās 

praktiskajām 

nodarbībām 

Individuālais 

vērtējums 

 

Ieteicamā literatūra un avoti 

 

1. LR Ministru kabineta 2011.gada 18.janvāra noteikumi Nr.55 „Noteikumi par speciālo līdzekļu 

veidiem un kārtību, kādā tos lieto policijas darbinieki un robeţsargi‖. 

2. LR Ministru kabineta 2006.gada 21.novembra noteikumi Nr. 969 Fiziskās sagatavotības 

prasības Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāţu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām 

ar speciālajām dienesta pakāpēm‖. 

3. Bernhards V., Zaule Dz. Pirmie soļi vieglatlētikā. – Mācību līdzeklis. – R.: Raka, 1998. – 129 lpp. 

4. Forands I., Jansone R., Ķīsis I., Liepiľš I., Ozoliľš A., Pētersons A. Fiziskās kultūras teorija. – R.: 

Zvaigzne, 1993. – 307 lpp. 

5. Frederiks Delavjē Muskulatūras attīstīšana. No franču valodas tulkojis Māris Baltiľš. Apgāds 

Zvaigzne ABC, 2007. – 144. lpp. 

6. Hogendāls I. Rokasgrāmata trenerim un vadītājam. – R.: Rīga, 1998. – 105 lpp. 

7. Kancāns I.R. Vispusīgā fiziskā sagatavošana. - R.: Latvijas Policijas akadēmija, 2000. - 168 lpp. 

8. Kaziniece V. Vairāk nekā 1000 vingrinājumu 365 dienām. – R.: Gulbis, 2001. – 442 lpp. 

9. Likumpārkāpēja aizturēšana pielietojot fiziskos paľēmienus un speciālos līdzekļus. - R.: Latvijas 

Policijas akadēmija, 1998. - 264 lpp. 

10. Metodiskās rekomendācijas policistu apmācībā darbībā ar steku un nūju. - R.: Policijas centrālais 

sporta klubs, 1996. - 40 lpp. 

11. Metodiskās rekomendācijas tuvcīľas taktikas apmācīšanai. - R.: Policijas centrālais sporta klubs, 

1995. - 59 lpp.  

12. Nilsons O. Stiepšanās. 20 minūšu programma lokanības uzlabošanai.- R: Madris, 2009. – 64 lpp. 

13. Trenera rokasgrāmata. – R.: Jumava, 2004. – 402 lpp. 

14. Козлов А.В. Педагогическая технология спортивно-ориентированного физического 

воспитания студентов ВУЗов. Воронеж, 2007. 
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15. Коновалов Е. Tы сильнее воды.  - Москва: Молодая гвардия, 1983 - 126 с. 

16. Лыжный спорт. Учебник для вузов-Санкт-Петербург: Издательство РГПУ им. Герцена, 

2007. 

17. Макаренко Л. Подготовка юных плoвцов. - Москва: Физкультура и спорт, 1983 - 249 с. 

18. Самооборона: активная защита от опасности.Санкт-Петербургский Государственный 

университет имени П.Ф.Лесгафта, учебно-методическое пособие. Санкт-Петербург, 

2007. 

19. Теория и практика управления образовательным и учебным процессом: 

педагогические, социальные и психологические проблемы. Вестник Балтийской 

педагогической академии. Санкт-Петербург, 2008.  

20. www.lff.lv 
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Kurss “ROBEŢSARDZES TIESĪBAS UN DIENESTA ORGANIZĀCIJA” 

 

Anotācija: Kursā tiek apgūtas zināšanas un prasmes Valsts robeţsardzes struktūrvienību 

amatpersonu darbības organizēšanā, vadīšanā, nodrošināšanā un kontrolē savas 

kompetences ietvaros, tiek pilnveidotas teorētiskās zināšanas un praktiskās 

iemaľas darbā ar dienesta dokumentāciju un lietvedību. 

 

Kursa mērķis: Sniegt studējošajiem zināšanas par Valsts robeţsardzes struktūrvienību dienesta 

tiesisko pamatu, kompetenci, dienesta organizāciju, dienesta dokumentāciju, 

lietvedību, dienesta plānošanu, sadarbību ar starptautiskajām organizācijām, 

valsts institūcijām un dienestiem, realizējot valsts robeţas kontroli un 

ārzemnieku ieceļošanas, uzturēšanās, izceļošanas un tranzīta noteikumu 

ievērošanas kontroli Latvijas Republikā. Sniegt priekšstatu par Latvijas 

Republikas Muitu un Pārtikas un veterināro dienestu kā kontroles dienestiem; 

iepazīstināt ar valsts vides aizsardzības sistēmu, tās svarīgākajiem jēdzieniem, 

kas nepieciešami vides aizsardzības pamatu izpratnei. 

 

Priekšzināšanas: Robeţkontroles un imigrācijas kontroles veikšana, lietvedības pamati. 

 

Kursa apjoms:    80 stundas (2 KP). 

Tai skaitā:    kontaktstundas –52 stundas (teorētiskās – 48 stundas, praktiskās – 4 stundas),  

    patstāvīgais darbs – 28 stundas. 

 

Pārbaudes forma: Referāts, eksāmens. 

  

Pārbaudes 

prasības: 

Kopējais vērtējums veidojas no (1) dalības un aktivitātes praktiskajās 

nodarbības (10%), (2) patstāvīgā darba vērtējuma (30%),(3) referāta (10%) un 

(4) eksāmena novērtējuma (50%). 
 

Studiju rezultāti 

Studējošais kursa noslēgumā Studiju rezultātu pārbaudes forma 

Spēj nodrošināt starptautisko un nacionālo tiesību aktu 

tiesiskuma un drošības jomā piemērošanu savas 

kompetences ietvaros. 

Patstāvīgais darbs, referāts, eksāmens. 

Prot sagatavot, izstrādāt un noformēt sarakstes, rīkojuma, 

procesuālos dokumentus robeţpārbaudēs, 

robeţuzraudzībā, imigrācijas kontrolē, kā arī veicot citus 

Valsts robeţsardzes uzdevumus. 

Praktiskās nodarbības, referāts, 

eksāmens. 

Spēj sadarboties ar valsts un pašvaldību institūcijām, 

ārvalstu kompetentām institūcijām, juridiskām un 

fiziskām personām drošības un tiesiskuma jomā. 

Patstāvīgais darbs, referāts, eksāmens. 

Prot izstrādāt un dot robeţpārbaudes, robeţuzraudzības, 

imigrācijas kontroles uzdevumus un kontrolēt to izpildi. 

Praktiskās nodarbības, referāts, 

eksāmens. 

Prot plānot personālu, tehniskās iekārtas, bruľojumu, 

transportlīdzekļus, dienesta suľus robeţpārbaudes, 

robeţuzraudzības un imigrācijas uzdevumu izpildei. 

Praktiskās nodarbības, referāts, 

eksāmens. 

Spēj veikt un izmantot riska analīzi. Patstāvīgais darbs, referāts, eksāmens. 

Spēj organizēt un vadīt personālu ārkārtas situācijās. Patstāvīgais darbs, referāts, eksāmens. 

Spēj sagatavot dokumentus atbilstoši normatīvo aktu 

prasībām. 

Praktiskās nodarbības, referāts, 

dokumentu sagatavošana, eksāmens. 

Pārzina prasības dokumentu sagatavošanai turpmākajai 

glabāšanai.  

Praktiskās nodarbības, referāts, 

dokumentu sagatavošana, eksāmens.    
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Tēmas Nr. Tēma, apakštēma 

T
ak

so
n
o
m

ij
as

 

lī
m

en
is

 

Stundu skaits 

teorēt. prakt. 

Tēma Nr.1 

  

EIROPAS SAVIENĪBA (ES) 

Svarīgākie vēstures pavērsieni Eiropas Savienības 

attīstībā. 

Svarīgākie Eiropas Kopienas tiesību noteikumi un 

starptautiskie tiesību akti. 

Eiropas Savienības galvenās struktūras un lēmumu 

pieľemšanas process Eiropas Savienības organizācijās. 

Lisabonas līgums. 

Starptautisko līgumtiesību pamatnostādnes. 

Diplomātisko un konsulāro tiesību pamatnostādnes.  

2. 2  

Tēma Nr.2 

 

VALSTS ROBEŢAS KONTROLES UN ĀRZEMNIEKU  

IECEĻOŠANAS, UZTURĒŠANĀS, IZCEĻOŠANAS UN TRANZĪTA  

NOTEIKUMU KONTROLES SISTĒMA  

Valsts robeţsardzes struktūrvienību darbības tiesiskais 

pamats un organizācija. 

Valsts robeţsardzes struktūrvienību uzdevumi valsts 

robeţas kontrolē un ārzemnieku ieceļošanas, 

uzturēšanās, izceļošanas un tranzīta nosacījumu 

kontroles organizēšanā.  

Latvijas Republikas valsts robeţas apsardzības un 

ārzemnieku ieceļošanas, uzturēšanās, izceļošanas un tranzīta 

nosacījumu kontroles plāns,  tā saturs un izstrādes kārtība.  

Valsts robeţsardzes stratēģija. 

 

 

 

 

 

3. 

4  

Tēma Nr.3 SEMINĀRS  2  

Tēma Nr.4 VALSTS ROBEŢSARDZES STARPTAUTISKĀ SADARBĪBA  

Valsts robeţsardzes kompetence starptautisko saistību 

izpildē. 

Sadarbība ar Eiropas Savienības un starptautiskajām 

institūcijām, tai skaitā: UNHCR (ANO Komisariāts 

bēgļu jautājumos), Council of Europe (Eiropas 

Padome), IMO (Starptautiskā Jūrniecības Organizācija), 

IOM (Starptautiskās Migrācijas Organizācija), ICAO 

(Starptautiskā Civilās aviācijas organizācija). 

Valsts robeţsardzes sadarbība Šengenas telpā.  

Robeţsargu dalība starptautiskajās misijās, tiesiskais 

pamats un organizācija.  

Latvijas Republikas un kaimiľvalstu divpusējie un citi 

līgumi par imigrācijas kontroli un robeţkontroli.  

Sadarbība ar kaimiľvalstu tiesībsargājošām iestādēm. 

2

3. 
4  

Tēma Nr.5 RISKA ANALĪZES SISTĒMA 

Riska analīzes jēdziens un saturs. 

Pavēle par riska analīzes rezultātiem un uzdevumiem 

robeţkontrolē.  

Riska analīzes rezultātu izmantošana struktūrvienību 

darbības plānošanā.  

3. 2  

Tēma Nr.6 SEMINĀRS  2  
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Tēma Nr.7 DIENESTA ORGANIZĀCIJA VALSTS ROBEŢSARDZES  

STRUKTŪRVIENĪBĀS 

Vadības organizācija struktūrvienībās. 

Struktūrvienību vadības kompetence (struktūrvienības 

reglaments, amatpersonu tiesības un pienākumi, amatu 

apraksti).  

Struktūrvienību darbības plānošana, dokumentēšana un 

analizēšana.  

Struktūrvienību personāla pienākumu izpildes kontrole. 

3. 2  

Tēma Nr.8 VALSTS ROBEŢSARDZES STRUKTŪRVIENĪBU DIENESTA 

DOKUMENTĀCIJA 

Dienesta lietas un ţurnāli, to lietošanas nosacījumi. 

Ikdienas darbs ar dienesta dokumentāciju. 

Uzdevumu veidlapas saturs un aizpildīšana. 

3. 2  

  Tēma Nr.9 DIENESTA SUĽU IZMANTOŠANA VRS UZDEVUMU IZPILDĒ, 

VALSTS ROBEŢSARDZES KOLEDŢAS KINOLOĢIJAS 

DIENESTS  

VRS kinoloģijas dienesta struktūra, funkcijas un 

uzdevumi. 

Dienesta suľu specializācijas, klasifikācija un 

izmantošanas virzieni. 

Dienesta suľu plānošana un izmantošana Valsts 

robeţsardzes struktūrvienībās. 

 

 

 

3. 

 

 

 

2 
 

Tēma Nr.10 SEMINĀRS  2  

Tēma Nr.11 VALSTS ROBEŢSARDZES SADARBĪBAS ORGANIZĀCIJA 

LATVIJĀ 

VRS struktūrvienību savstarpējā sadarbība. 

Radiosakaru organizēšana. 

VRS Aviācijas pārvaldes struktūra, dienesta 

organizācija un darbības taktika. 

Sadarbība ar Iekšlietu ministrijas struktūrvienībām. 

Sadarbība ar citām Latvijas Republikas valsts iestādēm. 

Sadarbība ar pašvaldībām un komersantiem. 

Sadarbība ar ostu, lidostu un dzelzceļa staciju 

administrāciju. 

Sadarbība ar masu medijiem un sabiedrību. 

3

 3. 
2  

Tēma Nr.12 

 

MUITAS UN PĀRTIKAS UN VETERINĀRĀ DIENESTA 

KOMPETENCE 

VID Galvenās muitas pārvaldes struktūra, to iestāţu 

galvenie uzdevumi. 

VID sadarbība ar Valsts robeţsardzi. 

LR muitas teritorija, muitas robeţa un muitas kontroles 

zonas. 

Muitas kontrole, tās veidi un pasākumi. 

Atbrīvojumi no muitas kontroles. 

Ierobeţoto un aizliegto preču muitas kontrole. 

Muitas nodrošinājums, tā veidi. 

Konvencija par starptautiskajiem  autopārvadājumiem 

(TIR karnete). 

CMR – Konvencija par kravu starptautisko 

autopārvadājumu līgumu.  

CVR – Konvencija par pasaţieru un bagāţas 

2. 4  

http://www.google.lv/url?sa=t&source=web&ct=res&cd=13&ved=0CE8QFjAM&url=http%3A%2F%2Fwww.atlants.lv%2Freferats%2Fpar-starptautiskajiem-autoparvadajumiem-tir-carnet-%2F513576%2F&rct=j&q=TIR&ei=Z3n6S4-8Gc-OOKzg9JQM&usg=AFQjCNGTJeD_U5MHaHoPRYdfDe1xjVqrSg
http://www.google.lv/url?sa=t&source=web&ct=res&cd=13&ved=0CE8QFjAM&url=http%3A%2F%2Fwww.atlants.lv%2Freferats%2Fpar-starptautiskajiem-autoparvadajumiem-tir-carnet-%2F513576%2F&rct=j&q=TIR&ei=Z3n6S4-8Gc-OOKzg9JQM&usg=AFQjCNGTJeD_U5MHaHoPRYdfDe1xjVqrSg
http://www.google.lv/url?sa=t&source=web&ct=res&cd=6&ved=0CDwQFjAF&url=http%3A%2F%2Fwww.likumi.lv%2Fdoc.php%3Fid%3D203115&rct=j&q=CMR&ei=Dnn6S7CECJGROMqrpZUM&usg=AFQjCNHQK8hZEPvoZmg0cM6oCOB1L8sZvg
http://www.google.lv/url?sa=t&source=web&ct=res&cd=6&ved=0CDwQFjAF&url=http%3A%2F%2Fwww.likumi.lv%2Fdoc.php%3Fid%3D203115&rct=j&q=CMR&ei=Dnn6S7CECJGROMqrpZUM&usg=AFQjCNHQK8hZEPvoZmg0cM6oCOB1L8sZvg
http://www.google.lv/url?sa=t&source=web&ct=res&cd=6&ved=0CDwQFjAF&url=http%3A%2F%2Fwww.likumi.lv%2Fdoc.php%3Fid%3D203115&rct=j&q=CMR&ei=Dnn6S7CECJGROMqrpZUM&usg=AFQjCNHQK8hZEPvoZmg0cM6oCOB1L8sZvg
http://www.google.lv/url?sa=t&source=web&ct=res&cd=9&ved=0CEYQFjAI&url=http%3A%2F%2Fwww.likumi.lv%2Fdoc.php%3Fid%3D57705&rct=j&q=CVR&ei=MHn6S-6gPNSHOOW1pJUM&usg=AFQjCNGhTQO3N9k-5fgCg1T6nFP7zdGnIA
http://www.google.lv/url?sa=t&source=web&ct=res&cd=9&ved=0CEYQFjAI&url=http%3A%2F%2Fwww.likumi.lv%2Fdoc.php%3Fid%3D57705&rct=j&q=CVR&ei=MHn6S-6gPNSHOOW1pJUM&usg=AFQjCNGhTQO3N9k-5fgCg1T6nFP7zdGnIA
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starptautisko autopārvadājumu. 

ATA – starptautisks muitas dokuments atvieglotai 

izstāţu eksponātu, preču paraugu, profesionālo iekārtu 

un citu konvencijās noteiktu preču ievešanai uz laiku 

(ATA karnete). 

CITES – starptautiska vienošanās par tirdzniecības 

aizliegumu un ierobeţošanu ar apdraudētām sugām. 

Preču aprite ES dalībvalstīs. 

Preču ieviešana Latvijā no trešajām valstīm. 

Kontrabandas apkarošana. 

Pārtikas un veterinārā dienesta struktūra un 

kompetence. 

Muitas kontroles punkta un Pārtikas un veterinārā 

dienesta darba organizācija. 

Tēma Nr.13 VALSTS ROBEŢSARDZES KOMPETENCE ĀRKĀRTĒJĀS 

SITUĀCIJĀS 

Ārkārtējas situācijas jēdziens un klasifikācija. 

Ārkārtēju situāciju  novēršanas tiesiskais pamats. 

Struktūrvienību vadības uzdevumi ārkārtējo situāciju 

prognozēšanā un novēršanā.  

3. 2  

Tēma Nr.14 SEMINĀRS  2  

Tēma Nr.15 

 

LIETVEDĪBAS PAMATJAUTĀJUMI 

Lietvedības jēdziens, pamatuzdevumi. 

Lietvedības darbu reglamentējošie normatīvie akti.  

3. 1  

Tēma Nr.16 DOKUMENTĒŠANA, DOKUMENTS, VALSTS NOSLĒPUMS 

Dokumentu juridiskais pamatojums. 

Dokumenta pamatfunkcijas. 

Ierobeţotas pieejamības informācija. 

Valsts noslēpuma jēdziens, pieejamība, aizsardzība.  

3. 1  

 

Tēma Nr.17 

 

DOKUMENTA IZSTRĀDĀŠANAS UN NOFORMĒŠANAS 

VISPĀRĪGĀS UN TEHNISKĀS PRASĪBAS 

Dokumenta un e-dokumenta sagatavošanas, 

noformēšanas un pavairošanas vispārīgās prasības. 

Dokumenta sastāvdaļas.  

Organizācijas veidlapa un atsevišķa dokumenta veida 

veidlapa, to rekvizīti.  

3. 1 1 

Tēma Nr.18 DOKUMENTU NOFORMĒŠANA VALSTS ROBEŢSARDZĒ  

 

 

3. 

4 1 

Organizatoriskie un rīkojuma dokumenti. 1 1 

Personāla dokumenti. 1  

Izziľu, pārskatu un sarakstes dokumenti. 1  

Līgumu, iesniegumu, pilnvaru un pasta sūtījumi. 1  

Tēma Nr.19 
 

DOKUMENTU SAGATAVOŠANA TURPMĀKAI GLABĀŠANAI 

UN IZMANTOŠANAI 

Lietu nomenklatūras jēdziens, saturs un noformēšanas 

kārtība. 

Lietu sakārtošana un sagatavošana turpmākai 

glabāšanai. 

3. 1  

Tēma Nr.20 VIDES AIZSARDZĪBU REGLAMENTĒJOŠIE DOKUMENTI 

ES direktīvas. LR likumi un MK noteikumi. 
2. 2  
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Tēma Nr.21 

 

DABAS RESURSI UN AIZSARGĀJAMĀS DABAS TERITORIJAS 

Dabas resursu iedalījums un izvietojums. 

Svarīgākie Latvijas dabas resursi. Būtiskākie normatīvie 

dokumenti, kas reglamentē darbības ar dabas resursiem. 

Aizsargājamo dabas teritoriju veidi, to raksturojums. 

Latvijas aizsargājamās dabas teritorijas un to nozīme. 

NATURA 2000 teritorijas. 

2. 2  

Tēma Nr.22 

 

ANTROPOGĒNIE FAKTORI 

Antropogēnās iedarbības veidi. 

Piesārľojums un vides bojājumu veidi, to klasifikācija. 

Piesārľojuma avoti, to klasifikācija, raksturojums. 

Ūdens, atmosfēras un litosfēras piesārľojumi. 

Apkārtējo vidi piesārľojošās vielas, to maksimāli 

pieļaujamās koncentrācijas. 

Toksiskās vielas. Piesārľojuma pārrobeţu pārnese. 

2. 2 2 

 

Patstāvīgi apgūstamās tēmas: 

 
Nr. 

p/k 

Tēma Patstāvīgā 

darba 

stundas 

Darba veids Pārbaudes 

forma 

1.  STARPTAUTISKIE UN EIROPAS SAVIENĪBAS  

NORMATĪVIE AKTI ROBEŢKONTROLES UN  

MIGRĀCIJAS JOMĀ 

4 Gatavošanās 

semināram 

Individuālais 

vērtējums 

2.  LATVIJAS REPUBLIKAS UN KAIMIĽVALSTU LĪGUMI 2 Gatavošanās 

semināram 

Individuālais 

vērtējums 

3.  SADARBĪBAS ORGANIZĀCIJAS 2 Gatavošanās 

semināram 

Individuālais 

vērtējums 

4.  VALSTS ROBEŢAS KONTROLES UN ĀRZEMNIEKU 

IECEĻOŠANAS, UZTURĒŠANĀS, IZCEĻOŠANAS UN  

TRANZĪTU NOTEIKUMU KONTROLES  

REGLAMENTĒJOŠIE NORMATĪVIE AKTI  

4 Gatavošanās 

semināram 

Individuālais 

vērtējums 

5.  DIENESTA ORGANIZĀCIJA VALSTS ROBEŢSARDZES  

STRUKTŪRVIENĪBĀS 
2 Gatavošanās 

semināram 

Individuālais 

vērtējums 

6.  VALSTS ROBEŢSARDZES STRUKTŪRVIENĪBU 

DARBĪBAS ORGANIZĀCIJA ĀRKĀRTĒJĀS 

SITUĀCIJĀS 

2 Gatavošanās 

semināram 

Individuālais 

vērtējums 

7.  VALSTS ROBEŢSARDZES KOLEDŢAS KINOLOĢIJAS  

DIENESTS UN TĀ KOMPETENCE  

 

2 Gatavošanās 

semināram 

Individuālais 

vērtējums 

8.  MUITAS UN PĀRTIKAS UN VETERINĀRĀ DIENESTA  

KOMPETENCE 

 

2 Gatavošanās 

semināram 

Individuālais 

vērtējums 

9.  DOKUMENTĒŠANA, DOKUMENTS, VALSTS 

NOSLĒPUMS 

Dokumentu juridiskais pamatojums. 

Dokumenta pamatfunkcijas. 

Ierobeţotas pieejamības informācija. 

Valsts noslēpuma jēdziens, pieejamība, 

aizsardzība. 

2 Gatavošanās 

kontroldarbam 

Individuālais 

vērtējums 

10.  DOKUMENTA IZSTRĀDĀŠANAS UN NOFORMĒŠANAS 

VISPĀRĪGĀS UN TEHNISKĀS PRASĪBAS 

Dokumenta un e-dokumenta sagatavošanas, 

noformēšanas un pavairošanas vispārīgās 

prasības. Dokumenta sastāvdaļas.  

2 Gatavošanās 

kontroldarbam 

Individuālais 

vērtējums 
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Organizācijas veidlapa un atsevišķa dokumenta 

veida veidlapa, to rekvizīti. 

11.  DOKUMENTU NOFORMĒŠANA VALSTS 

ROBEŢSARDZĒ 
2 Gatavošanās 

kontroldarbam 

Individuālais 

vērtējums 

12.  ANTROPOGĒNIE FAKTORI 

Antropogēnās iedarbības veidi. 

Piesārľojums un vides bojājumu veidi, to 

klasifikācija. 

Piesārľojuma avoti, to klasifikācija, 

raksturojums. 

Ūdens, atmosfēras un litosfēras piesārľojumi. 

Apkārtējo vidi piesārľojošās vielas, to maksimāli 

pieļaujamās koncentrācijas. 

Toksiskās vielas. Piesārľojuma pārrobeţu 

pārnese. 

2 Gatavošanās 

kolokvijam 

Individuālais 

vērtējums 

Kā referāta tematu var izvēlēties jebkuru tēmu, apakštēmu, citu tēmu, iepriekš saskaľojot to 

ar kursa docētāju. 

 

Ieteicamā literatūra un avoti 

 

1. 1951.gada 28.jūlija „Konvencija par bēgļa statusu‖.  

2. 1954.gada 28.septembra „Konvencija par bezvalstnieka statusu‖.  

3. Lisabonas Līgums, ar ko groza Līgumu par Eiropas Savienību un Eiropas Kopienas 

dibināšanas līgumu, parakstīts Lisabonā 2007. gada 13. decembrī Eiropas Savienības 

Oficiālais Vēstnesis C 306, 2007. gada 17. decembris. Peejams: http://eur-

lex.europa.eu/lv/treaties/dat/12007L/htm/12007L.html. 

4. Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības Konvencija, 1950.04.11.  

5. Konvencija „Par starptautiskās jūras satiksmes atvieglošanu (FAL)‖ 09.04.1965  

6. 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.  

7. 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. 

8. Padomes 2003.gada 2.septembra Regula (EC) 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. 

9. 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.  

10.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.  

11.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). 

12.Padomes 2003.gada 25.novembra direktīva Nr.2003/110/EK par palīdzību tranzīta gadījumos, 

lai veiktu izraidīšanu pa gaisa ceļu.  

13.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 

http://eur-lex.europa.eu/lv/treaties/dat/12007L/htm/12007L.html
http://eur-lex.europa.eu/lv/treaties/dat/12007L/htm/12007L.html
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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 vīzām. 

14.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. 

15.Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas līgums par Latvijas un Krievijas valsts robeţu 

(parakstīts Maskavā 2007.gada 27.martā, ratificēts Saeimā 2007.gada 17.maijā, stājās spēkā 

2007.gada 18.decembrī). 

16.LR likums „Par Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas līgumu par Latvijas un Krievijas 

valsts robeţu‖.  

17.LR likums „Par valsts robeţas noteikšanu starp Latvijas Republiku un Baltkrievijas 

Republiku‖. 

18.LR likums „Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss‖. 

19.LR likums „Robeţsardzes likums‖. 

20.LR likums „Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāţu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu 

ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likums‖. 

21. LR likums „Latvijas Republikas valsts robeţas likums‖.  

22. LR likums „Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums‖. 

23. LR Ministru kabineta 2009.gada 18.februāra rīkojums Nr.122 „Par Latvijas Republikas un 

Baltkrievijas Republikas valsts robeţas demarkācijas dokumentu apstiprināšanu‖. 

24. Valsts robeţsardzes 2009.gada 20.jūlija noteikumi Nr.40 „Riska analīzes sistēmas noteikumi‖. 

25. Valsts robeţsardzes 2009.gada 2.jūnija pavēle Nr.624 „Par riska analīzi ietekmējošo datu un 

informācijas apriti Valsts robeţsardzē‖. 

26. Valsts robeţsardzes 2008.gada 22.aprīļa noteikumi Nr.12 „Kārtība, kādā Valsts robeţsardzes 

vai Valsts robeţsardzes koledţas kinologus ar dienesta suľiem iesaista palīdzības sniegšanā 

Valsts policijai‖. 

27. Valsts robeţsardzes 2006.gada 20.novembra noteikumi Nr.39 „Kārtība, kādā Valsts 

robeţsardzes amatpersonas izstrādā un noformē valsts robeţas apsardzības un ārzemnieku 

ieceļošanas, uzturēšanās, izceļošanas un tranzīta nosacījumu kontroles reglamentējošos 

dokumentus‖. 

28. Valsts robeţsardzes 2006.gada 15.novembra noteikumi Nr.38 „Valsts robeţas kontroles 

uzdevuma noformēšanas un izpildes rezultātu apkopošanas kārtība Valsts robeţsardzē‖. 

29. Valsts robeţsardzes 2006.gada 8.augusta noteikumi Nr.26 „Ziľu par VRS darbību un situāciju 

uz LR valsts robeţas aprites kārtība Valsts robeţsardzē‖. 

30. Valsts robeţsardzes 2010.gada 17.februāra pavēle Nr.182 (Ierobeţota pieejamība) „Par valsts 

robeţas kontroli un ārzemnieku ieceļošanas, uzturēšanās, izceļošanas un tranzīta nosacījumu 

kontroles organizēšanu‖. 

31. Valsts robeţsardzes 2009.gada 10.jūlija pavēle Nr.808 „Par bruľojuma pieľemšanu-

nodošanu‖. 

32. Valsts robeţsardzes 2009.gada 24.februāra pavēle Nr.215 „Par Valsts robeţsardzes 

struktūrvienību dienesta suľu sadalījumu un specializāciju‖. 

33. Valsts robeţsardzes 2008.gada 31.oktobra pavēle Nr.1561 „Par Valsts robeţsardzes dienesta 

suľu izmantošanu‖. 

34. Valsts robeţsardzes 2008.gada 10.aprīļa noteikumi Nr.11 „Norīkojumu organizēšanas kārtība 

Valsts robeţsardzes imigrācijas struktūrvienībās‖. 

35. Valsts robeţsardzes 2004.gada 8.aprīļa pavēle Nr.202 „Par dienesta dokumentāciju‖. 

36. Īsi norādījumi dienesta suľu apmācībai paklausībā. Metodiskais materiāls. – Rēzeknes 

robeţsargu skolas Apmācību dienests, 2000. 

37. Īsi norādījumi suľa apmācībai pēdu meklēšanā. Metodiskais materiāls. – Rēzeknes robeţsargu 

skolas Apmācību dienests, 1999. 
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38. Metodiskie ieteikumi aizsardzības suľa trenerim. Metodiskais materiāls. – Rēzeknes 

robeţsargu skolas Apmācību dienests, 1999. 

39. Pēdu pētīšana. Metodiskais materiāls. – VRS RRS Apmācību dienesta izdevums, 2002. 

40. Aļehno I. Eiropas Savienības tiesību īstenošana Latvijā. - Rīga: Latvijas Vēstnesis. 2003.gads 

– 392 lpp. 

41. Ankalniľš M., Tomsons Z. Muitas procedūras. - Valmiera: „Lapa‖, 1997. – 137 lpp. 

42. Bojārs J. Starptautiskās publiskās tiesības. - Rīga: Zvaigzne ABC, 2004. – 843 lpp. 

43. Gatavis S., Broks E., Bule Z. Eiropas tiesības. - Rīga: EuroFakulty, 2002. – 412 lpp. 

44. Ivančiks I., Ķipēns V. Narkokriminalitāte un tās aktivitātes. - Rīga, 1997. – 112 lpp. 

45. Kollatz U., Priednieks K. Eiropas tiesības. - Rīga: SIA NIMS, 2000. – 416 lpp. 

46. Vītoliľš K. Starptautiskie tirdzniecības līgumi un muitas maksājumi. - Rīga,1998. - 76 lpp. 

47. Apap J. Immigration Law and Human Rights in the Baltic States. – Helsinki, UNHCR, 

2002.g. – 158 lpp. 

48. Вестфаль Ф., Штопп Э. Европейское право для пограничной полиции. - Любек, июнь, 

2000.г., 77 c. 

49. www.rs.gov.lv  

50. www.vrk.rs.gov.lv  

51. www.pmlp.gov.lv  

52. www.iem.gov.lv  

53. www.mod.gov.lv  

54. www.lv.lv  

55. www.likumi.lv  

56. www.vid.gov.lv  

57. www.pro.nais.lv  

58. www.vp.gov.lv  

59. www.saeima.lv  

60. https://forum.europa.eu.int  

61. https://europa.eu.int/eur-lex  

62. http://www.am.gov.lv/data/file/rokasgramata/index.php  

 
Tēmām Nr.9.-11. (lietvedības jautājumos): 

1. LR likums „Iesniegumu likums‖. 

2. LR likums „Elektronisko dokumentu likums‖.  

3. LR likums „Fizisko personu datu aizsardzības likums‖.  

4. LR Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumi Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas 

un noformēšanas kārtība‖. 

5. LR Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumi Nr. 473. „Elektronisko dokumentu 

izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un 

kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai 

starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām‖. 

6. LR Ministru kabineta 2001.gada 30.janvāra noteikumi Nr. 40. „Personas datu apstrādes 

sistēmas aizsardzības obligātās tehniskās un organizatoriskās prasības‖. 

7. LR Ministru kabineta 2004.gada 6.janvāra noteikumi Nr.21. „Valsts noslēpuma, 

Ziemeļatlantijas līguma organizācijas, Eiropas Savienības un ārvalstu institūciju klasificētās 

informācijas aizsardzības noteikumi‖.  

8. Valsts robeţsardzes 2010.gada 11.augusta iekšējie noteikumi Nr. 32 „Dokumentu aprites 

kārtība Valsts robeţsardzē‖. 

9. Valsts robeţsardzes 2011.gada 15.jūlija pavēle Nr. 880 „Par saīsinājumu pielietošanu‖. 

10.Bahanovskis V. Praktiskā lietvedība. – R.: Kamene, 2004. – 253 lpp. 

11.Bahanovskis V. Lietvedības instrukcija : lietu nomenklatūra, arhīva darbības noteikumi, 

elektroniskie dokumenti / V. Bahanovskis. – Rīga: Kamene, 2008. – 202 lpp. : tab. + CD 

12.Cauľa A. Dokumentu izstrādāšana. – Rēzekne: Valsts robeţsardzes koledţa, 2009. – 27 lpp.    

13.Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas noteikumi. – Rīga: Zvaigzne ABC, 2007. – 63 lpp. 

14. Jurevičs A. Ievads dokumentēšanā. – R.: Pētergailis, 2003. – 102 lpp. 

http://www.rs.gov.lv/
http://www.vrk.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.pro.nais.lv/
http://www.vp.gov.lv/
http://www.saeima.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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15. Kalējs J. Ābele M. Lietvedības pamati. 2.papildinātais izdevums. – R.: KIF Biznesa komplekss, 

2000. – 190 lpp. 

16.Kalve I. Dokumentu datorizēta sagatavošana. – Rīga : Biznesa augstskola Turība, 2007 – 75 

lpp. : il., tab. 

17. Kalve I. Jaunās paaudzes lietvedība. – R.: Turība, 2002. – 228 lpp. 

18. Lietvedība. Esi līderis. – R.: Latvijas Uzľēmējdarbības un menedţmenta akadēmija, 155 lpp. 

19. Pelše G., Ruperte I. Uzľēmēja rokasgrāmata. – Rīga: Jumava, 2003. – 360 lpp. 

20. Sekretāra ABC. – OU Vastus, 2002. – 215 lpp.  

21. Skujiľa V. Valsts valodas pamati lietvedības dokumentos. – R.: KIF Biznesa komplekss, 1993. – 

58 lpp. 

22. Zemļanovs V. Lietvedība no A līdz Z. – SIA Merkūrijs LAT, 307 lpp. 

23. http://moodle.vrk.rs.gov.lv/moodle/course/view.php?id=44  

24. www.likumi.lv  

 

Mācību līdzekļi: 

1. Lietvedība: mācību līdzeklis [Elektroniskais resurss] – 1CD 

 

Tēmām Nr.12. (vides aizsardzības jautājumos): 

1. Ietekmes uz vidi novērtējums. – R.: IVN Valsts birojs, 2002. 

2. Kavacs G., Populāra dabas enciklopēdija.- R.:Jumava, 2007.-573 lpp. 

3. Kļaviľš M., Nikodemus O., Segliľš V. Vides zinātne.-R.: LU Akadēmiskais apgāds, 2008.-599 

lpp. 

4. Niedrītis J. Dabas vides aizsardzība un ekonomika. - R.: Zvaigzne. 

5. Strautmanis J. Ekoloģisko tiesību pamati. - R.: Zvaigzne ABC, 1997. 

6. Steigens A. Nākotne sākas šodien. – R.Nordik, 1999. 

7. Vakerneidţels M., Rīss V. Mūsu ekoloģiskās pēdas nospiedums. Kā samazināt cilvēka ietekmi 

uz Zemeslodi. – R.: Apgāds Norden AB, 2000. 

8. Vides Zinības. Angļu – latviešu skaidrojošā vārdnīca. Erenšteina R., Jūrmalieša R. redakcijā. – 

R.: 2000. 

9. Vides zinību terminu skaidrojošā vārdnīca. – R.: apgāds „Jumava‖, 1999. 

10. www.likumi.lv 

11. www.vidm.gov.lv 

12. www.meteo.lv 

 

Mācību līdzekļi: 

1. Latvijas Republikas satelītkarte: mācību līdzeklis [Elektroniskas resurss] -1 CD 

 

 

 

 

 

http://moodle.vrk.rs.gov.lv/moodle/course/view.php?id=44
http://www.likumi.lv/
http://www.likumi.lv/
http://www.vidm.gov.lv/
http://www.meteo.lv/
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Kurss "KRIMINĀLISTIKA" 

 

 

 

Anotācija:  Studiju kursa ietvaros tiek sniegts priekštats, zināšanas un praktiskās iemaľas 

kriminālistikas tehnikā, taktikā un metodikā. Tiek pētīti kriminālistikas attīstības 

virzieni mūsdienās.  Pamatojoties uz starptautiskajiem, Eiropas Savienības un 

nacionālajiem normatīvajiem aktiem tiek izskatītas izmeklēšanas darbību 

veikšanas īpatnības izmeklēšanā pirmstiesas procesā. Praktisko nodarbību laikā – 

tiek noskaidrotas un veiktas sākotnējās un neatliekamās izmeklēšanas darbības, 

kuras ir saistītas ar robeţsargu tiešo pienākumu pildīšdanu.  

 

Kursa mērķis:  Nodrošināt kvalitatīvas, uz tiesību zinātni balstītas zināšanas kriminālistikā, kuras 

apguves rezultātā robezsardzes studējošais ir spējīgs pielietot kriminālprocesuālās 

darbībās saskaľā ar starptautiskajiem, Eiropas Savienības un nacionālajiem 

normatīvajiem aktiem –noziedzīgu nodarījumu atklāšanā; sākotnējo un 

neatliekamo izmeklēšanas darbību taktikā; nepieciešamo pierādījumu atrašanā, 

fiksācijā, izľemšanā un sākotnējā izpētē ar pielietojamiem kriminālistikas 

tehnikas līdzekļiem robeţsardzes dienesta pienākumu pildīšanas laikā.  

 

Priekšzināšanas: Nav nepieciešamas. 

 

Kursa apjoms: 80 stundas (2 KP). 

Tai skaitā:  kontaktstundas -52 (teorētiskās - 34 stundas, praktiskās - 18 stundas), patstāvīgais 

darbs – 28 stundas.  

 

Pārbaudes forma: Referāts, eksāmens (mutisks). 

 

Pārbaudes prasības: Kopējais vērtējums veidojās no atbildes semināros -20% vai 2 balles, 

praktisko darbu izpildes un prezentācijas – 30% vai 3 balles, referātu 

prezentācijas 20% vai 2 balles, atbildes eksāmenā 30% vai 3 balles. Ja nav 

nokārtots kaut viens seminārs, praktiskās nodarbības vai kontroldarbs, studējošais 

pie eksāmena kārtošanas netiek pielaists. 

 

Studiju rezultāti:  

Studējošais kursa noslēgumā  Studiju rezultātu pārbaudes forma 

Pildot dienesta pienākumus analizē, klasificē un pielieto 

kriminālistikas tehnikas līdzekļus. 

Semināri, patstāvīgais darbs; 

praktiskās nodarbības; eksāmens. 

Prot meklēt, identificēt un izľemt notikuma vietā esošās 

pēdas. 

Semināri, patstāvīgais darbs; 

praktiskās nodarbības; eksāmens. 

Noformulē un risina kriminālistikas taktikas un 

kriminālprocesa prasības veicot procesuālās darbības 

Valsts robeţsardzē. 

Semināri, patstāvīgais darbs; 

praktiskās nodarbības; eksāmens. 

Patstāvīgi izmanto iegūtās zināšanas kriminālistikas 

metodikā un pielieto tos veicot dienesta pienākumus. 

Referāts, patstāvīgais darbs, praktiskās 

nodarbības, eksāmens. 
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Tēmas Nr. Tēma, apakštēma 

T
ak

so
n
o
m

ij
as

 

lī
m

en
is

 

Stundu skaits 

teorēt. prakt. 

Tēma Nr.1 

 

KRIMINĀLISTIKAS JĒDZIENS, SISTĒMA, UZDEVUMI UN 

LOMA NOZIEDZĪGU NODARĪJUMU ATKLĀŠANĀ 

Kriminālistika un objektīvās likumsakarības. 

Kriminālistikas galvenās kategorijas, jēdzieni. 

Kriminālistikas vispārējās un speciālās metodes.  

2. 1  

Tēma Nr. 2 KRIMINĀLISTIKĀS TEHNIKAS VISPĀRĒJAIS RAKSTUROJUMS 

Kriminālistiskās tehnikas jēdziens, uzdevumi un 

sistēma. 

Kriminālistiskās tehnikas līdzekļi un metodes. 

Kriminālistiskās tehnikas attīstības galvenie virzieni. 

2. 1  

Tēma Nr.3 IZMEKLĒŠANAS DARBĪBU NORISES UN REZULTĀTU 

FIKSĀCIJAS KRIMINĀLTEHNISKIE LĪDZEKĻI 

Pielietojamie skaľu un attēlu ieraksti kriminālistikā. 

Kriminālistikas fotogrāfijas jēdziens.  

Notikuma vietas fotografēšana.  

Pēdu un lietisko pierādījumu fotografēšana.  

Ekspertīzēs pielietojamās fotografēšanas līdzekļi un 

metodes.  

Skaľu un attēlu ierakstu aparatūra un tās pielietošana 

fiksējot procesuālās darbības, to kriminālprocesuālā 

noformēšana.  

2. 2  

Tēma Nr. 4 KRIMINĀLISTISKĀ IDENTIFIKĀCIJA UN DIAGNOSTIKA 

Kriminālistiskās identifikācijas jēdziens. Identifikācijas 

saturs un uzdevumi. 

Identifikācijas subjekti un objekti, veidi un formas. 

Kriminālistiskās diagnostikas jēdziens un būtība. 

Diagnostikas process un tās nozīme noziedzīgo 

nodarījumu atklāšanā un izmeklēšanā.  

2. 1 2 

Tēma Nr.5 DOKUMENTU KRIMINĀLISTISKĀ PĒTĪŠANA 

Dokumenti un to rekvizīti. 

Dokumentu viltojumu veidi. 

Dokumentu viltojumu pazīmes konstatēšana. 

Raksta un rokraksta jēdziens, pazīmes un klasifikācija. 

Raksta un rokraksta ekspertīzes atrisināmie jautājumi. 

Materiālu sagatavošana tehniskajai ekspertīzei, 

jautājumu uzdošana ekspertam. 

2. 2 2 

Tēma Nr.6 

 

KRIMINĀLISTISKĀ HABITOLOĢIJA 

Kriminālistikās habitoloģijas jēdziens un priekšmets. 

Cilvēka ārējās pazīmes, to klasifikācija. 

Verbālais portrets, tā sastādīšanas kārtība un noteikumi. 

Kriminālistiskā portreta ekspertīze. 

Materiālu sagatavošana ekspertīzei, tās risināmie 

jautājumi. 

2. 4 2 

Tēma Nr.7 TRASOLOĢIJA UN DAKTILOSKOPIJA  

Trasoloģijas jēdziens, priekšmets un sistēma. 

Pēdu klasifikācija. 

Cilvēka pēdas. 

Daktiloskopija kā trasoloģijas nozare. 

Ielaušanās rīku, mehānismu un auksto ieroču pēdas. 

Pēdu izľemšanas un saglabāšanas īpatnības. 

2. 4 2 
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Objektu atrašanas, fiksēšanas, izľemšanas līdzekļi un 

metodes.  

Trasoloģiskā un daktiloskopiskā ekspertīze. Materiālu 

sagatavošana ekspertīzei un tās atrisināmie jautājumi.    

Tēma Nr. 8 KRIMINĀLISTISKĀ BALLISTIKA 

Kriminālistiskās ballistikas jēdziens un būtība. 

Kriminālistiskās ballistikas objektu raksturojums un 

klasifikācija, to atrašanas, fiksēšanas un izľemšanas 

līdzekļi un metodes. 

Materiālu sagatavošana ballistiskai ekspertīzei, 

ekspertīzes atrisināmie jautājumi. 

Auksto ieroču jēdziens un klasifikācija. 

2 2  

Tēma Nr.9 

 

KRIMINĀLĀ REĢISTRĀCIJA 

Kriminālās reģistrācijas jēdziens un nozīme. 

Kriminālās reģistrācijas tiesiskie un zinātniskie pamati. 

Kriminālās reģistrācijas objekti, veidi, formas. 

Kriminālās reģistrācijas organizācija.  

2. 1 2 

Tēma Nr.10 

 

KRIMINĀLISTISKĀS TAKTIKAS JĒDZIENS UN SISTĒMA 

Kriminālistiskās taktikas jēdziens, sistēma, uzdevumi, 

avoti. 

Taktikas paľēmieni, tās jēdziens un klasifikācija, 

pieļaujamības un efektivitātes kritēriji. 

Taktiskā operācija, rekomendācija, kombinācija, to 

jēdzieni, veidi, vērtēšanas kritēriji. 

Taktiskais lēmums, tā pieľemšana un realizācija. 

Krimināltiesiskās taktikas attīstības perspektīvas. 

2. 1  

Tēma Nr.11 APSKATE 

Apskates jēdziens, uzdevumi, veidi. 

Notikuma vietas apskates taktika, sākotnējās darbības 

notikuma vietā. 

Apskate īpašos apstākļos: nakts laikā, sliktas redzamības 

apstākļos.  

Līķa apskates taktika.  

2. 2 4 

Tēma Nr.12 PRATINĀŠANAS UN APTAUJAS TAKTIKA 

Pratināšanas un aptaujas jēdziens, nozīme un veidi. 

Sagatavošanās pratināšanai. Pratināšanas plānošana. 

Pratināšanas taktiskā vadīšana. Apsūdzētā un aizdomās 

turētā pratināšanas taktikas īpatnības. Nepilngadīgo 

liecinieku un apsūdzēto pratināšanas īpatnības. 

Konfrontācijas jēdziens, uzdevumi, tās sagatavošana un 

taktiskie paľēmieni. 

2. 2  

Tēma Nr.13 

 

IZMEKLĒŠANAS DARBĪBAS 

Kratīšana un izľemšana. Aizturēšanas un aresta taktika. 

Liecību pārbaude uz vietas. Uzrādīšana atpazīšanai. 

Izmeklēšanas eksperiments. Sakaru līdzekļu kontrole, 

vietas vai personas audiokontrole. Ekspertīţu 

noteikšana.  

2. 2  

Tēma Nr.14 

 

SPECIĀLO IZMEKLĒŠANAS DARBĪBU TAKTIKA  

Speciālo izmeklēšanas darbību jēdziens un būtība. 

Speciālo izmeklēšanas darbību veikšanas nosacījumi. 

Speciālo izmeklēšanas darbību veikšanas vispārējie 

noteikumi. Speciālo izmeklēšanas darbību fiksācija un 

to rezultātu izmantošana pierādīšanā. Speciālo 

izmeklēšanas darbību veidi. Pasākumi speciālo 

izmeklēšanas darbību nodrošināšanai. 

2 2 2 
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Tēma Nr.15 

 

MEKLĒŠANA 

Meklēšanas jēdziens, būtība un veidi. 

Meklēšanas taktika un elementi, meklēšanas versijas. 

Apsūdzētā, liecinieku, cietušo, priekšmetu un transporta 

līdzekļu meklēšanas īpatnības. 

Taktiskā meklēšanas operācija. 

2 2  

Tēma Nr.16 OPERATĪVĀS INFORMĀCIJAS IZMANTOŠANA IZMEKLĒŠANĀ 

Operatīvās informācijas un materiālu būtība un nozīme 

izmeklēšanā, to veidi un izmantošanas vispārējie 

principi. 

Atsevišķu veidu operatīvi iegūtas informācijas un 

materiālu izmantošanas īpatnības. 

2. 2  

Tēma Nr.17 IZMEKLĒŠANAS METODIKAS VISPĀRĒJS RAKSTUROJUMS 

Izmeklēšanas metodikas jēdziens, uzdevumi, sistēma. 

Konkrēto noziedzīgo nodarījumu veidu izmeklēšanas 

metodikas struktūra. 

Kriminālistiskās versijas un izmeklēšanas plānošana. 

2. 1  

Tēma Nr.18 ATSEVIŠĶU NOZIEDZĪGO NODARĪJUMU VEIDU 

IZMEKLĒŠANAS METODIKA 

Slepkavību izmeklēšana. 

Seksuālo noziedzīgo nodarījumu izmeklēšana. 

Mantisko noziedzīgo nodarījumu izmeklēšana. 

Narkotisko vielu nelikumīgas izgatavošanas un 

izplatīšanas gadījumu izmeklēšana. 

Valsts robeţsardzes izmeklēšanai piekritīgo noziedzīgo 

nodarījumu izmeklēšana. 

2. 2 2 

 

Patstāvīgi apgūstamās tēmas: 

 

Nr. 

p/k 
Tēma 

Patstāvīgā 

darba 

stundas 

Darba veids 
Pārbaudes 

forma 

1.  

PĒDU MEKLĒŠANA UN IZĽEMŠANA VEICOT 

ROBEŢSARDZES PIENĀKUMUS 

Pēdu klasifikācija. Pēdu atrašanas, fiksēšanas un 

izľemšanas līdzekļi un metodes. Materiālu 

sagatavošana ekspertīzei un tās atrisināmie 

jautājumi. 

8 
Gatavošanās 

kontroldarbam 

Individuālais 

vērtējums 

2.  

NOTIKUMA VIETAS APSKATES TAKTIKA 

Sagatavošanās notikuma vietas apskatei. 

Notikuma vietas apskates efektivitātes 

priekšnoteikumi un robeţsardzes darbinieku 

rīcība notikuma vietā. Notikuma vietas apskate. 

Notikuma vietas rezultātu fiksācija. Notikuma 

vietas apskates īpatnības daţādos specifiskos 

apstākļos. 

5 
Gatavošanās 

kontroldarbam 

Praktiskās 

nodarbības – 

grupas 

kontrole 

3.  

CILVĒKA ĀRĒJO PAZĪMJU KLASIFIKĀCIJA UN TO 

PIELIETOŠANA PERSONU MEKLĒŠANĀ 

ROBEŢSARDZES DARBĀ 
5 

Gatavošanās 

kontroldarbam 

Individuālais 

vērtējums 

4.  

MEKLĒŠANA 

Meklēšanas jēdziens, būtība un veidi. 

Meklēšanas taktika un elementi, meklēšanas 

versijas. Apsūdzētā, liecinieku, cietušo, 

priekšmetu un transporta līdzekļu meklēšanas 

īpatnības. Taktiskā meklēšanas operācija. 

5 
Gatavošanās 

kontroldarbam 

Individuālais 

vērtējums 
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5.  

NO NOTIKUMA VIETAS IZĽEMTO PĒDU 

PIELIETOŠANAS METODIKA NOZIEDZĪGO 

NODARĪJUMU ATKLĀŠANĀ ROBEŢSARDZES DARBA 

 Valsts robeţas reţīma pārkāpšanas atklāšanas 

īpatnības. Valsts robeţas nelikumīga šķērsošana 

atklāšanas īpatnības. Personas nelikumīga 

pārvietošana pāri valsts robeţai atklāšanas 

īpatnības. Kontrabandas atklāšanas īpatnības. 

5 Referāts 

Grupālā 

kontrole - 

prezentācija 

Kā referāta tematu var izvēlēties jebkuru tēmu, apakštēmu, citu tēmu, iepriekš saskaľojot to 

ar priekšmeta docētāju. 
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Kurss "KRIMINĀLTIESĪBAS" 

 

 

Anotācija: Kursā tiek apgūtas pamata teorētiskās zināšanas krimināltiesībās. 

 

Kursa mērķis:  Sniegt studējošajiem zināšanas krimināltiesību jomā, kas nepieciešamas, lai 

varētu izprast spēkā esošo likumdošanu, tās attīstības problēmas un orientēties 

krimināllikuma normās. 

 

 Priekšzināšanas:  Pamatzināšanas krimināltiesībās. 

 

Kursa apjoms:  80 stundas (2 KP). 

Tai skaitā:   kontaktstundas – 52 stundas (teorētiskās – 36  stundas, praktiskās – 16 stundas), 

  patstāvīgais darbs - 28 stundas. 

 

Pārbaudes forma: Referāts, eksāmens. 

 

Pārbaudes 

prasības: 

 

Kopējais vērtējums veidojas no (1) vidējā vērtējuma par patstāvīgo praktisko 

darbu (15%), (2) referāta vērtējuma (25%) (3) eksāmena vērtējuma (60%). 

 

Studiju rezultāti 

Studējošais kursa noslēgumā Studiju rezultātu pārbaudes forma 

Spēj pieľemt lēmumus valsts robeţas, valsts robeţas 

joslas, pierobeţas un robeţšķērsošanas vietas reţīma 

nodrošināšanai. 

Patstāvīgais praktiskais darbs, ieskaite, 

eksāmens 

Spēj definēt, klasificēt un izskaidrot noziedzīgā 

nodarījuma būtību. 

Praktiskās nodarbības, patstāvīgais 

darbs, ieskaite, eksāmens 

Spēj definēt, uzskaitīt un izskaidrot kriminālsodus. Praktiskās nodarbības, patstāvīgais 

darbs, ieskaite, eksāmens 

Spēj salīdzināt atsevišķus noziedzīgu nodarījumu veidus. Patstāvīgais darbs, ieskaite, eksāmens 

Spēj kvalificēt, klasificēt un uzskaitīt VRS kompetencē 

esošus noziedzīgus nodarījumus. 

Patstāvīgais darbs, ieskaite, eksāmens 

 

Tēmas Nr. Tēma, apakštēma 

T
ak

so
n
o
m

ij
as

 

lī
m

en
is

 Stundu skaits 

teorēt. prakt. 

Tēma Nr.1 KRIMINĀLTIESĪBU JĒDZIENS, SISTĒMA, UZDEVUMI.  

KRIMINĀLLIKUMS 

Kriminālatbildības pamats. 

Nevainīguma prezumpcija.  

Krimināllikuma uzbūve. 

Krimināllikuma iztulkošana. 

Krimināllikuma spēks telpā un laikā. 

2. 4  
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Tēma Nr.2 NOZIEDZĪGS NODARĪJUMS 

Noziedzīga nodarījuma jēdziens, pazīmes, klasifikācija. 

Subjekts, subjektīvā puse, objekts, objektīvā puse, 

priekšmets. 

Noziedzīga nodarījuma sastāva veidi. 

Nepieskaitāmība, ierobeţota pieskaitāmība. 

2. 2  

Tēma Nr.3 SEMINĀRS   2 

Tēma Nr.4 NOZIEDZĪGA NODARĪJUMA IZDARĪŠANAS STADIJAS UN 

FORMAS 

Stadiju jēdziens, raksturojums un veidi. 

Līdzdalība. Dalība. 

Organizēta grupa. Piesaistība. 

2. 2  

Tēma Nr.5 NOZIEDZĪGU NODARĪJUMU DAUDZEJĀDĪBA. APSTĀKĻI , KAS 

IZSLĒDZ KRIMINĀLATBILDĪBU 

Noziedzīgu nodarījumu atkārtotības jēdziens un veidi. 

Noziedzīgu nodarījumu kopības jēdziens un veidi. 

Noziedzīgu nodarījumu recidīva jēdziens un veidi. 

nepieciešamā aizstāvēšanās; 

Šķietamā aizstāvēšanās; 

Aizturēšana radot personai kaitējumu; 

Galējā nepieciešamība; 

Attaisnojams profesionālais risks; 

Noziedzīgas pavēles un noziedzīga rīkojuma izpildīšana. 

2. 2  

Tēma Nr.6 SEMINĀRS   2 

Tēma Nr.7 KRIMINĀLSODS 

Kriminālsoda jēdziens un mērķis. 

Kriminālsodu sistēma, sodu veidi. 

Soda noteikšana. 

Atbildību mīkstinošie apstākļi un atbildību pastiprinošie 

apstākļi. 

Vieglāka soda noteikšana nekā likumā paredzētais sods. 

Soda noteikšana pēc noziedzīgu nodarījumu kopības. 

Soda noteikšana pēc spriedumu kopības. 

Nosacīta notiesāšana. 

2. 2  

Tēma Nr.8 SEMINĀRS   2 

Tēma Nr.9 ATBRĪVOŠANA NO KRIMINĀLATBILDĪBAS UN SODA 

Kriminālatbildības noilgums, noilguma neiestāšanās.  

Atbrīvošanas no kriminālatbildības iemesli. 

Atbrīvošana no soda vai soda izciešanas. 

Soda samazināšana. 

Nosacīta pirmstermiľa atbrīvošana no soda. 

Notiesājoša sprieduma izpildīšanas noilgums. 

Sodāmības dzēšana un noľemšana.  

Amnestija un apţēlošana. 

2. 2  
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Tēma Nr.10 NEPILNGADĪGO KRIMINĀLATBILDĪBAS ĪPATNĪBAS.  

MEDICĪNISKA RAKSTURA PIESPIEDU LĪDZEKĻI 

Soda piemērošana nepilngadīgajiem. 

Audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošana 

nepilngadīgajiem. 

Nepilngadīgo nosacīta notiesāšana. 

Medicīniska rakstura piespiedu līdzekļu veidi. 

Medicīniska rakstura piespiedu līdzekļu noteikšana 

personām, kas ir nepieskaitāmības stāvoklī. 

Medicīniska rakstura piespiedu līdzekļu noteikšana 

personām, kas ir ierobeţotas pieskaitāmības stāvoklī 

2. 2  

Tēma Nr.11 SEMINĀRS   2 

Tēma Nr.12 NOZIEGUMI PRET CILVĒCI, MIERU, KARA NOZIEGUMI, 

GENOCĪDS. NOZIEGUMI PRET VALSTI. NOZIEDZĪGI 

NODARĪJUMI PRET DABAS VIDI 

Noziegumu raksturojums un īpatnības. 

Latvijas Republikas suverenitātes apdraudējumi. 

Spiegošana un valsts noslēpuma izpaušana. 

Terorisms. Kaitniecība. Nolaidība. 

Dabas piesārľošana. 

Malu zvejniecība un malu medniecība. 

2. 2  

Tēma Nr.13 NOZIEDZĪGI NODARĪJUMI PRET PERSONU. NONĀVĒŠANA 

Noziedzīgi nodarījumi pret personas veselību. 

Noziedzīgi nodarījumi pret personas pamattiesībām un 

pamatbrīvībām. 

Noziedzīgi nodarījumi pret personas brīvību, godu un 

cieľu. 

Noziedzīgi nodarījumi pret personas tikumību un 

dzimumneaizskaramību. 

Slepkavības jēdziens un veidi, to raksturojums. 

2. 4  

Tēma Nr.14 NOZIEDZĪGI NODARĪJUMI PRET ĪPAŠUMU 

Zādzība. Laupīšana. Krāpšana. Piesavināšanās. Izspiešana. 

2. 2  

Tēma Nr.15 SEMINĀRS   2 

Tēma Nr16 NOZIEDZĪGI NODARĪJUMI TAUTSAIMNIECĪBĀ 

Kontrabanda. Nelikumīgi ievestu preču un citu vērtību 

glabāšana un realizēšana.  

Viltotas naudas un valsts vērtspapīru izgatavošana un 

izplatīšana.  

Mantisku labumu neatļauta pieľemšana. Komerciālā 

uzpirkšana. 

2. 2  

Tēma Nr.17 NOZIEDZĪGI NODARĪJUMI PRET VISPĀRĒJO DROŠĪBU UN 

 SABIEDRISKO KĀRTĪBU  

Bandītisms. Huligānisms.  

Nelikumīgas darbības ar ieročiem un speciālajiem 

līdzekļiem. 

Nelikumīgas darbības ar narkotiskām un psihotropām 

vielām. 

2. 2  

Tēma Nr.18 SEMINĀRS   2 
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Tēma Nr.19 NOZIEDZĪGI NODARĪJUMI PRET SATIKSMES DROŠĪBU 

Transportlīdzekļa jēdziens. 

Transportlīdzekļa reģistrācijas dokumenta, agregāta un 

reģistrācijas numura zīmes nelikumīga izgatavošana, 

realizēšana, izsniegšana, viltošana, iznīcināšana un 

nolaupīšana. 

2. 2  

Tēma Nr.20 NOZIEDZĪGI NODARĪJUMI PRET PĀRVALDĪBAS KĀRTĪBU 

Uzbrukums, pretošanās valsts amatpersonai. Patvarība. 

Noziedzīgu nodarījumu veidi nelikumīgi šķērsojot 

Valsts robeţu. 

Personas identitātes slēpšana. 

2. 2  

Tēma Nr.21 SEMINĀRS   2 

Tēma Nr.22 NOZIEDZĪGI NODARĪJUMI PRET JURISDIKCIJU. NOZIEDZĪGI 

NODARĪJUMI VALSTS INSTITŪCIJU DIENESTĀ 

Dienesta stāvokļa ļaunprātīga izmantošana un pilnvaru 

pārsniegšana. 

Dienesta stāvokļa ļaunprātīga izmantošana. Dienesta 

viltojums. Nepatiess dienesta ziľojums. Neizpauţamo 

ziľu izpaušana. 

Bezdarbība. Kukuļošana.  

Dienesta noslēpumu un komercnoslēpumu saturošu ziľu 

neatļauta iegūšana un izpaušana.  

Izvairīšanās no deklarācijas iesniegšanas. 

2. 4  

Tēma Nr.23 SEMINĀRS   2 

                                     
Patstāvīgi apgūstamās tēmas: 

 

Nr. 

p/k 

Tēma Patstāvīgā 

darba 

stundas 

Darba veids Pārbaudes 

forma 

1.  KRIMINĀLTIESĪBU JĒDZIENS, SISTĒMA, UZDEVUMI.  

KRIMINĀLLIKUMS 

 

2 Gatavošanās 

semināram  

Individuālais 

vērtējums 

2.  NOZIEDZĪGA NODARĪJUMA IZDARĪŠANAS STADIJAS 

NOZIEDZĪGU NODARĪJUMU DAUDZEJĀDĪBA 
APSTĀKĻI, KAS IZSLĒDZ KRIMINĀLATBILDĪBU. 

 

4 Gatavošanās 

semināram  

Individuālais 

vērtējums 

3.  KRIMINĀLSODS 2 Gatavošanās 

semināram  

Individuālais 

vērtējums 

4.  ATBRĪVOŠANA NO KRIMINĀLATBILDĪBAS UN SODA 

NEPILNGADĪGO KRIMINĀLATBILDĪBAS ĪPATNĪBAS. 

MEDICĪNISKA RAKSTURA PIESPIEDU LĪDZEKĻI. 

2 Gatavošanās 

semināram  

Individuālais 

vērtējums 

5.  NOZIEGUMI PRET CILVĒCI, MIERU, KARA 

NOZIEGUMI, GENOCĪDS. NOZIEDZĪGI NODARĪJUMI 

PRET DABAS VIDI. NOZIEGUMI PRET VALSTI. 

 

4 Gatavošanās 

semināram  

Individuālais 

vērtējums 

6.  NOZIEDZĪGI NODARĪJUMI PRET PERSONU. 

NOZIEDZĪGI NODARĪJUMI PRET ĪPAŠUMU 

- veselību; 

- pamattiesībām un pamatbrīvībām; 

- brīvību, godu un cieľu; 

- tikumu un dzimumneaizskaramību.  

4 Gatavošanās 

semināram  

Praktisku 

uzdevumu 

risināšana, 

grupālā 

kontrole 

7.  NOZIEDZĪGI NODARĪJUMI TAUTSAIMNIECĪBĀ. 

NOZIEDZĪGI NODARĪJUMI PRET VISPĀRĒJO 

DROŠĪBU UN SABIEDRISKO KĀRTĪBU  

4 Gatavošanās 

semināram  

Praktisku 

uzdevumu 

risināšana, 
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 individuālais 

vērtējums 

8.  NOZIEDZĪGI NODARĪJUMI PRET SATIKSMES 

DROŠĪBU. NOZIEDZĪGI NODARĪJUMI PRET 

PĀRVALDĪBAS KĀRTĪBU 

 

 

2 Gatavošanās 

semināram  

Praktisku 

uzdevumu 

risināšana, 

individuālais 

vērtējums, 

9.  NOZIEDZĪGI NODARĪJUMI PRET JURISDIKCIJU 

Noziedzīgi nodarījumi valsts institūciju dienestā. 

 

4 Gatavošanās 

semināram  

Praktisku 

uzdevumu 

risināšana, 

individuālais 

vērtējums, 

Kā referāta tematu var izvēlēties jebkuru tēmu, apakštēmu, citu tēmu, iepriekš 

saskaľojot to ar docētāju. 

 

Ieteicamā literatūra un avoti 
 

1. Latvijas Republikas Satversme.  

2. Autortiesību likums. Konvencijas.  

3. LR likums „Alternatīvā dienesta likums‖.  

4. LR likums „Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likums‖. 

5. LR likums ―Krimināllikums‖.  

6. LR likums „Kriminālprocesa likums‖.  

7. LR likums ‖Par Krimināllikuma spēkā stāšanās laiku un kārtību‖.  

8. LR likums „Militārā dienesta likums‖.  

9. LR likums „Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likums‖.  

10. LR likums „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā‖.  

11. Judins A. Krimināltiesību jēdzienu skaidrojošā vārdnīca .- R.: LPA ,1998. - 64 lpp. 

12. Krastiľš U. Mācība par nozieguma sastāvu . – R., 1994. - 52 lpp. 

13. Krastiľš U., Liholaja V., Niedre A. Krimināllikuma zinātniski praktiskais komentārs 1.vispārīgā 

daļa.- R.:AFS, 2007. - 432 lpp.  

14. Krastiľš U., Liholaja V., Niedre A. Krimināllikuma zinātniski praktiskais komentārs 2.sevišķa 

daļa.- R.:AFS, 2007. - 408 lpp.  

15. Krastiľš U., Liholaja V., Niedre A. Krimināllikuma zinātniski praktiskais komentārs 3.sevišķa 

daļa.- R.:AFS, 2007. - 432 lpp.  

16. Krastiľš U., Liholaja V., Niedre A. Krimināltiesības. – R.: "Tiesu namu aģentūra", 1999. - 363 

lpp. 

17. Liholaja V., Komentāri par Latvijas tiesu praksi krimināllietās 2.grāmata. - R.: "Tiesu namu 

aģentūra", 2003. – 268 lpp. 

18. Reigase A., Uzdevumi krimināltiesībās. Vispārīgā daļa. – R.: „LU Akadēmiskais apgāds‖, 

2005. – 89 lpp. 

19. Meţulis D. Krimināltiesības shēmās, Vispārīgā daļa .- R.:1999. - 143 lpp. 

20. Meţulis D. Krimināltiesības shēmās, Sevišķā daļa .- R.: 2000. - 276 lpp. 

21. Niedre A., Krastiľš U. Noziegumu kvalifikācijas jautājumi . - R.: LU, 1996. - 48 lpp. 

22. www.likumi.lv    

 

http://www.likumi.lv/
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Kurss “DOKUMENTU TEHNISKĀ IZPĒTE” 

 

 

 

Anotācija: Kursā tiek pilnveidotas teorētiskās zināšanas ceļošanas dokumentu   

aizsardzības elementu jomā un praktiskās iemaľas viltoto dokumentu 

atklāšanā. 

 

Kursa mērķis:   Sniegt studējošajiem zināšanas un attīstīt praktiskās iemaľas dokumentu 

tehniskajā izpētē. 

 

Priekšzināšanas:   Dokumentu tehniskās izpētes 1.līmeľa speciālista kvalifikācija vai praktiskā 

pieredze dokumentu izpētē. 

 

Kursa apjoms:  80 stundas (2 KP). 

Tajā skaitā:  kontaktstundas – 52 (teorētiskās –19 stundas, praktiskās - 33 stundas), 

                               patstāvīgais darbs – 28 stundas. 

 

 Pārbaudes forma: Tests, eksāmens.  

 

Pārbaudes 

prasības: 

Kopējais vērtējums veidojas no (1) tekošo pārbaudes darbu vērtējumu vidējās 

atzīmes (30%) un (2) eksāmena novērtējuma (70%). 

 

Studiju rezultāti 

Studējošais kursa noslēgumā Studiju rezultātu pārbaudes forma 

Atpazīst dokumentos pielietojamos aizsardzības 

elementus. 

Kontroldarbs, eksāmens 

Prot izveidot ceļošanas dokumenta aprakstu. Kontroldarbs, eksāmens 

Atpazīst un konstatē viltotu dokumentu un tā pazīmes. Kontroldarbs, eksāmens 

Pārzina un ievēro tehnisko iekārtu ekspluatācijas 

noteikumus. 

Praktiskās nodarbības, eksāmens 

 

** Sekmīgi apgūstot kursu, studējošais saľem apliecību par kvalifikācijas „Otrā līmeľa dokumentu 

izpētes speciālists‖ ieguvi. 

Tēmas Nr. Tēma, apakštēma 

T
ak

so
n
o
m

ij
as

 

lī
m

en
is

 

Stundu skaits 

teorēt. prakt. 

Tēma Nr.1 PAMATZINĀŠANU PĀRBAUDES TESTS  
 1  

Tēma Nr.2 EIROPAS SAVIENĪBAS REKOMENDĀCIJAS DOKUMENTU IZPĒTĒ 

Dokumentu izpētes apmācības sistēmas raksturojums. 

Izmantojamo mācību materiālu raksturojums. 
3.  1 

Tēma Nr.3 DOKUMENTOS PIELIETOJAMIE AIZSARDZĪBAS ELEMENTI 

Aizsardzības elementu raksturojums. 
 

3. 6 6 

Tēma Nr.4 DRUKĀŠANAS TEHNOLOĢIJAS, TO ATPAZĪŠANA 

Dokumenta raţošanas procesā izmantojamās tehnoloģijas. 

Dokumenta personalizācijas procesā izmantojamās 

tehnoloģijas. 

3. 2 2 
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Tēma Nr.5 DOKUMENTA MAŠĪNLASĀMĀS DAĻAS AIZSARDZĪBA 

Mašīnlasāmās daļas struktūra un saturs. 

Simbolu forma un izmēri. 

Kontroles cipara pārbaude. 

3. 2 2 

Tēma Nr.6 POLIMĒRU MATERIĀLU IZMANTOŠANA DOKUMENTOS 

Polimēru izmantošanas iespējas, priekšrocības. 

Polimēru lapas uzbūve, struktūra. 
3. 2  

Tēma Nr.7 CEĻOŠANAS DOKUMENTU APRAKSTI 

Ceļošanas dokumentu aprakstu izveide. 

Ceļošanas dokumentu aprakstu sastādīšana.  
3. 2 4 

Tēma Nr.8 LR DOKUMENTI  

LR personu apliecinoši un ceļošanas dokumenti. 

Daţādu LR dokumentu apskats. 
3. 2 4 

Tēma Nr.9 VRS IZMANTOJAMĀS CEĻOŠANAS DOKUMENTU DATU BĀZES 

 
3.  2 

Tēma Nr.10 VILTOTIE DOKUMENTI, TO IZPĒTE 

Daļēju viltojumu izpēte. 

Dokumentu verifikācija un identificēšana. 

Pilnu viltojumu izpēte. 

3. 2 10 

Tēma Nr.11 NOSLĒGUMA PĀRBAUDES TESTS   2 

 

 

Patstāvīgi apgūstamās tēmas: 

 

 

Ieteicamā literatūra un avoti 

 

1. LR Ministru kabineta 2007.gada 13.novembra noteikumi Nr.775 „Pasu noteikumi‖. 

2. Autentisko un viltoto dokumentu apraksti - Vācijas Federatīva Republika, Dokumentu 

izpētes centrs, Koblenza, 2005.  

3. Dokumentu izpētes apmācības mērķi, PHARE TWINNIG LV/2003/IB/JH – 04, PROJECT 

CODE 1922. 

4. Eiropas Parlamenta un Padomes regula (EK) Nr.810/2009 ar ko izveido kopienas vīzu 

kodeksu. 

5. Eiropas Savienības un Eiropas ekonomikas zonas vadītāja apliecības. – Luksemburga, 

Eiropas Kopienu Oficiālo publikāciju birojs, 2005.  

6. LR likums ―Imigrācijas likums‖. 

7. LR likums ―Par diplomātisko pasi‖. 

8. LR Ministru kabineta 2011.gada 21.jūnija noteikumi Nr.454 „Noteikumi par ārzemnieku 

izraidīšanu, izceļošanas dokumentu un tā izsniegšanu―. 

9. LR Ministru kabineta 2005.gada 22.novembra noteikumi Nr.878 „Noteikumi par nederīgo 

dokumentu reģistru―. 

Nr.

p/k 
Tēma 

Patstāvīgā 

darba 

stundas 

Darba veids Pārbaudes forma 

1. LR DOKUMENTOS PIELIETOJAMIE 

AIZSARDZĪBAS ELEMENTI 

LR ceļošanas dokumentu aizsardzība. 
10 

Patstāvīgais 

darbs 

Kontroljautājumi 

2. DRUKĀŠANAS TEHNOLOĢIJAS, TO ATPAZĪŠANA 

Drukāšanas tehnoloģiju raksturīgākās pazīmes. 10 
Patstāvīgais 

darbs  

Kontroljautājumi 

3. VILTOTIE DOKUMENTI, TO IZPĒTE 

Daļēju viltojumu izpēte. 

Pilnu viltojumu izpēte. 
10 

Patstāvīgais 

darbs 

Kontroljautājumi 
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10. Indriksons A. Drošu dokumentu papīrs un tā aizsardzība.-Rēzekne, Valsts robeţsardzes 

koledţa, 2008.- 15 lpp. 

11. Indriksons A.Dokumentu raţošanas procesā izmantojamie drukas veidi .-Rēzekne, Valsts 

robeţsardzes koledţa, 2009.- 20 lpp. 

12. Indriksons A. Galvenie dokumentu aizsardzības veidi, to loma un nozīme robeţkontroles 

procesā.-Rēzekne, Valsts robeţsardzes koledţa, 2006.- 27 lpp.  

13. Polimēra materiālu dokumenti. Valsts robeţsardzes Galvenās pārvaldes Ekspertīţu 

dienests.– Rīga, 2007. 

14. Valsts robeţsardzes dienesta dokumentācija lieta Nr.9. ‖Robeţsardzes darbību 

reglamentējošie normatīvie akti‖. 

15. Valsts robeţsardzes dienesta dokumentācija: lieta Nr.13.‖Ceļošanas dokumentu apraksti‖.  

16. Valsts robeţsardzes dienesta dokumentācija: lieta Nr.14. „Autotransporta dokumentu un 

vadītāja apliecību apraksts pa valstīm‖. 

17. Viltoto dokumentu un angļu terminoloģijas harmonizēšanas apmācības programma. - 

Austrijas Republika, ACT, 2004, latviskota versija. 

18. Advanced level training programme on falsified documents and harmonisation of English 

terminology. – ad-hoc centre for border guard training, Part I, 2005. 

19. Advanced level training programme on falsified documents and harmonisation of English 

terminology. – ad-hoc centre for border guard training, Part II, 2005. 

20. A Guide to the Detection of Travel Document Abuse. – United Kingdom, 2005. 

21. 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. 

22. The interpol guide to ―Vehicle Registration Documents‖ – B.V.- Amsterdam, Keesing 

Referense Systema, 1999. 

23. The Interpol Guide to Vehicle Documents. Keesing Reference Systems B.V. – Amsterdam, 

2001. 

24. VRK lokālā datortīkla serveris ‖Vrkreis‖. 

25. www.consilium.europa.eu  

26. Datu bāzes: ‖Pasu centra informācijas sistēma‖,‖Nederīgo dokumentu reģistrs‖, ‖FADO‖, 

‖EDISON‖, ‖PRADO‖.  

 

Mācību metodiskie līdzekļi: 

1. Indriksons A. Dokumentu raţošanas procesā izmantojamie drukas veidi. Rēzekne, Valsts 

robeţsardzes koledţa, 2009. 20 lpp. 

2. Indriksons A. Drošu dokumentu papīrs un tā aizsardzība. Rēzekne, Valsts robeţsardzes 

koledţa, 2008. 15 lpp. 

3. Indriksons A. Galvenie dokumentu aizsardzības veidi, to loma un nozīme robeţkontroles 

procesā.-Rēzekne, Valsts robeţsardzes koledţa, 2006. 27 lpp.  

4. CD ―Advanced level training programme on falsified documents and harmonisation of 

English terminology. – Ad-hoc centre for border guard training, Part I, 2005.‖ 

5. CD ―Advanced level training programme on falsified documents and harmonisation of 

English terminology. – Ad-hoc centre for border guard training, Part II, 2005.‖ 

6. CD ―A Guide to the Detection of Travel Document Abuse.‖ – United Kingdom, 2005. 
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Kurss “TEHNISKIE LĪDZEKĻI UN INŢENIERTEHNISKAIS APRĪKOJUMS” 

 

 

 

Anotācija: Kursā tiek apgūti tehnisko līdzekļu un inţeniertehniskā aprīkojuma darbības 

principi, izmantošanas iespējas, plānošanas principi un pielietošanas taktika. 

Tiek apgūtas praktiskās iemaľas tehnisko līdzekļu un inţeniertehniskā 

aprīkojuma izmantošanas plānošanā, to darbības kontroles un praktiskās 

izmantošanas jomā. 

 

Kursa mērķis:  Sniegt studējošajiem zināšanas un attīstīt praktiskās iemaľas tehnisko līdzekļu 

un inţeniertehniskā aprīkojuma izmantošanas organizēšanā un kontrolē. 

 

Priekšzināšanas: Tehnisko līdzekļu un inţeniertehniskā aprīkojuma pielietošanas jomā. 

  

Kursa apjoms:  80 stundas (2 KP) 

   Tai skaitā:  kontaktstundas – 24 stundas (teorētiskās – 9 stundas, praktiskās – 15 stundas), 

 patstāvīgais darbs – 56 stundas  

 

Pārbaudes forma: Referāts, ieskaite, eksāmens.  

 

Pārbaudes prasības: Kopējais vērtējums veidojas no (1) dalības un aktivitātes praktiskajās 

nodarbībās (10 %), (2) ieskaites novērtējuma (20%), (3) vērtējuma par referātu 

(20%) un eksāmena novērtējuma (50 %).  

 

Studiju rezultāti 

Studējošais kursa noslēgumā  Studiju rezultātu pārbaudes forma 

Spēj optimāli plānot tehnisko līdzekļu un 

inţeniertehniskā aprīkojuma izmantošanu 

robeţpārbaudes, robeţuzraudzības un imigrācijas 

kontroles uzdevumu izpildei. 

Praktiskās nodarbības, seminārs, referāts, 

eksāmens 

Spēj nodrošināt tehnisko līdzekļu un inţeniertehniskā 

aprīkojuma efektīvu izmantošanu robeţpārbaudes, 

robeţuzraudzības un imigrācijas kontroles uzdevumu 

izpildē. 

Praktiskās nodarbības, seminārs, referāts, 

eksāmens 

Spēj nodrošināt inţeniertehniskā aprīkojuma 

apsekošanu, tehnisko līdzekļu pārbaudi un uzturēšanu 

darba kārtībā. 

Praktiskās nodarbības, seminārs, referāts, 

eksāmens 

Spēj nodrošināt un kontrolēt no tehniskajiem līdzekļiem 

iegūtās informācijas apstrādi, uzglabāšanu un lietošanu. 

Praktiskās nodarbības, seminārs, referāts, 

eksāmens 

Pārzina un ievēro tehnisko iekārtu un inţeniertehniskā 

aprīkojuma tehniskos datus, parametrus un 

ekspluatācijas noteikumus. 

Praktiskās nodarbības, seminārs, referāts, 

eksāmens 
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**Sekmīgi apgūstot tēmu „Personu biometrijas datu ievades un apstrādes iekārtas (Automatizētās 

pirkstu nospiedumu identifikācijas sistēmas (AFIS) operators)‖, studējošais saľem apliecību 

„Automatizētās pirkstu nospiedumu identifikācijas sistēmas (AFIS) operators‖. 

 

Tēmas Nr. Tēma, apakštēma 

T
ak

so
n
o
m

ij
as

 

lī
m

en
is

 

Stundu skaits 

teorēt. prakt. 

Tēma Nr.1 TEHNISKIE LĪDZEKĻI UN INŢENIERTEHNISKAIS APRĪKOJUMS 

Tehnisko līdzekļu veidi. 

Inţeniertehniskā aprīkojuma veidi.  
3. 1  

Tēma Nr.2 NOVĒROŠANAS TEHNIKA  

3. 

2 5 

1. Valsts robeţsardzē izmantojamā novērošanas tehnika, 

tās iedalījums. 

Novērošanas tehnikas izmantošanas tiesiskā 

reglamentācija. 

Portatīvās novērošanas iekārtas, to iedalījums, darbības 

principi. 

Portatīvo novērošanas iekārtu ekspluatācijas noteikumi 

un izmantošana robeţkontrolē un imigrācijas kontrolē. 

1  

2. Videonovērošanas sistēmas, to iedalījums, darbības 

principi. 

Videonovērošanas sistēmu ekspluatācijas noteikumi.  

Izpētes un monitorēšanas transportlīdzekļa DANIRES 

izmantošana un apkope. 

Programmas RCM.NET pamatreţīmi un funkcijas. 

1  

3. Videonovērošanas sistēmu un portatīvās novērošanas 

ierīču praktiskā izmantošana.    5 

Tēma Nr.3 SEMINĀRS   2  

Tēma Nr.4 RADIOMETRISKĀS KONTROLES IEKĀRTAS  

3. 

2 4 

1.Radioaktīvā starojuma būtība. 

Radiometriskās kontroles iekārtas, to izmantošanas 

tiesiskā reglamentācija. 

Radiometriskās kontroles veikšanas nosacījumi 

robeţšķērsošanas vietās. 
 

1  

2. Stacionārās radiometriskās kontroles iekārtas, to 

darbības principi un izmantošanas kārtība. 

Portatīvās radiometriskās kontroles iekārtas, to darbības 

principi un izmantošanas kārtība. 

1 4 

Tēma Nr.5 KLĀTBŪTNES UZTVERŠANAS SISTĒMAS  

Valsts robeţsardzē izmantojamās klātbūtnes uztveršanas 

sistēmas, to darbības principi un raksturojums. 

Klātbūtnes uztveršanas sistēmu izmantošanas plānošana. 

Klātbūtnes uztveršanas sistēmu uzstādīšanas nosacījumi. 

3. 1 3 



  3.pielikuma turpinājums 

 

130 

 

Tēma Nr.6 ĶIMISKĀS KONTROLES IEKĀRTAS 

Metālu, narkotisko vielu, sprāgstvielu atklāšanas iekārtas 

(testeri), to darbības principi un izmantošanas iespējas  

Dzīvo būtľu klātbūtnes konstatēšanas iekārtas 

(Gāzes analizatori, to darbības principi un izmantošanas 

iespējas) 

3. 1 1 

Tēma Nr.7 TRANSPORTLĪDZEKĻU UN PERSONU PĀRBAUDES IEKĀRTAS 

Transportlīdzekļu primārās pārbaudes iekārtas, to uzbūve 

un izmantošanas iespējas. 

Slēptu un slēgtu apjomu konstatēšanas un apskates 

iekārtas, to uzbūve un izmantošanas iespējas. 

Metāla neviendabīguma konstatēšanas iekārtas, to uzbūve 

un izmantošanas iespējas. 

Metālmeklētāji, to uzbūve un izmantošanas iespējas. 

Dokumentu pārbaudes iekārtas. 

3. 2 4 

Tēma Nr.8 SEMINĀRS   2  

Tēma Nr.9 ROBEŢUZRAUDZĪBAS VADĪBAS SISTĒMAS 

Robeţapsardzības sistēma „UNIFORM‖ - vispārējs 

raksturojums, datu ievade, izmantošanas iespējas 

robeţuzraudzībā. 

Sakaru līdzekļi, to izmantošana Valsts robeţsardzē. 

3. 1 3 

Tēma 

Nr.10** 

PERSONU BIOMETRIJAS DATU IEVADES UN APSTRĀDES 

IEKĀRTAS (AUTOMATIZĒTĀS PIRKSTU NOSPIEDUMU 

IDENTIFIKĀCIJAS SISTĒMAS (AFIS) OPERATORS) 

3. 

5 9 

1. Personas datu apstrādes tiesiskā reglamentācija. 

Biometrijas datu apstrādi reglamentējošie normatīvie akti, 

to pamatnostādnes. 

Personas datu aizsardzība. 

1  

2. Pirkstu nospiedumu salīdzināšanas sistēma Eurodac, 

tās darbības principi un izmantošanas kārtība. 
1  

3. AFIS sistēmas izmantošanas noteikumi. 

Datu apstrādes kārtība AFIS sistēmas darbstacijās. 

Sistēmas lietotāju kompetence veikt datu apstrādi AFIS 

sistēmā. 

Datu apstrādes procedūras AFIS sistēmā, to piemērošanas 

nosacījumi. 

Sistēmas lietotāja rīcība pēc paziľojuma saľemšanas no 

AFIS sistēmas. 

1  

4. AFIS sistēma, tās komplektācija 

AFIS sistēmas arhitektūra, komponenti, to izmantošanas 

mērķi un iespējas. 

AFIS sistēmas ekspluatācijas nosacījumi un prasības. 

1  

5. Pirkstu nospiedumu iegūšana uz daktiloskopiskās 

kartes. 

Pirkstu nospiedumu kvalitātes nozīme personas 

identificēšanā. 

  2 
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 6. Sistēmas lietotāja darbs ar AFIS sistēmas darbstacijām un 

programmatūrām.  

Datu ievadīšana izmantojot Cardscan datu ievades 

darbstaciju. 

Datu ievadīšana izmantojot Livescan datu ievades 

darbstaciju (praktiskā daktiloskopēšana). 

Datu pārbaude izmantojot ātrās identifikācijas 

darbstaciju. 

Datu pārbaude izmantojot mobilās identifikācijas 

darbstacijas. 

WebAFIS programmatūras izmantošana datu meklēšanai 

AFIS sistēmā.  

  6 

7. Mobilo pirkstu nospiedumu terminālu izmantošana 

vīzu izsniegšanas procesā. 
 1 1 

Tēma Nr.11 SEMINĀRS (REFERĀTA AIZSTĀVĒŠANA), NOSLĒGUMA 

PĀRBAUDES TESTS   4 

 

Patstāvīgi apgūstamās tēmas: 

 

Nr. 

p/k 
Tēma 

Patstāvīgā 

darba 

stundas 

Darba veids 
Pārbaudes 

forma 

1.  TEHNISKIE LĪDZEKĻI UN INŢENIERTEHNISKAIS  

APRĪKOJUMS 2 
Gatavošanās 

semināram 

Individuālais 

vērtējums 

2.  NOVĒROŠANAS TEHNIKA  
2 

Gatavošanās 

semināram 

Individuālais 

vērtējums 

3.  RADIOMETRISKĀS KONTROLES IEKĀRTAS 
2 

Gatavošanās 

semināram 

Individuālais 

vērtējums 

4.  KLĀTBŪTNES UZTVERŠANAS SISTĒMAS 
2 

Gatavošanās 

semināram 

Individuālais 

vērtējums 

5.  ĶĪMISKĀS KONTROLES IEKĀRTAS  

 2 
Gatavošanās 

semināram 

Individuālais 

vērtējums 

6.  TRANSPORTLĪDZEKĻU UN PERSONU PĀRBAUDES 

IEKĀRTAS 

 

2 
Gatavošanās 

semināram 

Individuālais 

vērtējums 

7.  ROBEŢUZRAUDZĪBAS VADĪBAS SISTĒMAS 
2 

Gatavošanās 

semināram 

Individuālais 

vērtējums 

8.  PERSONU BIOMETRIJAS DATU IEVADES UN 

APSTRĀDES IEKĀRTAS (AFIS sistēmas operators) 2 
Gatavošanās 

eksāmenam 

Individuālais 

vērtējums 

9.  REFERĀTA IZSTRĀDE 
12 

Referāta 

izstrāde 

Individuālais 

vērtējums 

 

Ieteicamā literatūra un avoti 

 

1. Starptautiskā Konvencija par cīľu pret teroristu rīkotajiem sprādzieniem. 12.01.1998. 

2. 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. 

3. Eiropas konvencija par terorisma apkarošanu. 27.01.1977. 

4. Eiropas Parlamenta un Padomes 1995. gada 24. oktobra Direktīva 95/46/EK par personu 

aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti.  
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5. 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). 

6. 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. 

7. 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.  

8. LR likums "Fizisko personu datu aizsardzības likums‖. 

9. LR likums „Patvēruma likums‖. 

10. LR likums „Imigrācijas likums‖. 

11. LR likums „Biometrijas datu apstrādes sistēmas likums‖. 

12. LR likums „Robeţsardzes likums‖. 

13. LR likums „Latvijas Republikas valsts robeţas likums‖. 

14. LR likums „Par radiācijas drošību un kodoldrošību‖. 

15. LR Ministru kabineta 2010.gada 27.jūlija noteikumi Nr.675 „Noteikumi par robeţpārbaudei un 

robeţuzraudzībai nepieciešamajiem tehniskajiem līdzekļiem‖. 

16. LR Ministru kabineta 2009.gada 3.februāra noteikumi Nr.99 „Noteikumi par automatizētās 

pirkstu nospiedumu identifikācijas sistēmā (AFIS) iekļaujamās informācijas apjomu un 

izmantošanas kārtību‖. 

17. LR Ministru kabineta 2005.gada 8.aprīļa noteikumi Nr.233 „Noteikumi par preču un 

transportlīdzekļu radiometrisko kontroli uz valsts robeţas‖. 

18. Valsts robeţsardzes 2009.gada 19.marta noteikumi Nr. 13 „Valsts robeţsardzes amatpersonu 

darbības gadījumos, kad robeţpārbaudes vai imigrācijas kontroles laikā konstatē personu, kas 

izmantoja viltotu vai svešu ceļošanas dokumentu, viltotu vīzu vai uzturēšanās atļauju, kā arī 

darbības, nododot un pieľemot personas, pret kurām uzsākts kriminālprocess un piemērojama 

izraidīšanas procedūra‖. 

19. Valsts robeţsardzes 2005.gada 26.augusta noteikumi Nr.22 „Par robeţkontroles un imigrācijas 

kontroles līdzekļu un inţeniertehniskā aprīkojuma izmantošanu‖. 

20. Valsts robeţsardzes 2009.gada 18.marta pavēle Nr. 320 „Par AFIS sistēmas izmantošanas 

kārtību‖. 

21. Valsts robeţsardzes 2004.gada 5.novembra pavēle Nr.730 „Par UNIFORM programmatūras un 

uzstādīto tehnisko sistēmu praktisko pielietošanu‖. 

22. Valsts robeţsardzes 2010.gada 25.novembra pavēle Nr.1631 „Par ārkārtas situāciju novēršanas 

plāniem Valsts robeţsardzes struktūrvienībās‖. 

23. DigiScan lietotāja rokasgrāmata (dokumenta numurs 0000062499). 

24. Digisc@n operatora apmācības ceļvedis Latvijai (dokumenta numurs 0000066684). 

25. WebAFIS lietotāja rokas grāmata (dokumenta numurs 0000062723). 

26. Instrukcija „Alkometra „AlcoScan AL5000‖ lietošana‖. 

27. Instrukcija „Apskates spoguļu komplekta MIR-3 ar gaismas dioţu lukturi lietošana‖. 

28. Instrukcija „Apskates spoguļu komplekta MIR-A lietošana‖. 

29. Instrukcija „Dzīvu būtľu klātbūtnes atklāšanas detektora „C 2000‖ lietošana‖. 

30. Instrukcija „Elastīgā endoskopa – Rūpnieciskā fibroskopa „OLYMPUS‖ lietošana‖. 

31. Instrukcija „Elastīgā endoskopa/fibroskopa VLETG 7-6-2000 lietošana‖. 

32. Instrukcija „Gāzes detektora MX2100 ekspluatācija‖. 

33. Instrukcija „Izpētes un monitorēšanas transportlīdzekļa DANIRES 07/LV lietošana un 

apkalpe‖. 

34. Instrukcija „Metāla neviendabīguma noteikšanas iekārtas „MNNI-30‖ lietošana‖. 

35. Instrukcija „Metālmeklētāja „Q-10 SC61‖ lietošana‖. 

36. Instrukcija „Par mikro – rentgenometra „Ludlum model 12SA‖ izmantošanu‖. 

37. Instrukcija „Par ogļskābās gāzes mērījumu zondes GFM 210 izmantošanu‖. 

38. Instrukcija „Par pārnēsājamās radiācijas kontroles iekārtas „ISC-4000‖ izmantošanu‖. 
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39. Instrukcija „Par pārnēsājamās radiācijas kontroles iekārtas „PDS –100G/GN‖ izmantošanu‖. 

40. Instrukcija „Par pārnēsājamo radiācijas kontroles iekārtas „RDS – 200‖ izmantošanu‖. 

41. Instrukcija „Par radiācijas peidţera izmantošanu‖. 

42. Instrukcija „Par rokas metālmeklētāja „Metor –22‖ izmantošanu‖. 

43. Instrukcija „Par stacionāro radiācijas kontroles iekārtas „Thermo Eberline‖ izmantošanu‖. 

44. Instrukcija „Par stereo mikroskopa „Leica MZ 7,5 izmantošanu‖. 

45. Instrukcija „Par video spektrālā komparatora VSC4CX izmantošanu‖. 

46. Instrukcija „Programmas RCM.NET lietošana‖. 

47. Instrukcija „Radiācijas mērītājs PM1401GN ar brīdinājuma signālu‖.  

48. Instrukcija „Slēptu apjomu atklāšanas iekārtas – radiācijas atstarotāja „RadReflex‖ lietošana‖. 

49. Instrukcija „Slēptu apjomu atklāšanas iekārtas „MIKA-2‖ lietošana‖. 

50. Instrukcija „Slēptu apjomu atklāšanas iekārtas „MIKA-4‖ lietošana‖. 

51. Instrukcija „StowCheck oglekļa dioksīda detektora lietošana‖. 

52. Instrukcija „Par radiācijas portāla monitora izmantošanu‖. 

53. Instrukcija „Par radiācijas izpētes mērinstrumenta „PRM 470CG‖ izmantošanu‖. 

54. Instrukcija „Par radioaktīvā izotopa identificēšanas ierīces „identiFINDER‖ izmantošanu‖. 

55. Grieznis P. Praktiskā kriminālistika. – R.: Likuma vārdā, 2000. – 218 lpp. 

56. Kriminālistika. 1.daļa. Kriminālistiskā tehnika. – R.: LPA, 2003.(vai cita gada izdevumi). – 

254 lpp. 

57. Čentoricka M. Pirkstu pēdu atklāšanas un izľemšanas līdzekļi un metodes. – R.: Latvijas 

Vēstnesis, 2002. – 110 lpp.  

58. Arājs O. Daktiloskopija. – R.: Latvijas Vēstnesis, 2005. – 216 lpp. 

59. Evardsons A. Kriminālistikas tehniskie līdzekļi. – R.: Biznesa augstskola Turība, 2007. – 368 

lpp. 

60. Armenischer Terror. - Baku: Qismet, 2005. - 166 p. 

61. Cолодовников С.А. Терроризм и организованная преступность монография. – М.: 

ЮНИТИ- ДАНА: Закон и право, 2008. - 173 с. 

62. Технические средства охраны государственной границы и обьектов особой важности. – 

Москва, 2002. - 248 c. 

63. www.rs.gov.lv  

64. www.likumi.lv 

 

Mācību līdzekļi: 

1. Radiācijas kontrole: mācību līdzeklis [Elektroniskais resurss]-1 CD. 

2. Radioaktīvo vielu pārvietošana: mācību videofilma. 

3. UNIFORM: mācību līdzeklis [Elektroniskais resurss]-1 CD. 

4. Valsts robeţas kontroles līdzekļi un inţeniertehniskais aprīkojums: mācību līdzeklis 

[Elektroniskais resurss]-1 CD. 

 

 

 

http://www.rs.gov.lv/
http://www.likumi.lv/
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Kurss “INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS” 

 

 

Anotācija: Kursā tiek apgūtas teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaľas strādājot ar 

Valsts robeţsardzē izmantojamo datortehniku un informācijas sistēmām. 

  sniegt studējošajiem teorētiskās zināšanas un attīstīt praktiskās iemaľas strādājot ar Valsts robeţsardzē izmantojamajām informācijas sistēmām un nodrošinot datu ievadi un pārbaudi tajās. 

Kursa mērķis: Sniegt studējošajiem teorētiskās zināšanas un attīstīt praktiskās iemaľas strādājot 

ar Valsts robeţsardzē izmantojamajām informācijas sistēmām un nodrošinot datu 

ievadi un pārbaudi tajās. 

 

Priekšzināšanas: Informātikas pamati. 

 

Kursa apjoms: 80 stundas (2 KP). 

Tai skaitā:  kontaktstundas 52 stundas (teorētiskās – 12 stundas, praktiskās – 40 stundas), 

patstāvīgais darbs – 28  stundas.  

 

Pārbaudes forma: Ieskaite, eksāmens. 

 

Pārbaudes 

prasības: 

 

Kopējais vērtējums veidojas no (1) patstāvīgā darba vērtējuma (10%), (2) 

dalības un aktivitātes praktiskajās nodarbības (20%), (3) ieskaites 

novērtējuma (30%) un (4) eksāmena novērtējuma (40%). 

 

Studiju rezultāti 

Studējošais kursa noslēgumā Studiju rezultātu pārbaudes forma 

Pārzina Valsts robeţsardzē izmantojamo informācijas 

sistēmu raksturojumus, izmantošanas iespējas un 

lietošanas nosacījumus. 

Praktiskās nodarbības, patstāvīgais 

darbs, ieskaite, eksāmens 

Prot strādāt ar Valsts robeţsardzē izmantojamo 

datortehniku un tās ārējām iekārtām. 

Praktiskās nodarbības, patstāvīgais 

darbs 

Prot strādāt ar Valsts robeţsardzē izmantojamajām 

informācijas sistēmām un nodrošina datu ievadi un 

pārbaudi tajās. 

Praktiskās nodarbības, patstāvīgais 

darbs, ieskaite, eksāmens 

Nodrošina un kontrolē no tehniskajām iekārtām iegūtās 

informācijas apstrādi, uzglabāšanu un lietošanu. 

Praktiskās nodarbības , patstāvīgais 

darbs  

Plāno savu darbu, izmantojot elektronisko organizatoru 

un pasta programmnodrošinājumu. 

Praktiskās nodarbības, patstāvīgais 

darbs, eksāmens 

 

Tēmas Nr. Tēma, apakštēma 

T
ak

so
n
o
m

ij
as

 

lī
m

en
is

 

Stundu skaits 

teorēt. prakt. 

Tēma Nr.1 

 
PORTATĪVO DATORU UN TO ĀRĒJO IEKĀRTU IZMANTOŠANA 

Portatīvo datoru, multivides projektoru, optisko iekārtu, 

ārējo datu nesēju, skeneru un to programm-

nodrošinājuma izmantošana. 

3. 1  3  
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Tēma Nr.2 

 
ELEKTRONISKĀS INFORMĀCIJAS SISTĒMAS, TO 

PIELIETOŠANA, UZDEVUMI:   

3. 

11  

 

25  

 

1. REIS (Robeţsardzes elektroniskā 

informācijas sistēma). 

2 6  

2. UNIFORM (Robeţapsardzības sistēma). 2  2 

3. NVIS (Nacionālā vīzu informācijas sistēma). 2 2  

4. CSDD (Ceļu satiksmes drošības direkcijas 

transportlīdzekļu reģistrs), PDP (personu datu 

pārlūks). 

DPR (Dokumentu paraugu reģistrs - Personu 

apliecinošu un tiesības apliecinošu dokumentu 

paraugu informācijas sistēma). 
 

2 2 

 

 

5. Integrētā informācijas sistēma.  4 

6. Starptautiskās informācijas sistēmas (SIS - 

Šengenas informācijas sistēma, PRADO - 

autentisku personu apliecinošu un ceļošanas 

dokumentu publiskais reģistrs tiešsaistē, FADO - 

falsificētie un autentiskie dokumenti tiešsaistē) . 

2 8 

 

7. Normatīvo aktu informācijas sistēmas. 1  1 

Tēma Nr.3 ELEKTRONISKAIS PASTS (e-pasts) 

E-pasta programmas. Saľemtā e-pasta pārlūkošana un tā 

izmantošanas iespējas. E-pasta sūtīšana no savas 

pastkastītes.  

3.  4 

Tēma Nr.4 

 

INTERNET PĀRLŪKPROGRAMMAS  

VNDPT (Valsts nozīmes datu pārraides tīkls) pārlūkošana, 

efektīva informācijas meklēšana un resursu koplietošana 

izmantojot Internet pārlūkprogrammas. 

3.  8 

 

Patstāvīgi apgūstamās tēmas: 

 
Nr. 

p/k 

Tēma Patstāvīgā 

darba 

stundas 

Darba veids Pārbaudes 

forma 

1.  PORTATĪVO DATORU UN TO ĀRĒJO IEKĀRTU 

IZMANTOŠANA 

Portatīvo datoru, multivides projektoru, optisko 

iekārtu, ārējo datu nesēju, skeneru un to 

programmnodrošinājuma izmantošana. 

4 

Gatavošanās 

kontroldarbam 
Kontroldarbs 

2.  ELEKTRONISKĀS INFORMĀCIJAS SISTĒMAS, TO 

PIELIETOŠANA, UZDEVUMI 

REIS (Robeţsardzes elektroniskā informācijas 

sistēma). 

UNIFORM (Robeţapsardzības sistēma). 

NVIS (Nacionālā vīzu informācijas sistēma). 

CSDD (Ceļu satiksmes drošības direkcijas 

transportlīdzekļu reģistrs), PDP (personu datu 

pārlūks). 

DPR (Dokumentu paraugu reģistrs - Personu 

apliecinošu un tiesības apliecinošu dokumentu 

paraugu informācijas sistēma). 

16  

Gatavošanās 

kontroldarbam  
Kontroldarbs 
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SIS - Šengenas informācijas sistēma 

PRADO - autentisku personu apliecinošu un 

ceļošanas dokumentu publiskais reģistrs 

tiešsaistē. 

FADO – falsificētie un autentiskie dokumenti 

tiešsaistē. 

3.  ELEKTRONISKAIS PASTS (e-pasts) 

E-pasta programmas. Saľemtā e-pasta pār-

lūkošana un tā izmantošanas iespējas. E-pasta sū-

tīšana no savas pastkastītes. 

4 
 

 Gatavošanās    

kontroldarbam 

Kontroldarbs 

4.  INTERNET PĀRLŪKPROGRAMMAS  

VNDPT (Valsts nozīmes datu pārraides tīkls) 

pārlūkošana, efektīva informācijas meklēšana un 

resursu koplietošana izmantojot Internet 

pārlūkprogrammas. 

4 

Gatavošanās 

kontroldarbam 

Kontroldarbs 

 

Ieteicamā literatūra un avoti 

 

1. Šengenas konvencija.  

2. LR likums „Elektronisko dokumentu likums‖.  

3. LR likums „Fizisko personu datu aizsardzības likums‖. 

4. LR likums „Šengenas informācijas sistēmas darbības likums‖.  

5. LR Ministru kabineta 2003.gada 9.decembra noteikumi Nr.692 „Valsts robeţsardzes 

elektroniskajā informācijas sistēmā iekļaujamās informācijas apjoms un izmantošanas kārtība‖ 

6. LR Iekšlietu ministrijas 2006.gada 24.maija noteikumi Nr. 20 „Noteikumi par datortehnikas un 

datortīklu lietošanas kārtību Iekšlietu ministrijā un tās padotībā esošajās iestādēs‖. 

7. LR Iekšlietu ministrijas 2007.gada 5.septembra noteikumi Nr. 49 "Informācijas sistēmu 

lietošanas noteikumi Iekšlietu ministrijā un tās padotībā esošajās iestādēs". 

8. Valsts robeţsardzes 2008. gada 22.novembra noteikumi Nr. 42 „Informācijas sistēmu lietotāja 

tiesību piešķiršanas, mainīšanas, anulēšanas un lietotāja rekvizītu izsniegšanas kārtība Valsts 

robeţsardzē un Valsts robeţsardzes koledţā‖. 

9. Pielikums Valsts robeţsardzes 2010.gada 19.janvāra pavēlei Nr.206 Robeţkontroles 

elektroniskās informācijas sistēmas „REIS-2002‖ lietotāja rokasgrāmatas 6. versija. 

10. Valsts robeţsardzes 2009.gada 9.februāra pavēle Nr. 164 „Par pagaidu noteikumu 

apstiprināšanu‖ (Pagaidu noteikumi „Valsts robeţsardzes elektroniskās informācijas sistēmas 

lietotāja tiesību piešķiršanas, mainīšanas, anulēšanas, lietotāja rekvizītu izsniegšanas, kā arī 

lietotāju inventarizāciju kārtība Valsts robeţsardzē un Valsts robeţsardzes koledţā‖). 

11. Valsts robeţsardzes 2009.gada 22.janvāra pavēle Nr. 92 „Par informācijas sistēmu drošības 

politiku‖ (Politikas dokuments „Valsts robeţsardzes informācijas sistēmu drošības politika‖). 

12. Valsts robeţsardzes 2008.gada 20.oktobra pavēle Nr.1476 „Par Šengenas informācijas sistēmas 

izmantošanu robeţpārbaudē‖. 

13. Angļu - latviešu - krievu informātikas vārdnīca: datori, datu apstrāde un pārraide. - R.: Avots, 

2001. - 664 lpp. 

14. Angļu - latviešu skaidrojošā datorvārdnīca. - R.: Jumava, 1998. - 400 lpp. 

15. Kliedre I. Lietišķa informātika. – R. Juridiskā koledţa, 2006. – 185.lpp. 

16. Krieviľš V., Informācijas meklēšanas stratēģijas Internetā un meklētāja Google efektīvs 

lietojums. – R.: Multineo, 2005. – 50.lpp. 

17. Metodiskais materiāls. Kurss: „Informācijas tehnoloģijas‖. Tēma: „Elektroniskais pasts‖ 

Outlook Express 6. Rēzekne, 2003. – 15 lpp. 
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18. Metodiskais materiāls. Kurss: „Informācijas tehnoloģijas‖. Tēma: „UNIFORM 

(Robeţapsardzības sistēma)‖. Rēzekne, 2008.  

19. Treiguts E. Datu drošība un datortīkli. - R.: Turība, 1999. - 168 lpp. 

20. Veiss K. Lietišķā informātika vidusskolai. - R.: Zvaigzne ABC, 2000. - 164 lpp. 

21. Nacionālās SISone4ALL programmatūras adoptācija atbilstoši nacionālo reģistru prasībām. 

Lietotāja rokasgrāmata. IeM IC-3L-2007_7-SISone4ALL- LR  11.07.2007 versija 1.00 Latvijas 

Republikas Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs. 

22. Nacionālā Vīzu informācijas sistēma. Lietotāja ceļvedis. Versija 1.0.0. A/S RIX Technologies. 

Rīga 2011. 

23. SIS lietotāja rokasgrāmata 5.versija. – SIRENE Latvijas birojs, 2008. 

24. Paswan Audhesh. Internets, Intranets, and Extranets. New Waves in Channel Surting. - 

Haworth Press, - 142 lpp. 

25. Дорнфест Р., Бош П., Калишейн Т. Секреты трюки и тонкая настройка / Пер. с англ. – 3-е 

изд. – М.: Русская редакция, 2008. – 512.стр. 

26. www.likumi.lv 

27. www.akti.lv 

28. http://www.ic.iem.gov.lv 

http://www.ic.iem.gov.lv/


  3.pielikuma turpinājums 

 

138 

 

Kurss “MILITĀRĀ TOPOGRĀFIJA” 

 
 

Anotācija: Kursā tiek pilnveidotas zināšanas militārajā topogrāfijā un prasmes 

orentēties apvidū ar karti un pielietot GPS (Global Position System) 

aparatūru apvidū.  

 

Kursa mērķis: Sniegt studējošajiem zināšanas militārās topogrāfijas kursā, kā arī attīstīt 

valsts robeţuzraudzībā nepieciešamās prasmes un iemaľas. 

 

Priekšzināšanas: Pamatzināšanas topogrāfijā.  

 

Kursa apjoms: 40 stundas (1 KP). 

Tai skaitā: kontaktstundas - 26 (teorētiskās - 9 stundas, praktiskās - 17 stundas), 

                              patstāvīgais darbs - 14 stundas. 

 

Pārbaudes forma: Referāts, ieskaite. 

 

Pārbaudes 

prasības: 

Kopējais vērtējums veidojas no (1) dalības un aktivitātes teorētiskajās un 

praktiskajās nodarbībās (10%), (2) patstāvīgā darba novērtējums (10%), 

(3) referāta vērtējuma (20%) un (4) ieskaites novērtējuma (60%). 

 

Studiju rezultāti 

Studējošais kursa noslēgumā Studiju rezultātu pārbaudes forma 

Prot orientēties apvidū ar karti un bez tās 

robeţuzraudzības laikā. 

Praktiskās nodarbības, referāts, ieskaite 

 

Prot izmantot GPS aparatūru robeţuzraudzībā. Praktiskās nodarbības, patstāvīgais 

darbs, referāts, ieskaite 

Zina apvidus novērtēšanas un izpētes paľēmienus, prot 

klasificēt apvidu pēc taktiskajām īpašībām. 

Praktiskās nodarbības, patstāvīgais 

darbs, referāts, ieskaite 

 

Tēmas Nr. Tēma, apakštēma 

T
ak

so
n
o
m

ij
as

 

lī
m

en
is

 

Stundu skaits 

teorēt. prakt. 

Tēma Nr.1 TOPOGRĀFIJA ROBEŢUZRAUDZĪBĀ, ĢEOINFORMĀTISKAIS 

NODROŠINĀJUMS  

Apvidus, kā robeţuzraudzību ietekmējošs faktors.  

Ģeoinformācijas nodrošinājuma jēdziens un saturs. 

Nodrošinājums ar speciālajām kartēm un foto 

dokumentiem. 

Topogrāfiskā izlūkošana. 

Apvidus un tā topogrāfiskie objekti. 

Apvidus taktiskās īpašības. 

Apvidus klasiskā klasifikācija. 

3. 2  

Tēma Nr.2 ZEMES VIRSMAS KOORDINĀŠU NOTEIKŠANAS SISTĒMAS VEIDI 

UN TO IZMANTOŠANA ROBEŢUZRAUDZĪBĀ 

Koordināšu sistēmas, un to izmantošana robeţuzraudzībā  

Taisnstūra koordinātes sistēma. 

Koordinātes NATO sistēma. 

3. 1 1 
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Tēma Nr.3 APVIDUS IEPAZĪŠANA, NOVĒRTĒŠANA UN IZPĒTE 

Apvidus iepazīšanas, novērtēšanas un izpētes paľēmieni. 

Apvidus iepazīšanas, novērtēšanas un izpētes metodika. 

Apvidus pārejamības pētīšana. 

Apvidus aizsardzības īpašību izpēte. 

Apvidus izmaiľu prognozēšana. 

Maskēšanās apstākļu izpēte.  

Komandieru darbs novērtējot apvidu.  
 

3. 2 2 

Tēma Nr.4 ORIENTĒŠANĀS APVIDŪ. NAVIGĀCIJAS SISTĒMAS UN 

NAVIGĀCIJAS APARATŪRA UN TO IZMANTOŠANA 

ROBEŢUZRAUDZĪBĀ 

Navigācijas būtība, navigācijas sistēmas un aparatūra. 

Globālās pozicionēšanas sistēmas (GPS) un to 

izmantošana robeţuzraudzībā. 

Punkta koordināšu noteikšana uz zemes virsmas. Maršruta 

sastādīšana. 

Kompasa izmantošana. GPS uztvērēji un to izmantošanas 

diapazons. 

3. 2 4 

Tēma Nr.5 LEĽĶU UN ATTĀLUMA NOTEIKŠANA 

Mērīšanas būtība. Leľķu un attālumu mērvienības. 

Attālumu noteikšanas paľēmieni. 

Leľķu mērīšana un attāluma noteikšana apvidū.  

Apvidus shēmu izpildes paľēmieni, zīmējumi un kartītes. 

 

3. 2 

 

Tēma Nr.6 DARBS AR KARTI APVIDŪ ROBEŢUZRAUDZIBAS LAIKA 

1. Pārvietošanās pa doto maršrutu. Pārvietošanās pa 

vidēji šķēršļotu apvidu starp orientieriem pierobeţā. 

 

 

3. 

 4 

 

2. Pārvietošanās pa doto maršrutu naktī. Pārvietošanās pa 

vidēji šķēršļotu apvidu starp orientieriem pierobeţa 

naktī. 

 4 

Tēma Nr.7 GRAFISKIE KAUJAS DOKUMENTI. ELEKTRONISKĀS KARTES 

Grafisko kaujas dokumentu veidi, izpildes galvenie 

noteikumi, sastāvdaļas, lietotie apzīmējumi. 

Apvidus shēmu izpildes paľēmieni, zīmējumi un kartītes. 

3. 

 

2 

 

Patstāvīgi apgūstamās tēmas: 

Nr. 

p/k 

Tēma Patstāvīgā 

darba 

stundas 

Darba veids Pārbaudes 

forma 

1.  TOPOGRĀFIJA ROBEŢUZRAUDZĪBĀ, 

ĢEOINFORMĀTISKAIS NODROŠINĀJUMS.  

Apvidus, kā robeţuzraudzību ietekmējošs faktors  

Ģeoinformācijas nodrošinājuma jēdziens un 

saturs. 

Nodrošinājums ar speciālajām kartēm un foto 

dokumentiem. 

Topogrāfiskā izlūkošana. 

Apvidus un tā topogrāfiskie objekti. 

Apvidus taktiskās īpašības. 

Apvidus klasiskā klasifikācija. 
LEĽĶU UN ATTĀLUMA NOTEIKŠANA 

Mērīšanas būtība. Leľķu un attālumu 

mērvienības. 

Attālumu noteikšanas paľēmieni. 

Leľķu mērīšana un attāluma noteikšana apvidū.  

2 Gatavošanās 

kontroldarbam 

 

 

 

Individuālais 

vērtējums 
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2.  ZEMES VIRSMAS KOORDINĀŠU NOTEIKŠANAS 

SISTĒMAS VEIDI UN TO IZMANTOŠANA 

ROBEŢUZRAUDZĪBĀ 

Koordinātu sistēmas, un to izmantošana 

robeţuzraudzībā  

Taisnstūra koordinātes sistēma. 

Koordinātes NATO sistēma. 
APVIDUS IEPAZĪŠANA, NOVĒRTĒŠANA UN IZPĒTE 

Apvidus iepazīšanas, novērtēšanas un izpētes 

paľēmieni. 

Apvidus iepazīšanas, novērtēšanas un izpētes 

metodika. 

4 Gatavošanās 

kontroldarbam 

 

 

 

 

 

 

Kontroldarbs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  ORIENTĒŠANĀS APVIDŪ. NAVIGĀCIJAS SISTĒMAS UN 

NAVIGĀCIJAS APARATŪRA UN TO IZMANTOŠANA 

ROBEŢUZRAUDZĪBĀ 

Navigācijas būtība, navigācijas sistēmas un 

aparatūra. 

Globālās pozicionēšanas sistēmas (GPS), un to 

izmantošana robeţuzraudzībā. 

Punkta koordināšu noteikšana uz zemes virsmas. 

Maršruta sastādīšana. 

Kompasa izmantošana. GPS uztvērēji un to 

izmantošanas diapazons. 

4 Gatavošanās 

kontroldarbam. 

Gatavošanās 

praktiskajām 

nodarbībām 

 

Kontroldarbs 

Individuālais 

vērtējums 

4.  GRAFISKIE KAUJAS DOKUMENTI 

Grafisko kaujas dokumentu veidi, izpildes 

galvenie noteikumi, sastāvdaļas, lietotie 

apzīmējumi. 

Apvidus shēmu izpildes paľēmieni, zīmējumi un 

kartītes. 

2 Gatavošanās 

kontroldarbam 

 

Kontroldarbs 

 

5.  DARBS AR KARTI APVIDŪ ROBEŢUZRAUDZIBAS 

LAIKĀ 

Pārvietošanās pa doto maršrutu. Pārvietošanās pa 

vidēji šķēršļotu apvidu starp orientieriem 

pierobeţa. 

Pārvietošanās pa doto maršrutu naktī. 

Pārvietošanās pa vidēji šķēršļotu apvidu starp 

orientieriem pierobeţa naktī. 

2 Gatavošanās 

kontroldarbam 

Gatavošanās 

praktiskajām 

nodarbībām 

Kontroldarbs  

Individuālais 

vērtējums 

 

Ieteicamā literatūra un avoti 

 

1. Apvidus izmaiľu informācijas apkopošanas un deţūrkartes sastādīšanas noteikumi. 

Apstiprinājis NBS komandieris, 1995.g. 3.aprīlis. 

2. Apvidus objektu klasifikators. Apkopojusi ģeogrāfijas datu standartu izstādes grupa. – Rīga, 

1997.10.15 

3. Garkalns A. Globālās pozicionēšanas sistēmas uztvērēja GARMIN 12XL izmantošana. Valsts robeţsardzes koledţa, 2009.- 36 

lpp.  

4. Goba G. Navigācijas sistēmas un aparatūra // Militārais Apskats. — 1997. — l.nr. - 43. –        

461 lpp. 

5. Kartogrāfiskie apzīmējumi valsts topogrāfiskajām kartēm. Apstiprinājis NBS komandieris 

1996.g. l0.aprīlis - 34 lpp. 

6. Kājnieku vada taktika. — R.: ZS štāba apmāc. dienests, 1998. — 274 1pp. 

7. Krieviľš Ē. Īsi padomi kareivim. - R.: Zvaigzne ABC, 1998. – 104 1pp. 

8. Latvijas atlants. – R.: Latvijas karte, 1992. – 40 1pp. 

9. Latvijas Republikas Zemessardzes 1997.gada septiľu dienu apmācības programmas izpildes 

metodiskie norādījumi. Apstiprinājis ZS komandieris1997.g. 26.februāris. 
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10. Militārā topogrāfija I d.  - R.: Latvijas Zemessardze, 2000. 

11. Mūsdienu Latvijas topogrāfiskās kartes. – R.: Valsts zemes dienests, 2001. – 204 lpp. 

12. Rudovica T. Vispārīgā fiziskā ģeogrāfija. – R.: Zvaigzne ABC, 1997. – 192 1pp. 

13. Rudovics A., Rudovica T. Latvijas fiziskā ģeogrāfija. — R.: Zvaigzne ABC, 1996.- 200 1pp. 

14. Topogrāfisko karšu nodrošinājums valsts aizsardzības sistēmā // Militārais Apskats. - 1995. - 

2.Nr. – 48.1pp. 

15. Turlajs J., Miltiľš G. Latvijas apdzīvotās vietas. – R.: Apgāds "Jāľa Sēta", 1998. – 272 1pp. 

16. Vilks I. Astronomija. – R.: Zvaigzne ABC, 1996. – 248 1pp. 

17. Ţilko J.Orientirista ABC.- R.: Avots, 2005. – 201lpp. 

18. Руководство пользователя GPS 12.- Москва, СиБи-ГРАД, 1999.- 72 стр. 

19. www.maps.lv 

20. www.garmin.ru 

 

Mācību līdzekļi: 

1.  „Latvijas Republikas satelītkarte‖, mācību līdzeklis – filma, (Elektroniskais resurss) – 1 CD 

2. GPS GARMIN ETREX HC series lietošanas instrukcija (Elektroniskais resurss) – 1 CD 

 

 

 

 

http://www.maps.lv/
http://www.garmin.ru/
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Kurss “KRIMINĀLPROCESS“ 

 

 

Anotācija: Kursā apgūst pamata zināšanas (teorētiskās un praktiskās) kriminālprocesa 

tiesībās. 

  

Kursa mērķis: Sniegt ieskatu Latvijā spēkā esošā Kriminālprocesa likumā, iepazīstinot 

studējošos ar kriminālprocesuālām tiesībām, to uzdevumiem, mērķiem, 

sistēmu un principiem, kriminālprocesa stadijām, kā arī kriminālprocesā 

iesaistīto personu tiesībām, pienākumiem, atbildību. Veidot studējošos 

iemaľas patstāvīgi kopsakarībā sasaistīt un pielietot iegūtās teorētiskās 

zināšanas praksē.  

 

Priekšzināšanas:  „Krimināltiesības‖  Vispārīgā daļa. 

 

Kursa apjoms:  40 stundas ( 1 KP). 

Tai skaitā :   kontaktstundas – 26 stundas (teorētiskās – 23 stundas, praktiskās – 3 stundas), 

patstāvīgais darbs – 14 stundas.  

 

Pārbaudes forma:  Ieskaite. 

 

Pārbaudes prasības:Kopējais vērtējums veidojas no (1) dalības un aktivitātes kontaktstundās 

(30%), (2) patstāvīgā darba vērtējuma (20%) un (3) ieskaites novērtējuma 

(50%). 

 

Studiju rezultāti 

Studējošais kursa noslēgumā Studiju rezultātu pārbaudes forma 

Izprot kriminālprocesuālo tiesību normas. Patstāvīgais darbs, ieskaite. 

Atrod, formulē, analizē juridiska rakstura problēmas 

konkrētā situācijā. 

Praktiskās nodarbības, patstāvīgais 

darbs, ieskaite. 

Atlasa atbilstošās kriminālprocesuālo tiesību normas un 

izmanto tās argumentēta sprieduma veidošanā. 

Praktiskās nodarbības, patstāvīgais 

darbs, ieskaite. 

Publiski, koncentrētā veidā pauţ savu viedokli par 

konkrētu jautājumu un to aizstāv. 

Referāts, patstāvīgais darbs, ieskaite. 

 

Tēmas Nr. Tēma, apakštēma 

T
ak

so
n
o
m

ij
as

 

lī
m

en
is

 

Stundu skaits 

teorēt. prakt. 

Tēma Nr. 1 KRIMINĀLPROCESA BŪTĪBA  

Kriminālprocesa būtība, uzdevumi, mērķi, stadijas. 

2. 1  

Tēma Nr.2 KRIMINĀLPROCESA TIESĪBU AVOTI 

Kriminālprocesa tiesību avotu jēdziens, veidi, spēks 

telpā un laikā, piemērošana starptautiskajā sadarbībā. 

Kriminālprocesa tiesību normas tulkošana. 

2. 1  

Tēma Nr.3 KRIMINĀLPROCESA PAMATPRINCIPI  

Kriminālprocesa principa jēdziens, nozīme. Likumība 

kā vispārējs konstitucionāls princips kriminālprocesā. 

Kriminālprocesa pamatprincipu veidi, saturs, 

pielietojums. 

2.  1  
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Tēma Nr.4 KRIMINĀLPROCESĀ IESAISTĪTĀS PERSONAS 

Kriminālprocesā iesaistīto personu jēdziens, 

klasifikācija. Amatpersonas, kuras pilnvarotas veikt 

kriminālprocesu. Personas, kuras īsteno aizstāvību. 

Pārstāvniecība kriminālprocesā. Citas kriminālprocesā 

iesaistītās personas. 

2.  2  

Tēma Nr.5 PIERĀDĪŠANA UN PIERĀDĪJUMI KRIMINĀLPROCESĀ 

Izzināšanas un pierādīšanas izpratne kriminālprocesā. 

Pierādīšanas subjekti kriminālprocesā. Pierādīšanas 

pienākums. Pierādījumu izpratne kriminālprocesā. 

Pierādījumu īpašības, veidi. 

2.  2 2 

Tēma Nr.6 IZMEKLĒŠANAS DARBĪBAS 

Izmeklēšanas darbību jēdziens, veikšanas vispārīgie 

noteikumi, fiksēšana. Pratināšana, apskate, 

aplūkošana, izmeklēšanas eksperiments, liecību 

pārbaude uz vietas, uzrādīšana atpazīšanai, kratīšana, 

izľemšana, ekspertīze. 

2.  2  

Tēma Nr.7 SPECIĀLĀS IZMEKLĒŠANAS DARBĪBAS 

Speciālo izmeklēšanas darbību būtība, veikšanas 

noteikumi, veidi, fiksēšana, izmantošana pierādīšanā. 

2.  1   

Tēma Nr.8 PROCESUĀLIE PIESPIEDU LĪDZEKĻI UN SANKCIJAS 

Procesuālo piespiedu līdzekļu būtība, veidi, 

piemērošanas pamats, kārtība. Ar brīvības atľemšanu 

nesaistītie un ar brīvības atľemšanu saistītie 

procesuālie piespiedu līdzekļi. Procesuālās sankcijas. 

2. 2  

Tēma Nr.9 PROCESUĀLIE TERMIĽI 

Procesuālo termiľu būtība, klasifikācija, aprēķināšana. 

2. 1  

Tēma Nr.10 PROCESUĀLIE DOKUMENTI 

Procesuālo dokumentu būtība, klasifikācija, saturs, 

forma. Protokoli, pavēstes, lēmumi.  

2. 1  

Tēma Nr.11 PIRMSTIESAS KRIMINĀLPROCESS 

Kriminālprocesa uzsākšanas iemesls un pamats. 

Kriminālprocesu nepieļaujošie apstākļi. Pirmstiesas 

kriminālprocesa saturs, izmeklēšanas iestādes, 

pirmstiesas procesa termiľš. 

Izmeklēšanas uzsākšana, apturēšana, pabeigšana. 

Kriminālvajāšanas uzsākšana. Personas saukšana pie 

kriminālatbildības. Apsūdzētā pratināšana. Pirmstiesas 

kriminālprocesa pabeigšanas veidi. 

2. 2 1 

Tēma Nr.12 TIESVEDĪBAS VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 

Tiesas sastāvs. Procesuālās tiesības iztiesāšanā. 

Kārtību tiesas sēdē. Tiesas sēdē pieľemtie lēmumi. 

Tiesas sēdes gaitas fiksēšana. 

2. 1  

Tēma Nr.13 LIETAS IZSKATĪŠANA PIRMĀS INSTANCES TIESĀ 

Krimināllietas sagatavošana iztiesāšanai. Iztiesāšana. 

Spriedums. Tiesvedības īpatnības attiecībā uz 

pirmstiesas procesā slēgtu vienošanos. Tiesvedības 

īpatnības slēdzot vienošanos iztiesāšanas procesā. 

Tiesvedības īpašības procesos par piespiedu 

ietekmēšanas līdzekļu piemērošanu juridiskai 

personai. 

2. 2   
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Tēma Nr.14 LIETAS IZSKATĪŠANA APELĀCIJAS INSTANCES TIESĀ UN  

KASĀCIJAS INSTANCES TIESĀ 

Pārsūdzēšana apelācijas kārtībā – termiľi, saturs, 

iesniegšanas kārtība, iesniegšanas sekas. Lietas 

izskatīšana apelācijas kārtība, tiesas nolēmumi. 

Lietas izskatīšana kasācijas kārtībā. Pārsūdzēšanas 

kārtība – termiľi, saturs, iesniegšanas kārtība. Iemesli 

nolēmuma izskatīšanai kasācijas kārtībā. Lietas 

izskatīšana kasācijas kārtībā, tiesas lēmumi. 

2. 1  

Tēma Nr.15 NOLĒMUMU STĀŠANĀS SPĒKĀ UN AR NOLĒMUMIEM  

SAISTĪTO JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA 

Spriedumu un tiesas lēmumu stāšanās spēkā, izpildes 

kārtība, izpildes atlikšana. Spriedumu un lēmumu 

izpildes laikā radušos jautājumu izskatīšana. 

2. 1  

Tēma Nr.16 STARPTAUTISKĀ SARADBĪBA KRIMINĀLTIESISKAJĀ 

JOMĀ 

Sadarbības vispārīgie noteikumi. Personas izdošana 

Latvijai. Personas izdošana ārvalstij. Ārvalstī uzsākta 

kriminālprocesa pārľemšana Latvijā. Latvijā uzsākta 

kriminālprocesa nodošana. Ārvalstī notiesātās 

personas pārľemšana soda izciešanai Latvijā. Latvijā 

notiesātās personas nodošana soda izciešanai ārvalstī. 

Ārvalstī piespiesta soda izpildīšana Latvijā. Latvijā 

piespriestā soda izpildīšana ārvalstī. Palīdzība 

procesuālo darbību veikšanā. Atsevišķi starptautiskās 

sadarbības jautājumi. 

2.  2  

 

Patstāvīgi apgūstamās tēmas: 

 
Nr. 

p/k 

Tēma Patstāvīgā 

darba 

stundas 

Darba veids Pārbaudes 

forma 

1.  SPECIĀLĀS IZMEKLĒŠANAS DARBĪBAS 

Speciālā procesuālā aizsardzība. 
 2 Gatavošanās 

kontroldarbam 

Kontroldarbs 

2.  KRIMINĀLPROCESA BŪTĪBA 

Kriminālprocesa tiesību avoti. 

Kriminālprocesa pamatprincipi. 

 2 Gatavošanās 

kontroldarbam 

Kontroldarbs 

3.  IZMEKLĒŠANAS DARBĪBAS 

Procesuālie piespiedu līdzekļi un sankcijas. 
 2 Gatavošanās 

kontroldarbam 

Kontroldarbs 

4.  PIRMSTIESAS KRIMINĀLPROCESS 

Pirmstiesas procesa īpatnības. 
 2 Gatavošanās 

kontroldarbam 

Kontroldarbs 

5.  LIETAS IZSKATĪŠANA PIRMĀS INSTANCES TIESĀ 

Lietas izskatīšana apelācijas instances tiesā un 

kasācijas instances tiesā. 

 2 Gatavošanās 

kontroldarbam 

Kontroldarbs 

6.  KRIMINĀLPROCESĀ IESAISTĪTĀS PERSONAS 

Pierādīšana un pierādījumi kriminālprocesā. 

Procesuālie termiľi.  

Procesuālie dokumenti. 

Mantiskie jautājumi kriminālprocesā. 

Tiesvedības vispārīgie noteikumi. 

 4 Gatavošanās 

praktiskai 

nodarbībai 

Praktiskā 

uzdevuma 

risināšana 

                 



  3.pielikuma turpinājums 

 

145 

 

Ieteicamā literatūra un avoti 

 

1. Latvijas Republikas Satversme.  

2. LR likums „Aizturēto personu turēšanas kārtības likums‖  

3. LR likums „Apcietinājumā turēšanas kārtības likums‖  

4. LR likums "Bērnu tiesību aizsardzības likums"  

5. LR likums "Krimināllikums"  

6. LR likums „Karatiesu likums‖  

7. LR likums „Kriminālprocesa likums‖  

8. LR likums "Par likumu un citu Saeimas, Valsts prezidenta un Ministru kabineta pieľemto 

aktu izsludināšanas, publicēšanas, spēkā stāšanās kārtību un spēkā esamību"  

9. LR likums "Par policiju"  

10. LR likums „DNS nacionālās datu bāzes izveidošanas un izmantošanas likums‖  

11. LR likums „Latvijas Republikas advokatūras likums‖  

12. LR likums „Latvijas Republikas valsts robeţas likums‖  

13. LR likums „Likums "Par valsts kompensāciju cietušajiem"  

14. LR likums „Noziedzīgo nodarījumu novēršanas, atklāšanas un izmeklēšanas ziľu apmaiľas 

likums‖  

15. LR likums „Par Eiropas konvenciju par informāciju par ārvalstu likumiem un tās papildu 

protokolu‖  

16. LR likums „Par Eiropas Kopienu Tiesas jurisdikcijas atzīšanu saskaľā ar Līguma par Eiropas 

Savienību 35. panta nosacījumiem‖ 

17. LR likums „Par Eiropas līgumu par juridiskās palīdzības pieprasījumu nosūtīšanu‖  

18. LR likums „Par Hāgas konvenciju par tiesu starptautisko pieejamību‖  

19. LR likums „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā‖  

20. LR likums „Par izziľas izdarītāja, prokurora vai tiesneša nelikumīgas vai nepamatotas rīcības 

rezultātā nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu‖  

21. LR likums „Par Latvijas Republikas kontinentālo šelfu un ekskluzīvo ekonomisko zonu‖  

22. LR likums „Par Protokolu līgumam starp Latvijas Republikas valdību un Amerikas Savienoto 

Valstu valdību par savstarpējo tiesisko palīdzību krimināllietās‖  

23. LR likums „Par tiesu varu‖  

24. LR likums „Personu speciālās aizsardzības likums‖  

25. LR likums „Piespiedu ietekmēšanas līdzekļu izpildes likums‖  

26. LR likums „Prokuratūras likums‖  

27. LR likums „Robeţsardzes likums‖.  

28. LR likums „Satversmes tiesas likums‖  

29. LR likums „Sodu reģistra likums‖  

30. LR likums „Tiesu ekspertu likums‖  

31. LR likums „Tiesu izpildītāju likums‖  

32. LR likums „Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likums‖. 

33. LR Ministru kabineta 2008.gada 22.decembra noteikumi Nr.1068 „Noteikumi par valsts 

nodrošinātās juridiskās palīdzības apjomu, samaksas apmēru, atlīdzināmajiem izdevumiem un 

to izmaksas kārtību‖  

34. LR Ministru kabineta 2005.gada 27.septembra noteikumi Nr.726 „Noteikumi par rīcību ar 

lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu‖  

35. LR Ministru kabineta 2005.gada 23.augusta noteikumi Nr.620„DNS nacionālajā datu bāzē 

iekļaujamo ziľu sniegšanas, kā arī bioloģiskā materiāla un bioloģiskās izcelsmes pēdu 

izľemšanas kārtība‖  

36. LR Ministru kabineta 2005.gada 04.oktobra noteikumi Nr.754 „Noteikumi par 

kriminālprocesuālo izdevumu atlīdzināšanas kārtību un apmēru‖  

37. LR Ministru kabineta 2004.gada 14.septembra noteikumi Nr.793 „Valsts tiesu ekspertīţu 

biroja nolikums‖   

38. LR Ministru kabineta 2001 gada 06.februāra noteikumi Nr.51 „Tiesmedicīniskās ekspertīzes 

veikšanas kārtība‖  
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Kurss “CIVILĀ AIZSARDZĪBA” 

 

 

Anotācija: Kursā tiek apgūtas pamata zināšanas civilājā aizsardzībā un prasmes 

organizēt un vadīt personālu ārkārtējās situācijās. 

 

Kursa mērķis:      Sniegt studējošajiem zināšanas civilās aizsardzības kursā, par Valsts 

robeţsardzes rīcību ārkārtējo situāciju gadījumos un preventīvos pasākumos 

civilās aizsardzības ietvaros. 

 

Priekšzināšanas:   Nav nepieciešamas. 

 

Kursa apjoms:  40 stundas (1 KP). 

Tai skaitā:    kontaktstundas – 12 stundas (teorētiskās – 10 stundas, praktiskās – 2 stundas),  

                                 patstāvīgais darbs – 28 stundas.    

 

Pārbaudes forma: Ieskaite.  

 

Pārbaudes forma: Referāts, ieskaite. 

 

Pārbaudes 

prasības: 

Kopējais vērtējums veidojas no (1) dalības un aktivitātes teorētiskajās un 

praktiskajās nodarbībās (30%), (2) referāta vērtējuma (20%) un (3) ieskaites 

novērtējuma (50%). 

Studiju rezultāti 

Studējošais kursa noslēgumā Studiju rezultātu pārbaudes forma 

Prot organizēt un vadīt drošības pasākumus ārkārtējās 

situācijas gadījumā. 

Praktiskās nodarbības, referāts, 

ieskaite  

 

Pārzina kodolieroču, ķīmisko, bakterioloģisko ieroču 

veidus un to raksturojumu. 

Referāts, ieskaite 

Prot izmantot individuālos aizsardzības līdzekļus. Praktiskās nodarbības, referāts  

ieskaite 

Prot pielietot dozimetriskos mērinstrumentus. Praktiskās nodarbības, ieskaite 

Prot sadarboties ar valsts un pašvaldību institūcijām 

ārkārtējās situācijās.   

Praktiskās nodarbības, referāts, 

ieskaite  

 

 

Tēmas Nr. Tēma, apakštēma 

T
ak

so
n
o
m

ij
as

 

lī
m

en
is

 

Stundu skaits 

teorēt. prakt. 

Tēma Nr.1 

  

LATVIJAS REPUBLIKAS CIVILĀ AIZSARDZĪBA 

Civilās aizsardzības vēsture un uzdevumi. 

Civilās aizsardzības sistēmas struktūra un organizācija.  

2. 2  

Tēma Nr.2 

 

CIVILĀS TRAUKSMES UN APZIĽOŠANAS SISTĒMA LATVIJĀ 

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta uzdevumi 

un tiesības. 

2. 2  
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Trauksmes un apziľošanas sistēmas nozīme ārkārtējās 

situācijās. 

Galvenais iedzīvotāju apziľošanas veids. 

Lokālā apziľošanas shēma un tās īpatnības. 

Tēma Nr.3  LATVIJĀ IESPĒJAMĀS ĀRKĀRTĒJĀS SITUĀCIJAS, TO 

PROGNOZĒŠANA UN NOVĒRTĒŠANA 

Iespējamās dabas katastrofas Latvijā, to īpatnības. 

Iespējamās tehnogēnās katastrofas Latvijā, to īpatnības.  

2. 2  

 

 

Tēma Nr.4 

 

KODOLIEROČU VEIDI UN TO VISPĀRĪGAIS RAKSTUROJUMS  

Kodolieroču vēsture. 

Kodolieroču veidi un to raksturojums. 

Kodolsprādziena postošie faktori, to īpašības. 

2. 2  

Tēma Nr.5 

 

ĶĪMISKIE IEROČI. BĪSTAMĀS ĶIMISKĀS VIELAS 

Ķīmisko ieroču vēsture. 

Kaujas indīgo vielu veidi un to raksturojums.  

Kaujas indīgo vielu lietošanas līdzekļi. 

Bīstamās ķīmiskās vielas, to veidi un raksturojums. 

2. 2  

Tēma Nr.6 

 

BAKTERIOLOĢISKIE IEROČI 

Bakterioloģisko ieroču vēsture.  

Bakterioloģisko ieroču veidi un to raksturojums. 

Cilvēku, mājdzīvnieku un kultūraugu masveida 

saslimšana ar infekcijas slimībām.  

Bakterioloģisko ieroču lietošanas līdzekļi un paľēmieni.  

2. 2  

Tēma Nr.7 

 

IEDZĪVOTĀJU AIZSARDZĪBA ĀRKĀRTĒJĀS SITUĀCIJĀS 

Radiācijas un ķīmiskās izlūkošanas un dozimetriskās 

kontroles aparātu pielietošana. 

Individuālo aizsardzības līdzekļu pielietošana. 

Iedzīvotāju evakuācija. 

Evakuācijas pasākumu organizēšanas būtība un 

nosacījumi. 

Iedzīvotāju nodrošinājums (materiālais un tehniskais), 

evakuācijai pakļauto iedzīvotāju pienākumi. 

2. 2 2 

Tēma Nr.8 

 

PROFILAKTISKIE UN NEATLIEKAMIE MEDICĪNISKĀS 

PALĪDZĪBAS PASĀKUMI ĀRKĀRTĒJĀS SITUĀCIJĀS 

Pasākumi radioaktīvā piesārľojuma un ķīmiskā 

saindējuma apstākļos. 

Palīdzības sniegšana cietušajiem. 

2. 2 2 

Tēma Nr.9 ROBEŢSARGA RĪCĪBA SPRĀDZIENBĪSTAMU PRIEKŠMETU 

ATRAŠANĀS VIETĀ 

Sprādzienbīstamu priekšmetu identificēšana. 

Drošības pasākumi to atrašanas gadījumā. 

2. 1 1 

Tēma Nr.10 

 

AVĀRIJAS UN GLĀBŠANAS DARBU ORGANIZĀCIJA 

ĀRKĀRTĒJĀS SITUĀCIJĀS  

Civilās aizsardzības pasākumu, avāriju un glābšanas 

darbu plāns. 

Robeţsardzes sadarbība ar valsts un pašvaldību 

institūcijām ārkārtējās situācijās.   

2. 2 2 

 



  3.pielikuma turpinājums 

 

150 

 

Patstāvīgi apgūstamās tēmas: 

 
Nr. 

p/k 

Tēma Patstāvīgā 

darba 

stundas 

Darba veids Pārbaudes 

forma 

1.  LATVIJAS REPUBLIKAS CIVILĀ AIZSARDZĪBA 

Civilās aizsardzības vēsture un uzdevumi. 

Civilās aizsardzības sistēmas struktūra un 

organizācija.  

1 Gatavošanās 

kontroldarbam 

 

 

Kontroldarbs 

 

 

 

2.  CIVILĀS TRAUKSMES UN APZIĽOŠANAS SISTĒMA 

LATVIJĀ 

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta 

uzdevumi un tiesības. 

Trauksmes un apziľošanas sistēmas nozīme 

ārkārtējās situācijās. 

Galvenais iedzīvotāju apziľošanas veids. 

Lokālā apziľošanas shēma un tās īpatnības. 

1 Gatavošanās 

kontroldarbam 

Kontroldarbs 

3.  LATVIJĀ IESPĒJAMĀS ĀRKĀRTĒJĀS SITUĀCIJAS, TO 

PROGNOZĒŠANA UN NOVĒRTĒŠANA 

Iespējamās dabas katastrofas Latvijā, to 

īpatnības. 

Iespējamās tehnogēnās katastrofas Latvijā, to 

īpatnības.  

1 Gatavošanās 

kontroldarbam 

 

Kontroldarbs 

4.  KODOLIEROČU VEIDI UN TO VISPĀRĪGAIS 

RAKSTUROJUMS  

Kodolieroču vēsture. 

Kodolieroču veidi un to raksturojums. 

Kodolsprādziena postošie faktori, to īpašības. 

1 Gatavošanās 

kontroldarbam 

 

Kontroldarbs 

5.  ĶĪMISKIE IEROČI. BĪSTAMĀS ĶĪMISKĀS VIELAS 

Ķīmisko ieroču vēsture. 

Kaujas indīgās vielas veidi, un to raksturojums.  

Kaujas indīgo vielu lietošanas līdzekļi. 

Bīstamās ķīmiskās vielas, to veidi un 

raksturojums. 

1 Gatavošanās 

kontroldarbam 

 

Kontroldarbs 

6.  BAKTERIOLOĢISKIE IEROČI 

Bakterioloģisko ieroču vēsture. Bakterioloģisko 

ieroču veidi un raksturojums. Cilvēku, 

mājdzīvnieku un kultūraugu masveida 

saslimšana ar infekcijas slimībām.  

Bakterioloģisko ieroču lietošanas līdzekļi un 

paľēmieni. 

1 Gatavošanās 

kontroldarbam 

 

Kontroldarbs 

7.  IEDZĪVOTĀJU AIZSARDZĪBA ĀRKĀRTĒJĀS 

SITUĀCIJĀS 

Radiācijas un ķīmiskās izlūkošanas un 

dozimetriskās 

kontroles aparātu pielietošana. 

Individuālo aizsardzības līdzekļu pielietošana. 

Iedzīvotāju evakuācija. 

Evakuācijas pasākumu organizēšanas būtība un 

nosacījumi. 

Iedzīvotāju nodrošinājums (materiālais un 

tehniskais), evakuācijai pakļauto iedzīvotāju 

pienākumi. 

2 Gatavošanās 

kontroldarbam. 

Gatavošanās 

praktiskajām 

nodarbībām 

 

Kontroldarbs 

Individuālais 

vērtējums 
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8.  PROFILAKTISKIE UN NEATLIEKAMIE 

MEDICĪNISKĀS PALĪDZĪBAS PASĀKUMI 

ĀRKĀRTĒJĀS SITUĀCIJĀS 

Pasākumi radioaktīvā piesārľojuma un ķīmiskā 

saindējuma apstākļos. 

Palīdzības sniegšana cietušajiem. 

2 Gatavošanās 

kontroldarbam. 

Gatavošanās 

praktiskajām 

nodarbībām 

Kontroldarbs 

Individuālais 

vērtējums 

9.  ROBEŢSARGA RĪCĪBA SPRĀDZIENBĪSTAMU 

PRIEKŠMETU ATRAŠANĀS VIETĀ 

Sprādzienbīstamu priekšmetu identificēšana. 

Drošības pasākumi to atrašanas gadījumā. 

2 Gatavošanās 

kontroldarbam. 

Gatavošanās 

praktiskajām 

nodarbībām 

Kontroldarbs 

Individuālais 

vērtējums 

10.  ĀVARIJAS UN GLABŠANAS DARBU ORGANIZACIJA 

ĀRKĀRTĒJĀS SITUĀCIJĀS  

Civilās aizsardzības pasākumu, avāriju un 

glābšanas darbu plāns. 

Robeţsardzes sadarbība ar valsts un pašvaldību 

institūcijām ārkārtējās situācijās.   

2 Gatavošanās 

kontroldarbam 

 

Kontroldarbs 

 

Ieteicamā  literatūra un avoti 

 

1. Latvijas Republikas Satversme.  

2. LR likums „Aizsargjoslu likums‖.  

3. LR likums „Civilās aizsardzības likums‖.  

4. LR likums „Darba aizsardzības likums‖.  

5. LR likums „Epidemioloģiskās drošības likums‖.  

6. LR likums „Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu likums‖.  

7. LR likums „Par izľēmuma stāvokli‖. 

8. LR likums „Par pašvaldībām‖.  

9. LR likums „Par radiācijas drošību un kodoldrošību‖.  

10. LR likums „Mobilizācijas likums‖.  

11. LR likums „Nacionālās drošības likums‖. 

12. LR likums „Nacionālo bruľoto spēku likums‖.  

13. LR likums „Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likums‖.  

14. LR Ministru kabineta 2007.g. 7. augustā noteikumi Nr.530. „Civilās trauksmes un apziľošanas 

sistēmas izveidošanas, izmantošanas un finansēšanas kārtība‖.  

15. LR Ministru kabineta 2005.g. 19.jūlija noteikumi Nr.532 „Noteikumi par rūpniecisko avāriju riska 

novērtēšanas kārtību un riska samazināšanas pasākumiem‖. 

16. LR Ministru kabineta 2004.g. 3.februāra noteikumi Nr.61 „Kārtība, kādā Valsts ugunsdzēsības un 

glābšanas dienests veic un vada ugunsgrēku dzēšanu un glābšanas darbus‖. 

17. LR Ministru kabineta 2004.g. 3.augusta noteikumi Nr.674 „Noteikumi par sprādzienbīstamiem, 

ugunsbīstamiem un īpaši svarīgiem objektiem, kuros izveidojami ugunsdrošības, ugunsdzēsības un 

glābšanas dienesti‖. 

18. LR Ministru kabineta 2004.g. 13.aprīļa noteikumi Nr.282 „Ugunsdrošības preču, ugunsdzēsības 

iekārtu un ierīču atbilstības novērtēšanas noteikumi‖. 

19. LR Ministru kabineta 2004.g. 17.februāra noteikumi Nr.82 „Ugunsdrošības noteikumi‖. 

20. LR Ministru kabineta 2004.g. 3.februāra noteikumi Nr.61 „Kārtība, kādā Valsts ugunsdzēsības un 

glābšanas dienests veic un vada ugunsgrēku dzēšanu un glābšanas darbus‖. 

21. LR Ministru kabineta 2003.g. 8.aprīļa noteikumi Nr.152 „Prasības attiecībā uz sagatavotību 

radiācijas avārijai un rīcību šādas avārijas gadījumā‖. 

22. Hartmanis J. Pirmā palīdzība. R.: Latvijas Republikas Zemessardzes štābs. 1997. - 30 lpp. 

23. Ko katram vajadzētu zināt par ugunsdrošību. -  Valdības informācija, 1996. 
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24. Timbergs A. Neatliekamā medicīniskā palīdzība ķīmiskos negadījumos. LM Katastrofu centrs, 

1998. 

25. Vispārīgie būvnoteikumi, Latvijas valsts standarti. 

26. Гулянский Р.А., Кальван Х.Е., Ковалевский Ю.Н., Мазанов Б.К.   Защита  населения от 

современного оружия: вопросы и ответы. – Рига.: Авотс, 1989 - 272с. 

27. Сидней Д. Дрелл, Джейм Ю.Гудби. Опасности страшнее нет.  Ядерное оружие – М.: 

Междунар. Отношения, 2005. – 128с. 

28. www.nmpd.gov.lv 
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ar Valsts robeţsardzes koledţas Padomes 2010.gada 

28.aprīļa lēmumu Nr.6 
Izmaiņas apstiprinātas ar VRK Padomes 16.12.2011. lēmumu Nr.21 

 

 

VALSTS ROBEŢSARDZES KOLEDŢA 

 

 

 

PIRMĀ LĪMEĽA PROFESIONĀLĀS AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS STUDIJU 

PROGRAMMA  

 

„ROBEŢAPSARDZE” 
 

 

 

Izglītības iestādes juridiskā adrese, 

tālruľa numurs 

Zavoloko iela 8, Rēzekne LV 4601, tālr. 64603699 

Izglītības iestādes reģistrācijas apliecības 

numurs 

3147401385 

Izglītības programmas kods 41861 

Izglītības pakāpe Pirmā līmeľa profesionālā augstākā izglītība 

Iegūstamā kvalifikācija Valsts robeţsardzes jaunākais virsnieks 

Profesionālās kvalifikācijas līmenis 4.profesionālās kvalifikācijas līmenis 

Prasības attiecībā uz iepriekšējo izglītību 
 

Vidējā 

Izglītības programmas īstenošanas ilgums 

un apjoms 
 

2,5 gadi (80 KP) 

Izglītības ieguves forma 
 

Nepilna laika studijas  

Izglītības dokuments, kas apliecina 

profesionālās izglītības programmas 

apguvi  

Pirmā līmeľa profesionālās augstākās izglītības 

diploms 

Vieta, kurā īsteno izglītības programmu Valsts robeţsardzes koledţa, Zavoloko iela 8, 

Rēzekne LV 4601 

 

  

  

  
 

 

 

 

 

2010 
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Kurss " SVEŠVALODA (ANGĻU VAL.)" 

 

 

Anotācija:  Kursā tiek apgūta robeţsargu profesionālā terminoloģija angļu valodā, kas 

nepieciešama sekmīgai dienesta pienākumu pildīšanai Valsts robeţsardzes 

jaunāko virsnieku amatos. 

 

Kursa mērķis:  Pilnveidot studējošo profesionālās terminoloģijas zināšanas, attīstīt 

komunikatīvās iemaľas un prasmi pielietot angļu valodu pildot dienesta 

pienākumus. 

 

Priekšzināšanas:  Profesionālā terminoloģija svešvalodā (angļu val.) vai angļu valodas zināšanu 

līmenis A2-B1 (CEF). 

 

Kursa apjoms:  120 stundas (3KP).  

Tai skaitā:      kontaktstundas -36 stundas (praktiskās- 36 stundas), 

patstāvīgais darbs - 84 stundas. 

 

Pārbaudes forma: Eksāmens. 

 

Pārbaudes prasības: Kopējais vērtējums veidojas no (1) sekmīga vidējā vērtējuma par pārbaudes 

darbiem mācību periodā (20%), (2) patstāvīgā darba vērtējuma (30%) un (3) 

eksāmena novērtējuma (50%). 

 

Studiju rezultāti  

Studējošais kursa noslēgumā Studiju rezultātu pārbaudes forma 

Prot sniegt informāciju par Valsts robeţsardzi, tās 

struktūru, veicamajiem uzdevumiem, kā arī saviem 

amata pienākumiem. 

Kontroldarbs, individuālā prezentācija, 

eksāmens 

Prot pielietot profesionālās terminoloģijas zināšanas, 

veicot ceļošanas dokumentu, transportlīdzekļu 

dokumentu, vīzu un uzturēšanās atļauju, darba atļauju 

kvalitatīvu pārbaudi. 

Kontroldarbs, eksāmens 

Pielieto profesionālo terminoloģiju angļu valodā 

nodrošinot personu profilēšanu, intervēšanu un 

identificēšanu. 

Kontroldarbs, eksāmens 

Prot sniegt norādījumus un paskaidrot daţādas 

procedūras (ieceļošanas atteikšana, naudas soda 

piemērošana, lēmumu pārsūdzēšanas kārtība). 

Praktiskās nodarbības, kontroldarbs, 

eksāmens 

Pielieto profesionālo terminoloģiju angļu valodā 

organizējot un nodrošinot patvēruma meklētāja 

iesnieguma par bēgļa vai alternatīvā statusa piešķiršanu 

pieľemšanu. 

Praktiskās nodarbības, kontroldarbs, 

eksāmens 

Prot komunicēt ar ārzemju kolēģiem par tēmām, kuras ir 

saistītas ar dienestu. 

Kontroldarbs, eksāmens 

Prot noformēt vēstules un e-pasta vēstules. Kontroldarbs, eksāmens 
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Tēmas Nr. 

 

Tēma, apakštēma 

 

T
ak

so
n
o
m

ij
as

 

lī
m

en
is

 

Stundu skaits 

teorēt. 

 

prakt. 

Tēma Nr.1 VALSTS ROBEŢSARDZES FUNKCIJAS UN STRUKTŪRA 

Leksika: „Valsts robeţsardzes struktūra‖, „Robeţsargu 

aktivitātes‖. 

Lasīšana: „State Border Guard of Latvia‖. 

Gramatika: Vienkāršā tagadne. 

Valodas komunikatīvās funkcijas: Prezentācijas 

ievaddaļas sagatavošana.  

3.  6 

Tēma Nr.2 SAVAS DARBA VIETAS PREZENTĀCIJA 

Leksika: „Robeţsargu aktivitātes VRS struktūrvienībās‖, 

„Robeţsargu norīkojumu veidi‖. 

Valodas komunikatīvās funkcijas: Prezentācija par savu 

struktūrvienību.  

3.  2 

Tēma Nr.3 ROBEŢAS ŠĶĒRSOŠANAS NOTEIKUMI UN PROCEDŪRA 

Leksika: Speciālā terminoloģija, kas attiecas uz robeţas 

šķērsošanas kārtību, gaisa, jūras un sauszemes robeţām.  

Lasīšana: „Schengen Borders Code‖. 

Valodas komunikatīvās funkcijas: Informācijas 

sniegšana par kārtību, kādā personas šķērso LR valsts 

robeţu, pienākumu un tiesību paskaidrošana. 

Viedokļa izteikšana, piekrišana un nepiekrišana cita 

viedoklim. 

3.  6 

Tēma Nr.4 PROBLĒMU RISINĀŠANA ROBEŢŠĶĒRSOŠANAS VIETĀ UN  

ROBEŢAPSARDZĪBAS NODAĻĀ 

Leksika: Speciālā terminoloģija, kas ir saistīta ar robeţas 

šķērsošanu, ieceļošanas atteikšanu un sodu piemērošanu, 

normatīvu aktu pamatterminoloģija.  

Gramatika: Modālie darbības vārdi: can, must, may, 

should, ought. Saliktā tagadne, vienkāršā nākotne. 

Valodas komunikatīvās funkcijas: ieceļošanas 

atteikšana, protokola par administratīvo pārkāpumu 

aizpildīšana, paskaidrojumu sniegšana,  savas rīcības 

pamatošana.  

3.  8 

Tēma Nr.5 DARBS AR PATVĒRUMA MEKLĒTĀJIEM UN BĒGĻIEM  

LATVIJAS REPUBLIKĀ 

Leksika: Speciālā terminoloģija, kas tiek pielietota 

Patvēruma likumā. 

Lasīšana: „An extract from the Asylum law‖. 

Valodas komunikatīvās funkcijas: paskaidrojumu 

sniegšana par patvēruma piešķiršanas kārtību Latvijā. 

3.  2 

Tēma Nr.6 PATVERUMA MEKLĒTĀJA INTERVĒŠANA  

Leksika: Speciālā terminoloģija, kas tiek pielietota 

Patvēruma likumā. 

Gamatika: Jautājumu veidi, jautājumu veidošana. 

Valodas komunikatīvās funkcijas: Patvēruma meklētāju 

intervēšana.  

3.  4 
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Tēma Nr.7 DALĪBA STARPTAUTISKAJĀS AKTIVITĀTĒS  

Leksika: starptautisko aktivitāšu veidi, FRONTEX 

aģentūra, vārdi un frāzes, kuras pielieto veicot 

telefonsarunas, EUROPASS. 

Valodas komunikatīvās funkcijas: intervija vai pārrunas, 

sazināšanās pa telefonu. 

Rakstītprasmes: pieteikumu aizpildīšana dalībai 

starptautiskajā pasākumā   

3.  4 

Tēma Nr.8 LIETIŠĶĀ SARAKSTE 

Leksika: Lietišķās vēstules daļas, vēstules noformēšana. 

Vārdi un frāzes, kuras pielieto lietišķajās vēstulēs, e-

pasta etiķete. 

Rakstītprasmes: Informatīvo, atgādinājuma pieprasījuma 

un e-pasta vēstuļu sagatavošana.  

3.  4 

 

Patstāvīgi apgūstamās tēmas: 

 

Nr. 

p/k 

Tēma Pārbaudes 

veids 

Ieteicamā 

literatūra un 

avoti 

1.  FAKTU UN GRAFIKU PREZENTĀCIJA 

Leksika: „Grafiku valoda‖. 

Gramatika: Vienkāršā pagātne. 

Valodas komunikatīvās funkcijas: Prezentācijas pamatdaļas 

un noslēguma daļas sagatavošana.  

Kontroldarbs 9., 14., 17., 

22., 23. 

2.  ROBEŢSARGU DIENESTU SAISTOŠIE STARPTAUTISKIE TIESĪBU 

AKTI 

Leksika: robeţsargu terminoloģija Šengenas robeţu kodeksā, 

Robeţsargu kopējā rokasgrāmatā, Šengenas konvencijā. 

Lasīšana: „International normative acts related to border 

guarding‖. 

Kontroldarbs 6., 9. ,25. 

3.  ROBEŢAS ŠĶĒRSOŠANAS NOTEIKUMI UN PROCEDŪRA 

Leksika: Speciālā terminoloģija, kas attiecas uz robeţas 

šķērsošanas kārtību, gaisa, jūras un sauszemes robeţām.  

Valodas komunikatīvās funkcijas: Informācijas sniegšana par 

kārtību, kādā personas šķērso LR valsts robeţu, pienākumu 

un tiesību paskaidrošana. 

Viedokļa izteikšana, piekrišana un nepiekrišana cita 

viedoklim. 

Kontroldarbs 6., 7.,  9. 

4.  DARBS AR NELEGĀLAJIEM IMIGRANTIEM 

Leksika: Speciālā terminoloģija, kuru pielieto analizējot 

veiktos pasākumus darbā ar nelegālajiem imigrantiem.  

Lasīšana: „Cooperation stems illegal immigration tide‖, 

„Dealing with illegal immigrants‖. 

Valodas komunikatīvās funkcijas: Diskusijas par problēmām, 

ar kurām robeţsargi sastopas strādājot ar nelegālajiem 

imigrantiem. 

Kontroldarbs 6., 9. 

5.  SAZINĀŠANĀS PA RĀCIJU 

Leksika: vārdi un frāzes, kuras pielieto sazinoties pa rāciju, 

Nato alfabēts. 

Valodas komunikatīvās funkcijas: sazināšanās pa rāciju.  

Kontroldarbs 12., 15. 
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6.  LIETIŠĶĀ SARAKSTE 

Leksika: Lietišķās vēstules daļas, vēstules noformēšana. 

Vārdi un frāzes, kuras pielieto lietišķajās vēstulēs, e-pasta 

etiķete. 

Rakstītprasmes: Informatīvo, atgādinājuma pieprasījuma un 

e-pasta vēstuļu sagatavošana. 

Kontroldarbs 2., 10., 13., 

22. 

 

Ieteicamā literatūra un avoti 

 

1. Dimpere I. Angļu valoda tabulās un shēmās – R.: Zvaigzne ABC. 

2. Graustiľa M. Kā pareizi rakstīt vēstules angliski. – R.: 2002. 

3. Kremptone Z. Come in. – R.: Zvaigzne ABC, 2003. 

4. Muitas kontrole. Latviešu-angļu sarunvārdnīca muitas un citu robeţkontroles dienestu 

darbiniekiem. – R.: Antera. 

5. Spridzans M. Basic English terminology for cadets of Border Guards‘ School. – VRK, 2006. 

6. Spridzāns M. LR un ES VRS darbību saistošo likumu kopums angļu valodā. – VRK, 2010 

7. Ţukova M. Crossing borders. Part 1 – VRK: Rēzekne 2007. 

8. Ţukova M. Crossing borders. Part 2 – VRK: Rēzekne 2007. 

9. Ţukova M. On guard. – VRK: Rēzekne 2011. 

10. Badger I. Everyday business writing.- Longman, 2005. 

11. Border Management in Europe, an overview compiled by ICMPD. 

12. Bowyer R. Dictionary of Military Terms. – Macmillan:Bloomsbury, 2004. 

13. Fitikides T.J.  Common Mistakes in English. Longman - 2004. 

14. Freigtag-Lawrence A. Business presentations. – Longman, 2005.  

15. Klotz Bernard. Tactical English for land forces in peace support operations. - Public service 

language centre, 2000. 

16. Leech G. An A-Z of English Grammar and Usage. – Longman 2001. 

17. Mendelsohn D. Functioning in English. Москва, Астрель АСТ 2002. 

18. Mellor-Clark Simon. Campaign English for the military. - Macmillan, 2004.  

19. Murphy. English Grammar in Use. - Cambridge University Press, 2001. 

20. Pavlovskaja T. Angļu-lietuviu ţodynelis pasieniečiams- English-Lithuanian conversational 

dictionary for border guards.- Minties ledykla, 2006. 

21. Peter Viney & Karen Viney. Handshake. - Oxford University Press, 2000. 

22. Sweeny S. English for Business Communication - Cambridge University Press, 1997. 

23. Taylor L. International Express, pre-intermediate. - Oxford University Press, 2000. 

24. 'The Patrol Agent's Mission', compiled by US Department of justice and Immigration and 

naturalisation service. 

25.  Angļu – latviešu Eiropas Savienības terminu vārdnīca. – UNDP, 2004. 

26. Latviešu –angļu robeţsardzes terminoloģijas vārdnīca. – Rīga 2001. 

27. Muitas kontrole. Latviešu – angļu sarunvārdnīca. – R.: VANTERA  

28. Sauszemes karaspēku militāro terminu vārdnīca. – R.: SIA „Rīga‖, 1998.  

29. Periodiskais izdevums - laikraksts ‗The Baltic Times‖, ţurnāli ―Intersec‖, ―Global security‖  

30. www.ocma.gov.lv 

31. www.rs.gov.lv  

32. http://moodle.vrk.rs.gov.lv/moodle/  
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Mācību līdzekļi: 

1.  „Basic English for Border Guards at Airports‖. Mācību datorprogramma: – mācību līdzeklis 

[elektroniskais resurss] – Frontex Training Unit, 2010 – 1 CD. 

2. „Cambridge Grammar exercises, Study guide‖. Mācību datorprogramma: – mācību līdzeklis 

[elektroniskais resurss]- Cambridge Univerisy Press, 2002 – 1CD. 

3. Edusoft „Reward‖. Mācību datorprogramma: mācību līdzeklis [elektroniskais resurss]- 

Macmillan, 2004 - 8 CD 

4.  „English Plus‖. Mācību datorprogramma: mācību līdzeklis [elektroniskais resurss]- Macmillan- 

11 CD 

5.  „Oxford Student‘s multimedia dictionary‖. Mācību datorprogramma: – mācību līdzeklis 

[elektroniskais resurss]- Oxford University Press, 2002 – 1 CD. 

6. „Tense Buster for Elementary-Advanced levels‖. Mācību datorprogramma: – mācību līdzeklis 

[elektroniskais resurss] – Clarity, 2003 – 1 CD. 

7. „Terminal‖. Mākslas filma angļu valodā: mācību līdzeklis [elektroniskais resurss]- 1 DVD.  

8. I.Madţule, M.Ţukova ―Robeţsargu profesionālās terminoloģijas angļu valodā datoruzdevumu 

krājums‖ – Rēzekne, VRK, 2010. 

9. M.Spridzāns „Profesionālās angļu valodas terminoloģijas pašmācību prezentāciju apkopojums‖ 

– Rēzekne, VRK, 2010 
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Kurss " SVEŠVALODA (VĀCU VAL.)" 

 

 

Anotācija:  Kursā tiek apgūta robeţsargu profesionālā terminoloģija vācu valodā, kas 

nepieciešama sekmīgai dienesta pienākumu pildīšanai Valsts robeţsardzes 

jaunāko virsnieku amatos. 

 

Kursa mērķis:  Pilnveidot studējošo profesionālās terminoloģijas zināšanas, attīstīt 

komunikatīvās iemaľas un prasmi pielietot vācu valodu pildot dienesta 

pienākumus. 

 

Priekšzināšanas: Profesionālā terminoloģija svešvalodā (vācu val.)  vai vācu valodas zināšanu 

līmenis A2-B1 (CEF). 

 

Kursa apjoms:  120 stundas (3KP).  

Tai skaitā:      kontaktstundas -36 stundas (praktiskās- 36 stundas), 

patstāvīgais darbs - 84 stundas. 

 

Pārbaudes forma: Eksāmens. 

 

Pārbaudes prasības: Kopējais vērtējums veidojas no (1) sekmīga vidējā vērtējuma par pārbaudes 

darbiem mācību periodā (20%), (2) patstāvīgā darba vērtējuma (30%) un (3) 

eksāmena novērtējuma (50%). 

 

Studiju rezultāti  

Studējošais kursa noslēgumā Studiju rezultātu pārbaudes forma 

Prot sniegt informāciju par Valsts robeţsardzi, tās 

struktūru, veicamajiem uzdevumiem, kā arī saviem amata 

pienākumiem. 

Kontroldarbs, individuālā 

prezentācija, eksāmens 

Prot pielietot profesionālās terminoloģijas zināšanas, 

veicot ceļošanas dokumentu, transportlīdzekļu dokumentu, 

vīzu un uzturēšanās atļauju, darba atļauju kvalitatīvu 

pārbaudi. 

Kontroldarbs, eksāmens 

Pielieto profesionālo terminoloģiju vācu valodā nodrošinot 

personu profilēšanu, intervēšanu un identificēšanu. 

Kontroldarbs, eksāmens 

Prot sniegt norādījumus un paskaidrot daţādas procedūras 

(ieceļošanas atteikšana, naudas soda piemērošana, lēmumu 

pārsūdzēšanas kārtība). 

Praktiskās nodarbības, 

kontroldarbs, eksāmens 

Pielieto profesionālo terminoloģiju vācu valodā 

organizējot un nodrošinot patvēruma meklētāja iesnieguma 

par bēgļa vai alternatīvā statusa piešķiršanu pieľemšanu. 

Praktiskās nodarbības, 

kontroldarbs, eksāmens 

Prot komunicēt ar ārzemju kolēģiem par tēmām, kuras ir 

saistītas ar dienestu. 

Kontroldarbs, eksāmens 

Prot noformēt vēstules un e-pasta vēstules. Kontroldarbs, eksāmens 
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Tēmas Nr. Tēma, apakštēma 

T
ak

so
n
o
m

ij
as

 

lī
m

en
is

 

Stundu skaits 

teorēt. prakt. 

Tēma Nr.1 VALSTS ROBEŢSARDZES FUNKCIJAS UN  STRUKTŪRA 

Leksika: „Valsts robeţsardzes struktūra un organizācija‖, 

„Robeţsarga aktivitātes‖. 

Gramatika: Vienkāršā tagadne, lietvārdu locīšana. 

Lasīšana: Staatsgrenzschutz Lettlands. 

Valodas komunikatīvās funkcijas: Prezentācijas 

ievaddaļas sagatavošana. 

3.  6 

Tēma Nr.2 FAKTU UN GRAFIKU PREZENTĀCIJA 

Leksika: „Grafiku valoda‖. 

Gramatika: Vienkāršā pagātne, skaitļa vārdi, kārtas 

skaitļa vārdi. 

Valodas komunikatīvās funkcijas: Prezentācijas 

pamatdaļas un noslēguma daļas sagatavošana. 

3. 1 1 

Tēma Nr.3 LATVIJAS REPUBLIKAS VALSTS ROBEŢAS ŠĶĒRSOŠANAS 

NOTEIKUMI, PROCEDŪRA 

Leksika: Speciālā terminoloģija, kas attiecas uz robeţas 

šķērsošanas kārtību, gaisa, jūras un sauszemes 

robeţām. 

 Gramatika: Īpašības vārdu locīšana.  

Lasīšana: Überschreitungsordnung der Staatsgrenze der 

Republik Lettland. 

Valodas komunikatīvās funkcijas: Informācijas sniegšana 

par valsts robeţas šķērsošanas kārtību, pienākumu, 

tiesību paskaidrošana. Viedokļa izteikšana, piekrišana 

un nepiekrišana cita viedoklim. 

3.  4 

Tēma Nr.4 PROBLĒMU RISINĀŠANA ROBEŢŠĶĒRSOŠANAS VIETĀ UN  

ROBEŢAPSARDZĪBAS NODĀĻĀ 

Leksika: Speciālā terminoloģija, kas ir saistīta ar 

robeţas šķērsošanu, ieceļošanas atteikšanu un sodu 

piemērošanu, normatīvu aktu pamatterminoloģija. 

Gramatika: Modālie darbības vārdi. 

Valodas komunikatīvas funkcijas: Ieceļošanas 

atteikšana, protokola par administratīvo pārkāpumu 

aizpildīšana, paskaidrojumu sniegšana, savas rīcības 

pamatošana. 

3.  8 

Tēma Nr.5 DARBS AR PATVĒRUMA MEKLĒTĀJIEM UN BĒGĻIEM 

LATVIJAS REPUBLIKĀ 

Leksika: Speciālā terminoloģija, kas tiek pielietota 

Patvēruma likumā.  

Gramatika: Jautājuma teikumi. W-jautājumi. 

Lasīšana: Asylbewerber. 

Valodas komunikatīvās funkcijas: Paskaidrojumu 

sniegšana par patvēruma piešķiršanas kārtību Latvijā. 

3.  2 
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Tēma Nr.6 PATVĒRUMA MEKLĒTĀJU INTERVĒŠANA 

Leksika: Speciālā terminoloģija, kas tiek pielietota 

Patvēruma likumā. 

Gramatika: Jautājuma teikumi. W-jautājumi.  

Valodas komunikatīvās funkcijas: Patvēruma 

meklētāja intervēšana. 

3.  4 

Tēma Nr.7 DALĪBA  STARPTAUTISKAJĀS AKTIVITĀTĒS  

Leksika: Vārdi un frāzes, kuras pielieto veicot 

telefonsarunas. 

Gramatika: Vēlējuma izteiksme. Modālie darbības 

vārdi. 

Valodas komunikatīvās funkcijas: Darba intervija, 

sazināšanās pa rāciju un telefonu. 

Rakstītprasmes: pieteikumu aizpildīšana dalībai 

starptautiskajā pasākumā   

3.  4 

Tēma Nr.8 LIETIŠĶĀ SARAKSTE 

Leksika: Lietišķās vēstules daļas, vēstules 

noformēšana. Vārdi un frāzes, kuras pielieto lietišķajās 

vēstulēs, e-pasta etiķete. 

Gramatika: Vēlējuma izteiksme. Palīgteikumi. 

Rakstītprasmes: Informatīvo, atgādinājuma 

pieprasījuma un e-pasta vēstuļu sagatavošana. 

3. 2 4 

 

Patstāvīgi apgūstamās tēmas: 

 

Nr. 

p/k 

Tēma Pārbaudes 

veids 

Ieteicamā 

literatūra un 

avoti 

1.  SAVAS STRUKTŪRVIENĪBAS PREZENTĀCIJA 

Leksika: „Valsts robeţsardzes struktūrvienību uzdevumi‖. 

„Robeţsargu aktivitātes VRS struktūrvienībās‖, „Robeţsargu 

norīkojumu veidi‖. 

Gramatika: Vienkāršā tagadne. 

Lasīšana: Struktureinheitspräsentierung. 

Valodas komunikatīvās funkcijas: Savas struktūrvienības 

prezentācija. 

Individuāls 

vērtējums 

1., 2., 7., 

12., 13. 

2.  ROBEŢSARGU DIENESTU SAISTOŠIE STARPTAUTISKIE TIESĪBU 

AKTI 

Leksika: robeţsargu terminoloģija Šengenas robeţu kodeksā, 

Robeţsargu kopējā rokasgrāmatā, Šengenas konvencijā. 

Lasīšana: „Schengenabkommen‖.  

Kontroldarbs 1., 2., 10., 

15., 17., 

20., 22., 23. 

3.  LATVIJAS REPUBLIKAS VALSTS ROBEŢAS ŠĶĒRSOŠANAS 

NOTEIKUMI, PROCEDŪRA 

Leksika: Speciālā terminoloģija, kas attiecas uz robeţas 

šķērsošanas kārtību, gaisa, jūras un sauszemes robeţām. 

 Gramatika: Īpašības vārdu locīšana.  

Lasīšana: Überschreitungsordnung der Staatsgrenze der 

Republik Lettland. 

Valodas komunikatīvās funkcijas: Informācijas sniegšana par 

valsts robeţas šķērsošanas kārtību, pienākumu, tiesību 

paskaidrošana. Viedokļa izteikšana, piekrišana un 

nepiekrišana cita viedoklim. 

Kontroldarbs 1., 2., 22., 

18., 23. 
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4.  DARBS AR NELEGĀLAJIEM IMIGRANTIEM 

Leksika: „Ārzemnieku nelegālā uzturēšanās Latvijas 

Republikā‖, „Nelegālo imigrantu intervēšana‖. 

Gramatika: Saliktā pagātne. Darbības vārdu sein un haben 

pielietošana, veidojot saliktu pagātni. 

Lasīšana: Schlepperkriminalität. 

Valodas komunikatīvās funkcijas: Nelegālo imigrantu 

intervēšana. Diskusijas par problēmām, ar kurām robeţsargi 

sastopas strādājot ar nelegāliem imigrantiem.  

Kontroldarbs 1.-3., 10., 

17., 22. 

5.  DALĪBA  STARPTAUTISKAJĀS AKTIVITĀTĒS  

Leksika: Vārdi un frāzes, kuras pielieto veicot telefonsarunas. 

Gramatika: Vēlējuma izteiksme. Modālie darbības vārdi. 

Valodas komunikatīvās funkcijas: Darba intervija, 

sazināšanās pa rāciju un telefonu. 

Rakstītprasmes: pieteikumu aizpildīšana dalībai 

starptautiskajā pasākumā   

Kontroldarbs 1., 6.-9., 

22., 23. 

6.  LIETIŠĶĀ SARAKSTE 

Leksika: Lietišķās vēstules daļas, vēstules noformēšana. 

Vārdi un frāzes, kuras pielieto lietišķajās vēstulēs, e-pasta 

etiķete. 

Gramatika: Vēlējuma izteiksme. Palīgteikumi. 

Rakstītprasmes: Informatīvo, atgādinājuma pieprasījuma un 

e-pasta vēstuļu sagatavošana. 

Kontroldarbs 1.,2., 12., 

13., 16. 

 

Ieteicamā literatūra un avoti 

 

1. Latviešu-vācu robeţsardzes terminoloģijas vārdnīca. – R.: 2002. – 152 lpp. 

2. Soboļeva D. Profesionālā terminoloģija vācu valodā. – VRK: Rēzekne, 2009. – 52 lpp. 

3. Dr. Götz D., Dr. Wellmann H. Taschenwörterbuch Deutsch als Fremdsprache. – Langenscheidt 

KG, Berlin und München,  2007. – 635 s. 

4. Dr. Heinz F.Wendt, Dr. Maria Thurmair. Verb – Tabellen Deutsch. – Langenscheidt KG, Berlin 

und München, 2000. – 80 s. 

5. Garmulewicz-Polinska A., Sumera A. Teste dein Deutsch mit Rätseln. – Langenscheidt, 2000. – 

112 s. 

6. Jung L. Rechtswissenschaft. Lese – und Arbeitsbuch.Max Heuber Verlag, 1998. – 192 s. 

7. Lepp M. Grammatik ist kinderleicht. – Zvaigzne ABC, 1999. – 231 s. 

8. Perlmann-Balme M., Schwalb S. Hauptkurs. Deutsch als Fremdsprache für die Mittelstufe. – Max 

Heuber Verlag, 2001. – 168 s. 

9. Perlmann-Balme M., Schwalb S. Hauptkurs. Deutsch als Fremdsprache für die Mittelstufe. 

Arbeitsbuch. – Max Heuber Verlag, 1997. – 119 s. 

10. Presse- und Informationsamt der Bundesregierung Texte des EU – Vertrages und des EG – 

Vertrages. – Vertrag von Amsterdam, 1999. –  415 s. 

11. Rug W., Tomaszewski A. Grammatik mit Sinn und Verstand. – Ernst Klett International Stuttgart, 

2001. – 256 s. 

12. Rusch P., Schmitz H. Einfach Grammatik. – Langenscheidt KG, Berlin und München, 2007. – 

271 s. 

13. Stang C. Die Neue Rechtschreibung. – Langenscheidt KG, Berlin und München, 2006. – 95 s. 

14. Swerlowa O. Grammatik im Gespräch.– Langenscheidt KG, Berlin und München, 2008.–112 s. 

15. Swerlowa O. Grammatik& Konversation 1. – Langenscheidt KG, Berlin und München, 2002. – 

126 s. 

16. Zingel M. Teste dein Deutsch! 2. – Langenscheidt, 2002. – 191s. 
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17. http://www.bundespolizei.de/  

18. http://www.deutsch-als-fremdsprache.de/ 

19. http://www.daf-portal.de/ 

20. http://www.juracafe.de/  

21. http://www.aufgaben.schubert-verlag.de/ 

22. www.rs.gov.lv 

23. http://de.wikipedia.org 

 

Mācību līdzekļi: 

1. Soboļeva D. Svešvaloda. Klausīšanās uzdevumi vācu valodā: mācību līdzeklis 

[Elektroniskais resurss] - 1CD. 

 

 

http://www.bundespolizei.de/
http://www.deutsch-als-fremdsprache.de/
http://www.daf-portal.de/
http://www.juracafe.de/
http://www.aufgaben.schubert-verlag.de/
http://www.rs.gov.lv/
http://de.wikipedia.org/
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Kurss “EKONOMIKAS PAMATI” 

 

Anotācija: Kursā tiek apgūtas teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaľas ekonomikas 

pamatos ekonomisko procesu izvērtēšanā veidojot ekonomisko domāšanu. 

 

Kursa mērķis:  Sniegt studējošajiem zināšanas par ekonomiku kā zinātni un ekonomisko 

politiku. Iemācīt izzināt ekonomiskos procesus un veidot ekonomisko domāšanu. 

 

Priekšzināšanas: Nav nepieciešamas. 

 

Kursa apjoms:   80 stundas (2 KP). 

Tai skaitā: kontaktstundas -  24 stundas (teorētiskās -  18 stundas, praktiskās - 6 stundas), 

patstāvīgais darbs - 56 stundas. 

 

Pārbaudes forma: Referāts, eksāmens. 

 

Pārbaudes 

prasības: 

Kopējais vērtējums veidojas no (1) lietderīgas aktivitātes nodarbībās (10%), 

(2) patstāvīgā darba vērtējuma: referāta un uzľēmuma raksturojuma (20%), 

(3) aktīvas dalības semināros (30%); (4) eksāmena novērtējuma (40%). 

 

Studiju rezultāti 

Studējošais kursa noslēgumā Studiju rezultātu pārbaudes forma 

Izprot un savā starpā atšķir galvenos ekonomikas 

rādītājus. 

Seminārs, eksāmens. 

Patstāvīgi veic ekonomiskos aprēķinus. Praktiskās nodarbības, referāts, 

eksāmens. 

Orientējas komercdarbības formās. Praktiskās nodarbības, referāts, 

eksāmens. 

Spēj atšķirt fiskālo politiku no monetārās politikas. Praktiskās nodarbības, referāts, 

eksāmens. 

Spēj raksturot starpvalstu ekonomiskās attiecības. Seminārs, referāts, uzľēmuma 

raksturojums, eksāmens. 

 

* - tēmas ietilpst uzľēmējdarbības profesionālo kompetenču veidošanas modulī  

   

Tēmas Nr. Tēma, apakštēma 

T
ak

so
n
o
m

ij
as

 

lī
m

en
is

 

Stundu skaits 

teorēt. prakt. 

Tēma Nr.1* 

  
IEVADS EKONOMIKĀ 

Tirgus ekonomikas priekšmeta raksturojums. Tirgus 

ekonomikas subjekti. Mikroekonomika. 

Makroekonomika. Raţošanas resursi.  

2. 1  

Tēma Nr.2* 

 
TIRGUS EKONOMIKAS FUNKCIONĒŠANAS PAMATI  

Tirgus modelis. Tirgus ekonomikas pamatpazīmes. 

Tirgus veidi.   

2. 1  

Tēma Nr.3* 

 
TIRGUS. PIEPRASĪJUMS. PIEDĀVĀJUMS 

Tirgus. Pieprasījums. Piedāvājums. Tirgus līdzsvars. 

Pieprasījuma un piedāvājuma elastība. 

2. 2  
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Tēma Nr.4* 

 
RAŢOŠANA. IZMAKSAS 

Raţošana. Raţošanas funkcija. Raţotāja līdzsvars. 

Raţošanas izmaksas.  

2. 1  

Tēma Nr.5* 

 
KONKURENCE 

Konkurences būtība, veidi. Pilnīgā konkurence. 

Nepilnīgā konkurence.  

2. 1  

Tēma Nr.6 SEMINĀRS   2 

Tēma Nr.7* 

 
NACIONĀLAIS UN IEKŠZEMES KOPPRODUKTS 

Nacionālais un iekšzemes kopprodukts. Tīrais 

iekšzemes produkts. Nacionālais ienākums. Nominālais 

un reālais iekšzemes kopprodukts. Iekšzemes 

kopprodukts un ēnu ekonomika.  

2. 2  

Tēma Nr.8* EKONOMISKĀ NESTABILITĀTE 

Ekonomiskās aktivitātes cikls un tā fāzes. Investīciju 

loma Latvijas ekonomikā. Inflācija. Bezdarbs. Inflācija 

un bezdarbs Latvijā. Inflācijas regulēšana. 

2. 2  

Tēma Nr.9 SEMINĀRS    2 

Tēma Nr.10* FISKĀLĀ POLITIKA UN VALSTS PARĀDS  

Pamatbudţets. Speciālais budţets. Valsts budţeta 

ieľēmumi un izdevumi. Nodokļu sistēma. Fiskālā 

politika. Stimulējošās un ierobeţojošās fiskālās politikas 

efekti. Budţeta deficīts un valsts parāds.  

2. 4  

Tēma Nr.11* NAUDA UN BANKAS. MONETĀRĀ POLITIKA 

Kas ir nauda. Naudas funkcijas un īpašības. Banku 

depozīti. Naudas tirgi. Banku veidi. Monetārā politika. 

2. 2  

Tēma Nr.12 DENACIONALIZĀCIJA UN PRIVATIZĀCIJA LATVIJĀ 

Denacionalizācija. Privatizācija. Privatizācijas 

sertifikātu loma. Zemes privatizācija. Privatizācijas 

procesa ietekme uz tautsaimniecību. Valsts īpašuma 

privatizācija.  

2. 1  

Tēma Nr.13* STARPVALSTU EKONOMISKĀS ATTIECĪBAS 

Ārējās tirdzniecības ekonomiskais pamats. Latvijas 

ārējās tirdzniecības raksturojums. Valsts ārējās 

tirdzniecības politika. Starptautiskās valūtas attiecības. 

Starptautiskās organizācijas. 

2. 1  

Tēma Nr.14 SEMINĀRS   2 

 

Patstāvīgi apgūstamās tēmas: 

 
Nr. 

p/k 

Tēma Pārbaudes 

veids 

Ieteicamā 

literatūra un 

avoti 

1.  PATĒRĒTĀJA IZVĒLES TEORIJA 

Vajadzības, labumi, derīgums. Robeţderīgums un kopējais 

derīgums. Patērētāja līdzsvars. Derīguma maksimizēšana. 

Patērētāja vienaldzības līknes. Budţeta līnijas. Patērētāja 

pieprasījuma īpatnības.  

Referāts, 

seminārs 

1., 2., 4., 5., 

7., 8., 9., 

16., 21., 

24., 25., 27. 
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2.  KOMERCDARBĪBAS FORMAS 

Komercdarbība, uzľēmums, firma. Komersantu klasifikācija.  

Referāts, 

seminārs 

6., 9., 10., 

12., 19., 

23., 27., 

32., 33. 

3.  KOPĒJAIS PIEPRASĪJUMS UN KOPĒJAIS PIEDĀVĀJUMS 

Kopējais pieprasījums. Kopējais piedāvājums. Dţ.Keinsa 

―Efektīvā pieprasījuma‖ teorija. Patēriľš. Ietaupījumi. 

Investīcijas. Iekšzemes kopprodukta līdzsvara sasniegšana. 

Investīciju multiplikators un ―taupības paradokss‖.   

Referāts, 

seminārs 

4., 7., 8., 

17., 22., 27. 

4.  FISKĀLĀ POLITIKA UN VALSTS PARĀDS  

Pamatbudţets. Speciālais budţets. Valsts budţeta ieľēmumi 

un izdevumi. Nodokļu sistēma. Fiskālā politika. Stimulējošās 

un ierobeţojošās fiskālās politikas efekti. Budţeta deficīts un 

valsts parāds. 

Referāts, 

seminārs 

 4., 7., 8., 

10., 22., 

27., 30., 

31., 33. 

5.  DABAS RESURSU, DARBASPĒKA, KAPITĀLA, UZĽĒMĒJSPĒJU 

TIRGUS UN CENA 

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA TIRGUS UN CENA 

PIEVIENOTĀS VĒRTĪBAS VEIDOŠANA 

Referāts, 

seminārs 

7., 8., 13., 

27., 33. 

6.  DENACIONALIZĀCIJA UN PRIVATIZĀCIJA LATVIJĀ 

Denacionalizācija. Privatizācija. Privatizācijas sertifikātu 

loma. Zemes privatizācija. Privatizācijas procesa ietekme uz 

tautsaimniecību. Valsts īpašuma privatizācija. 

Referāts, 

seminārs 

9., 13., 27., 

32., 33. 

7.  STARPVALSTU EKONOMISKĀS ATTIECĪBAS 

Ārējās tirdzniecības ekonomiskais pamats. Latvijas ārējās 

tirdzniecības raksturojums. Valsts ārējās tirdzniecības 

politika. Starptautiskās valūtas attiecības. Starptautiskās 

organizācijas. 

Referāts, 

seminārs 

9., 13., 18., 

20., 26., 

27., 33. 

Kā referāta tematu var izvēlēties jebkuru tēmu, apakštēmu, citu tēmu, iepriekš 

saskaľojot to ar kursa docētāju. 

 

Ieteicamā literatūra un avoti 

 

1. Bikse V. Ekonomikas pamatprincipi. Testi. – R.: Zvaigzne ABC, 1998. – 163 lpp. 

2. Bikse V., Libermanis G. Ievads tirgus ekonomikā. - R.: Kamene, Ekonomists, 1994. - 132 lpp. 

3. Bikse V. Nauda un bankas. - R.: Valsts administrācijas skola, 1994. - 72 lpp. 

4. Bikse V. Makroekonomika : tālmācības kurss. – R.: Izglītības soļi, 2003. - 314 lpp. 

5. Grifins E. Reputācijas vadības stratēģijas : situāciju, krīţu un korporatīvās sociālās atbildības 

vadīšana. - Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2008. - 220 lpp. 

6. Endziľš J., Paiders J. Komerclikums: kas šobrīd būtu jāzina SIA un AS vadītājam. – R.: Dienas 

Bizness, 2002. – 165 lpp. 

7. Ekonomikas pamati. – R.: Jumava, 2002. – 277 lpp. 

8. Ekonomikas pamatprincipi. Aktīvās mācību metodes. – R.: Zvaigzne ABC, 1999. – 132 lpp. 

9. Gods U. Mikroekonomika. - Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2008. - 430 lpp : il. 

10. Grasis J. Banku darbības tiesiskā vide. - Rīga: Latvijas Komercbanku asociācijas Konsultāciju 

un mācību centrs, 2008. - 106 lpp. 

11. Grāmatvedības jēdzienu skaidrojošā vārdnīca / sast. Vizma Kvēle. – R.: Avots, 2005. - 255 lpp. 

12. Jēgere S. Finanšu pakalpojumu mārketings. - Rīga: Latvijas Komercbanku asociācija 

Konsultāciju un mācību centrs, 2007. - 275 lpp. : il., tab.   

13. Latvijas statistikas gadagrāmata 2004. - R.: LR Centrālā statistikas pārvalde, 2005. - 316 lpp. 
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14. Lībermanis G. Tirgus ekonomikas pamati un Latvija ceļā uz Eiropas Savienību. I daļa. – R.: 

2000. - 392 lpp. 

15. Makonela K. Ir nauda, ir laime: kā nopelnīt daudz naudas, darot to, ko vēlies, un dzīvot laimīgi. 

– R.: Zvaigzne ABC, 2007.  

16. Nešpors V. Ievads ekonomikā. – R.: Kamene, 2002. – 193 lpp. 

17. Nešpors V., Ruperte I., Saulītis J. Mikroekonomika. - R.: Kamene, 2000. - 132 lpp. 

18. Oļevskis G. Starptautiskā ekonomika. - Rīga: Jāľa Rozes apgāds, 2004. – 188 lpp. 

19. Pelše G., Ruperte I. Uzľēmēja rokasgrāmata. – Rīga: Jumava, 2003. – 360 lpp. 

20. Rešina G. Eiropas Savienības finanšu resursi un budţets. - Rīga: Biznesa augstskola Turība, 

2008. - 320 lpp. 

21. Stenleiks Dţ. F. Ekonomikas pamati. - R.: Zvaigzne ABC, 1997. - 256 lpp. 

22. Šenfelde M., Ľikitina V., Kullesa I. Makroekonomika. - R.: Kamene, 2000. - 158 lpp. 

23. Dickson P.R. Marketing Management, the Dryden Press, Harcourt Brace College Publishers – 

1994. – 556 p. 

24. Загорулько М. И др. Основы Экономической теории и практики. Волгоград, 1994. 

25. Зейдель И. Гетлер П. Основы учения об экономике. – Мockвa: Дело, 1994. 

26. Портер М. Международная конкуренция. – М: 1995. 

27. http://moodle.vrk.rs.gov.lv/moodle/course/view.php?id=40  

28. www.lm.gov.lv  

29. www.lza.lv 

30. www.em.gov.lv 

31. www.fm.gov.lv 

32. www.likumi.lv 

33. www.mk.gov.lv 

http://moodle.vrk.rs.gov.lv/moodle/course/view.php?id=40
http://www.lm.gov.lv/
http://www.lza.lv/
http://www.em.gov.lv/
http://www.likumi.lv/
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Kurss “LOĢISTIKA” 

 

 

Anotācija: Kursā tiek apgūti loģistikas sistēmas funkcionēšanas nosacījumi, loģistikas 

organizācijas principi un paľēmieni Valsts robeţsardzē. 

 

Kursa mērķis:     Dot iespēju studējošajiem apgūt loģistikas zinātnes attīstības vēsturi, loģistikas 

sistēmas funkcionēšanas nosacījumus Valsts robeţsardzē, loģistikas 

organizācijas principus un paľēmienus un šo procesu norises vadīšanas 

metodes, loģistikas pamatdarbību un nodrošinošo darbību veidu analīzi.  

 

Priekšzināšanas: Nav nepieciešamas. 

 

Kursa apjoms:  80 stundas (2 KP). 

Tai skaitā:  kontaktstundas - 24 stundas (teorētiskās - 17 stundas, praktiskās -  7    stundas), 

patstāvīgais darbs - 56 stundas. 

 

Pārbaudes forma:Referāts, eksāmens. 

 

Pārbaudes 

prasības: 

Kopējais vērtējums veidojas no (1) lietderīgas aktivitātes nodarbībās (10%), (2) 

aktīvas dalības semināros (20%), (3) patstāvīgā darba vērtējuma: referāta un 

projekta raksturojuma (30%), (4) eksāmena novērtējuma (40%). 

 

Studiju rezultāti 

Studējošais kursa noslēgumā Studiju rezultātu pārbaudes forma 

Izprot raţošanas procesu un materiālo plūsmu 

organizāciju. 

Seminārs, eksāmens. 

Patstāvīgi spēj sagatavot projekta pieteikumu un 

izstrādāt projektu. 

Praktiskās nodarbības, referāts, projekta 

raksturojums, eksāmens. 

Orientējas finanšu plānošanas paľēmienos. Praktiskās nodarbības, referāts, eksāmens. 

Spēj pielietot mārketinga elementus un 

paľēmienus. 

Seminārs, referāts, eksāmens. 

Spēj nodrošināt racionālu rīcību ēku ekspluatācijā 

Valsts robeţsardzē. 

Praktiskās nodarbības, referāts, eksāmens. 

 

* - tēmas ietilpst uzľēmējdarbības profesionālo kompetenču veidošanas modulī  

  

Tēmas Nr. Tēma, apakštēma 

T
ak

so
n
o
m

ij
as

 

lī
m

en
is

 

Stundu skaits 

teorēt. prakt. 

Tēma Nr.1* 

  

LOĢISTIKAS ZINĀTNE, OBJEKTS, UZDEVUMI, FUNKCIJAS 

Loģistikas zinātnes attīstība pasaulē. Loģistikas jēdziena 

vēsturiskā attīstība.  
 

2. 1  

Tēma Nr.2* 

 

LATVIJAS VIETA PASAULES SAIMNIEKOŠANAS SISTĒMĀ 

Latvija un Baltijas valstis. Latvija un Eiropas Savienība. 

Latvija un pasaules ekonomika. Ekonomikas 

sakārtošanas pamatuzdevumi. Ekonomikas problēmu 

risināšana. Uzľēmējdarbības attīstīšana. 

3. 1  
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Tēma Nr.3* 

 

PROJEKTU IZSTRĀDES UN VADĪŠANAS PAMATI 

Projekta jēdziens un mērķis. Projektu riski. Projekta 

dzīves cikls. Projekta laika un termiľu plānošana. 

Resursu un izmaksu plānošana. Projektu vadīšana Valsts 

robeţsardzē. 

3. 2 4 

Tēma Nr.4* 

 

IEPIRKŠANAS LOĢISTIKA  

Iepirkšanas loģistikas mērķi un uzdevumi. Iepirkumu 

plānošana Valsts robeţsardzē. Piegādātāju izvēle.     

3. 2  

Tēma Nr.5* RESURSU IZMANTOŠANAS PROBLĒMAS 

Uzľēmuma finansiālā darbība. Kapitāla ieguldīšana 

uzľēmuma loģistikā. 

3. 2  

Tēma Nr.6* 

 

NOLIKTAVU LOMA LOĢISTIKAS SISTĒMĀ  
Noliktavu funkcijas un piedāvātie pakalpojumi 

uzľēmumā. Noliktavu funkcionēšanas pamatproblēmas. 

Loģistikas process robeţsardzes noliktavās. 

Uzglabāšanas, iesaiľošanas un kravu pārvietošanas 

nozīme loģistikas procesā. Iesaiľojuma nozīme 

tirgvedības un loģistikas procesos. 

3. 1  

Tēma Nr.7* FINANSĒŠANAS JĒDZIENS.  

UZĽĒMUMA FINANSU SAIMNIECĪBA UN TĀS MĒRĶI 

Finansēšanas plāni, to sastādīšana. Uzľēmuma 

funkcionēšana. 

Finanšu plānošanas paľēmieni Valsts robeţsardzē. 

Plānošanas galvenie uzdevumi. 
 

3. 1  

Tēma Nr.8* NEPIECIEŠAMĀ KAPITĀLA VAJADZĪBAS APRĒĶINĀŠANA 

Kapitāla aprites cikls. Uzľēmuma finansiālās darbības 

vadīšana. 
 

2. 1 1 

Tēma Nr.9* IEKŠĒJĀ UN ĀRĒJĀ FINANSĒŠANA ROBEŢSARDZĒ 

 Kapitāls. Pamatlīdzekļi. Apgrozāmie līdzekļi. 

Uzľēmuma kapitāla plānošanas priekšnosacījumi. 

Bilances zelta likumi. 

3. 1  

Tēma Nr.10* TRANSPORTS LOĢISTIKAS SISTĒMĀ  

Loģistikas ietekme uz transportu. Transporta sistēmas 

komponenti. Transporta veidi Valsts robeţsardzē. Kravu 

pārvadātāju un nosūtītāju sadarbība. 

3. 1  

Tēma Nr.11 SEMINĀRS   2 

Tēma Nr.12* BRUĽOJUMA APRITE VALSTS ROBEŢSARDZĒ 3. 1  

Tēma Nr.13* IEGULDĪJUMU UN KRĀJUMU UZSKAITE VALSTS 

ROBEŢSARDZĒ 
3. 1  

Tēma Nr.14* ĒKU EKSPLUATĀCIJA VALSTS ROBEŢSARDZĒ 3. 2  

 

Patstāvīgi apgūstamās tēmas: 

 
Nr. 

p/k 

Tēma Pārbaudes 

veids 

Ieteicamā 

literatūra un 

avoti 

1. * LIKUMDOŠANA KĀ EKONOMISKĀS ATTĪSTĪBAS NOSACĪJUMS 
Latvijas likumdevējs – Saeima. Uzľēmējdarbību 

reglamentējošie likumi.   

Raţošanas procesu organizācijas likumi un materiālo plūsmu 

organizācijas optimizācijas iespējamība laikā un telpā.                           

Referāts, 

seminārs 

1., 24., 29., 

57., 58. 
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2.  LOĢISTIKAS SISTĒMAS ATTĪSTĪBAS LĪMEĽI.  

LOĢISTIKAS MAKROVIDE UN MIKROVIDE 

Referāts, 

seminārs 

37.,41.,46., 

47.,48.,50.,51. 

3. * NOIETA JEB SADALES LOĢISTIKA  
Loģistika un tirgzinība. Maiľas process un noieta kanālu 

attīstības priekšnosacījumi. Sadales kanālu veidi, darbības 

organizēšana. Starpnieku loma un to skaits noieta kanālos. 

Referāts, 

seminārs 

1.- 4., 37., 

41.,46.,47., 

48.,50.,51. 

4. * SERVISA LOĢISTIKA  
Servisa loģistikas mērķi un organizēšana. Pakalpojumu un 

servisa līmeľu vērtēšana.     

Referāts, 

seminārs 

37., 41., 46., 

47., 48., 50., 

51. 

5. * PREČU KRĀJUMI LOĢISTIKAS SISTĒMĀ  

Krājumu vadīšanas sistēmas metodes. Krājumu uzskaites 

sistēmas un metodes uzľēmuma loģistikā. Nepieciešamā 

krājumu daudzuma aprēķināšana loģistikā. 

Referāts, 

seminārs 

10.,37.,41., 

46.,47.,48., 

50.,51. 

6. * KAPITĀLA VAJADZĪBAS VEIDOŠANĀS UZĽĒMUMĀ 

Kapitāla aprites process uzľēmumā. Finansiāli ekonomiskas 

problēmas. 
 

Referāts, 

seminārs 

14., 15., 29., 

40. 

7. * RAŢOŠANAS PROCESA  UN PAKALPOJUMU SNIEGŠANAS 

LOĢISTIKAS ĶĒDE 
Referāts, 

seminārs 

37., 41., 46., 

47., 48., 50., 

51. 

8. * LOĢISTIKAS VADĪŠANA  

Vadīšanas pamatfunkcijas. Loģistikas sistēma un loģistikas 

procesa organizēšanas nozīme robeţsardzes vadīšanā. 

Loģistikas sistēmas kontrole. 

Referāts, 

seminārs 

13., 21., 37., 

41., 46., 47., 

48., 50., 51. 

9. * MĀRKETINGA JĒDZIENS, TĀ ATTĪSTĪBA, MĒRĶI UN UZDEVUMI 

Mārketinga definējums. Tirgus attīstība.  

Mārketinga sistēma. Mārketinga pamati. 

Referāts, 

seminārs 

13., 19., 27., 

28., 29., 34., 

35., 45. 

10. * TIRGUS EKONOMIKA UN MĀRKETINGS 

Mārketinga komplekss. Tirgus segmentēšana. Preces dzīves 

cikls. 

Referāts, 

seminārs 

13., 19., 27., 

28., 29., 34., 

35., 45. 

Kā referāta tematu var izvēlēties jebkuru tēmu, apakštēmu, citu tēmu, iepriekš 

saskaľojot to ar kursa docētāju. 

 

Ieteicamā literatūra un avoti 

 

1. LR likums „Publisko iepirkumu likums‖.  

2. LR Ministru kabineta 2008.gada 05.februāra noteikumi Nr.65 „Noteikumi par iepirkuma 

procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem‖.  

3. LR Ministru kabineta 2009.gada 10.februāra noteikumi Nr.137 „Noteikumi par Iekšlietu 

ministrijas sistēmas iestāţu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām 

dienesta pakāpēm formas tērpu un atšķirības zīmju aprakstu, speciālā apģērba, individuālo 

aizsardzības līdzekļu, ekipējuma un inventāra veidiem un to izsniegšanas normām‖.  

4. LR Iekšlietu ministrijas 2007.gada 21.marta kārtībā Nr.14 „Publisko iepirkumu veikšanas 

kārtība Iekšlietu ministrijā un tās padotībā esošajās iestādēs‖‖. 

5.  LR Iekšlietu ministrijas 2010.gada 12.marta noteikumi Nr.13 „Nekustamo īpašumu 

apsaimniekošanas un uzturēšanas, kā arī ar to saistīto izdevumu segšanas kārtība‖. 

6. Valsts robeţsardzes 2010.gada 26.februāra noteikumi Nr.5 „Bruľojuma aprites noteikumi‖. 

7. Valsts robeţsardzes 2008.gada 28.augusta noteikumi Nr.30 „Formas tērpu priekšmetu, 

atšķirības zīmju, speciālā apģērba, inventāra un individuālo aizsardzības līdzekļu iegādes, 

uzskaites, izsniegšanas un norakstīšanas kārtība‖. 

8. Valsts robeţsardzes 2009.gada 28.jūlija noteikumi Nr.42 „Ilgtermiľa ieguldījumu un krājumu 

saľemšanas, uzskaites un norakstīšanas kārtība‖. 
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9. Valsts robeţsardzes 2008.gada 16.decembra noteikumi Nr.44 „Publisko iepirkumu veikšanas 

kārtība Valsts robeţsardzē un Valsts robeţsardzes koledţā‖. 

10. Valsts robeţsardzes koledţas 2007.gada 25.jūlija noteikumi Nr.20 „Valsts robeţsardzes 

koledţas bruľojuma aprites noteikumi‖. 

11. Ārmstrongs M. Kā kļūt par izcilu menedţeri : pārbaudīti paľēmieni un svarīgas prasmes no A 

līdz Z dizains. - Rīga: Zvaigzne ABC, 2009. - 344 lpp.: tab. 

12. Bikse V. Nauda un bankas. - R.: Valsts administrācijas skola, 1994. - 72 lpp. 

13. Biznesa pamati. - R.: Junior Achievement - Latvija, 1998.- 430 lpp. 

14. Bokums Z., Forands J. Personālvadības rokasgrāmata. – R.: Kamene, 2000. – 141 lpp. 

15. Boļšakovs S. Inovatīvā darbība Latvijā. - Rīga: Jumava., 2008. - 323 lpp.: diagr., tab. 

16. Daľēviča D. Finansu pārskatu revīzija. Starptautiskie revīzijas standarti. – R.: Biznesa 

augstskola „Turība‖, 2003. – 127 lpp. 

17. Dombrava E. Radošais mārketings. - Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2008. - 197 lpp. 

18. Dţounss R. Projektu vadības pamati: praktisks ceļvedis projektu vadībā un izpildē /; no angļu 

val. tulk. Aija Dimanta; lit. red. Ilvija Bendzika. – R.: Lietišķās informācijas dienests, 2008. - 

222 lpp.  

19. Herbsts D. Komunikācija uzľēmumā. - Rīga: Zvaigzne ABC, 2007. – 119 lpp. 

20. Eiropas Savienības un citu valstu pieredze pierobeţas reģionu attīstības veicināšanā un tās 

izmantošanas iespējas Latvijā./Pētījumu rezultāti/. - R.: LVAEI, 1999. - 96 lpp. 

21. Ekonomikas pamatprincipi. Aktīvās mācību metodes. Autoru kolektīvs. – R.: Zvaigzne ABC, 

1999. – 132 lpp. 

22. Forands I. Stratēģija. Kvalitāte. – R.: Latvijas izglītības fonds, 2000. – 256 lpp. 

23. Forands I. Personālvadība. – R.: ―Biznesa augstskola Turība‖, 1999. – 80 lpp. 

24. Gods U. Mikroekonomika. - Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2008. - 430 lpp. 

25. Jēgere S. Finanšu pakalpojumu mārketings. - Rīga: Latvijas Komercbanku asociācija 

Konsultāciju un mācību centrs, 2007. - 275 lpp. 

26. Kotlers F. Mārketings no A līdz Z: 80 koncepcijas, kas jāzina katram vadītājam. - Rīga: 

Jumava, 2007 . - 204 lpp. 

27. Latvijas statistikas gadagrāmata 2001. - R.: LR Centrālā statistikas pārvalde, 2002. - 316 lpp. 

28. Makonela K. Ir nauda, ir laime: kā nopelnīt daudz naudas, darot to, ko vēlies, un dzīvot laimīgi. 

– R.: Zvaigzne ABC, 2007.  

29. Pelše G., Ruperte I. Uzľēmēja rokasgrāmata. – Rīga: Jumava, 2003. – 360 lpp. 

30. Petrova L., Alsiľa R. Esi uzľēmējs! – R.: Kamene, 1999. – 184 lpp. 

31. Pierobeţas ietekmes izvērtējums Latvijas pierobeţas rajonu attīstībā./LVAEI, pētījums saskaľā 

ar VARAM 1998.gada 2.februāra līgumu Nr. 01.01.25./6. 

32. Praude V. Mārketinga komunikācijas 1: teorija un prakse. – R.: Vaidelote, 2005. - 484 lpp.  

33. Praude V. Mārketinga komunikācijas 2: teorija un prakse. – R.: Vaidelote, 2006. - 456 lpp.  

34. Praude V., Beļčikovs J. Menedţments. – R.: Vaidelote, 1997. – 416 lpp. 

35. Praude V., Beļčikovs J. Loģistika.- Rīga, Vaidelote, 2003. 

36. Rešina G. Eiropas Savienības finanšu resursi un budţets. - Rīga: Biznesa augstskola Turība, 

2008. - 320 lpp. 

37. Rurāne M. Uzľēmuma finansu vadība. – R.: Turības centrs, 1997. - 256 lpp. 

38. Slavinska I. Uzľēmējdarbības plānošana un kontrole. – R.: Biznesa augstskola „Turība‖, 2003. 

– 168 lpp.  

39. Sprancmanis N. Biznesa loģistika - Rīga: Vaidelote, 2003. - 360 lpp., il. 

40. Spulle A.A. Praktiskais personālmenedţments. – R.: Biznesa augstskola „Turība‖, 1998. – 301 

lpp. 

41. Vorončuka I. Personāla vadība. – R.: Latvijas Universitāte, 1999. - 268 lpp. 

42. Burda M, Wyplosc C. Macroeconomics. A European Text. – Oxford University Press, 1998. III 

port. Burda M. 
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43. Dickson P.R. Marketing Management. - The Dryden Press, Harcourt Brace College Publishers, 

1994. – 556 p. 

44. Аникин Б. А. Логистика. М. ЦНФРА - Н, 1998. 

45. Неруш Ю.М., Коммерческая логистика ., ЮНИТИ.,1997. 

46. Неруш Ю. М.  Логистика. Москва, ЮНИТИ, 2000. 

47. Портер М. Международная конкуренция. – М: 1995. 

48. Семененко А.И. Предпринимательская логистика.- С. - Петербург, Политехника  

издательство, 1997. 

49. Смехов А. Введение в логистику. М., 1993. 

50. www.esfondi.lv  

51. www.innovation.lv 

52. www.lad.gov.lv   

53. www.lza.lv  

54. www.lpa.bkc.lv 

55. www.likumi.lv 

56. www.nozare.lv 

 

http://www.esfondi.lv/
http://www.innovation.lv/
http://www.lad.gov.lv/
http://www.lza.lv/
http://www.lpa.bkc.lv/
http://www.likumi.lv/
http://www.nozare.lv/
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Kurss "SASKARSMES PSIHOLOĢIJA" 

 

 

Anotācija: Kursā tiek apgūtas teorētiskās un praktiskās zināšanas par sevi un par daţādiem 

cilvēku tipiem, lai spētu veidot pozitīvu saskarsmi ar visiem cilvēkiem, tajā 

skaitā ar padotajiem. 

 

Kursa mērķis:  Sniegt studējošajiem zināšanas saskarsmes psiholoģijā, veidot komunikācijas 

prasmes ar daţāda kontingenta cilvēkiem vai cilvēku grupām daţādās situācijās. 

 

Priekšzināšanas: Nav nepieciešamas. 

 

Kursa apjoms:  80 stundas (2 KP). 

Tai skaitā:   kontaktstundas – 24 stundas (teorētiskās – 12 stundas, praktiskās –12 

 stundas), patstāvīgais darbs - 56 stundas. 

 

Pārbaudes forma: Referāts, eksāmens. 

 

Pārbaudes 

prasības: 

 

Kopējais vērtējums veidojas no (1) dalības un aktivitātes praktiskajās 

nodarbības (20%), (2) patstāvīgā darba vērtējuma (30%) un (3) eksāmena 

novērtējuma (70%). 

 

Studiju rezultāti 

Studējošais kursa noslēgumā Studiju rezultātu pārbaudes forma 

Prot veidot pozitīvu saskarsmi ar daţāda rakstura 

cilvēkiem. 

Praktiskās nodarbības 

Prot noteikt cilvēka psiholoģisko tipu, padotā 

kompetences līmeni. 

Praktiskās nodarbības, patstāvīgais 

darbs, eksāmens 

Spēj strādāt autonomi un komandā. Praktiskās nodarbības 

Ir iemaľas lietišķa un pozitīva psiholoģiskā klimata 

veidošanā kolektīvā. 

Praktiskās nodarbības, patstāvīgais 

darbs, eksāmens 

 

* - tēmas ietilpst uzľēmējdarbības profesionālo kompetenču veidošanas modulī 
 

 

Tēmas Nr. 

 

Tēma, apakštēma 

T
ak

so
n
o
m

ij
as

 

lī
m

en
is

 

Stundu  skaits 

teorēt. prakt. 

Tēma Nr.1* SASKARSMES BŪTĪBA UN NOZĪME 

Saskarsmes jēdziens. 

Psiholoģiskas iedarbības veidi. 
 

3. 2 2 

Tēma Nr.2* SASKARSME AR DAŢĀDIEM SASKARSMES PARTNERIEM 

Pašnovērtējums. 

Izturības pret stresu veidošana. 

Personas teritoriālais modelis. 

Ē.Berna transakciju analīze. 

Dzimumatšķirību ietekme uz saskarsmi. 

Rakstura tipoloģijas. 

Saskarsme ar daţāda kontingenta personām. 

3. 4 4 
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Tēma Nr.3* VADĪŠANAS PSIHOLOĢIJA 

Sociālās lomas grupā. Laba darbinieka un līdera īpašības. 

Reprezentācija un imidţs.  

Vadības stili. 

Lēmumu pieľemšana daţādas sareţģītības situācijās. 
 

3. 4 4 

Tēma Nr.4* SASKARSMES NOZĪME KONFLIKTĀ 

Konflikta emocionālie aspekti. 

Konflikti darba kolektīvā, vadītāja kā starpnieka loma. 
 

3. 2 2 

 

Patstāvīgi apgūstamās tēmas: 

 

Nr. 

p/k 
Tēma 

Pārbaudes 

veids 

Ieteicamā 

literatūra 

un avoti 

1.  Saskarsmes stili. Saskarsmes barjeras. 
Tematiskais 

tests 

11., 17., 

22. 

2.  
Daţādu kultūru un reliģiju pārstāvju specifiska mentalitāte un 

uzvedība, to ietekme robeţsarga darbā. 
Kolokvijs 32., 36. 

3.  
Grupas vadīšanas īpatnības: sarunas vadīšana, laika plānošana, 

sapulču organizēšana, darbinieku apmācīšanas vadīšana, 

lēmumu pieľemšana daţādas sareţģītības situācijās. 

Punktētā 

diskusija 

10.,11.,16., 

18. 

4.  
Darba konfliktu cēloľi, iedalījums un risināšana. Darba 

konfliktu eskalācija. 

Punktētā 

diskusija 

8., 23., 29., 

35. 

 

Ieteicamā  literatūra un avoti 

 

1. Benešs H. Psiholoģijas atlants. 1.daļa.- R.: Zvaigzne ABC, 1997. – 237 lpp.   

2. Benešs H. Psiholoģijas atlants. 2.daļa.- R.: Zvaigzne ABC, 2001. – 237 lpp.   

3. Berns Ē. Spēles, kuras spēlē cilvēki. – R. : SIA Birojs 2000 Plus, 2002. - 203 lpp. 

4. Dako P. Psiholoģijas  brīnumainās  uzvaras. – R.: Zvaigzne ABC, 1999.– 567 lpp. 

5. Diksone A. Grūtās sarunas: ko teikt sareţģītās situācijās, nesabojājot savstarpējās attiecības. – 

R.: Zvaigzne ABC, 2007 . – 201 lpp. 

6. Dirkss K., Eizermanss T. Tava prāta klupšanas akmeľi. – R.: Jumava, 2009. – 77 lpp. 

7. Edmillers A., Vilhelms T. Manipulēšana. R.: De Novo, 2004. – 127 lpp. 

8. Fēlavs E.G. Konflikti darbā. R.: De Novo, 2002. – 121 lpp. 

9. Frajs R. Radošas personības rokasgrāmata. – R.: Jāľa Rozes apgāds, 2001. – 247 lpp. 

10. Gabors D. Vārdi, kas pārliecina. – R.: Zvaigzne ABC, 2008. – 328 lpp. 

11. Garleja R. Darbs, organizācija un psiholoģija. – R.: RaKa, 2003. – 200 lpp. 

12. Gorders J., Hellerns V., Notākers H. Reliģiju grāmata. – R.: Nordik, 2002. – 319 lpp. 

13. Goulmens D.Tava emocionālā inteliģence. Kāpēc tai mēdz būt lielāka nozīme nekā IQ. – R.: 

Jumava, 2001. – 461 lpp. 

14. Jungs K.G. Psiholoģiskie  tipi. – R.: Zvaigzne  ABC, 1996. - 267 lpp. 

15. Kārnegī D. Kā iegūt draugus un iepatikties cilvēkiem. – R.: Latvijas ţurnālistu savienības 

komerccentrs, 1990. – 157 lpp. 

16. Kempbels D. Ja es esmu priekšnieks, kāpēc tad visi smejas? – R.: Zinātne, 1997. – 159 lpp. 

17. Kupčs J. Saskarsmes  būtība. – R.: Zvaigzne  ABC, 1997. – 71 lpp. 
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18. Leiblings M. Nokaitināja? Kā saprasties ar daţāda rakstura cilvēkiem / tulk. no angļu val. – R.: 

Lietišķās informācijas dienests, 2007.  

19. Lielā enciklopēdiskā vārdnīca. R.: Jumava, 2003. – 1147 lpp. 

20. Litauere F. Kas  es  esmu. – R.: Jumava, 1998. – 180 lpp. 

21. Omārova S. Cilvēks dzīvo  grupā. – R.: Kamene, 1994. – 171 lpp. 

22. Omārova S. Cilvēks runā  ar  cilvēku. – R.: Kamene, 1996. – 12 lpp. 

23. Pikeringa P. Strīdi, nesaskaľas,  konflikti. – R.: Jāľa  Rozes  apgāds, 2000. – 116 lpp. 

24. Psiholoģijas  vārdnīca. – R.: Mācību  grāmata, 1999. – 157 lpp. 

25. Reliģijas. – R.: Zvaigzne ABC, 1999. – 128 lpp. 

26. Reľģe V. Mūsdienu organizāciju psiholoģija. – R.: Zvaigzne ABC, 2007. - 216 lpp. 

27. Reľģe V. Psiholoģija. Personības  psiholoģiskās  teorijas. – R.: Zvaigzne ABC, 1999. – 174 

lpp. 

28. Reľģe V. Psiholoģija. Savstarpējo attiecību psiholoģija. R.: Zvaigzne ABC, 2004. – 116 lpp. 

29. Sarunu un konfliktu risināšana. – R.: Lietišķās informācijas dienests, 2007. - 184 lpp. 

30. Saskarsme  audzēkľiem. – R.: Jumava, 1999. - 294 lpp. 

31. Spulle Ā.A. Praktiskais  personālmenedţments. – R.: Turības mācību centrs, 1998. – 303 lpp. 

32. Svence G. Ievads politiskajā psiholoģijā. – R.: RaKa, 2004. – 151 lpp. 

33. Šota B. Sarunas. R.: De Novo, 2002. – 126 lpp. 

34. Vorobjovs A. Vispārīgā psiholoģija. – R.: SIA „Izglītības soļi‖, 2000. - 212 lpp. 

35. Шейнов B.П. Конфликты в нашей жизни и их  разрешение. – Минск : Амалфея, 1997. - 

276 с. 

36. www.koob.ru 

37. www.psihologijaspasaule.lv 
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Kurss “PERSONĀLVADĪBA” 

 

 

Anotācija: Kursā tiek apgūtas zināšanas par personāla vadību un iegūtas iemaľas personāla 

vadības lēmumu pieľemšanā. 

 

Kursa mērķis: Sniegt studējošajiem zināšanas par personāla vadību, nodrošināt praktisko 

iemaľu iegūšanu personāla vadības lēmumu pieľemšanā. 

 

Priekšzināšanas: Nav nepieciešamas. 

 

Kursa apjoms:  80 stundas (2 KP). 

Tai skaitā:  kontaktstundas - 24 stundas (teorētiskās - 16 stundas, praktiskās - 8 stundas), 

 patstāvīgais darbs - 56 stundas. 

 

Pārbaudes forma: Referāts, eksāmens. 

* - tēmas ietilpst uzľēmējdarbības profesionālo kompetenču veidošanas modulī  

 

Pārbaudes 

prasības: 

Kopējais vērtējums veidojas no (1) lietderīgas aktivitātes nodarbībās 

(10%), (2) aktīvas dalības seminārā (20%), (3) patstāvīgā darba vērtējuma: 

referāta un darba grupas raksturojuma (30%), (4) eksāmena novērtējuma 

(40%). 

Studiju rezultāti 

Studējošais kursa noslēgumā Studiju rezultātu pārbaudes forma 

Spēj vadīt padoto personālu. Seminārs, eksāmens. 

Prot pielietot personāla plānošanas paľēmienus. Praktiskās nodarbības, referāts, darba 

grupas raksturojums, eksāmens. 

Spēj veikt padotā personāla novērtēšanu. Praktiskās nodarbības, referāts, 

seminārs, eksāmens. 

Prot izvērtēt personāla darbību ietekmējošos faktorus. Praktiskās nodarbības, referāts, 

seminārs, eksāmens. 

Spēj darboties darba grupās. Seminārs, referāts, darba grupas 

raksturojums, eksāmens. 

 

* - tēmas ietilpst uzľēmējdarbības profesionālo kompetenču veidošanas modulī  

  

Tēmas Nr. Tēma, apakštēma 

T
ak

so
n
o
m

ij
as

 

lī
m

en
is

 

Stundu skaits 

teorēt. prakt. 

Tēma Nr.1* 

  

PERSONĀLA VADĪŠANAS PAMATI 

Vadīšanas zinātnes rašanās un attīstība. Personāla 

vadīšanas definīcija. Personāla vadīšanas politika un 

stratēģija. Organizācijas uzbūve. Valsts robeţsardzes 

struktūra. Vienvadības princips. 

3. 2  

Tēma Nr.2* VADĪBAS STILS UN VADĪŠANAS EFEKTIVITĀTE 

Mūsdienu vadītāja tips robeţsardzē. Vadītāja autoritāte. 

Vadības tips un vadošu lēmumu pieľemšana. Vadīšanas 

kultūra. Apakšvienību vadīšana. Vadīšanas funkcijas. 

Attiecību veidošana robeţsardzē. Konfliktu vadīšana.  

3. 2 2 
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Tēma Nr.3* DARBA ANALĪZE 

Definīcija un mērķi. Darba apraksta jēdziens, mērķi un 

sastāvdaļas. Amata apraksta prasības Iekšlietu ministrijas 

sistēmas iestāţu struktūrvienībās. Darba analīzes 

veikšana. Darbu klasifikācija.  

3. 2 2 

Tēma Nr.4* PERSONĀLA PLĀNOŠANA UN PĀRVALDE 

Definīcija un uzdevumi. Nepieciešamā personāla 

plānošana robeţsardzē. Plānošanas process. Personāla 

plānošanas un pārvaldes informatīvais nodrošinājums. 

Personāla pārvaldība. Personāla statistika Valsts 

robeţsardzē. 

3. 2  

Tēma Nr.5* PERSONĀLA MEKLĒŠANA 

Darba tirgus. Darba spēka avoti. Personāla meklēšanas 

būtība un ceļi. Robeţsardzē strādājošo potenciāla 

izmantošana. Jaunu darbinieku meklēšana ārpus 

organizācijas.  

3. 2  

Tēma Nr.6* 

 

PERSONĀLA ATLASE 

Definīcija un politika. Atlases procedūra. Personāla 

izvēles kritēriji un instrumenti Valsts robeţsardzē. 

Iepriekšējā atlase. Atlases metodes. Personāla izvēles 

kļūdas. Galīgā izvēle un atlases novērtēšana.  

3. 2  

Tēma Nr.7* 

 

PERSONĀLA NOVĒRTĒŠANA IEKŠLIETU MINISTRIJAS 

SISTĒMAS IESTĀŢU STRUKTŪRVIENĪBĀS. PERSONĀLA 

MOTIVĀCIJA. PERSONĀLA APMĀCĪBA ROBEŢSARDZĒ 

3. 2 2 

Tēma Nr.8* DARBA GRUPAS VALSTS ROBEŢSARDZĒ 3. 2  

Tēma Nr.9* SEMINĀRS    2 

 

Patstāvīgi apgūstamās tēmas: 

 
Nr. 

p/k 

Tēma Pārbaudes 

veids 

Ieteicamā 

literatūra un 

avoti 

1.  VADĪBAS STILS UN VADĪŠANAS EFEKTIVITĀTE 

Mūsdienu vadītāja tips robeţsardzē. Vadītāja autoritāte. 

Vadības tips un vadošu lēmumu pieľemšana. Vadīšanas 

kultūra. Apakšvienību vadīšana. Vadīšanas funkcijas. 

Attiecību veidošana robeţsardzē. Konfliktu vadīšana.  

Referāts, 

seminārs 

1.,2.,3., 5.- 

7.,9.,10., 

12., 14.,16., 

17.,19., 

21.,23., 31., 

36. 

2.  DARBA ANALĪZE 

Definīcija un mērķi. Darba apraksta jēdziens, mērķi un 

sastāvdaļas. Amata apraksta prasības Iekšlietu ministrijas 

sistēmas iestāţu struktūrvienībās. Darba analīzes veikšana. 

Darbu klasifikācija. 

Referāts, 

seminārs 

1.,2.,3., 4., 

25. 

3.  PERSONĀLA PLĀNOŠANA UN PĀRVALDE 

Definīcija un uzdevumi. Nepieciešamā personāla plānošana 

robeţsardzē. Plānošanas process. Personāla plānošanas un 

pārvaldes informatīvais nodrošinājums. Personāla pārvaldība. 

Personāla statistika Valsts robeţsardzē. 

Referāts, 

seminārs 

1.,2.,3., 8., 

17., 18.,24., 

25., 30. 

4.  PERSONĀLA NOVĒRTĒŠANA IEKŠLIETU MINISTRIJAS SISTĒMAS 

IESTĀŢU STRUKTŪRVIENĪBĀS. PERSONĀLA MOTIVĀCIJA. 

PERSONĀLA APMĀCĪBA ROBEŢSARDZĒ 

Referāts, 

seminārs 

1.,2., 3.,6.-

8., 11. 
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5.  PERSONĀLA DARBĪBU IETEKMĒJOŠI FAKTORI 

Konflikts. Pārmaiľas uzľēmumā. Stress. Sanāksmes 

robeţsardzē. Grupas loma personāla vadībā. Sociālās 

garantijas. Problēmu risināšanas paľēmieni. Uzľēmuma 

kultūra. 

Referāts, 

seminārs 

2.,3.,7., 11., 

12., 15., 

16., 31., 37. 

Kā referāta tematu var izvēlēties jebkuru tēmu, apakštēmu, citu tēmu, iepriekš 

saskaľojot to ar kursa docētāju. 

 

Ieteicamā literatūra un avoti 

 

1. LR likums „Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāţu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes 

amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likums‖. 

2. LR likums „Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāţu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes 

amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm disciplināratbildības likums‖. 

3. LR likums „Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums‖. 

4. LR Ministru kabineta 2006.gada 24.oktobra noteikumi Nr.873 „Iekšlietu ministrijas sistēmas 

iestāţu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm amata 

aprakstu izstrādāšanas kārtība‖.  

5. LR Ministru kabineta 2006.gada 30.novembra noteikumi Nr.978 „Valsts robeţsardzes 

koledţas nolikums‖.  

6. LR Ministru kabineta 2007.gada 7.augusta noteikumi Nr. 532 „Iekšlietu ministrijas sistēmas 

iestāţu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālo dienesta pakāpi darbības un 

tās rezultātu novērtēšanas kārtība‖. 

7. LR Iekšlietu ministrijas 2009.gada 25.marta noteikumi Nr.26 „Iekšlietu ministrijas un tās 

padotībā esošo iestāţu amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm ārējā izskata un 

savstarpējo dienesta attiecību noteikumi‖. 

8. Valsts robeţsardzes 2011.gada 23.februāra iekšējie noteikumi Nr.5 "Kārtība, kādā organizē 

Valsts robeţsardzes un Valsts robeţsardzes koledţas amatpersonu ar speciālajām dienesta 

pakāpēm kvalifikācijas paaugstināšanu un profesionālo apmācību un Valsts robeţsardzes un 

Valsts robeţsardzes koledţas darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanu". 

9. Valsts robeţsardzes 2006.gada 14.marta pavēle Nr.236 „ Par Valsts robeţsardzes personāla 

profesionālās sagatavošanas pamatnostādnēm‖. 

10. Ārmstrongs M. Kā kļūt par izcilu menedţeri : pārbaudīti paľēmieni un svarīgas prasmes no 

A līdz Z dizains. - Rīga: Zvaigzne ABC, - 344 lpp. : tab. 

11. Bokums Z., Forands J. Personālvadības rokasgrāmata. – R.: Kamene, 2000. – 141 lpp. 

12. Diksone A. Grūtās sarunas: ko teikt sareţģītās situācijās, nesabojājot savstarpējās attiecības. 

– R.: Zvaigzne ABC, 2007. 

13. Edeirs Dţ. Efektīvas vadības skola. – R.: Asja, 1999. – 255 lpp. 

14. Hellers R. Darba grupas vadība. – R.: Zvaigzne ABC, 1998. – 72 lpp. 

15. Herbsts D. Komunikācija uzľēmumā. - Rīga: Zvaigzne ABC, 2007. – 119 lpp. : il. 

16. Grifins E. Reputācijas vadības stratēģijas : situāciju, krīţu un korporatīvās sociālās atbildības 

vadīšana. - Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2008. - 220 lpp.  

17. Ezera I. Lietišķā komunikācija1. d. . – R.: Multineo, 2007. – 111 lpp. 

18. Forands I. Personālvadība. – R.: ―Biznesa augstskola Turība‖, 1999. – 80 lpp. 

19. Forands I. Stratēģija. Kvalitāte. – R.: Latvijas izglītības fonds, 2000. – 256 lpp. 

20. Frīmentls D. Komandas motivācija un vadība. – R.: Zvaigzne ABC, 2006. – 128 lpp. 

21. Kotlers F. Mārketings no A līdz Z : 80 koncepcijas, kas jāzina katram vadītājam. - Rīga: 

Jumava, 2007. - 204 lpp. 

22. Krīgers Dr. V. Komandas vadība. – R.: Balta eko, 2000. – 126 lpp. 

23. Meredits Belbins R. Komandu lomas darbavietā. – R.: Lietišķās informācijas dienests, 2009. 

– 168 lpp. 
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24. Orands I. Vadītājs un vadīšana. – R.: 1999. - 174 lpp. 

25. Parkinsons M. Veiksmīga darba meklēšana. - Rīga : Multineo, 2008. - 109 lpp. : il. 

26. Pelše G., Ruperte I. Uzľēmēja rokasgrāmata. – Rīga: Jumava, 2003. – 360 lpp. 

27. Petrova L., Alsiľa R. Esi uzľēmējs! – R.: Kamene, 1999. – 184 lpp. 

28. Pikeringa P. Personāla vadība. – R.: Jāľa Rozes apgāds, 2002. – 125 lpp. 

29. Praude V., Beļčikovs J. Menedţments. – R.: Vaidelote, 1997. – 416 lpp. 

30. Praude V., Beļčikovs J. Menedţments. – R.: Vaidelote, 2001. – 507 lpp. 

31. Rācenāja Ľ. Darba meklētāja rokasgrāmata. - Rīga : Biznesa augstskola Turība, 2008. - 80 

lpp. 

32. Spulle A.A. Praktiskais personālmenedţments. – R.: ―Biznesa augstskola „Turība‖‖, 1998. – 

301 lpp. 

33. Vorončuka I. Personāla vadība. – R.: Latvijas Universitāte, 1999. - 268 lpp. 

34. Vesa Nissinen. Military Leadership. A Critical Constructivist Approach to Conceptualizing, 

Modeling and Measuring Military leadership in the Finnish Defense Forces. - National 

Defense College. Department of Management and Leadership, Helsinki, 2001 - 323 p. 

35. http://moodle.vrk.rs.gov.lv/moodle/course/view.php?id=41  

36. www.workingday.lv  

37. www.likumi.lv  

38. www.lm.gov.lv   

39. www.rs.gov.lv  

 

 

 

 

 

http://moodle.vrk.rs.gov.lv/moodle/course/view.php?id=41
http://www.workingday.lv/
http://www.likumi.lv/
http://www.lm.gov.lv/
http://www.rs.gov.lv/
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Kurss “DIDAKTIKA” 

 

 

Anotācija: Kursā tiek apgūtas pamata teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaľas mācību 

darba organizēšanā. 
 

Kursa mērķis: Sniegt studējošajiem teorētiskās zināšanas par pedagoģijas nozari - didaktiku, 

tās pamatprincipiem; praktiski darbojoties veidot iemaľas mācību darba 

organizēšanā: mācību plānošanā, organizācijā un vadīšanā. 
 

Priekšzināšanas: Nav nepieciešamas. 
 

Kursa apjoms:    40 stundas (1 KP). 

Tai skaitā:             kontaktstundas - 12 stundas (teorētiskās - 6 stundas, praktiskās - 6  stundas), 

                              patstāvīgais darbs - 28 stundas.  

 

Pārbaudes forma:Ieskaite. 

Pārbaudes 

prasības: 

Kopējais vērtējums veidojas no (1) aktīvās dalības nodarbībās (10%), (2) 

praktisko uzdevumu novērtējuma (30%), (3) patstāvīgā darba vērtējuma (10%) 

un (4) ieskaites novērtējuma (50%). 

 

Studiju rezultāti 

Studējošais kursa noslēgumā Studiju rezultātu pārbaudes forma 

Pielieto didaktikas pamatprincipus padotā personāla   

mācību vajadzību apzināšanā. 

Patstāvīgais darbs, ieskaite 

Patstāvīgi iztrādā mācību programmas, ľemot vērā 

padotā personāla mācību vajadzības. 

Praktiskās nodarbības, patstāvīgais 

darbs, ieskaite 

Plāno, organizē un vada padotā personāla mācības. Praktiskās nodarbības, patstāvīgais 

darbs, ieskaite 

Plāno un organizē izglītojošus pasākumus valstiskās 

attieksmes veidošanai. 

Patstāvīgais darbs, ieskaite 

 

Tēmas Nr. Tēma, apakštēma 

T
ak

so
n
o
m

ij
as

 

lī
m

en
is

 

Stundu skaits 

teorēt. prakt. 

Tēma Nr.1 

  

 

DIDAKTIKAS PRIEKŠMETS, JĒDZIENI 

Kas ir didaktika? Didaktikas pētīšanas priekšmets. 

Didaktikas pamatkategorijas. Didaktikas saikne ar citām 

zinātnēm. 

1. 1  

Tēma Nr.2 
 

MĀCĪBU PROCESS. MĀCĪBU PRINCIPI 

Mācību procesa raksturojums. Mācību principi, 

likumsakarības. 

2. 1  

Tēma Nr.3 
 

ROBEŢSARGU PROFESIONĀLĀ SAGATAVOŠANA  2. 2  

Tēma Nr.4 
 

MĀCĪBU PLĀNOŠANAS UN ORGANIZĒŠANAS PAMATPRINCIPI 

Mācību operatīvā un stratēģiskā plānošana. Mācību 

programmas izstrāde.  

3. 1 3 

Tēma Nr.5 
 

NODARBĪBAS PLĀNOŠANA UN SAGATAVOŠANA 

Nodarbības mērķis. Nodarbības norises sastāvdaļas. 

3. 1 3 
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Patstāvīgi apgūstamās tēmas: 

 

Nr. 

p/k 

Tēma Pārbaudes 

veids 

Ieteicamā 

literatūra un 

avoti 

1.  
 

MĀCĪBU PLĀNOŠANAS UN ORGANIZĒŠANAS PAMATPRINCIPI 

Mācību operatīvā un stratēģiskā plānošana. Mācību 

programmas izstrāde. 

Praktiskais 

darbs 

9., 11., 14. 

2.  MĀCĪBU ORGANIZĀCIJAS FORMAS UN METODES  

Mācību organizācijas formas. Mācību metoţu klasifikācija. 

Mācību vingrinājumi. Mācību procesa rezultātu uzskaite, 

pārbaude un vērtēšana. 

Kontroldarbs 7., 9., 10., 

11., 12., 14. 

3.  NODARBĪBAS PLĀNOŠANA UN SAGATAVOŠANA 

Nodarbības mērķis. Nodarbības norises sastāvdaļas. 

Praktiskais 

darbs 

9., 10., 12., 

14. 

4.  NODARBĪBAS VADĪŠANA 

Nodarbības vadīšana. Nodarbības vērošana. Nodarbības 

novērtējums. Refleksija. 

Praktiskais 

darbs 

9., 12., 14. 

 

Ieteicamā literatūra un avoti 

 

1. Valsts robeţsardzes 2006.gada 14.marta pavēle Nr.236 „ Par Valsts robeţsardzes personāla 

profesionālās sagatavošanas pamatnostādnēm‖. 

2. Albrehta Dz. Didaktika. – R.: RaKa, 2001. – 168 lpp. 

3. Anspaks J. Pedagoģijas idejas Latvijā. – R.: RaKa, 2003. – 476 lpp. 

4. Beļickis I. Vērtīborientētā mācību stunda. – R.: RaKa, 2000. – 280 lpp. 

5. Geidţs N.L., Berliners D.C. Pedagoģiskā psiholoģija. - R.: Zvaigzne ABC, 1998. - 662 lpp. 

6. Gudjons H. Pedagoģijas pamatatziľas. R.: Zvaigzne ABC, 2007. – 394 lpp. 

7. Lieģeniece D. Ievads andragoģijā. – R.: RaKa, 2002. – 183 lpp. 

8. Pedagoģijas terminu skaidrojošā vārdnīca. /V.Skujiľas vad./. - R.: Zvaigzne ABC, 2000. - 248 lpp.  

9. Nīlsens L., Šunks L. Praktiskā pedagoģija. – R.: a/s „Preses nams‖, 2002. – 310 lpp. 

10. Rubana I.M. Mācīties darot. – R.: RaKa, 2000. – 238 lpp. 

11. Zelmenis V. Īss pedagoģijas kurss. – R.: Zvaigzne, 1991. - 213 lpp. 

12. Zelmenis V. Pedagoģijas pamati. - R.: RaKa, 2000. - 291 lpp. 

13. Ţogla I. Didaktikas teorētiskie pamati. - R.: RaKa, 2001. - 275 lpp. 

14. Ţukovs L. Ievads pedagoģijā. - R.: RaKa, 2000. - 234 lpp. 
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Kurss "POLITOLOĢIJA" 

 

 

Anotācija: Kursā tiek apgūtas pamata teorētiskās zināšanas politoloģijā. 

 

Kursa mērķis: Sniegt studējošajiem vispārīgu ieskatu politikas zinātnes pamatjautājumos, kā 

arī balstoties uz lekcijās un literatūrā iegūtās informācijas bāzi,  analizēt 

vēsturiskos un aktuālos politiskos notikumus valstī un pasaulē. 

 

Priekšzināšanas: Nav nepieciešamas. 

 

Kursa apjoms:  40 stundas (1KP). 

Tai skaitā:             kontaktstundas -12 stundas (teorētiskās – 7  stundas, praktiskās – 5 stundas), 

                              patstāvīgais darbs – 28 stundas.  

 

Pārbaudes forma: Ieskaite. 

 

Pārbaudes 

prasības: 

 

Kopējais vērtējums veidojas no (1) dalības un aktivitātes praktiskajās 

nodarbības (20%), (2) patstāvīgā darba vērtējuma (30%) un (3) ieskaites 

novērtējuma (50%). 

 

Studiju rezultāti 

Studējošais kursa noslēgumā Studiju rezultātu pārbaudes forma 

Spēj definēt un izskaidrot politikas saturu. Patstāvīgais darbs, ieskaite 

Spēj uzskaitīt pasaules politiskos reţīmus. Praktiskās nodarbības, patstāvīgais 

darbs, ieskaite 

Pārzina nozīmīgākās politiskās starptautiskās 

organizācijas un to darbības jomas. 

Praktiskās nodarbības, patstāvīgais 

darbs, ieskaite 

Spēj izprast valsts un pašvaldību institūciju lomu tiesiskā 

valstī. 

Praktiskās nodarbības, patstāvīgais 

darbs, ieskaite 

  

* - tēmas ietilpst uzľēmējdarbības profesionālo kompetenču veidošanas modulī  

  

Tēmas Nr. Tēma, apakštēma 

T
ak

so
n
o
m

ij
as

 

lī
m

en
is

 

Stundu skaits 

teorēt. prakt. 

Tēma Nr.1* 

  

POLITIKAS SATURS. PILSONISKĀ SABIEDRĪBA 

Politikas jēdziens un struktūra. Politikas objekts. 

Politikas objektīvās un subjektīvās robeţas. Politikas 

formas un līdzekļi. Pilsoniskās sabiedrības veidošanas 

priekšnosacījumi. Valsts un pilsoniskā sabiedrība. 

1. 2   

Tēma Nr.2 VARAS INSTITŪCIJAS. VALSTS APARĀTS UN BIROKRĀTIJA. 
PAŠVALDĪBAS 

Valsts, tās būtība un loma. Valsts forma. Varas dalīšana. 

Birokrātijas būtība. Birokrātijas korporatīvās intereses. 

Birokrātija un demokrātija. Pašvaldību jēdziens un 

principi. Pašvaldību modeļi. Funkciju sadale starp valsti 

1. 2  
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un pašvaldībām. Darba organizācija un lēmumu 

pieľemšana pašvaldībā. 

Tēma Nr.3 SEMINĀRS: 

POLITISKIE REŢĪMI  

POLITISKĀS PARTIJAS 

1.  2 

Tēma Nr.4 KONFLIKTS UN SADARBĪBA 

Konflikta un sadarbības jēdziens. 

Konfliktu klasifikācija. 

Konflikta objektīvie un subjektīvie cēloľi. 

Konflikta intensitāte un vardarbība. 

Konflikta risināšanas veidi. 

1. 1  1  

Tēma Nr.5 STARPTAUTISKĀ POLITIKA, STARPTAUTISKĀS 

ORGANIZĀCIJAS 

ANO (Apvienoto Nāciju Organizācija);  

BJVP (Baltijas Jūras Valstu Padome);  

EDSO (Eiropas Drošības un Sadarbības organizācijas);  

EP (Eiropas Padome);  

ES (Eiropas Savienība);  

NACC-EAPC (Ziemeļatlantijas Sadarbības Padome, 

Eiroatlantiskās Partnerības Padome);  

PfP (Partnerattiecības mieram);  

NATO (Ziemeļatlantijas līguma organizācija);  

RES (Rietumeiropas savienība);  

NVS (Neatkarīgo Valstu sadraudzība). 

1. 2  

Tēma Nr.6* SEMINĀRS: 

KONSTITŪCIJA UN CILVĒKTIESĪBAS 

STARPTAUTISKĀ POLITIKA, STARPTAUTISKĀS 

ORGANIZĀCIJAS 

2.  2 

 

Patstāvīgi apgūstamās tēmas: 

 
Nr. 

p/k 

Tēma Pārbaudes 

veids 

Ieteicamā 

literatūra un 

avoti 

1.  POLITISKIE REŢĪMI 

Politiskā reţīma jēdziens. 

Demokrātiskie reţīmi. 

Autoritārie un totalitārie reţīmi.  

Seminārs 4., 5., 6., 

10., 22. 

2.  POLITISKĀS PARTIJAS 

Politiskās partijas jēdziens. 

Politiskās partijas funkcijas un sistēmas.  

Politiskās ideoloģijas. Sociālās kustības. 

Ierobeţojumi Iekšlietu ministrijas iestāţu amatpersonām 

iesaistoties politiskajos procesos 

Seminārs 4., 5., 6., 

10., 22. 

3. * KONSTITŪCIJA UN CILVĒKTIESĪBAS 

Konstitūcijas jēdziens, veidi un tipi. 

Konstitūcija un citi likumi. 

Tiesību un brīvību klasifikācija. 

Seminārs 5., 7., 10., 

16., 18. 

4.  STARPTAUTISKĀ POLITIKA, STARPTAUTISKĀS ORGANIZĀCIJAS 

ANO (Apvienoto Nāciju Organizācija);  

BJVP (Baltijas Jūras Valstu Padome);  

EDSO (Eiropas Drošības un Sadarbības organizācijas);  

EP (Eiropas Padome);  

Seminārs 8., 12., 14., 

17., 18., 22. 
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ES (Eiropas Savienība);  

NACC-EAPC (Ziemeļatlantijas Sadarbības Padome, 

Eiroatlantiskās Partnerības Padome);  

PfP (Partnerattiecības mieram);  

NATO (Ziemeļatlantijas līguma organizācija);  

RES (Rietumeiropas savienība);  

NVS (Neatkarīgo Valstu sadraudzība).  

 

Ieteicamā literatūra un avoti 

 

1. Antaloģija politikā un tiesībās II daļa. – R.: Raka, 2005. – 307 lpp. 

2. Apine I. Politoloģija. Ievads etnopsiholoģijā. – R.: 2001. 

3. Ašmanis M. Politikas izziľa. Vara. – R.: 2001. 

4. Ašmanis M. Politikas saturs. – R.: 1995. 

5. Ašmanis M. Politikas terminu vārdnīca.- R.: 1999. 

6. Ašmanis M. Politoloģija. Politikas subjekti. – R.: 2001. 

7. Cilvēktiesības pasaulē un Latvijā. I.Ziemeles redakcijā. – R.: 2000. 

8. Deksnis E.Br. Eiropas apvienošanās. – R.: 1998. 

9. Demokrātijas pamati. – R.: 1993. 

10. Dišlers K. Demokrātiskās valsts iekārtas pamati. – R.: 1931. 

11. Dţons Ē. Dţozefs Valoda un politika. – R.: Zinātne, 2008. – 207 lpp. 

12. Eiropas Savienībā. Mazā enciklopēdija. – R.: 2003. 

13. Fjodorova M. Klasiskā politiskā filozofija. – R.: Jumava, 2006. – 190 lpp. 

14. Ievads politikā. Mācību līdzeklis. – R.: Zvaigzne ABC. 1998. 

15. Lamentovičs V. Mūsdienu valstis. – R.: Zvaigzne ABC, 2007. – 132 lpp. 

16. Latvijas Republikas Satversme. – R.: 2001. 

17. Lieģis I. Latvijas integrācija NATO – sapnis vai realitāte. – R.: 2000. 

18. Ozoliľa Ţ. Ievads starptautiskajās attiecībās. - LU, 1992. 

19. Pabriks A. Politikas mazais leksikons. – R.: Zvaigzne ABC. – 255 lpp. 

20. Rodins M. Politoloģija. Ievads salīdzināmajā politikā. – R.: 2000.  

21. Tаuriľš G. Pēcpadomju demokrātija Latvijā. – R.: 2005. 

22. Tаuriľš G. Politika. I daļa. – R.: 2001. 

23. Tauriľš G. Politika. II daļa. – R.: 2001. 

24. Tauriľš G. Politika. III daļa. – R.: 2002. 

25. Tauriľš G. Politiskie konflikti un politiskās krīzes. – Rīga – Štutgarte, 2008. – 207 lpp. 

26. Vara. Kā tiek pārvaldīta pasaule. – R.: Zvaigzne ABC, 2004. – 320 lpp. 

27. Vēbers M. Politika kā profesija un aicinājums. – R.: Zvaigzne ABC, 1999. 

28. Политология. Курс лекции под редакцией проф. Марченко М.Н. – Москва: Зеркало, 1997.  

29. Понеделков А.В., Самыгин С.Н. Основы политологии. – Москва-Ростов на Дону, 2007. – 

397 стр.  
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Kurss “ĢEOGRĀFIJA” 

 

 

Anotācija: Kurss iepazītina ar ģeogrāfijas zinātnes un tās nozaru pamatjautājumiem, 

sevišķu uzmanību veltot politiskās un reģionālās ģeogrāfijas aktualitātēm un 

attīstības tendencēm.  

 

Kursa mērķis:   Attīstīt un padziļināt studējošo izpratni par pasaules reģionu un valstu politisko, 

ekonomisko un iedzīvotāju ģeogrāfiju, tās saistību ar mūsu valsts ekonomiskās 

un sociālās dzīves norisēm.  

 

Priekšzināšanas: Ģeogrāfijas zināšanas vispārējās vidējās izglītības ietvaros. 

 

Kursa apjoms: 40 stundas (1 KP). 

Tai skaitā:  kontaktstundas - 12 stundas (teorētiskās - 8 stundas, praktiskās - 4 stundas); 

 patstāvīgais darbs - 28 stundas. 

  

Pārbaudes forma:   Ieskaite. 

 

Pārbaudes prasības: Kopējais vērtējums veidojas no (1) dalības un aktivitātes praktiskajā 

nodarbībā un seminārā (30 %), (2) patstāvīgā darba (referāta) vērtējuma (20 %), 

(3) ieskaites novērtējuma (50 %). 

 

Studiju rezultāti 

Studējošais kursa noslēgumā Studiju rezultātu pārbaudes forma 

Pārzina pasaules ģeogrāfijas pamatfaktus un attīstības 

tendences. 

Patstāvīgais darbs, ieskaite. 

Izprot ģeogrāfiskās likumsakarības un to izpausmes 

daţados telpiskajops mērogos. 

Praktiskā nodarbība, ieskaite. 

Pārzina pasaules politisko karti un valstu sociāli 

ekonomiskās attīstības tendences.  

Seminārs, ieskaite. 

    

Tēmas Nr. Tēma, apakštēma 

T
ak

so
n
o
m

ij
as

 

lī
m

en
is

 

Stundu skaits 

teorēt. prakt. 

Tēma Nr.1 

 

IEVADS STUDIJU KURSĀ „ĢEOGRĀFIJA” 

Ģeogrāfija un tās pētījumu virzieni. 

Pasaules telpiskā struktūra un ģeogrāfiskās 

likumsakarības. 

Dabas (fiziskās) ģeogrāfijas pamatjautājumi. 

1. 1  

Tēma Nr.2 

 

  REĢIONĀLĀS ĢEOGRĀFIJAS PAMATI 

Pasaules reģionālā iedalījuma pieejas un pamatprincipi. 

Pasaules daļu un kontinentu reģionālais iedalījums.  

Telpa un teritorija. Robeţas un to nozīme. 

1. 1  

 

 

Tēma Nr.3 

 

PASAULES POLITISKĀ KARTE 

Pasaules valstu klasifikācija un tipoloģija. 

Attīstītās valstis un attīstības valstis. 

Suverēnās valstis, atkarīgās teritorijas un kvazivalstis. 

1. 1  
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Tēma Nr.4 

 

EIROPA 

Politiskā karte un tās formēšanās 20.-21.gadsimtā. 

Eiropas Savienība un tās paplašināšanās. 

Eiropas reģioni: 

 fizioģeogrāfiskais raksturojums; 

 sociāli ekonomiskais raksturojums. 

1. 1  

Tēma Nr.5 SEMINĀRS:  REĢIONĀLĀS ĢEOGRĀFIJAS PAMATI. 

PASAULES POLITISKĀ KARTE. EIROPA 

  2 

Tēma Nr.6 

 

ĀZIJA UN ĀFRIKA 

Politiskā karte un tās formēšanās 20.-21.gadsimtā. 

Āzijas reģioni un reģionālās organizācijas. 

Āfrikas valstis un reģioni.  

1. 1  

Tēma Nr.7 

 

ZIEMEĻAMERIKA UN DIENVIDAMERIKA 

Politiskā karte un reģionālais iedalījums. NAFTA valstis. 

Amerikas reģioni: 

 fizioģeogrāfiskais raksturojums; 

 sociāli ekonomiskais raksturojums. 

1. 1  

 

 

 

 

 

Tēma Nr.8 PASAULES IEDZĪVOTĀJU ĢEOGRĀFIJA   

Iedzīvotāju dabiskā kustība, demogrāfiskais sprādziens. 

Iedzīvotāju migrācija un tās veidi. 

Iedzīvotāju etniskā un reliģiskā struktūra. 

1. 1  

Tēma Nr.9 PASAULES EKONOMISKĀ ĢEOGRĀFIJA 

Pasaules ekonomikas sektoriālā struktūra un nozares. 

Globalizācijas un reģionalizācijas procesi.  

1. 1  

Tēma Nr.10 SEMINĀRS:  

ĀZIJA UN ĀFRIKA 

ZIEMEĻAMERIKA UN DIENVIDAMERIKA 

PASAULES IEDZĪVOTĀJU ĢEOGRĀFIJA   

PASAULES EKONOMISKĀ ĢEOGRĀFIJA 

PASAULES TŪRISMA ĢEOGRĀFIJA 

  2 

 

Patstāvīgi apgūstamās tēmas: 

 
Nr. 

p/k 

Tēma Pārbaudes 

veids 

Ieteicamā 

literatūra un 

avoti 

1.    REĢIONĀLĀS ĢEOGRĀFIJAS PAMATI 

Pasaules reģionālā iedalījuma pieejas un pamatprincipi. 

Pasaules daļu un kontinentu reģionālais iedalījums.  

Telpa un teritorija. Robeţas un to nozīme. 

Seminārs, 

referāts 

3., 7., 9. 

2.  PASAULES POLITISKĀ KARTE 

Pasaules valstu klasifikācija un tipoloģija. 

Attīstītās valstis un attīstības valstis. 

Suverēnās valstis, atkarīgās teritorijas un kvazivalstis. 

Seminārs, 

referāts 

3., 7., 9. 

3.  EIROPA 

Politiskā karte un tās formēšanās 20.-21.gadsimtā. 

Eiropas Savienība un tās paplašināšanās. 

Eiropas reģioni: fizioģeogrāfiskais raksturojums; sociāli 

ekonomiskais raksturojums. 

Seminārs, 

referāts 

3., 7., 9. 
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4.  ĀZIJA UN ĀFRIKA 

Politiskā karte un tās formēšanās 20.-21.gadsimtā. 

Āzijas reģioni un reģionālās organizācijas. 

Āfrikas valstis un reģioni. 

Seminārs, 

referāts 

3., 7., 9. 

5.  ZIEMEĻAMERIKA UN DIENVIDAMERIKA 

Politiskā karte un reģionālais iedalījums. NAFTA valstis. 

Amerikas reģioni: fizioģeogrāfiskais raksturojums; 

sociāli ekonomiskais raksturojums. 

Seminārs, 

referāts 

3., 7., 9. 

6.   PASAULES IEDZĪVOTĀJU ĢEOGRĀFIJA   

Iedzīvotāju dabiskā kustība, demogrāfiskais sprādziens. 

Iedzīvotāju migrācija un tās veidi. 

Iedzīvotāju etniskā un reliģiskā struktūra. 

Seminārs, 

referāts 

2., 3., 4., 6. 

7.  PASAULES EKONOMISKĀ ĢEOGRĀFIJA 

Pasaules ekonomikas sektoriālā struktūra un nozares. 

Globalizācijas un reģionalizācijas procesi. 

Seminārs, 

referāts 

3., 4., 6. 

8.  PASAULES TŪRISMA ĢEOGRĀFIJA 

Starptautiskais tūrisms. 

Latvija kā starptautiskā tūrisma mērķis. 

Seminārs, 

referāts 

2., 4., 6., 

10. 

 

Ieteicamā literatūra un avoti 

 

1. Druva – Druvaskalne I. Ziemeļvalstis. – R.: Jāľa sēta, 1996. – 192 lpp. 

2. Goba A. Pasaules apceļotāji un jaunatklājēji. – R.: Avots, 2006.- 526 lpp. 

3. Jankevics J., Melbārde Z. Pasaules ģeogrāfija. – R.: Zvaigzne ABC, 2001. – 280 lpp. 

4. Jaunais pasaules ģeogrāfijas atlants. Red. Turlajs J.- R.: Jāľa sēta, 2009.- 168 lpp.  

5. Latvijas ģeogrāfijas atlants. – R.: Jāľa sēta, 2009. – 50 lpp. 

6. Lielais pasaules atlants.- R.: Jāľa sēta, 2008.- 400 lpp. 

7. Melbārde Z., Rozīte M., Zelča L. Pasaules ģeogrāfija vidusskolai. Mācību grāmata.-

R.:Zvaigzne ABC, 2009.- 224 lpp. 

8. Paiders J. Islams un Rietumi. – R.: Zvaigzne ABC, 2001. – 176 lpp. 

9. Pasaules ekonomiskā un sociālā ģeogrāfija vidusskolām./A.Bauls, G.Berklavs, E.Birznieks, 

T.Eglīte u.c. J.Jankevica red./ - R.: Zvaigzne ABC, 1995. - 327 lpp.  

10. Ziedonis R. Austrumu robeţa.- R.: Zvaigzne ABC, 2007.- 240 lpp. 

11. Pulsipher L.M. World Regional Geography. – NY: W.H.Freeman and Company, 2000. – 546 p. 

12. Алисов Н., Хорев Б. Экономическая и социальная география мира. – М.: Гардарики, 2001 

– 704 с. 

13. Кузнецов А. География. Население и хозяйство мира. – М.: Дрофа, 1997. – 304 с. 

14. Максаковский В. Географическая картина мира. Часть 1. Общая характеристика мира. – 

М.: Дрофа, 2004. – 560 с. 

15. Максаковский В. Географическая картина мира. Часть 2. Региональная характеристика 

мира. - М.: Дрофа, 2005. – 480 с. 

 

Mācību līdzekļi: 

2. Svešvārdu vārdnīca: mācību līdzeklis [Elektroniskais resurss] -1CD 
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Kurss "ĒTIKA" 

 

 

Anotācija: Kursā tiek apgūtas teorētiskās zināšanas un ētisko problēmu risināšanas un 

diskutēšanas prasmes. 

 

Kursa mērķis:  Sniegt izpratni par profesionālās ētikas un sabiedrībā vispārpieľemto uzvedības 

normu ievērošanu, ieskatu daţādās kultūrās un prasmi risināt ētiskas dilemmas.    

 

Priekšzināšanas: Sabiedrībā pastāvošās teorētiskās un faktiskās ētiskās izpausmes. 

 

Kursa apjoms:  40 stundas (1 KP) 

 Tai skaitā: kontaktstundas – 12 stundas (teorētiskās – 7 stundas, praktiskās – 5 stundas), 

pastāvīgais darbs – 28 stundas. 

 

Pārbaudes forma: Ieskaite. 

 

Pārbaudes 

prasības: 

Kopējais vērtējums veidojas no (1) dalības un aktivitātes praktiskajās 

nodarbībās (20%), (2) patstāvīgā darba vērtējuma (10%) un (3) ieskaites 

novērtējuma (70%). 

 

Studiju rezultāti 

Studējošais kursa noslēgumā Studiju rezultātu pārbaudes forma 

Ievēro profesionālās ētikas un uzvedības normas. Patstāvīgais darbs, ieskaite 

Spēj patstāvīgi risināt ētiskās dilemmas. Praktiskās nodarbības, ieskaite 

Ir tolerants saskarsmē ar daţādu kultūru, reliģiju u.c. 

pārstāvjiem. 

Patstāvīgais darbs, ieskaite 

Organizē profesionālās ētikas un uzvedības normu 

ievērošanu padotajiem. 

Praktiskās nodarbības 

 

Tēmas Nr. Tēma, apakštēma 

T
ak

so
n
o
m

ij
as

 

lī
m

en
is

 
Stundu skaits 

teorēt. prakt. 

Tēma Nr.1 MŪSDIENU ĒTIKAS UZDEVUMI, PROBLĒMAS UN RISINĀJUMI  
Mūsdienu ētikas uzdevumi.  

Ētiskās problēmas un risinājumi. 

Morāles situācija Latvijā. 

Mūsdienu ētikas dilemmas. 

2 1 1 

Tēma Nr.2 PERSONĪBAS ĒTISKIE STILI  

Personības ētisko stilu veidošanās pamatprincipi. 

Personības ētisko stilu (normatīvais, pragmatiskais, 

lojālais, piesardzīgais, intuitīvais, iejūtīgais, 

aristokrātiskais, vitālais, radošais) raksturojums. 

Personības ētisko stilu ietekme uz personības un 

sabiedrisko labklājību. 

2 2  

Tēma Nr.3 ETNISKĀ IDENTITĀTE 

Etniskās identitātes jēdziens. 

Etniskās grupas Latvijā, to mijiedarbība. 
2 1 1 
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Tēma Nr.4 KORUPCIJA UN TĀS NOVĒRŠANA 

Korupcijas un interešu konflikta jēdzieni. 

Korupcijas riski. 

Korupcijas mazināšanas un novēršanas paľēmieni. 

2 1 1 

Tēma Nr.5 VADĪŠANAS ĒTIKA  

Vadīšanas ētikas jēdziens. 

Indivīda un grupu intereses. 

Vadītāja un ierindas darbinieku ētikas salīdzināšana. 

Vadītāja morālo dilemmu risināšana. 

Morālās un materiālās stimulēšanas un sodīšanas ētika. 

3 1 1 

Tēma Nr.6 VALSTS PĀRVALDES ĒTIKA 

Valsts robeţsardzes amatpersonas un darbinieka Ētikas 

kodekss. 

Ierēdľa uzvedības principi. 

Ētiskas rīcības veicināšana valsts pārvaldē. 

Ētisko konfliktu risināšana. 

Tolerances izpratne un robeţas. 

3 1 1 

 

Patstāvīgi apgūstamās tēmas: 

 

Nr. 

p/k 
Tēma 

Pārbaudes 

veids 

Ieteicamā 

literatūra un 

avoti 

1.  Ētiskās vērtības, principu un normu izpausmes formas. 

Klasiskās un mūsdienu ētikas vērtības, kopīgais un 

atšķirīgais to izpratnē. 

 

Tematiskais  

tests 

1., 10., 15. 

2.  Varas un vardarbības definējums un izpausmes. 

Agresijas pastiprināšanās sabiedrībā iemesli. 

Cietsirdība un tās mazināšana. 

 

Argumentētā 

eseja 

2., 10. 

3.  Latvijā pārstāvēto etnisko grupu specifiska mentalitāte un 

uzvedība. 

Etniski morālās problēmas. 

 

Darbs ar izziľas 

avotiem 

9., 24. 

4.  Kultūras definējumi ētikā. 

Citādība un tolerance. 

 

Kolokvijs 

 

2., 24., 33. 

5.  Popkultūras vērtības un to mijiedarbība ar ētiku. 

Pseidokultūras nesējgrupu raksturojums. 
 

Grupālā  

kontrole 

8., 9., 33. 

6.  Morālās un materiālās stimulēšanas un sodīšanas ētika. 

 

Argumentētā 

eseja 

1., 8. 

7.  Korupcija un interešu konflikts. Lobēšanas jēdziens. 

 

Darbs ar izziľas 

avotiem 

1., 32. 

 

 

Ieteicamā literatūra un avoti 

 
1. Valsts robeţsardzes noteikumi Nr. 41 ―Valsts robeţsardzes amatpersonas un darbinieka Ētikas 

kodekss‖, 2008. 

2. Augškalne I. Antoloģija ētikā. – R.: RaKa, 2001. – 132 lpp. 

3. Dzīvesmāksla: Latvija, Baltija, Eiropa. – R.:FSI, 2008. – 247 lpp. 
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4. Fjodorova M. Klasiskā politiskā filozofija. – R.: Jumava, 2006. – 190 lpp. 

5. Gorders J., Hellerns V., Notākers H. Reliģiju grāmata. – R.: Nordik, 2002. – 319 lpp. 

6. Ideju vārdnīca. R: Zvaigzne ABC, 1999. – 659lpp. 

7. Kūle M., Kūlis R. Filosofija. – R.: Zvaigzne ABC, 1998. – 656 lpp. 

8. Kuzľecova A. Profesionālās ētikas pamati. – R.: RaKa, 2003. – 201 lpp. 

9. Lasmane S. 20.gadsimta ētikas pavērsieni. – R.: Zvaigzne ABC, 2004. – 248 lpp. 

10. Lasmane S., Milts A., Rubenis A. Ētika. – R.: Zvaigzne ABC, 1995. – 252 lpp. 

11. Latviešu tautas dzīvesziľa. 1.grāmata. – R.: LNNK, 1990. – 366 lpp. 

12. Latviešu tautas dzīvesziľa. 4.grāmata. – R.: Zvaigzne, 1993. – 414 lpp. 

13. Lielā enciklopēdiskā vārdnīca. R.: Jumava, 2003. – 1147 lpp. 

14. Līkopa V. Lietišķā etiķete starptautiskajā biznesā. – R.: Zvaigzne ABC, - 62 lpp. 

15. Miezītis J. Saruna, kas neļauj aizmigt. R.: Vieda, 2002. – 143 lpp. 

16. Milts A. Ētika. Kas ir ētika. – R.: Zvaigzne ABC, 1999. – 56 lpp. 

17. Mouls Dţ. Biznesa kultūra un etiķete Eiropas valstīs. R.: Jāľa Rozes apgāds, 2000. – 335 lpp. 

18. Odiľa A. Etiķete un protokols. R.: Apgāds „Zelta grauds‖, 2009. – 264 lpp. 

19. Osho. Briedums. Atbildība būt sev pašam. – R.: SIA „Sētava‖, 2007. – 177 lpp. 

20. Osho. Brīvība. Drosme būt sev pašam. – R.: SIA „Sētava‖, 2007. – 183 lpp. 

21. Pasaules reliģijas. – R.: Zvaigzne ABC – 480 lpp. 

22. Rasels B. Filosofijas problēmas. – R.: SIA „Jāľa Rozes apgāds‖, 2008. – 153 lpp. 

23. Reliģijas. – R.: Zvaigzne ABC, 1999. – 128 lpp. 

24. Rubenis A. Ētika XX gadsimtā. - R.: Zvaigzne ABC, 1996. – 222 lpp. 

25. Stengrūms Dţ. Filosofija. Diţas idejas mazā grāmatā. – R.: Zvaigzne ABC, 2009. – 126 lpp. 

26. Strautmane A. Etiķetes grāmata. – R.: Jumava, 2009. – 187 lpp. 

27. Veics V. Uzvedības kultūra saskarsmē. 1.daļa. – R.: RaKa, 1998. – 208 lpp. 

28. Veics V. Uzvedības kultūra saskarsmē. 2.daļa. – R.: RaKa, 2000. – 240 lpp. 

29. Veics V. Uzvedības kultūra saskarsmē. 3.daļa. – R.RaKa, 2005.  

30. www.delna.lv 

31. www.dialogi.lv 

32. www.filozofija.lv 

33. www.iecietiba.lv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.delna.lv/
http://www.iecietiba.lv/
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Kurss ”PUBLISKĀS RUNAS PAMATI” 

 

 

Anotācija: Kursā tiek apgūtas pamata teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaľas runas 

prasmes saziľā. 

 

Kursa mērķis:   Sniegt studējošajiem priekšstatu par publisko runu, publiskās runas pamatiem 

un tehniku, kā arī sekmēt oratora iemaľu izkopšanu. 

 

Priekšzināšanas: Nav nepieciešamas. 

 

Kursa apjoms -  40 stundas (1 KP) 

Tai skaitā: kontaktstundas – 12 stundas (teorētiskās -7 stundas, praktiskās – 5 stundas), 

patstāvīgais darbs -28 stundas. 

 

Pārbaudes forma: Ieskaite. 

 

Pārbaudes 

prasības: 

Kopējais vērtējums veidojas no (1) dalības un aktivitātes praktiskajās 

nodarbības (30%), (2) patstāvīgā darba vērtējuma (20%) un (3) ieskaites 

novērtējuma (50%). 

 

Studiju rezultāti 

Studējošais kursa noslēgumā Studiju rezultātu pārbaudes forma 

Pielieto publiskās runas pamatus 

sapulcēs,konferencēs, prezentācijās, intervijās, 

diskusijās. 

Praktiskās nodarbības,Patstāvīgais 

darbs,.Ieskaite 

Patstāvīgi izstrādā runas modeli, ľemot vērā 

retorikas principus. Uzstājas ar runu auditorijas 

priekšā. 

Praktiskās nodarbības, patstāvīgais darbs, 

ieskaite 

Spēj analizēt labas runas kritērijus, tās 

saturīgumu, tēmas izvirzīšanu, saskarsmi runas 

laikā, atgriezenisko saikni. 

Praktiskās nodarbības, patstāvīgais darbs, 

ieskaite 

Izprot efektīvas runas principus.  Patstāvīgais darbs, ieskaite 

 

* - tēmas ietilpst uzľēmējdarbības profesionālo kompetenču veidošanas modulī  

  

Tēmas Nr. Tēma, apakštēma 

T
ak

so
n
o
m

ij
as

 

lī
m

en
is

 

Stundu skaits 

teorēt. prakt. 

Tēma Nr.1* SEMINĀRS. PUBLISKĀS RUNAS (RETORIKAS) PIRMSĀKUMI  

senajā Grieķijā, Romā. Antīkās runas saturs, tā analīze, 

komentārs. Herenija Retorikas pieci kanoni. 
 

3. 1 1 

Tēma Nr.2* TĒMAS IZVĒLE, TO DALĪŠANA 

Runu tipoloģija. Autora pozīcija. Materiāla avoti. Atlase. 

Analīze. 

 

3. 1  

Tēma Nr.3* SEMINĀRS. RUNAS UZBŪVE (sākums, vidus un beigas pēc 

Aristoteļa). Runas kompozīcija. Runas plāns. Stils. 

Veids. Monologs. Dialogs. Intervija. Diskusija. 

Prezentēšana. 

 

3. 1 3 
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Tēma Nr.4* 

 

RUNAS TEHNIKA 

Izruna un artikulācija. Intonācijas elementi. Priekšstatu 

gleznu un vārdisko darbību nozīme uzstāšanās laikā. 

 

3. 1  

Tēma Nr.5* SASKARSME UN PIELĀGOŠANĀS 

Oratora personība. Prasme runāt, domājot par klausītāju. 

Komunikācijas barjeras, to cēloľi un sekas. 

3. 1  

Tēma Nr.6* LABAS RUNAS KRITĒRIJI 

Runa - provokācija. 
 

3. 1  

Tēma Nr.7* SEMINĀRS. SEPTIĽI SOĻI RUNAS SAGATAVOŠANĀ  

Tēmas izvēle un konkretizēšana. Runas mērķa 

definēšana. Auditorijas novērtēšana. Informācijas 

ievākšana. Runas plāna sagatavošana. Runas ietērpšana 

vārdos. Runas mēģinājums. 

3. 1 1 

 

Patstāvīgi apgūstamās tēmas: 

 
Nr. 

p/k 

Tēma Pārbaudes 

veids 

Ieteicamā 

literatūra un 

avoti 

1. * PUBLISKĀS RUNAS (RETORIKAS) PIRMSĀKUMI  

senajā Grieķijā, Romā. Antīkās runas saturs, tā analīze, 

komentārs. Herenija Retorikas pieci kanoni. 

Seminārs,  

tests 

1., 2., 3., 8. 

2. * TĒMAS IZVĒLE, TO DALĪŠANA 

Runu tipoloģija. Autora pozīcija. Materiāla avoti. Atlase. 

Analīze. 

Tests 

 

1., 2., 3. 

3. * RUNAS UZBŪVE (sākums, vidus un beigas pēc Aristoteļa).  

Runas kompozīcija. Runas plāns. Stils. Veids. Monologs. 

Dialogs. Intervija. Diskusija. Prezentēšana. 

Seminārs, 

 tests 

1., 2., 3., 8. 

4. * RUNAS TEHNIKA 

Izruna un artikulācija. Intonācijas elementi. Priekšstatu 

gleznu un vārdisko darbību nozīme uzstāšanās laikā. 

Tests 

 

1., 2., 3., 8. 

5. * SASKARSME UN PIELĀGOŠANĀS 

Oratora personība. Prasme runāt, domājot par klausītāju. 

Komunikācijas barjeras, to cēloľi un sekas. 

Tests 

 

5., 7., 12. 

6. * LABAS RUNAS KRITĒRIJI 

Runa - provokācija. 

Tests 

 

1., 2., 3., 

11. 

7. * SEPTIĽI SOĻI RUNAS SAGATAVOŠANĀ  

Tēmas izvēle un konkretizēšana. Runas mērķa definēšana. 

Auditorijas novērtēšana. Informācijas ievākšana. Runas plāna 

sagatavošana. Runas ietērpšana vārdos. Runas mēģinājums. 

Seminārs, 

 tests 

1., 2., 3., 

10. 

 

Ieteicamā literatūra un avoti 

 

1. Apele. A. Runas māksla. 

2. Bormane O. Skatuves runas pamati. – R.: LVI, 1963. 

3. Ceplītis L., Katlapa N. Izteiksmīgas runas pamati. – R.:1960. 

4. Ezera I., Graudiľa I., Dreiberga S. Lietišķā komunikācija.- R.: SIA ‖Kamene‖, 2000. 

5. Gabors D. Vārdi, kas pārliecina. – R.: Zvaigzne ABC, 2008. – 328 lpp. 

6. Gandapass R. Kāmasūtra oratoram. – R.: Vieda, 2005. – 291 lpp. 

7. Faina D. Saviesīgo sarunu māksla. – R.: Zvaigzne ABC, 2009. – 152 lpp. 
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8. Mencels V. Retorika. – R.: Balta eko, 2002. 

9. Mendziľa Dz. Vārds. Doma. Runa. – R.: Sol Vita, 2004. 

10. Nelke K. Prezentēšana. – R.: Balta eko, 2003. 

11. Odiľa A. Etiķete un protokols. – R.: Zelta grauds, 2009. – 262 lpp. 

12. Omārova S. Cilvēks runā ar cilvēku. Saskarsmes psiholoģija. – R.: SIA‖Kamene‖,1998. 

13. Pīzs A. Ķermeľa valoda. – R.: ‖Jumava‖,1995. 

14. Strautmane A. Etiķetes grāmata. – R.: Jumava, 2009. – 183 lpp. 

15. Soper P.L. Basic public speaking. – New York: Oxford University Press, 1956. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  3.pielikuma turpinājums 

 

194 

 

Kurss “PĒTNIECISKĀ DARBA PAMATI” 

  

 

Anotācija: Kursā tiek apgūtas pamata teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaľas mācību 

darba organizēšanā. 

 

Kursa mērķis:  Sniegt studējošajiem pamatzināšanas par pētniecisko pētījumu plānošanu, 

pētīšanas metoţu izvēli, informācijas meklēšanu, atlasi un izvērtēšanu, pētījuma 

rezultātu apkopošanu, izklāstu un noformēšanu. 

 

Priekšzināšanas: Nav nepieciešamas. 

 

Kursa apjoms -  40 stundas (1 KP). 

Tai skaitā:  kontaktstundas – 12 stundas (teorētiskās –  6 stundas, praktiskās – 6 stundas), 

 patstāvīgais darbs – 28 stundas. 

 

Pārbaudes forma: Referāts, ieskaite. 

 

Pārbaudes 

prasības: 

Kopējais vērtējums veidojas no (1) lietderīgas aktivitātes nodarbībās (10%), (2) 

patstāvīga pētījuma sagatavošanas (20%), (3) patstāvīgā darba vērtējuma: 

referāta un pētījuma robeţsardzē raksturojuma (30%), (4) ieskaites novērtējuma 

(40%). 

 

Studiju rezultāti 

Studējošais kursa noslēgumā Studiju rezultātu pārbaudes forma 

Spēj veikt pētījumu. Praktiskās nodarbības, referāts, 

pētījuma raksturojums, ieskaite. 

Prot pielietot pētījuma metodes un paľēmienus. Praktiskās nodarbības, referāts, 

pētījuma raksturojums, ieskaite. 

Izprot pētnieciskajam darbam izvirzītās prasības. Praktiskās nodarbības, referāts, 

pētījuma raksturojums, ieskaite. 

Spēj patstāvīgi izstrādāt un sagatavot pētniecisko darbu. Praktiskās nodarbības, referāts, 

pētījuma raksturojums, ieskaite. 

 

Tēmas Nr. Tēma, apakštēma 

T
ak

so
n
o
m

ij
as

 

lī
m

en
is

 

Stundu skaits 

teorēt. prakt. 

Tēma Nr.1 PĒTNIECISKAIS DARBS KĀ STUDIJU PROCESA ELEMENTS 

Zinātniskās darbības likums. Zinātnes un augstākās 

izglītības vienotība. 

2. 1  

Tēma Nr.2 PĒTNIECISKĀS DARBĪBAS AKTUALITĀTE VALSTS 

ROBEŢSARDZĒ 

Pētnieciskā darba organizācijas pasākumi Valsts 

robeţsardzē. Pētījumu projekti. 

2.  1  

Tēma Nr.3 

 

PĒTNIECISKĀS DARBĪBAS METODES: 

- novērošanas metode; 

- eksperimentālā metode. 

2. 1  
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Tēma Nr.4 

 

PĒTNIECISKAJAM DARBAM IZVIRZĪTĀS PRASĪBAS 

Temata izvēle: problēmas jēdziens, hipotēze, tēma, 

pētījuma objekts. 

Plāna izstrāde. 

Pētnieciskā darba saturs: ievads, pamatdaļas izstrāde, 

secinājumi. 

Bibliogrāfija. 

Pētījuma kvalitātes kritēriji. 

3. 3 4 

Tēma Nr.5 

 

PĒTNIECISKĀ DARBA NOFORMĒŠANA 

 Metodiskie norādījumi pētnieciskā darba izstrādāšanai 

un aizstāvēšanai. Pētniecisko darbu paraugi. 
 

3.  2 

 

Patstāvīgi apgūstamās tēmas: 

 
Nr. 

p/k 

Tēma Pārbaudes 

veids 

Ieteicamā 

literatūra un 

avoti 

1.  PĒTNIECISKĀS DARBĪBAS AKTUALITĀTE VALSTS ROBEŢSARDZĒ 
Pētnieciskā darba organizācijas pasākumi Valsts robeţsardzē. 

Pētījumu projekti. 

Referāts 3., 11., 12. 

2.  PĒTNIECISKĀS DARBĪBAS METODES: 

- novērošanas metode; 

- eksperimentālā metode 

 

Referāts 3., 4., 5., 7., 

9., 11., 12. 

3.  PĒTNIECISKAJAM DARBAM IZVIRZĪTĀS PRASĪBAS 

Temata izvēle: problēmas jēdziens, hipotēze, tēma, pētījuma 

objekts. 

Plāna izstrāde. 

Pētnieciskā darba saturs: ievads, pamatdaļas izstrāde, 

secinājumi. 

Bibliogrāfija. 

Pētījuma kvalitātes kritēriji. 

Referāts 1., 2., 3., 5., 

6., 7., 8., 9., 

10., 11., 12. 

4.  PĒTNIECISKĀ DARBA NOFORMĒŠANA 

 Metodiskie norādījumi pētnieciskā darba izstrādāšanai un 

aizstāvēšanai. Pētniecisko darbu paraugi.  

Referāts 1., 2., 3., 5., 

6., 8., 9., 

10., 11., 12. 

Kā referāta tematu var izvēlēties jebkuru tēmu, apakštēmu, citu tēmu, iepriekš saskaľojot to 

ar kursa docētāju. 

 

Ieteicamā literatūra un avoti 

1. LR likums „Augstskolu likums‖. 

2. LR likums „Zinātniskās darbības likums‖. 

3. Cauľa A., Metodiskie norādījumi kvalifikācijas darba, referāta izstrādāšanai un aizstāvēšanai. – 

Rēzekne: Valsts robeţsardzes koledţa, 2010. – 28 lpp. 

4. Izglītības ceļvedis 2008: augstākā izglītība, mācības ārzemēs, profesionālā izglītība, vidējā 

izglītība, interešu izglītība: informatīvs izdevums. – R.: LATAUTKOM, 2008. - 194 lpp. 

5. Kristapsone S. Zinātniskā pētniecība studiju procesā : mācību grāmata augstskolu sociālo 

zinātľu studiju programmu studentiem. - Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2008. – 349 lpp. 

6. Kursa darbu, bakalaura darbu un maģistra darbu izstrāde. – R.: Mācību apgāds NT, 1997. - 42 

lpp. 

7. Lasmanis A. Pedagoģijas un psiholoģijas pētījumu plānošana un norise. - R.: SIA Mācību 

apgāds NT, 1999. - 49 lpp. 
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8. Strazdiľa V. Silineviča I. Metodiskie norādījumi studiju darba izstrādāšanai un aizstāvēšanai. - 

Rēzekne, 2007. - 20 lpp. 

9. Puzule A. Studiju darbu, diplomdarbu un maģistra darbu izstrādāšanas un aizstāvēšanas 

metodiskie norādījumi. – Rēzekne: Rēzeknes Augstskola, 2006. – 52 lpp. 

10. Valsts valodas aģentūra. Valodas aktualitātes. – Rīga: Madonas poligrāfists, 2008. – 48 lpp. 

11. http://moodle.vrk.rs.gov.lv/moodle/course/view.php?id=47  

12. www.likumi.lv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://moodle.vrk.rs.gov.lv/moodle/course/view.php?id=47
http://www.likumi.lv/
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Kurss "DARBA UN SOCIĀLĀS TIESĪBAS" 

 

 

Anotācija: Kursā tiek apgūtas pamata teorētiskās zināšanas LR darba un sociālās 

likumdošanas jomā. 

 

Kursa mērķis: Sniegt studējošajiem zināšanas par LR darba likumdošanas prasībām un sociālo 

likumdošanu. 

 

Priekšzināšanas: Nav nepieciešamas. 

 

Kursa apjoms: 40 stundas (1 KP). 

Tai skaitā: kontaktstundas - 12 stundas (teorētiskās - 12 stundas),  

 patstāvīgais darbs – 28 stundas. 

 

Pārbaudes forma:Ieskaite. 

 

Pārbaudes 

prasības: 

 

Kopējais vērtējums veidojas no (1) dalības un aktivitātes praktiskajās 

nodarbības (30%), (2) patstāvīgā darba vērtējuma (20%) un (3) ieskaites 

novērtējuma (50%). 

 

Studiju rezultāti 

Studējošais kursa noslēgumā Studiju rezultātu pārbaudes forma 

Spēj nodrošināt darba aizsardzības prasību ievērošanu. Praktiskās nodarbības, patstāvīgais 

darbs, ieskaite 

Pārvalda LR darba un sociālo likumdošanu. Patstāvīgais darbs, ieskaite 

Pārzin darba līgumu veidus un to sastāvdaļas. Praktiskās nodarbības, patstāvīgais 

darbs, ieskaite 

 

* - tēmas ietilpst uzľēmējdarbības profesionālo kompetenču veidošanas modulī  

  

Tēmas Nr. Tēma, apakštēma 

T
ak

so
n
o
m

ij
as

 

lī
m

en
is

 

Stundu skaits 

teorēt. prakt. 

 Tēma Nr.1* DARBA TIESĪBU JĒDZIENS UN SISTĒMA 

Darba tiesību avoti un metodes. 

Darba tiesību saikne ar civiltiesībām un citām tiesību 

nozarēm. 

Darba tiesību pamatprincipi. 

2. 2  

Tēma Nr.2* DARBA LAIKS UN ATPŪTAS LAIKS, DARBA KĀRTĪBA 

Darba laika jēdziens un veidi. 

Darba laika reţīms un uzskaite. 

Darba laika reţīms un uzskaite Iekšlietu ministrijas 

iestādēs. 

Atpūtas laika jēdziens. Atvaļinājumi.  

Darba kārtības jēdziens. 

2. 2  
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Tēma Nr.3* DARBA SAMAKSAS TIESISKAIS REGULĒJUMS 

Darba samaksas jēdziens un tiesiskās regulēšanas 

metodes. 

Darba samaksas sistēmas. 

Sociālās garantijas un kompensācijas. 

Darba samaksas izmaksas kārtība un ieturējumu no tās 

ierobeţošana. 

Darba samaksas kārtība Iekšlietu ministrijas iestādēs. 

Darbinieka materiālā atbildība.  

2. 2  

Tēma Nr.4* DARBA AIZSARDZĪBA  

Darba aizsardzības jēdziens un tās tiesiskais 

regulējums. 

Darba aizsardzības organizācija. 

Darba devēja tiesības un pienākumi. 

Darbinieka tiesības un pienākumi. 

Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšana un uzskaite. 

Atbildība par darba aizsardzības noteikumu 

pārkāpšanu. 

2. 2  

Tēma Nr.5* VALSTS SOCIĀLIE PABALSTI, PAŠVALDĪBU SOCIĀLIE 

PABALSTI 

Valsts un pašvaldību regulārie sociālie pabalsti. 

Valsts un pašvaldību vienreizējie sociālie pabalsti. 

2. 2  

Tēma Nr.6* SOCIĀLĀ APDROŠINĀŠANA 

Obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksas. 

Brīvprātīgas sociālās apdrošināšanas iemaksas.  

2. 1  

Tēma Nr.7* VALSTS PENSIJAS  

Pensiju veidi. 

Pensiju aprēķināšana. 

2. 1  

 

Patstāvīgi apgūstamās tēmas: 

 

Nr. 

p/k 

Tēma Pārbaudes 

veids 

Ieteicamā 

literatūra un 

avoti 

1.  ARODBIEDRĪBU TIESĪBAS UN DARBA LĪGUMI 

Darbinieku pārstāvība. 

Darba koplīgums. 

Individuālais darba līgums. 

Darba attiecību īpatnības Iekšlietu ministrijas iestādēs un to 

reglamentējošie dokumenti.  
 

Indivudālais 

vērtējums 

vai grupālā 

kontrole 

 4;5. 

2.  DARBA STRĪDI 

Darba strīdu jēdziens un veidi. 

Darba strīdu izskatīšanas kārtība.  

Indivudālais 

vērtējums 

vai grupālā 

kontrole 

3. 

 

Ieteicamā literatūra un avoti 

 

1. Latvijas Republikas Satversme.  

2. LR likums „Darba aizsardzības likums‖.  
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3. LR likums „Darba strīdu likums‖.  

4. LR likums „Darba likums‖.  

5. LR likums „Par arodbiedrībām‖. 

6. LR likums „Par sociālo drošību‖.  

7. LR likums „Par valsts sociālo apdrošināšanu‖.  

8. LR likums „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums‖.  

9. LR likums „Par valsts pensijām‖.  

10. LR likums ―Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāţu un ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu 

ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likums‖.  

11. LR likums „Par izdienas pensijām Iekšlietu ministrijas sistēmas  

darbiniekiem ar speciālajām dienesta pakāpēm‖.  

12. LR likums „Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums‖. 

13. Valsts robeţsardzes 2008.gada 7.augusta pavēle Nr.26 „Valsts robeţsardzes un Valsts 

robeţsardzes koledţas darba aizsardzības instrukcija darbam ar datortehniku‖. 

14. Valsts robeţsardzes 2008.gada 15.decembra pavēle Nr.43 „Valsts robeţsardzes un Valsts 

robeţsardzes koledţas darba aizsardzības instrukcija elektrodrošībā‖. 

15. Civillikuma komentāri. Saistību tiesības. - R.: Mans Īpašums, 2000. - 688 lpp. 

16. Torgāns K. Saistību tiesības 2.daļa:mācību grāmata.- R.: Tiesu namu aģentūra, 2008.-359 lpp. 

17. www.likumi.lv 
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Kurss “KONSTITUCIONĀLĀS TIESĪBAS“ 

 

 

Anotācija: Kursā tiek apgūtas pamata teorētiskās zināšanas konstitucionālajās tiesībās. 

 

Kursa mērķis:  Sniegt studējošajiem zināšanas par konstitucionālo tiesību būtību, 

cilvēktiesībām, augstāko valsts varas institūciju sistēmu, uzbūvi un kompetenci. 

 

Priekšzināšanas: Nav nepieciešamas. 

 

Kursa apjoms:  40 stundas (1 KP). 

Tai skaitā:  kontaktstundas–12 stundas (teorētiskās- 12 stundas), 

    patstāvīgais darbs – 28 stundas. 

 

Pārbaudes forma: Ieskaite. 

 

Pārbaudes 

prasības: 

 

Kopējais vērtējums veidojas no (1) konspekta apjoma (10%), (2) patstāvīgā 

darba vērtējuma (30%) un (3) ieskaites novērtējuma (60%). 

 

Studiju rezultāti 

Studējošais kursa noslēgumā Studiju rezultātu pārbaudes forma 

Spēj interpretēt konstitucionālo tiesību pamatelementus. Patstāvīgais darbs, ieskaite 

Spēj analizēt daţādu valstu konstitūcijas. Praktiskās nodarbības, patstāvīgais 

darbs, ieskaite 

Spēj definēt, uzskaitīt un izskaidrot cilvēku un pilsoľu 

konstitucionālās tiesības un brīvības. 

Praktiskās nodarbības, patstāvīgais 

darbs, ieskaite 

Spēj nodrošināt personu tiesību un tiesisko interešu 

ievērošanu. 

Patstāvīgais darbs, ieskaite 

 

Tēmas Nr. 

 
Tēma, apakštēma 

T
ak

so
n
o
m

ij
as

 

lī
m

en
is

 Stundu skaits 

teorēt. prakt. 

Tēma Nr.1 KONSTITUCIONĀLO TIESĪBU JĒDZIENS, VIETA UN LOMA 

TIESĪBU SISTĒMĀ 

Demokrātija. Suverenitāte.  

Varas dalīšanas princips. 

Latvijas Republikas Satversme. 

2. 2  

Tēma Nr.2 CILVĒKU UN PILSOĽU KONSTITUCIONĀLĀS  

TIESĪBAS UN BRĪVĪBA  

Pilsonības jēdziens.  

Pilsoľu tiesības un pienākumi.  

Pilsonības iegūšana, zaudēšana.  

Cilvēktiesību aizsardzības problēmas Latvijas Republikā 

un ārvalstīs. 

2. 4  

Tēma Nr.3 VĒLĒŠANU TIESĪBAS LATVIJAS REPUBLIKĀ UN PASAULĒ 

Aktīvās un pasīvās vēlēšanu tiesības. 

Vēlēšanu veidi. 

2. 2  
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Tēma Nr.4 LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA, TĀS SASTĀVS UN 

KOMPETENCE 

Saeimas vēlēšanu pamatprincipi un uzbūve.  

Deputāta statuss. 

Latvijas Republikas likumu izsludināšanas un spēkā 

stāšanās kārtība. 

2. 2  

Tēma Nr.5 LATVIJAS REPUBLIKAS PREZIDENTS 

Valsts prezidenta institūts.  

Prezidenta funkcijas, ievēlēšana un atlaišana.  

Prezidenta attiecības ar Saeimu un Ministru kabinetu. 

Valsts prezidenta atbildība.  

Loma likumdošanā. 

2. 2  

 

Patstāvīgi apgūstamās tēmas: 

 

Nr. 

p/k 

Tēma Pārbaudes 

veids 

Ieteicamā 

literatūra un 

avoti 

1.  CITU VALSTU KONSTITŪCIJU RAKSTUROJUMS 

Krievijas konstitūcija. 

Francijas konstitūcija. 

Amerikas Savienoto Valstu konstitūcija. 

Vācijas konstitūcija. 

Kontroldarbs 20.,26.,31., 

39., 40. 

2.  MINISTRU KABINETS 

Ministru kabineta izveidošanas kārtība, sastāvs un atbildība.  

Ministru kabineta akti. 
 

Kontroldarbs 1.,9. 

3.  TIESU VARA  

Tiesu varas jēdziens un īpatnības.  

Tiesu sistēma Latvijā. 

Kontroldarbs 1.,10. 

 

Ieteicamā literatūra un avoti 

1. Latvijas Republikas Satversme.  

2. 1950.g. 4.novembra ―Eiropas cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencija‖. 

3. LR likums „Parlamentārās izmeklēšanas komisiju likums‖.   

4. LR likums „Par pašvaldībām‖.  

5. LR likums „Saeimas vēlēšanu likums‖.  

6. LR likums „Pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanu likums‖.  

7. LR likums „Valsts kontroles likums‖.  

8. LR likums ―Saeimas Kārtības Rullis‖.  

9. LR likums ―Ministru kabineta iekārtas likums‖.  

10. LR likums ―Par tiesu varu‖.  

11. LR likums ―Par likumu un citu Saeimas, Valsts prezidenta un Ministru kabineta pieľemto aktu 

izsludināšanas, publicēšanas, spēkā stāšanās kārtību un spēkā esamību‖.  

12. LR likums ‖Pilsonības likums‖. 

13. LR likums ‖Par tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu‖.  

14. LR likums ―Satversmes tiesas likums‖.  

15. LR likums ―Par Centrālo vēlēšanu komisiju‖.  

16. 1948.g.10.decembra ANO ‖Vispārējā cilvēktiesību deklarācija‖. 

17. Apsītis R., Blūzma V., Lazdiľš J. Latvijas tiesību avoti: teksti un komentāri 2.sējums. Poļu un 

zviedru laiku tiesību avoti (1561-1795) - R.: Juridiskā koledţa, 2007.- 408.lpp. 
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18. Cieliuss R. Vispārējā mācība par valsti. – R.: ABC, 1998. 

19. Cilvēka tiesības. Starptautisko dokumentu krājums.- R.: Zvaigzne, 1992. 

20. Deksnis E., Lisabona līgums un Eiropas Savienības konstitucionālie pamati.- R.: Juridiskā 

koledţa, 2008.-153 lpp. 

21. Demokrātijas pamati.- R.: Zinātne,1993. - 38 lpp. 

22. Dišlers K. Ievads Latvijas valststiesību zinātnē.- R.: A.Gulbis,1930. - 56 lpp. 

23. Dišlers K. Demokrātiskas valsts pamati.- R.: A.Gulbis,1931. - 49 lpp. 

24. Dišlers K. Latvijas valsts varas orgāni un viľu funkcijas.-R.:1925. - 50 lpp.    

25. Dišlers K. Raksti par LR Satversmi. – R. A/S TNA, 1998. 

26. Gulbe S. Cik suverēna ir Eiropas Savienības dalībvalsts . // Likums un tiesības Nr.8. – 2000. 

27. Harbaceviča S. Latvija Eiropā un mūsu konstitucionālās tiesības. // Latvijas Vēstnesis. – 

08.06.2000. 

28. Iļjanova D. Tiesību normu un principu kolīzija. // Likums un tiesības Nr.4. – 2000. 

29. Jēkabs L. Latvijas valsts dibināšana. – R.: 1925. 

30. Latvijas Republikas Satversmes tiesa. Konstitucionālās tiesas loma valsts konstitūcijā 

nostiprināto vērtību aizsardzībā. – R.: Latvijas Republikas Satversmes tiesa, 2007.-211 lpp. 

31. Levits E. Satversme un Eiropas Savienība. // Latvijas Vēstnesis. – 08.06.2000. 

32. Muciľš L. „Publisko iestāţu klasifikācijas modelis‖. – „Likums un tiesības‖, Nr.4, 2000. 

33. Seskis J. Latvijas valsts izcelšanās. – R.: 1991. 

34. Silzemnieks E. Latvijas atdzimšana. – Stokholma, 1989. 

35. Šilde Ā. Pirmā Republika. – R.: Elpa, 1993. 

36. Vītiľš R. Vispārējs tiesību pārskats. – R.: 1993. 

37. Zālītis F. Latvijas vēsture. – R.: Zvaigzne, 1991. 

38. King – Riger. The state in modern society. – New Jersey., 1986. 

39. Singler A. American rights policies., 1975. 

40. Smith S.A. Constitutional and administrative Law., 1975. 

41. The Constitution of the United States. Comission of the Bicentennial of the United States 

Constitution. US Government printing office, 1998. 

42. www.likumi.lv 
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Kurss ”OTRĀ SVEŠVALODA (KRIEVU VALODA)” 

 

 

Anotācija: Kursā tiek pilnveidotas profesionālās terminoloģijas krievu valodā zināšanas un 

praktiskās iemaľas terminoloģijas pielietošanā, veicot robeţšķērsojošo personu 

profilēšanu, intervēšanu un identificēšanu. 

 

Kursa mērķis: Pilnveidot studējošo komunikatīvās iemaľas, iemācīt rīkoties un pielietot krievu 

valodu pildot dienesta pienākumus; paplašināt studējošo speciālās 

terminoloģijas vārdu krājumu. 
 

Priekšzināšanas: Profesionālā pamatterminoloģija krievu valodā. 
 

Kursa apjoms:  40 stundas (1 KP) 

Tai skaitā: kontaktstundas – 12 stundas (teorētiskās – 2 stundas, praktiskās – 10 stundas), 

patstāvīgais darbs – 28 stundas. 

 

Pārbaudes forma: Ieskaite. 

Studiju rezultāti 

Studējošais kursa noslēgumā Studiju rezultātu pārbaudes forma 

Prot veikt dokumentu pārbaudi krievu valodā. Praktiskās nodarbības, patstāvīgais 

darbs, ieskaite 

Pielieto profesionālo terminoloģiju krievu valodā darbā ar 

patvēruma meklētājiem, kā arī personu profilēšanā, 

intervēšanā un identificēšanā. 

Praktiskās nodarbības, patstāvīgais 

darbs, kontroldarbs, ieskaite 

Pielieto profesionālo terminoloģiju krievu valodā sadarbībā 

ar kompetentajām iestādēm. 

Praktiskās nodarbības, patstāvīgais 

darbs, ieskaite 

Prot prezentēt savu darbu krievu valodā. Prezentācija, ieskaite 
 

 

Tēmas Nr. Tēma, apakštēma 

T
ak

so
n
o
m

ij
as

 

lī
m

en
is

 

Stundu skaits 

teorēt. prakt. 

Tēma Nr.1 LATVIJAS REPUBLIKAS VALSTS ROBEŢSARDZES FUNKCIJAS 

Leksika: „Valsts robeţsardzes struktūra un organizācija‖, 

„Valsts robeţsardzes uzdevumi‖, „Robeţsarga 

pienākumi‖, „Robeţsarga aprīkojums‖. 

Lasīšana: „Государственная пограничная охрана 

Латвии‖. 

Valodas komunikatīvās funkcijas: prezentācija par 

Latvijas Republikas Valsts robeţsardzi. 

3.  2 

Tēma Nr.2 FAKTU UN GRAFIKU PREZENTĀCIJA 

Leksika: „Grafiku valoda‖. 

Valodas komunikatīvās funkcijas: Informācijas 

prezentācija. 

3. 1 1 

 

 

Pārbaudes 

prasības: 

 

Kopējais vērtējums veidojas no (1) kontroldarbu vērtējuma (30%), (2) 

patstāvīgā darba vērtējuma (20%) un (3) ieskaites novērtējuma (50%). 
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Tēma Nr.3 LATVIJAS REPUBLIKAS VALSTS ROBEŢAS ŠĶĒRSOŠANAS 

NOTEIKUMI UN PROCEDŪRA 

„Latvijas Republikas valsts robeţas šķērsošanas kārtības 

vispārīgie jautājumi‖, „Personu pienākumi un tiesības 

valsts robeţas šķērsošanas vietās‖, „Valsts robeţas 

šķērsošana ārpus kārtas‖, „Personu robeţkontrole‖. 

Lasīšana: „Процедура пересечения Российской 

границы‖ 

Valodas komunikatīvās funkcijas: Informācijas 

sniegšana par kārtību, kādā personas šķērso LR valsts 

robeţu, pienākumu un tiesību paskaidrošana. 

3.  2 

Tēma Nr.4 DARBS AR NELEGĀLAJIEM IMIGRANTIEM 

Leksika: Speciālā terminoloģija, kuru pielieto analizējot 

veiktos pasākumus darbā ar nelegālajiem imigrantiem.  

Valodas komunikatīvās funkcijas: Diskusijas par 

problēmām, ar kurām robeţsargi sastopas strādājot ar 

nelegālajiem imigrantiem. 

3.  2 

Tēma Nr.5 PATVĒRUMA MEKLĒTĀJU INTERVĒŠANA 

Gramatika: Jautājumu veidi, jautājumu veidošana. 

Valodas komunikatīvās funkcijas: Patvēruma meklētāju 

intervēšana. 

3.  2 

Tēma Nr.6 ADMINISTRATĪVĀ LIETVEDĪBA 

Daţādas dokumentācijas (veidlapu) aizpildīšana krievu 

valodā. 

3. 1 1 

 

Patstāvīgi apgūstamās tēmas: 

 

Nr. 

p/k 

Tēma Pārbaudes 

veids 

Ieteicamā 

literatūra un 

avoti 

1.  LATVIJAS REPUBLIKAS VALSTS ROBEŢSARDZES FUNKCIJAS 

Leksika: „Valsts robeţsardzes struktūra un organizācija‖, 

„Valsts robeţsardzes uzdevumi‖, „Robeţsarga pienākumi‖, 

„Robeţsarga aprīkojums‖ 

Lasīšana: „Государственная пограничная охрана Латвии‖ 

Valodas komunikatīvās funkcijas: prezentācija par Latvijas 

Republikas Valsts robeţsardzi 
 

Kontroldarbs 2.-15., 17. 

2.  SAVAS STRUKTŪRVIENĪBAS PREZENTĀCIJA 

Leksika: „Robeţsargu aktivitātes VRS struktūrvienībās‖, 

„Robeţsargu norīkojumu veidi‖. 

Valodas komunikatīvās funkcijas: Prezentācija par savu 

struktūrvienību. 
 

Individuāls 

vērtējums 

2.,3.,7.,8., 

10.,14. 

3.  LATVIJAS REPUBLIKAS VALSTS ROBEŢAS ŠĶĒRSOŠANAS 

NOTEIKUMI UN PROCEDŪRA 

„Latvijas Republikas valsts robeţas šķērsošanas kārtības 

vispārīgie jautājumi‖, „Personu pienākumi un tiesības valsts 

robeţas šķērsošanas vietās‖, „Valsts robeţas šķērsošana ārpus 

kārtas‖, „Personu robeţkontrole‖. 

Lasīšana: „Процедура пересечения Российской границы‖ 

Valodas komunikatīvās funkcijas: Informācijas sniegšana par 

kārtību, kādā personas šķērso LR valsts robeţu, pienākumu un 

tiesību paskaidrošana. 

Kontroldarbs 5.-9., 

10.,11., 18. 
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4.  DARBS AR PATVĒRUMA MEKLĒTĀJIEM UN BĒGĻIEM LATVIJAS 

REPUBLIKĀ 

Leksika: Speciālā terminoloģija, kas tiek pielietota likumā 

„Par patvēruma meklētājiem un bēgļiem Latvijas Republikā‖.  

Lasīšana: „Общая информация о беженцах в Латвийской 

Республике‖. 

Valodas komunikatīvās funkcijas: paskaidrojumu sniegšana 

par patvēruma piešķiršanas kārtību Latvijā.  

Kontroldarbs 5., 10., 11., 

12., 19. 

5.  ADMINISTRATĪVĀ LIETVEDĪBA 

Daţādas dokumentācijas (veidlapu) aizpildīšana krievu 

valodā. 

Individuāls 

vērtējums 

2.-11., 14. 

 

Ieteicamā literatūra un avoti 

 

1. Aldersons J. Kāpēc mēs tā sakām?: populāru izteicienu un jēdzienu skaidrojumi. 2.d. - Rīga: 

Zvaigzne ABC, 2005. – 247 lpp. 

2. Krievu - latviešu militārās leksikas vārdnīca. - R.: Junda, 1993. 

3. Krievu – latviešu vārdnīca. 1.daļa. – R.: Avots, 2006. – 1107 lpp. 

4. Krievu – latviešu vārdnīca. 2.daļa. – R.: Avots, 2006. – 1056 lpp. 

5. Krievu-latviešu un latviešu krievu mācību vārdnīca. – R.: Zvaigzne ABC, 2003. – 688 lpp. 

6. Krievu-latviešu, latviešu krievu vārdnīca. Plēsuma A., Duhova E., Saveļjeva J., Ķirīte M. – R.: 

Avots, 2000.- 749 lpp. 

7. Latviešu - krievu vārdnīca. I daļa - R.: SIA „Universs‖, 1996. - 699 lpp. 

8. Latviešu - krievu vārdnīca. II daļa - R.: SIA „Universs‖, 1996. - 714 lpp. 

9. Lopatins V., Lopatina L. Krievu-latviešu vārdnīca ar skaidrojumiem un piemēriem. – R.: 

Zvaigzne ABC, 2005. – 1246 lpp. 

10. Robeţsardzes terminoloģijas krievu latviešu vārdnīca. – VRK: Rēzekne 2003. – 42 lpp. 

11. Агуреева О.В. В помощь пересекающему границу. – Москва: Гросс-Медиа, 2006. – 256 с. 

12. Грекова О.К., Кузьминова Е.А. Русский язык как иностранный. Обсуждаем, пишем 

диссертацию и автореферат: Учебное пособие. – М.: Флинта: Наука, 2005. – 296 с. 

13. Гутманис А. Русско-латышский разговорник.- R.: Avots, 2004. – 192 с. 

14. Залесский А.Р., Соболевский В.Г. Унифицированный словарь терминов, применяемых в 

пограничных войсках. – Минск: Харвест, 2003. - 272 с. 

15. Русско-латышский разговорник.- R.: Avots, 1991. – 285 с. 

16. http://juristnews.lv/ 

17. http://pribalt.info/robezsardze.php 

18. http://www.belladvina.com/ru/turistu/peresekai_granici 

19. http://www.pmlp.gov.lv/ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://juristnews.lv/
http://pribalt.info/robezsardze.php
http://www.belladvina.com/ru/turistu/peresekai_granici
http://www.pmlp.gov.lv/ru
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Kurss „ROBEŢPĀRBAUDES” 

 

Anotācija: Kursā tiek apgūtas teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaľas 

robeţšķērsošanas vietas robeţpārbaudes procedūru, personu un 

transportlīdzekļu ieceļošanas, uzturēšanās, tranzīta un izceļošanas noteikumu, 

kā arī kravu un citu mantu pārvietošanas pāri valsts robeţai noteikumu 

kontroles pasākumu plānošanā, vadīšanā organizēšanā un nodrošināšanā. 

 

Kursa mērķis: Sniegt studējošajiem zināšanas un attīstīt praktiskās iemaľas personu, 

transportlīdzekļu, preču, kravu, mantu un priekšmetu robeţpārbaudes 

organizēšanā, reglamentējošiem normatīviem aktiem un VRS amatpersonu 

kompetenci lēmumu pieľemšanā robeţpārbaudes jomā.  

 

Priekšzināšanas: Robeţpārbaudes veikšana. 

 

Kursa apjoms: 120 stundas (3 KP). 

Tai skaitā: kontaktstundas – 36 stundas (teorētiskās – 20 stunda, praktiskās – 16 stundas), 

patstāvīgais darbs – 84 stundas. 

 

Pārbaudes forma: Referāts, eksāmens. 

 

Pārbaudes prasības: Kopējais vērtējums veidojas no (1) dalības un aktivitātes praktiskajās 

nodarbībās (10 %), (2) vērtējuma par semināriem (20%), (3) vērtējuma par 

referātu (20%) un eksāmena novērtējuma (50 %).  

 

Studiju rezultāti 

Studējošais kursa noslēgumā  Studiju rezultātu pārbaudes forma 

Spēj nodrošināt starptautisko un nacionālo tiesību aktu 

tiesiskuma un drošības jomā piemērošanu savas 

kompetences ietvaros. 

Seminārs, referāts, ieskaite, eksāmens 

Pārzina situāciju uz valsts robeţas, spēj veikt 

nepieciešamās informācijas ieguvi, analīzi, apstrādi un 

apmaiľu, spēj atlasīt un apstrādāt nepieciešamo 

informāciju robeţpārbaudes rezultātu apkopošanai. 

Praktiskās nodarbības, seminārs, 

referāts, ieskaite, eksāmens 

Spēj analizēt robeţpārbaudes izpildes apstākļus, 

optimāli plānot personālu, tehniskās iekārtas, 

bruľojumu, transportlīdzekļus, dienesta suľus 

robeţpārbaudes uzdevumu izpildei. 

Praktiskās nodarbības, seminārs, 

referāts, ieskaite, eksāmens 

Spēj vadīt un kontrolēt robeţpārbaudes, uzdevumu 

savlaicīgu un precīzu izpildi, savas kompetences 

ietvaros pieľemt lēmumus un kvalitatīvi sagatavot un 

noformēt dienesta un procesuālos dokumentus.  

Praktiskās nodarbības, seminārs, 

referāts, ieskaite, eksāmens 

Spēj nodrošināt ceļošanas dokumentu, transportlīdzekļu 

dokumentu, vīzu un uzturēšanās atļauju, darba atļauju 

kvalitatīvu pārbaudi, atklāt to viltojumus, nodrošināt un 

organizēt pārkāpēju atklāšanu, aizturēšanu, 

pārvietošanu apsardzes uzraudzībā un apsardzību, 

organizēt personu, transportlīdzekļu pārmeklēšanu, 

apskati un aizliegto vielu, priekšmetu izľemšanu. 

Praktiskās nodarbības, seminārs, 

referāts, ieskaite, eksāmens 

Spēj strādāt ar Valsts robeţsardzē izmantojamajām 

informācijas sistēmām un nodrošināt datu ievadi un 

pārbaudi tajās. 

Praktiskās nodarbības, seminārs, 

referāts, ieskaite, eksāmens 
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Tēmas Nr. Tēma, apakštēma 

T
ak

so
n
o
m

ij
as

 

lī
m

en
is

 

Stundu skaits 

teorēt. prakt. 

Tēma Nr. 1 ŠENGENAS TIESĪBU KOPUMS (ACQUIS).   

Šengenas līguma būtība; Šengenas konvencija. 

Šengenas Robeţu kodekss; Robeţsargu rokasgrāmata 

(Šengenas rokasgrāmata). 

3. 
2 

 
 

Tēma Nr.2 PERSONU ROBEŢPĀRBAUDES  

3 

2 2 

1. Personu tiesības, pienākumi un aizliegumi 

robeţšķērsošanas vietā (turpmāk – RŠV). ES pilsoľu 

un viľu ģimenes locekļu, trešo valstu pilsoľu 

robeţšķērsošanas kārtība. Nepilngadīgo 

robeţšķērsošanas kārtība. Oficiālo delegāciju, valsts 

amatpersonu, diplomātu robeţšķērsošana. Jūrnieku, 

lidotāju, lidaparātu apkalpes robeţšķērsošana. 

Ārvalstu bruľoto spēku statuss LR. 

2  

2. Dokumentu pārbaudes metodika, personu 

intervēšana un profilēšana. 
 2 

Tēma Nr.3 SEMINĀRS: 

 Šengenas tiesību kopums;  

 Personu robeţpārbaudes. 
  2 

Tēma Nr.4 VĪZU REŢĪMS, TĀ NODROŠINĀŠANA ROBEŢPĀRBAUŢU 

STRUKTŪRVIENĪBĀS 
3. 

3 1 

1. Vīzu noteikumi. 2  

2. Vīzu izsniegšanas un anulēšanas kārtība RŠV. 1 1 

Tēma Nr.5 VALSTS ROBEŢAS ŠĶĒRSOŠANAS ATZĪMJU UN ĪPAŠO 

ATZĪMJU IZDARĪŠANA ROBEŢPĀRBAUŢU 

STRUKTŪRVIENĪBĀS. 

3. 

1 1 

1. Robeţsargu individuālo spiedogu un citu spiedogu 

saľemšana, glabāšana un izsniegšana robeţpārbauţu 

struktūrvienībās. 
1  

2. Robeţas šķērsošanas atzīmju un īpašo atzīmju 

izdarīšana. 
 1 

Tēma Nr.6 SEMINĀRS: 

 vīzu reţīms, tā nodrošināšana robeţpārbauţu 

struktūrvienībās; 

 valsts robeţas šķērsošanas atzīmju un īpašo atzīmju 

izdarīšana robeţpārbauţu struktūrvienībās. 

  2 

Tēma Nr.7 VEICAMO PĀRBAUŢU TEHNOLOĢIJAS  

Robeţšķērsošanas vietas reţīms. 

Veicamo pārbauţu tehnoloģija. 

3. 2  

Tēma Nr.8 TRANSPORTA ROBEŢPĀRBAUDE 

LR, ES, EEZ un Šveices Konfederācijā, kā arī trešajās 

valstīs reģistrētā autotransporta robeţpārbaude. Zagto 

transportlīdzekļu identifikācija. Pasaţieru un kravas 

vilcienu robeţpārbaude. Kuģošanas līdzekļu 

robeţpārbaudes varianti. Jahtu un kruīza (atpūtas) kuģu 

robeţpārbaude. Lidaparātu robeţpārbaude 

3. 6  

Tēma Nr.9 SEMINĀRS: 

 veicamo pārbauţu tehnoloģijas; 

 transporta robeţpārbaude. 
  2 
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Tēma Nr.10 ROBEŢPĀRBAUŢU STRUKTŪRVIENĪBU VADĪBAS 

KOMPETENCE LĒMUMU PIEĽEMŠANĀ 

VRS amatpersonu rīcība konstatējot nederīgu personas 

ceļošanas dokumentu. VRS amatpersonu rīcība aizturot 

personas ar viltotiem ceļošanas dokumentiem un 

ārvalstniekus, kuri pārkāpuši ieceļošanas, izceļošanas un 

uzturēšanās noteikumus LR. VRS amatpersonu rīcība 

konstatējot, ka ārzemnieks uzturējies LR bez derīgas 

vīzas vai uzturēšanas atļaujas. Dokumentu un 

priekšmetu izľemšanas kārtība. Atteikumi un liegumi 

ieceļot un izceļot no LR. VRS amatpersonu rīcība 

saľemot paziľojumus no datu bāzēm. VRS amatpersonu 

kompetence administratīvo pārkāpumu izskatīšanā 

robeţpārbaudēs. 

3. 4 4 

Tēma Nr.11 SEMINĀRS (REFERĀTA AIZSTĀVĒŠANA)   2 

 

Patstāvīgi apgūstamās tēmas: 

Nr. 

p/k 

Tēma Pārbaudes 

veids 

Ieteicamā 

literatūra un avoti 

1. ŠENGENAS TIESĪBU KOPUMS (ACQUIS).   

Šengenas līguma būtība; Šengenas konvencija. 

Šengenas Robeţu kodekss; Robeţsargu rokasgrāmata 

(Šengenas rokasgrāmata). 

Seminārs, 

referāts 

1; 6; 10; 14 

2. PERSONU ROBEŢPĀRBAUDES  

Dokumentu pārbaudes metodika, intervēšana un 

profilēšana 

Seminārs, 

referāts 

1; 3- 6; 8 - 14; 17; 19; 22 
- 27; 29; 31; 32; 35; 36; 
38; 42; 47; 49; 51; 57; 

59; 63; 95; 99; 102; 103; 

106; 108; 115; 120; 129; 
134; 139-151 

3. VĪZU REŢĪMS, TĀ NODROŠINĀŠANA ROBEŢPĀRBAUŢU 

STRUKTŪRVIENĪBĀS 

Vīzu noteikumi; Vīzu izsniegšanas un anulēšanas 

kārtība RŠV. 

Seminārs, 

referāts 

5 – 8;13; 14; 19; 34; 46; 
48; 50; 51; 57; 58; 72; 
75; 83; 91; 94; 96; 114; 
116; 117; 119; 121; 141 

4. VALSTS ROBEŢAS ŠĶĒRSOŠANAS ATZĪMJU UN ĪPAŠO 

ATZĪMJU IZDARĪŠANA ROBEŢPĀRBAUŢU 

STRUKTŪRVIENĪBĀS 

Robeţas šķērsošanas atzīmju un īpašo atzīmju 

izdarīšana. 

Seminārs, 

referāts 

5; 13; 14; 45; 46; 74; 75; 
81 

5. VEICAMO PĀRBAUŢU TEHNOLOĢIJAS  

Robeţšķērsošanas vietas reţīms. Autoceļu RŠV un 

dzelzceļa RŠV veicamo pārbauţu tehnoloģijas. Jūras 

ostu un lidostu RŠV veicamo pārbauţu tehnoloģijas. 

Seminārs, 

referāts 

6; 14; 18; 21; 29; 43 - 
45; 53; 61; 68; 84; 90; 

93; 97; 115; 137  

6. TRANSPORTA ROBEŢPĀRBAUDE 

LR, ES, EEZ un Šveices Konfederācijā, kā arī trešajās 

valstīs reģistrētā autotransporta robeţpārbaude. Zagto 

transportlīdzekļu identifikācija. Pasaţieru un kravas 

vilcienu robeţpārbaude. Kuģošanas līdzekļu 

robeţpārbaudes varianti. Jahtu un kruīza (atpūtas) kuģu 

robeţpārbaude. Lidaparātu robeţpārbaude 

Seminārs, 

referāts 

2 – 4; 9; 14; 16; 18; 21; 
30; 33; 37 – 41; 43 – 45; 
53 – 56; 60 – 62; 75; 78; 

82; 90; 98; 102; 106; 
113; 118; 122; 130; 133; 

135 - 138 

7. ROBEŢPĀRBAUŢU STRUKTŪRVIENĪBU VADĪBAS 

KOMPETENCE LĒMUMU PIEĽEMŠANĀ 

VRS amatpersonu rīcība konstatējot nederīgu personas 

ceļošanas dokumentu. VRS amatpersonu rīcība aizturot 

personas ar viltotiem ceļošanas dokumentiem un 

ārvalstniekus, kuri pārkāpuši ieceļošanas, izceļošanas 

un uzturēšanās noteikumus LR. VRS amatpersonu 

rīcība konstatējot, ka ārzemnieks uzturējies LR bez 

derīgas vīzas vai uzturēšanās atļaujas. Dokumentu un 

Seminārs, 

referāts 

1 - 138 
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priekšmetu izľemšanas kārtība. Atteikumi un liegumi 

ieceļot un izceļot no LR. VRS amatpersonu rīcība 

saľemot paziľojumus no datu bāzēm. VRS 

amatpersonu kompetence administratīvo pārkāpumu 

izskatīšanā robeţpārbaudēs. 

 

Ieteicamā literatūra un avoti 

 

1. Konvencija par pakāpenisku kontroles atcelšanu pie kopīgām robeţām. Šengenas Konvencija, 

1985.13.06. 

2. Konvencija par ceļu satiksmi. Vīnē, 1968.gada 8.novembrī.  

3. Konvencija „Par starptautiskās jūras satiksmes atvieglošanu (FAL)‖ 09.04.1965. 

4. Konvencija „Par civilo aviāciju (ICAO)‖. 07.12.1944. 

5. Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 13. jūlija regula (EK) Nr. 810/2009, ar ko 

izveido Kopienas Vīzu kodeksu (Vīzu kodekss). 

6. 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). 

7. Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 27. februāra regula (EK) Nr. 415/2003 par vīzu 

izsniegšanu uz robeţas, tostarp par šādu vīzu izsniegšanu jūrniekiem tranzītā. 

8. 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. 

9. Eiropas Padomes 2004. gada 29. aprīļa direktīva 2004/82/EC par aviopārvadātāju pienākumu 

paziľot pasaţieru datus. 

10. 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.‖ 

11. Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 14.jūnija lēmums Nr.896/2006/EK, 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. 

12. Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 14.jūnija lēmums Nr.895/2006/EK, 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 vīzām. 

13. Eiropas kopienas komisijas 2010.gada 19.marta lēmums Nr.C(2010)1620 ar ko izstrādā 

rokasgrāmatu par vīzu pieteikumu apstrādi un grozījumiem izsniegtajās vīzās (Vīzu kodeksa 

rokasgrāmata). 

14. Eiropas kopienas komisijas 2006.gada 06.novembra ieteikums par kopējas „Robeţsargu 

rokasgrāmatas (Šengenas rokasgrāmatas)‖ izveidi dalībvalstu kompetento iestāţu lietošanai, 

veicot personu kontroli uz robeţas.  

15. LR likums  „Administratīvā procesa likums‖. 

16. LR likums  „Autopārvadājumu likums‖. 

17. LR likums  „Bērnu tiesību aizsardzības likums‖. 

18. LR likums  „Ceļu satiksmes likums‖. 

19. LR likums  „Imigrācijas likums‖. 

20. LR likums  „Krimināllikums‖. 

21. LR likums  „Likums par ostām‖. 

22. LR likums  „Patvēruma likums‖. 

http://europa.eu.int/eur-lex/lv/dd/docs/2001/32001R0539-LV.doc
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23. LR likums  „Personu apliecinošu dokumentu likums‖. 

24. LR likums  „Robeţsardzes likums‖. 

25. LR likums „Bezvalstnieka likums‖. 

26. LR likums „Biometrijas datu apstrādes sistēmas likums‖. 

27. LR likums „Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likums‖. 

28. LR likums „Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss‖. 

29. LR likums „Latvijas Republikas valsts robeţas likums‖. 

30. LR likums „Likums par aviāciju‖. 

31. LR likums „Par to bijušās PSRS pilsoľu statusu, kuriem nav Latvijas vai citas valsts 

pilsonības‖. 

32. LR likums „Pilsonības likums‖. 

33. LR likums „Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās 

apdrošināšanas likums‖. 

34. LR Ministru kabineta 2011.gada 30.augusta noteikumi Nr.676 „Vīzu noteikumi‖. 

35. LR Ministru kabineta 2011.gada 30.augusta noteikumi Nr.675 „Kārtība, kādā Savienības 

pilsoľi un viľu ģimenes locekļi ieceļo un uzturas Latvijas Republikā‖. 

36. LR Ministru kabineta 2011.gada 28.jūnija noteikumi Nr.515 „Noteikumi par valsts nodevas 

apmēru par vietējās pierobeţas satiksmes atļaujas pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu 

izskatīšanu un valsts nodevas maksāšanas kārtību‖. 

37. LR Ministru kabineta 2011.gada 24.maija noteikumi Nr.411 „Autopārvadājumu kontroles 

organizēšanas un īstenošanas kārtība‖. 

38. LR Ministru kabineta 2011.gada 1.marta noteikumi Nr.159 „Vietējās pierobeţas satiksmes 

atļauju noteikumi‖. 

39. LR Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumi Nr.1080 „Transportlīdzekļu 

reģistrācijas noteikumi‖. 

40. LR Ministru kabineta 2010.gada 7.septembra noteikumi Nr.839 „Noteikumi par formalitātēm, 

kas saistītas ar kuģu ienākšanu ostā un iziešanu no tās‖. 

41. LR Ministru kabineta 2010.gada 10.augusta noteikumi Nr.759 „Kārtība, kādā ārvalstu 

karakuģi ienāk un uzturas Latvijas Republikas teritoriālajā jūrā, iekšējos ūdeľos un ostās un 

iziet no tiem‖. 

42. LR Ministru kabineta 2010.gada 3.augusta noteikumi Nr.721 „Kārtība, kādā bērni šķērso 

valsts robeţu‖. 

43. LR Ministru kabineta 2010.gada 27.jūlija noteikumi Nr.704 „Noteikumi par robeţšķērsošanas 

vietām un tajās veicamajām pārbaudēm‖. 

44. LR Ministru kabineta 2010.gada 27.jūlija noteikumi Nr.697 „Robeţšķērsošanas vietas reţīma 

noteikumi‖. 

45. LR Ministru kabineta 2010.gada 27.jūlija noteikumi Nr.675 „Noteikumi par robeţpārbaudei 

un robeţuzraudzībai nepieciešamajiem tehniskajiem līdzekļiem‖. 

46. LR Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumi Nr.571 „Noteikumi par valsts nodevu 

par vīzas, uzturēšanās atļaujas vai Eiropas Kopienas pastāvīgā iedzīvotāja statusa Latvijas 

Republikā pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu un ar to saistītajiem 

pakalpojumiem‖. 

47. LR Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumi Nr.564 „Uzturēšanās atļauju noteikumi‖. 

48. LR Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumi Nr.554 „Noteikumi par valstīm, kuru 

pilsoľiem, izsniedzot vīzu vai uzturēšanās atļauju, veic papildu pārbaudi‖. 

49. LR Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumi Nr.553 „Noteikumi par darba atļaujām 

ārzemniekiem‖. 

50. LR Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumi Nr.552 „Ielūgumu apstiprināšanas un 

uzaicinājumu noformēšanas kārtība‖. 

51. LR Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumi Nr.550 „Noteikumi par ārzemniekam 

nepieciešamo finanšu līdzekļu apmēru un finanšu līdzekļu esības konstatēšanas kārtību‖. 
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52. LR Ministru kabineta 2010.gada 5.maija instrukcija Nr.5. „Kārtība, kādā valsts pārvaldes 

iestādes sadarbojas valsts robeţas drošības jautājumos‖. 

53. LR Ministru kabineta 2010.gada 23.februāra noteikumi Nr.166 „Ārpus kārtas transportējamo 

preču saraksts ārējo robeţu robeţšķērsošanas vietās‖. 

54. LR Ministru kabineta 2010.gada 2.februāra noteikumi Nr.103 „Transportlīdzekļu vadītāja 

tiesību iegūšanas un atjaunošanas kārtība un vadītāja apliecības izsniegšanas, apmaiľas un 

atjaunošanas kārtība‖. 

55. LR Ministru kabineta 2009.gada 24. novembra noteikumi Nr.1341 „Kārtība, kādā piešķir un 

anulē atļauju piedalīties ceļu satiksmē ar ārvalstīs pastāvīgi reģistrētu vieglo automobili‖. 

56. LR Ministru kabineta 2009.gada 13.janvāra noteikumi Nr.30 „Noteikumi par traktortehnikas 

un tās piekabju valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļiem‖. 

57. LR Ministru kabineta 2008.gada 28.jūlija noteikumi Nr.591 „Ārzemnieku veselības 

apdrošināšanas noteikumi". 

58. LR Ministru kabineta 2008.gada 26.maija noteikumi Nr.365 „Kārtība, kādā veic pieejamās 

informācijas pārbaudi, izskatot ārzemnieka vīzas vai uzturēšanās atļaujas pieprasījuma 

dokumentus‖. 

59. LR Ministru kabineta 2005.gada 16.augusta noteikumi Nr.605 „Kārtība, kādā uztur un 

aktualizē ārzemnieku sarakstu, kuriem ieceļošana Latvijas Republikā aizliegta‖.  

60. LR Ministru kabineta 2005.gada 12.aprīļa noteikumi Nr.248 „Kārtība, kādā organizē un veic 

pasaţieru starptautiskos pārvadājumus ar autobusiem, atklāj, groza un slēdz maršrutus un 

izsniedz starptautiskajos līgumos paredzētās atļaujas‖. 

61. LR Ministru kabineta 2005.gada 05.aprīļa noteikumi Nr.233 "Noteikumi par preču un 

transportlīdzekļu radiometrisko kontroli uz valsts robeţas‖. 

62. LR Ministru kabineta 2004.gada 29. aprīļa noteikumi Nr.466 Noteikumi par transportlīdzekļu 

valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļiem‖. 

63. LR Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumi Nr.215 „Ārzemnieku ceļošanas 

dokumentu atzīšanas kārtība‖.  

64. LR Ministru kabineta 1992.gada 3.jūnija lēmums Konvencijai „Par starptautisko civilo  

aviāciju (ICAO)‖. 

65. LR Iekšlietu ministrijas 2007.gada 13.augusta noteikumi Nr.43 „Iekšlietu ministra lēmuma 

par ārzemnieka iekļaušanu to personu sarakstā, kurām ieceļošana Latvijas Republikā aizliegta, 

pieľemšanas kārtība‖. 

66. LR Iekšlietu ministrijas 1999.gada 15.jūlija pavēle Nr.754 „Par valsts robeţu šķērsojošo 

personu, transporta līdzekļu un priekšmetu datorizētās robeţkontroles instrukciju‖. 

67. LR Ārlietu ministrijas 2006.gada 13.aprīļa dienesta informācija Nr.41/520-3238 „Par Līgumu 

par līķu transportēšanu‖. 

68. 2006.gada 30.maija starpresoru vienošanās Nr.51 „Par darbības tehnoloģiju robeţkontroles 

punktos‖. 

69. Valsts robeţsardzes Ventspils pārvaldes reglaments, 2009.gads 29.jūlijs. 

70. Valsts robeţsardzes Rīgas pārvaldes reglaments, 2009.gads 27.jūnijs. 

71. Valsts robeţsardzes 2009.gada 19.marta noteikumi Nr.13 „Valsts robeţsardzes amatpersonu 

darbības gadījumos, kad robeţpārbaudes vai imigrācijas kontroles laikā konstatē personu, 

kura izmantoja viltotu vai svešu ceļošanas dokumentu, viltotu vīzu vai uzturēšanās atļauju, kā 

arī darbības, nododot un pieľemot personas, pret kurām uzsākts kriminālprocess un 

piemērojama izraidīšanas procedūrā‖. 

72. Valsts robeţsardzes 2008.gada 18.februāra noteikumi Nr.7 „Par Valsts robeţsardzes 

amatpersonu rīcību, atsakot trešo valstu piederīgajiem ieceļošanu Latvijas Republikā‖. 

73. Valsts robeţsardzes 2008.gada 2.janvāra noteikumi Nr.1 „Ārzemnieku ieceļošanas, 

izceļošanas un uzturēšanās nosacījumu Latvijas Republikā papildu kontroles kārtība‖ ar 

pievienotu Ministru kabineta 2006.gada 14.februāra noteikumu Nr.149 „Noteikumi par 

valstīm, kuru pilsoľiem, izsniedzot vīzu vai uzturēšanās atļauju, nepieciešams veikt papildu 

http://www.likumi.lv/doc.php?mode=DOC&id=114795
http://www.likumi.lv/doc.php?mode=DOC&id=114795
http://www.likumi.lv/doc.php?mode=DOC&id=114795
http://www.likumi.lv/doc.php?mode=DOC&id=74346
http://www.likumi.lv/doc.php?mode=DOC&id=74346
http://www.likumi.lv/doc.php?mode=DOC&id=74346
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pārbaudi, kā arī nepieciešama vīza, lai ieceļotu Latvijas Republikā kruīza kuģa pasaţieru 

status‖ 1.pielikumu. 

74. Valsts robeţsardzes 2007.gada 4.decembra noteikumi Nr.47 „Par robeţsargu individuālo 

spiedogu izmantošanu‖. 

75. Valsts robeţsardzes 2007.gada 7.augusta noteikumi Nr.34 „Par Latvijas Republikas valsts 

robeţas šķērsošanas atzīmju un īpašu atzīmju izdarīšanu‖. 

76. Valsts robeţsardzes 2007.gada 05.jūnija noteikumi Nr.21 „Par atteikumu Eiropas Savienības 

dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices Konfederācijas pilsonim vai viľa 

ģimenes loceklim ieceļot Latvijas Republikā‖. 

77. Valsts robeţsardzes 2007.gada 3.aprīļa noteikumi Nr.8 „Par liegumu personai izceļot no 

Latvijas Republikas‖. 

78. Valsts robeţsardzes 2007.gada 1.marta noteikumi Nr.4 „Par transportlīdzekļu robeţkontroli‖. 

79. Valsts robeţsardzes 2006.gada 25.jūlija noteikumi Nr.22 „Administratīvo pārkāpumu 

lietvedības kārtība Valsts robeţsardzē‖. 

80. Valsts robeţsardzes 2006.gada 5.jūlija noteikumi Nr.17 „Ārzemnieka paskaidrojuma 

veidlapas paraugs‖. 

81. Valsts robeţsardzes 2005.gada 26.augusta noteikumi Nr.22 „Par valsts robeţas kontroles 

līdzekļu un inţeniertehniskā aprīkojuma izmantošanu‖. 

82. Valsts robeţsardzes 2011.gada 2.septembra pavēle Nr.1066 „Par autobusu robeţpārbaudi‖. 

83. Valsts robeţsardzes 2011.gada 26.augusta septembra pavēle Nr.1023 „Par ieceļošanas 

atteikumiem‖. 

84. Valsts robeţsardzes 2011.gada 15.jūlija pavēle Nr.884 „Par Valsts robeţsardzes amatpersonu 

pilnvarošanu izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus‖. 

85. Valsts robeţsardzes 2011.gada 20.jūnija pavēle Nr.796 „Par Valsts robeţsardzes pagaidu 

iekšējo noteikumu apstiprināšanu‖. 

86. Valsts robeţsardzes 2011.gada 20.jūnija pavēle Nr.795 „Par Valsts robeţsardzes pagaidu 

iekšējo noteikumu apstiprināšanu‖. 

87. Valsts robeţsardzes 2011.gada 20.jūnija pavēle Nr.794 „Par pilnvarojumu pieľemt lēmumus 

iekļaušanai liegumu sarakstā‖. 

88. Valsts robeţsardzes 2011.gada 16.jūnija pavēle Nr.784 „Par pilnvarojumu pieľemt lēmumus 

izraidīšanas procedūrā‖. 

89. Valsts robeţsardzes 2011.gada 3.jūnija pavēle Nr.772 „Par diennakts laikā sniedzamās 

informācijas sarakstu un apjomu‖. 

90. Valsts robeţsardzes 2011.gada 19.maija pavēle Nr.649 „Par kravas transportlīdzekļu rindas 

administrēšanu‖. 

91. Valsts robeţsardzes 2011.gada 23.marta pavēle Nr. 374 „Par Vīzu kodeksa VI pielikuma 

standartveidlapu izmantošanu‖. 

92. Valsts robeţsardzes 2011.gada 23.februāra pavēle Nr.244 „Par Valsts robeţsardzes pagaidu 

iekšējo noteikumu apstiprināšanu‖. 

93. Valsts robeţsardzes 2011.gada 24.janvāra pavēle Nr.107 „Par dienesta dokumentāciju‖. 

94. Valsts robeţsardzes 2010.gada 25.marta pavēle Nr.360 „Par Vīzu kodeksa piemērošanu‖. 

95. Valsts robeţsardzes 2010.gada 28.oktobra pavēle Nr.1493 „Par bērnu robeţpārbaudi un 

pasākumiem bērnu nolaupīšanas novēršanai‖. 

96. Valsts robeţsardzes 2010.gada 19.oktobra pavēle Nr.1421 „Par Vīzu noteikumu piemērošanu‖ 

97. Valsts robeţsardzes 2010.gada 26.augusta pavēle Nr.1137 „Par īpašiem gadījumiem 

robeţšķērsošanas vietas reţīma piemērošanā‖. 

98. Valsts robeţsardzes 2010.gada 24.augusta pavēle Nr.1107 „Par jonizējošā starojuma 

kontroli‖. 

99. Valsts robeţsardzes 2010.gada 17.augusta pavēle Nr.1080 „Par padziļinātu robeţpārbaudes 

veikšanu un pilnu pārbaudi otrajā līnijā‖. 
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100. Valsts robeţsardzes 2010.gada 5.augusta pavēle Nr.1029 „Par Ministru kabineta 2010.gada 

27.jūlija noteikumi Nr.697 "Robeţšķērsošanas vietas reţīma noteikumi" piemērošanu‖. 

101. Valsts robeţsardzes 2009.gada 2.jūlija pavēle Nr.624 „Par riska analīzi ietekmējošo datu un 

informācijas apriti VRS‖. 

102. Valsts robeţsardzes 2009.gada 12.marta pavēle Nr.302 „Par kārtību, kādā veic kuģošanas 

līdzekļu, kā arī uz tiem esošo apkalpes locekļu un pasaţieru robeţpārbaudi kuģošanas 

līdzeklim ienākot Latvijas Republikas ostās un izejot no tām‖. 

103. Valsts robeţsardzes 2008.gada 20.oktobra pavēle Nr.1476 „Par Šengenas informācijas 

sistēmas izmantošanu robeţpārbaudē‖. 

104. Valsts robeţsardzes 2008.gada 6.jūnija pavēle Nr.821 „Par Valsts robeţsardzes amatpersonu 

pilnvarošanu lēmuma pieľemšanai par ziľojuma iekļaušanu Šengenas informācijas sistēmā‖.  

105. Valsts robeţsardzes 2008.gada 26.februāra pavēle Nr.24 „Par informācijas sistēmu lietošanu‖. 

106. Valsts robeţsardzes 2007.gada 27.decembra pavēle Nr.1747 „Par pagaidu noteikumu 

„Personu un transportlīdzekļu robeţpārbaude dzelzceļa robeţkontroles punktos‖ ieviešanu‖. 

107. Valsts robeţsardzes 2006.gada 13.jūnija pavēle Nr.578 „Par robeţkontroles tehnoloģijām‖. 

108. Valsts robeţsardzes 2002.gada 13.februāra pavēle Nr.100 „Par personu ceļošanas dokumentu 

pārbaudes un intervēšanas metodikām‖. 

109. Valsts robeţsardzes 2010.gada 17.augusta vēstule Nr.23/1-3/2873 „Par administratīvo 

pārkāpumu lietvedībā izmantojamām veidlapām‖. 

110. Valsts robeţsardzes 2010.gada 2.augusta vēstule Nr.23/1-1/2687 „Par Valsts robeţsardzes 

amatpersonu rīcību, konstatējot ārzemnieku, kurš pārkāpis uzturēšanas atļauju noteikumus‖. 

111. Valsts robeţsardzes 2010.gada 26.jūlija vēstule Nr.23/1-1/2395 „Par rīcību robeţpārbaudes 

laikā konstatētajām viltotajām transportlīdzekļu reģistrācijas apliecībām vai viltotajām 

vadītāja apliecībām‖. 

112. Valsts robeţsardzes 2010.gada 28.jūnija vēstule Nr.23/1-1/2296 „Par administratīvo sodu 

piemērošanu pārvadātājiem‖. 

113. Valsts robeţsardzes 2009.gada 30.decembra vēstule Nr.23/1-1/5472 „Par ārvalstīs reģistrētu 

transportlīdzekļu izmantošanu ceļu satiksmē‖. 

114. Valsts robeţsardzes 2009.gada 02.jūlija vēstule Nr.23/1-1/3165 „Par vīzu anulēšanas 

nosacījumiem‖. 

115. Valsts robeţsardzes 1998.gada 17.novembra pavēle Nr.431 d/v „Par LR Valsts robeţsardzes 

Dienesta nolikumu‖. Latvijas Republikas Valsts robeţsardzes Dienesta nolikums I daļa 

„Dienesta organizācija‖. 

116. VRS Galvenās pārvaldes Dienesta organizācijas pārvaldes 2010.gada 30.augusta vēstule Nr. 

23/1 – 1/1/147 „Par divpusējiem bezvīzu līgumiem‖. 

117. VRS Galvenās pārvaldes Dienesta organizācijas pārvaldes 2010.gada 20.aprīļa vēstule 

Nr.23/1 – 1/1/42 „Par Vīzu kodeksa piemērošanas īpatnībām‖. 

118. VRS Galvenās pārvaldes Dienesta organizācijas pārvaldes 2010.gada 16.februāra vēstule Nr. 

23/1 – 1/1/24 „Par transportlīdzekļu apdrošināšanu‖. 

119. VRS Galvenās pārvaldes Robeţapsardzības pārvaldes 2008.gada 4.marta vēstule Nr.23/1-1/1-

34 „Par „D‖ kategorijas ilgtermiľa vīzām‖. 

120. VRS Galvenās pārvaldes 2008.gada 19.februāra vēstule Nr.23/1-13/839 „Par Latvijas 

Republikas izsniegto Savienības pilsoľa ģimenes locekļa uzturēšanās atļauju un Savienības 

pilsoľa ģimenes locekļa pastāvīgās uzturēšanās atļauju‖. 

121. VRS Galvenās pārvaldes Robeţapsardzības pārvaldes 2008.gada 2.janvāra vēstule Nr.23/1-

1/1-1 „Par Eiropas Kopienas un septiľu valstu nolīgumiem par vīzu atvieglotu izsniegšanu‖.  

122. Pielikums Valsts robeţsardzes 2010.gada 19.janvāra pavēlei Nr.206 Robeţkontroles 

elektroniskās informācijas sistēmas „REIS-2002‖ lietotāja rokasgrāmatas 6. versija. 

123. Valsts policijas 2007.gada 25.jūnija cirkulārs Nr.20/12611 „Par SIS lietotāja rokasgrāmatu‖. 

124. Latvijas pases. – LR IeM PMLP, 2001. - 15 lpp. 
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125. Aļehno I. Eiropas Savienības tiesību īstenošana Latvijā. - Rīga: Latvijas Vēstnesis. 2003.gads 

– 392 lpp. 

126. Bojārs J. Starptautiskās publiskās tiesības. - Rīga: Zvaigzne ABC, 2004. – 843 lpp. 

127. Gatavis S., Broks E., Bule Z. Eiropas tiesības. - Rīga: EuroFakulty, 2002. – 412 lpp. 

128. Kollatz U., Priednieks K. Eiropas tiesības. - Rīga: SIA NIMS, 2000. – 416 lpp. 

129. Madţuls J. Personu robeţpārbaudes. Metodiskais materiāls. – VRK, Robeţsardzes imigrācijas 

dienestu priekšmetu katedras izdevums, 2009 

130. Madţuls J Transportlīdzekļu robeţpārbaudes. Metodiskais materiāls. – VRK, Robeţsardzes 

imigrācijas dienestu priekšmetu katedras izdevums, 2009. 

131. Apap J. Immigration Law and Human Rights in the Baltic States. – Helsinki, UNHCR, 

2002.g. – 158 lpp. 

132. Вестфаль Ф., Штопп Э. Европейское право для пограничной полиции. - Любек, июнь, 

2000.г., 77 c. 

133. The Interpol Guide to Vehicle Documents. Keesing Reference Systems B.V. – Amsterdam, 

2001. 

134. 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. 

135. The Interpol guide to ―Vehicle Registration Documents‖. Part 1 – [B.v.] - Amsterdam, 

Keesing Reference System, 1999. 

136. The Interpol guide to ―Vehicle Registration Documents‖. Part 2 – [B.v.] - Amsterdam, 

Keesing Reference System, 1999.  

137. Контроль радиоактивности в пунктах пересечения границы. – STUK: Helsinki, 1998 -      

281 c. 

138. Руководство для обучения обыску сухопутных транспортных средств.1991 - 77 c. 

139. www.rs.gov.lv  

140. www.vrk.rs.gov.lv  

141. www.pmlp.gov.lv  

142. www.iem.gov.lv  

143. www.mod.gov.lv  

144. www.lv.lv  

145. www.likumi.lv  

146. www.vid.gov.lv  

147. www.vp.gov.lv  

148. www.saeima.lv  

149. https://forum.europa.eu.int  

150. https://europa.eu.int/eur-lex  

151. http://www.am.gov.lv/data/file/rokasgramata/index.php  

 

Mācību līdzekļi: 

1. Mācību videofilma „Radioaktīvo vielu pārvietošana‖. 

2. Mācību videofilma „Autotransporta aizturēšana, dokumentu pārbaude‖.  

3. Mācību videofilma „Vilcienu robeţkontrole‖. 

4. Mācību videofilma „Terehovas RKP darbības tehnoloģija‖. 

5. Mācību videofilma „Autotransporta identifikācija‖. 

6. Mācību CD „Baltijas jūras reģiona valstu robeţsargu individuālie spiedogi‖. 

7. Mācību CD „Radiācijas kontrole‖. 

8. Mācību CD „Rīgas lidostas RKP darbības tehnoloģija‖. 

9. Mācību CD „Rīgas pasaţieru un tirdzniecības ostu RKP darbības tehnoloģija‖. 

10. Mācību CD „Lidostas un ostas tehnoloģija‖. 

http://www.rs.gov.lv/
http://www.vrk.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/
http://www.saeima.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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Kurss „ROBEŢUZRAUDZĪBA” 

 

 

Anotācija: Kursā tiek apgūtas teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaľas robeţuzraudzības 

plānošanā un organizēšanā. 

 

Kursa mērķis: Sniegt studējošajiem zināšanas un attīstīt praktiskās iemaľas par robeţapsardzības 

nodaļas (RSN) būtību un uzdevumiem, robeţuzraudzības organizāciju, dienesta 

plānošanu, speciālo operāciju organizāciju, vadību un norisi daţādos apstākļos, 

pārkāpēju meklēšanas operāciju organizēšanu. 

 

Priekšzināšanas: Robeţuzraudzības veikšana. 

 

Kursa apjoms: 120 stundas (3 KP) 

Tai skaitā: kontaktstundas – 36 stundas (teorētiskās – 22 stundas, praktiskās – 14 stundas); 

                            patstāvīgais darbs – 84 stundas. 

 

Pārbaudes forma: Referāts, ieskaite, eksāmens. 

 

Pārbaudes 

prasības: 

 

Kopējais vērtējums veidojas no (1) dalības un aktivitātes praktiskajās 

nodarbības (20%), (2) patstāvīgā darba vērtējuma un referāta (30%) un (3) 

ieskaites un eksāmena novērtējuma (50%). 

 

Studiju rezultāti 

Studējošais kursa noslēgumā Studiju rezultātu pārbaudes forma 

Spēj nodrošināt starptautisko un nacionālo tiesību 

aktu tiesiskuma un drošības jomā piemērošanu savas 

kompetences ietvaros. 

Referāts, ieskaite, eksāmens 

Spēj iegūt un analizēt informāciju, veic informācijas 

apstrādi, apmaiľu un tās izmantošanu. 

Patstāvīgais darbs, ieskaite 

Spēj nodrošināt valsts robeţas reţīma ievērošanu. Patstāvīgais darbs, ieskaite 

Spēj izvērtēt situāciju un organizēt rīcības 

pasākumus. 

Praktiskās nodarbības, patstāvīgais darbs, 

ieskaite 

Spēj vadīt un kontrolēt uzdevumu savlaicīgu un 

precīzu izpildi. 

Patstāvīgais darbs, ieskaite 

Prot sagatavot valsts robeţas kontroles uzdevumu. Praktiskās nodarbības, patstāvīgais darbs, 

eksāmens 

Spēj plānot robeţuzraudzības resursus atkarībā no 

situācijas izmaiľām. 

Praktiskās nodarbības, patstāvīgais darbs, 

eksāmens 

Spēj Plānot un organizēt robeţuzraudzības 

pasākumus. 

Praktiskās nodarbības, patstāvīgais darbs, 

eksāmens 

Spēj organizēt pārkāpēju aizturēšanu. Praktiskās nodarbības, patstāvīgais darbs, 

ieskaite, eksāmens 

Spēj aizpildīt un noformēt dokumentus atbilstoši 

normatīvo aktu prasībām. 

Praktiskās nodarbības, patstāvīgais darbs, 

ieskaite, eksāmens 

Spēj organizēt un vadīt personālu ārkārtējās 

situācijās. 

Patstāvīgais darbs, ieskaite 
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Tēmas Nr. Tēma, apakštēma 

T
ak

so
n
o
m

ij
as

 

lī
m

en
is

 

Stundu skaits 

teorēt. prakt. 

Tēma Nr.1 VALSTS ROBEŢAS NOTEIKŠANA 

Valsts robeţas noteikšanas tiesiskais pamats un  to 

principi. 

Latvijas Republikas valsts robeţas noteikšana ar 

kaimiľvalstīm. 

3. 2  

Tēma Nr.2 

 

RSN DIENESTA ORGANIZĀCIJA: 

3. 

4 2 

1. RSN dienesta organizācija: 

- RSN uzdevumi; 

- RSN robeţuzraudzības iecirkľa apraksts 

(raksturojums); 

- RSN deţuranta darba karte. 

2  

2. Robeţuzraudzības plānošana: 

-  RSN personāla plānošanas nosacījumi; 

-  tehnisko līdzekļu un inţeniertehniska aprīkojuma 

plānošanas nosacījumi; 

-  dienesta suľu plānošanas nosacījumi; 

-  robeţuzraudzības iecirkľa situācijas analīze; 

-  RSN robeţsargu norīkojumu maršrutu plānošanas 

varianti; 

-  RSN ārkārtējo situāciju novēršanas plāni. 

2 2 

Tēma Nr.3 SEMINĀRS 3.  2 

Tēma Nr.4 ROBEŢSARGU SPECIĀLĀ TAKTIKA 

3. 

8  

 1. Speciālo operāciju būtība ārkārtējās situācijās. 

Speciālo operāciju plānošana, vadība un sadarbības 

organizācija. 

2  

2. Personāla sagatavošanas metodika un nosacījumi 

par šaujamieroču, fiziskā spēka, speciālo līdzekļu 

lietošanu un dienesta suľu izmantošanu ārkārtējās 

situācijās robeţuzraudzībā. 

Bruľojuma, speciālo līdzekļu un ekipējuma 

izmantošanas nosacījumi un taktika. 

2  

 3. Personāla vadīšana un plānošana ārkārtējās 

situācijās apvidū un telpās: 

 sazināšanās signālu un pārvietošanās veidu 

izmantošanas nosacījumi apvidū un telpās; 

 bruľotu likumpārkāpēju aizturēšanas nosacījumi 

telpās un apvidū; 

 ēkas pārmeklēšanas organizācija un vadība. 

 

2  

4. Transportlīdzekļu aizturēšanas organizācija, 

plānošana un vadība.  

Personāla vadīšana un plānošana masu pasākumu 

uzraudzībā uz valsts robeţas un pierobeţas joslā. 

2  

Tēma Nr.5 SEMINĀRS 3.  2 
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Tēma Nr.6 PĒDU PĒTĪŠANAS NOSACĪJUMI ROBEŢUZRAUDZĪBĀ 

Notikuma vietas apskate.  

RSN amatpersonu kompetence notikuma vietas izpētē. 

Notikuma vietas rezultātu fiksācija. 

Praktiska darbība notikuma vietā. 

3. 4  

Tēma Nr.7 PĀRKĀPĒJU MEKLĒŠANAS OPERĀCIJAS  

PLĀNOŠANAS UN VADĪBAS ORGANIZĀCIJA 

Pārkāpēju meklēšanas taktikas un paľēmienu 

izmantošanas nosacījumi. 

Pārkāpēju meklēšanas operācijas iepriekšējās 

sagatavošanas principi. 

Pārkāpēju meklēšanas operācijas vadības principi un 

nosacījumi. 

3. 4  

Tēma Nr.8 RSN DIENESTA ORGANIZĀCIJA  

(Praktiskais izbraukums uz RSN)  

RSN dienesta organizācija un robeţuzraudzības 

plānošana. 

RSN sadarbības organizācija. 

3.  6 

Tēma Nr.9 SEMINĀRS (REFERĀTA AIZSTĀVĒŠANA) 3.  2 

 

Patstāvīgi apgūstamās tēmas 

Nr. 

p/k 

Tēma Pārbaudes 

veids 

Ieteicamā 

literatūra un 

avoti 

1.  RSN KOMPETENCE ROBEŢUZRAUDZĪBĀ  Seminārs 1 - 6; 14; 16 

– 25; 28; 38 

– 43; 46; 48 

– 50; 53; 

64; 65; 67; 

79; 84 – 86 

2.  SADARBĪBAS ORGANIZĀCIJA ROBEŢUZRAUDZĪBAS PASĀKUMOS. 

LIETOTĀJU SAKARU UZTURĒŠANAS KĀRTĪBA UN NOSACĪJUMI 

ROBEŢUZRAUDZĪBAS PASĀKUMOS 
Referāts 

1; 2; 4; 5; 

20; 21; 29; 

30; 32 – 35; 

42; 63; 69; 

72; 84; 85 

3.  RISKA ANALĪZE ROBEŢUZRAUDZĪBĀ: 

- robeţapsardzības nodaļas robeţuzraudzības iecirkľa riska 

analīze; 

- valsts robeţas posmi, to noteikšana, svarīguma pakāpes 

maiľa un apsekošanas intensitāte robeţapsardzības 

nodaļas robeţuzraudzības iecirknī. 

Seminārs 

2; 19; 40; 

41; 52; 54; 

59; 64;  

4.  ROBEŢUZRAUDZĪBA: 

- RSN norīkojumu uzdevumi; 

- RSN robeţsargu norīkojumu blīvums un sastāvs; 

- VRS Aviācijas pārvaldes helikopteru izmantošana 

robeţkontrolē; 
RSN DARBĪBAS KONTROLE. 

Seminārs 

1 - 6; 14; 16 

– 25; 28; 38 

– 43; 46; 48 

– 50; 53; 

64; 65; 67; 

79; 84 – 86 

5.  ROBEŢSARGU PSIHOLOĢISKĀ SAGATAVOTĪBA UN ATTIEKSME 

PRET DRAUDU SITUĀCIJĀM. 
Seminārs 3; 7; 19; 25; 

26; 50; 78; 

83 – 85; 87; 

88; 90 – 95  
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6.  BĪSTAMU PERSONU RADĪTO DRAUDU SITUĀCIJU NOVĒRŠANA: 

– persona alkohola reibumā; 

– persona narkotisko vai toksisko vielu iespaidā; 

– bruľotas personas; 

– psihiski slimas personas un pašnāvnieki; 

– ikdienas iespējamo draudu situācijas; 

– draudu situācijas dienesta telpās. 

Referāts 

3; 7; 19; 25; 

26; 50; 78; 

83 – 85; 87; 

88; 90 – 95 

 

Ieteicamā literatūra un avoti 

 

1. Šengenas konvencija. 13.06.1990. http://www.rs.gov.lv 

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. LR likums „Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likums‖. 

9. LR likums „Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās 

apdrošināšanas likums‖.  

10. LR likums „Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likums‖. 

11. LR likums „Imigrācijas likums‖.  

12. LR likums „Civilām vajadzībām paredzētu sprāgstvielu aprites likums‖. 

13. LR likums „Pirotehnisko izstrādājumu aprites likums‖. 

14. LR likums „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums‖. 

15. LR likums „Autopārvadājumu likums‖ . 

16. LR Ministru kabineta 2011.gada 28.jūnija noteikumi Nr.515 „Noteikumi par valsts nodevas 

apmēru par vietējās pierobeţas satiksmes atļaujas pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu 

izskatīšanu un valsts nodevas maksāšanas kārtību‖. 

17. LR Ministru kabineta 2011.gada 24.maija noteikumi Nr.411 „Autopārvadājumu kontroles 

organizēšanas un īstenošanas kārtība‖. 

18. LR Ministru kabineta 2011.gada 1.marta noteikumi Nr.159 „Vietējās pierobeţas satiksmes 

atļauju noteikumi‖. 

19. LR Ministru kabineta 2011.gada 18.janvāra noteikumi Nr.55 „Noteikumi par speciālo līdzekļu 

veidiem un kārtību, kādā tos lieto policijas darbinieki un robeţsargi‖. 

20. LR Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumi Nr.1076 „Kārtība, kādā Valsts 

robeţsardze veic robeţuzraudzības uzdevumus jūrā, izmantojot Nacionālo bruľoto spēku 

tehniskos līdzekļus, peldlīdzekļus un gaisakuģus‖. 

21. LR Ministru kabineta 2010.gada 10.augusta noteikumi Nr.743 „Kārtība kādā Valsts 

robeţsardzē reģistrē kuģošanas līdzekļus un transportlīdzekļus, kas tiek izmantoti iekšējos 

ūdeľos, pa kuriem noteikta ārējā robeţa‖. 

22. LR Ministru kabineta 2010.gada 27.jūlija noteikumi Nr.674 „Noteikumi par Latvijas 

Republikas valsts robeţas joslu, pierobeţas joslu un pierobeţu, kā arī pierobeţas, pierobeţas 

joslas un valsts robeţas joslas norādījuma zīmju un informatīvo norāţu paraugiem un to 

uzstādīšanas kārtību‖. 

23. LR Ministru kabineta 2010.gada 27.jūlija noteikumi Nr.673 „Noteikumi par kārtību, kādā 

Valsts robeţsardze izsniedz un anulē speciālās caurlaides, un speciālo caurlaiţu paraugiem‖. 

24. LR Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumi Nr.1498 „Makšķerēšanas noteikumi‖. 
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25. LR Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija noteikumi Nr.542 „Kārtība, kādā robeţsargu 

aizturēta persona tiek ievietota un turēta pagaidu turēšanas telpā, un šādu telpu iekārtošanas un 

aprīkošanas prasības‖. 

26. LR Ministru kabineta 2008.gada 2.jūnija noteikumi Nr.394 „Alkohola, narkotisko, psihotropo 

vai toksisko vielu ietekmes pārbaudes kārtība‖. 

27. LR Ministru kabineta 2004.gada 29.jūnija noteikumi Nr.571 „Ceļu satiksmes noteikumi‖. 

28. LR Ministru kabineta 2009.gada 18.februāra rīkojums Nr.122 „Par Latvijas Republikas un 

Baltkrievijas Republikas valsts robeţas demarkācijas dokumentu apstiprināšanu‖.  

29. MK 2010.gada 5.maija instrukcija Nr.5 „Kārtība, kādā valsts pārvaldes iestādes sadarbojas 

valsts robeţas drošības jautājumos‖. 

30. Iekšlietu ministrijas 2011.gada 6.jūnija reglaments Nr.20 „Iekšlietu ministrijas reglaments‖. 

31. Iekšlietu ministrijas 2007.gada 13.augusta noteikumi Nr.43 „Iekšlietu ministra lēmuma par 

ārzemnieka iekļaušanu to personu sarakstā, kurām ieceļošana Latvijas Republikā aizliegta, 

pieľemšanas kārtība‖. 

32. Valsts robeţsardzes 2008.gada 21.aprīļa reglaments Nr.12 „Valsts robeţsardzes reglaments‖. 

33. Valsts robeţsardzes 2009.gada 18.decembra reglaments Nr.4 „Valsts robeţsardzes Galvenās 

pārvaldes reglaments‖. 

34. Valsts robeţsardzes teritoriālo pārvalţu (Daugavpils, Ludzas, Viļakas, Rīgas, Ventspils) un 

Aviācijas pārvaldes reglamenti. Pieejami: http://www.rs.gov.lv/index.php?id=787&top=787 

(skatīts 27.06.2011.). 

35. Valsts robeţsardzes 2011.gada 13.janvāra iekšējie noteikumi Nr.2 „Sadarbības organizēšanas 

kārtība ar Eiropas Aģentūru operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu 

ārējām robeţām‖. 

36. Valsts robeţsardzes 2010.gada 28.maija noteikumi Nr.25 „Kārtība, kādā Valsts robeţsardzes 

struktūrvienībās un Valsts robeţsardzes koledţā organizē un veic plānotās un neplānotās 

pārbaudes‖. 

37. Valsts robeţsardzes 2010.gada 29.marta noteikumi Nr.12 „Kārtība, kādā sagatavo un sniedz 

informāciju par Valsts robeţsardzes un Valsts robeţsardzes koledţas darbību, kā arī situāciju 

uz Latvijas Republikas valsts robeţas‖. 

38. Valsts robeţsardzes 2010.gada 22.marta noteikumi Nr.10 „Kārtība, kādā Valsts robeţsardzē 

veic personu apsardzi un pārvietošanu apsardzes uzraudzībā‖. 

39. Valsts robeţsardzes 2008.gada 16.septembra noteikumi Nr.33 „Valsts robeţsardzes teritoriālo 

pārvalţu Robeţapsardzības nodaļu robeţsargu norīkojumu veidi, funkcijas un robeţsargu 

norīkojumu amatpersonu pienākumi‖. 

40. Valsts robeţsardzes 2008.gada 9.oktobrī Nr.1415 „Par pasākumiem „zaļās‖ robeţas uzraudzībā 

un pierobeţas joslas, pierobeţas reţīma kontrolē‖. 

41. Valsts robeţsardzes 2009.gada 20.jūlija noteikumi Nr.40 „Riska analīzes sistēmas noteikumi‖.  

42. Valsts robeţsardzes 2009.gada 3.aprīļa noteikumi Nr.19 „Kārtība, kādā Valsts robeţsardzē 

organizē un veic lidojumus‖. 

43. Valsts robeţsardzes 2008.gada 10.oktobra noteikumi Nr.34 „Kinoloģijas darba noteikumi‖. 

44. Valsts robeţsardzes 2010.gada 26.februāra noteikumi Nr.5 „Bruľojuma aprites noteikumi‖.  

45. Valsts robeţsardzes 2006.gada 25.jūlija pavēle Nr.22 „Administratīvo pārkāpumu lietvedības 

kārtība Valsts robeţsardzē‖. 

46. Valsts robeţsardzes 2006.gada 15.novembra noteikumi Nr.38 „Valsts robeţas kontroles 

uzdevuma noformēšanas un izpildes rezultātu apkopošanas kārtība Valsts robeţsardzē‖.  

47. Valsts robeţsardzes 2006.gada 14.septembra noteikumi Nr.34 „Par ārzemnieka iekļaušanu to 

personu sarakstā, kurām ieceļošana Latvijas Republikā aizliegta‖. 

48. Valsts robeţsardzes 2005.gada 26.augusta noteikumi Nr.22 „Par robeţkontroles un imigrācijas 

kontroles līdzekļu un inţeniertehniskā aprīkojuma izmantošanu‖. 

49. Valsts robeţsardzes 2002.gada 13.februāra pavēle Nr.100 „Par personu ceļošanas dokumentu 

pārbaudes un intervēšanas metodikām‖. 

http://www.rs.gov.lv/index.php?id=787&top=787
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50. Valsts robeţsardzes 2008.gada 24.aprīļa noteikumi Nr.13 „Kārtība, kādā Valsts robeţsardzes 

amatpersonas veic transportlīdzekļa apstādināšanu pierobeţā‖. 

51. Valsts robeţsardzes 2008.gada 22.aprīļa noteikumi Nr.12 „Kārtība, kādā Valsts robeţsardzes 

vai Valsts robeţsardzes koledţas kinologus ar dienesta suľiem iesaista palīdzības sniegšanā 

Valsts policijai‖. 

52. Valsts robeţsardzes 2007.gada 27.decembra noteikumi Nr.49 „Amatpersonu ar speciālo 

dienesta pakāpi apziľošanas kārtība Valsts robeţsardzē un Valsts robeţsardzes koledţā‖. 

53. Valsts robeţsardzes 2007.gada 12.novembra noteikumi Nr.45 „Valsts robeţas joslas, 

robeţzīmju un robeţbūvju apsekošanas un uzturēšanas kārtība‖. 

54. Valsts robeţsardzes 2006.gada 20.novembra noteikumi Nr.39 „Kārtība, kādā Valsts 

robeţsardzes amatpersonas izstrādā un noformē valsts robeţas apsardzības un ārzemnieku 

ieceļošanas, uzturēšanās, izceļošanas un tranzīta nosacījumu kontroles reglamentējošos 

dokumentus‖. 

55. Valsts robeţsardzes 2011.gada 11.maija pavēle Nr.606 „Par speciālo līdzekļu pielietošanu‖.  

56. Valsts robeţsardzes 2011.gada 29.marta pavēle Nr.398 „Par rekomendāciju apstiprināšanu‖. 

57. Valsts robeţsardzes 2011.gada 31.janvāra pavēle Nr.126 „Par Valsts robeţsardzes darbības 

rezultātiem 2010.gadā un prioritārajiem pasākumiem 2011.gadam‖. 

58. Valsts robeţsardzes 2011.gada 24.janvāra pavēle Nr.107 „Par dienesta dokumentāciju‖. 

59. Valsts robeţsardzes 2011.gada 4.janvāra pavēle Nr.8 (Ierobeţota pieejamība) „Par 

robeţkontroles un imigrācijas kontroles organizēšanu‖. 

60. Valsts robeţsardzes 2010.gada 25.novembra pavēle Nr.1631 „Par ārkārtas situāciju novēršanas 

plāniem Valsts robeţsardzes struktūrvienībās‖. 

61. Valsts robeţsardzes 2010.gada 24.augusta pavēle Nr.1117 „Par Ministru kabineta 2010.gada 

10.augusta noteikumu Nr.743 „Kārtība, kādā Valsts robeţsardze reģistrē kuģošanas līdzekļus 

un transportlīdzekļus, kas tiek izmantoti iekšējos ūdeľos, pa kuriem noteikta ārējā robeţa‖ 

prasību izpildi‖. 

62. Valsts robeţsardzes 2010.gada 17.augusta pavēle Nr.1084 „Par Ministru kabineta 2010.gada 

27.jūlija noteikumu Nr.673 „Noteikumi par kārtību, kādā Valsts robeţsardze izsniedz un anulē 

speciālās caurlaides, un speciālo caurlaiţu paraugiem‖ prasību izpildi‖. 

63. Valsts robeţsardzes 2010.gada 2.jūnija pavēle Nr.718 „Par galveno inspektoru amatiem 

robeţapsardzības nodaļās un robeţkontroles punktos‖. 

64. Valsts robeţsardzes 2010.gada 19.marta pavēle Nr.336 „Par pierobeţas joslā plānoto pasākumu 

(darbu) saskaľošanu‖. 

65. Valsts robeţsardzes 2010.gada 8.janvāra pavēle Nr.21 „Par Valsts robeţsardzes amatpersonu 

rīcību‖. 

66. Valsts robeţsardzes 2009.gada 8.oktobra pavēle Nr.1136 „Par Valsts robeţsardzes 

amatpersonu pilnvarošanu izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos 

sodus‖. 

67. Valsts robeţsardzes 2009.gada 11.augusta pavēle Nr.907 „Par robeţsargu norīkojuma „Nodaļas 

deţurants‖ dienesta pienākumu pildīšanu‖. 

68. Valsts robeţsardzes 2009.gada 2.jūnija pavēle Nr.624 „Par riska analīzi ietekmējošo datu un 

informācijas apriti Valsts robeţsardzē‖. 

69. Valsts robeţsardzes 2009.gada 21.maija pavēle Nr.565 „Par VRS Aviācijas pārvaldes un VRS 

teritoriālās pārvaldes tipveida sadarbības plānu‖. 

70. Valsts robeţsardzes 2009.gada 24.februāra pavēle Nr.215 „Par Valsts robeţsardzes 

struktūrvienību dienesta suľu sadalījumu un specializāciju‖. 

71. Valsts robeţsardzes 2011.gada 22.septembra informatīvā vēstule Nr.23/1-1/957 „Par 

speciālajām caurlaidēm‖. 

72. Valsts robeţsardzes 2011.gada 19.maija informatīvā vēstule Nr.23/1-3/1637 „Par sadarbību‖. 

73. Valsts robeţsardzes 2010.gada 21.janvāra informatīvā vēstule Nr.23/1-1/364 „Par Latvijas 

Republikas valsts robeţas likuma normu komentēšanu‖. 

74. Valsts robeţsardzes 2010.gada 11.janvāra informatīvā vēstule Nr.23/1-7/209 „Par 

reorganizāciju Igaunijas Robeţapsardzības pārvaldē‖. 
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75. Valsts robeţsardzes 2009.gada 30.decembra informatīvā vēstule Nr.23/1-1/5472 „Par ārvalstīs 

reģistrētu transportlīdzekļu izmantošanu ceļu satiksmē‖. 

76. Valsts robeţsardzes Galvenās pārvaldes Dienesta organizācijas pārvaldes 2011.gada 25.janvāra 

informatīvā vēstule Nr.23/1-1/1/15 „Par administratīvās prakses pilnveidošanu‖. 

77. Administratīvo sodu likumprojekta koncepcija. Pieejama: 

http://polsis.mk.gov.lv/view.do?id=2013 (skatīts 27.06.2011.). 

78. Bīstamo personu radīto draudu situāciju novēršana // metodiskais materiāls. – Rēzekne: VRK 

RDTK, 2004.- 8 lpp. 

79. Dienesta suľu plānošana un izmantošana robeţuzraudzībā // metodiskais materiāls. – Rēzekne:  

VRK RDTK, 2004. – 8 lpp. 

80. Īsi norādījumi dienesta suľu apmācībai paklausībā // metodiskais materiāls. – Rēzekne: RRS 

Apmācību dienests, 2000. – 16 lpp. 

81. Īsi norādījumi suľa apmācībai pēdu meklēšanā // metodiskais materiāls. – Rēzekne: RRS 

Apmācību dienests, 1999. – 16 lpp. 

82. Kriminālistika I daļa. Autoru grupa profesora A.Kavaliera vadībā // - Rīga, 2003. – 255 lpp. 

83. Masu pasākumu uzraudzības organizācija uz valsts robeţas un pierobeţas joslā// metodiskais 

materiāls – Rēzekne: VRK RIDPK, 2007. - 22 lpp. 

84. Robeţpārkāpēju meklēšanas operācijas organizācija// metodiskais materiāls – Rēzekne: VRK 

RIDPK, 2007. - 23 lpp. 

85. VRS aviācijas izmantošanas nosacījumi robeţuzraudzībā un likumpārkāpēju meklēšanas 

operācijās// metodiskais materiāls. – Rēzekne: VRK RIDPK. 2009.- 34 lpp. 

86. Pēdu pētīšana // metodiskais materiāls. – Rēzekne: VRK RIDPK. 2009. – 30 lpp. 

87. Starptautiskā noziedzība un terorisms// metodiskais materiāls. – Rēzekne: VRK RIDPK. 2009. 

– 15 lpp. 

88. Likumpārkāpēju uzvedības profils// metodiskais materiāls. – Rēzekne: VRK RIDPK. 2009. – 

11 lpp. 

89. Metodiskie ieteikumi aizsardzības suľa trenerim//metodiskais materiāls. – Rēzekne: RRS 

Apmācību dienests, 1999. – 24 lpp. 

90. Remsbergs Č. Policijas taktika bruľotās sadursmēs // R.: LPA, 1998. – 253 lpp. 

91. Robeţsargu psiholoģiskā sagatavotība un attieksme pret draudu situācijām // metodiskais 

materiāls. – Rēzekne:  VRK RDTK, 2004. - 10 lpp. 

92. Robeţsargu speciālā taktika // metodiskais materiāls. – Rēzekne:  VRK RDTK, 2004. 

93. Somijas robeţsarga rokasgrāmata. - Rīga: LPA ,1998. – 84 lpp. 

94. Speciālās operācijas organizēšana robeţkontroles punktos un pierobeţas joslā. 

Transportlīdzekļa apturēšana. Personu izľemšana no transportlīdzekļiem // metodiskais 

materiāls. – Rēzekne: VRK RDTK, 2004. 

95. Terorisma raksturojums // metodiskais materiāls. – Rēzekne: VRK RDTK, 2004. – 10 lpp. 

96. The Interpol Guide to Vehicle Documents. Keesing Reference Systems B.V. – Amsterdam, 

2001. 

97. The Interpol Guide to ―Vehicle Registration Documents‖ – B.V.- Amsterdam, Keesing 

Referense Systems, 1999. 

98. Фолькер Вестфаль и Эдгар Штопп. Европейское право для пограничной полиции. 

Любек, июнь, 2000., 77. c. 

99. Млевин Л. Кто взорвал Америку? Москва, 2002г. 

100. Кожушко Е. Современный терроризм (анализ основных направлений), Минск, 2000г. 

101. www.rs.gov.lv (Valsts robeţsardzes interneta mājas lapa). 

102. www.iem.gov.lv (Iekšlietu ministrijas interneta mājas lapa). 

103. www.lv.lv (laikraksta „Latvijas Vēstnesis‖ elektroniskās versijas interneta mājas lapa). 

104. www.likumi.lv (Normatīvo aktu krātuves interneta mājas lapa). 

105. www.vp.gov.lv (Valsts policijas interneta mājas lapa). 

http://polsis.mk.gov.lv/view.do?id=2013
http://www.rs.gov.lv/
http://www.iem.gov.lv/
http://www.lv.lv/
http://www.likumi.lv/
http://www.vp.gov.lv/


  3.pielikuma turpinājums 

 

222 

 

106. www.saeima.lv (Latvijas Republikas Saeimas interneta mājas lapa). 

107. https://europa.eu.int/eur-lex (Eiropas Savienības portāla interneta mājas lapa). 

108. https://gpk.gov.by/ru (Baltkrievijas Republikas Valsts robeţapsardzības komitejas interneta 

mājas lapa). 

109. http://www.frontex.europa.eu (Eiropas Aģentūras operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas 

Savienības dalībvalstu ārējām robeţām (FRONTEX) interneta mājas lapa). 

110. www.pogranichnik.ru un www.fsb.ru (Krievijas Federācijas Federālā Drošības dienesta 

Robeţas dienesta interneta mājas lapas). 

111. www.strazgraniczna.pl (Polijas Republikas Valsts robeţsardzes interneta mājas lapa). 

112. www.pasienis.lt (Lietuvas Republikas Valsts robeţsardzes dienesta interneta mājas lapa). 

113. www.politsei.ee (Igaunijas Republikas Policijas un Robeţsardzes pārvaldes interneta mājas 

lapa). 

114. www.raja.pfi (Somijas Republikas Valsts robeţsardzes interneta mājas lapa). 

 

Mācību līdzekļi: 

1. Autotransporta aizturēšana, dokumentu pārbaude: mācību videofilma.  

2. Telpu ieľemšana. Personu konvojēšana. Robeţnorīkojums „Slēpnis‖, „Autotransporta 

identifikācija‖: mācību videofilma. 

3. Robeţsargu speciālā taktika: mācību videofilma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.saeima.lv/
https://europa.eu.int/eur-lex
https://gpk.gov.by/ru
http://www.frontex.europa.eu/
http://www.pogranichnik.ru/
http://www.fsb.ru/
http://www.strazgraniczna.pl/
http://www.pasienis.lt/
http://www.politsei.ee/
http://www.raja.pfi/
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Kurss „IMIGRĀCIJAS KONTROLE” 

 

 

Anotācija: Kursā tiek apgūtas teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaľas ārzemnieku 

ieceļošanas, uzturēšanās, tranzīta un izceļošanas noteikumu kontroles pasākumu,  

patvēruma, izraidīšanas un atgriešanas procedūru plānošanā, vadīšanā, 

organizēšanā un nodrošināšanā. 

 

Kursa mērķi: Sniegt zināšanas par starptautiskajiem normatīvajiem aktiem migrācijas un 

patvēruma jomās, robeţsargu pienākumiem, tiesībām, kompetenci imigrācijas 

kontrolē un attīstīt praktiskās iemaľas realizējot ārzemnieku ieceļošanas, 

uzturēšanās, izceļošanas un tranzīta noteikumu ievērošanas kontroli Latvijas 

Republikā, kā arī patvēruma procedūras ietvaros veicamajām darbībām.  

 

Priekšzināšanas: Imigrācijas kontroles veikšana. 

 

Kursa apjoms: 120 stundas (3 KP) 

Tai skaitā: kontaktstundas – 36 stundas (teorētiskās – 20 stundas, praktiskās – 16 stundas), 

patstāvīgais darbs – 84 stundas. 

 

Pārbaudes forma: Referāts, ieskaite, eksāmens. 

 

Pārbaudes 

prasības: 

Kopējais vērtējums veidojas no (1) dalības un aktivitātes praktiskajās 

nodarbības (10%), (2) vērtējuma par referātu (20%), (3) ieskaites 

novērtējuma (20%), eksāmena novērtējuma (50 %). 

 

Studiju rezultāti 

Studējošais kursa noslēgumā Studiju rezultātu pārbaudes forma 

Spēj nodrošināt starptautisko un nacionālo tiesību aktu 

tiesiskuma un drošības jomā piemērošanu savas 

kompetences ietvaros. 

Referāts, ieskaite, eksāmens 

Pārzina situāciju nelegālās migrācijas un patvēruma 

jomā, veicot nepieciešamās informācijas ieguvi, apstrādi, 

analīzi un apmaiľu, nodrošināt rezultātu izmantošanu. 

Praktiskās nodarbības, referāts, 

ieskaite eksāmens 

Spēj plānot, organizēt un nodrošināt ārzemnieku 

ieceļošanas, uzturēšanās, tranzīta un izceļošanas 

noteikumu kontroli. 

Praktiskās nodarbības, referāts, 

ieskaite eksāmens 

Spēj savlaicīgi sagatavot, organizēt un nodrošināt 

ārzemnieka atgriešanas pasākumus. 

Praktiskās nodarbības, referāts, 

ieskaite eksāmens 

Spēj kvalitatīvi sagatavot un noformēt sarakstes, 

rīkojuma, dienesta un procesuālos dokumentus migrācijas 

jomā atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 

Praktiskās nodarbības,  eksāmens 

Spēj organizēt darbu ar informācijas sistēmām, veicot 

datu apstrādi un analīzi, ievērojot datu aizsardzību.  

Praktiskās nodarbības, referāts, 

ieskaite eksāmens 

Spēj organizēt un nodrošināt ārzemnieka vai patvēruma 

meklētāja aizturēšanu, pārvietošanu apsardzes 

uzraudzībā, izmitināšanu un apsardzību. 

Praktiskās nodarbības, referāts, 

ieskaite eksāmens 

Spēj organizēt un nodrošināt patvēruma meklētāja 

iesnieguma par bēgļa vai alternatīvā statusa piešķiršanu 

pieľemšanu un tālākās procesuālās darbības. 

Praktiskās nodarbības, referāts, 

ieskaite eksāmens 
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Tēmas Nr. Tēma, apakštēma 

T
ak

so
n
o
m

ij
as

 

lī
m

en
is

 

Stundu skaits 

teorēt. prakt. 

Tēma Nr.1 STARPTAUTISKIE NORMATĪVIE AKTI MIGRĀCIJAS JOMĀ 

ŠENGENAS ACQUIS PAMATNOSTĀDNES ES MIGRĀCIJAS 

POLITIKĀ  

READMISIJAS LĪGUMI 

3. 2  

Tēma Nr.2 LR NORMATĪVIE AKTI IMIGRĀCIJAS JOMĀ 3. 2  

Tēma Nr.3 ĀRZEMNIEKA AIZTURĒŠANA UN AR TO SAISTĪTĀS 

PROCESUĀLĀS DARBĪBAS 

Ārzemnieka aizturēšana, pārvietošana apsardzes uzraudzībā 

un turēšana apsardzībā. 

Ārzemnieka izraidīšanas procedūra. 

Ārzemnieka iekļaušana to personu sarakstā, kurām 

ieceļošana Latvijas Republikā liegta. 

3. 2 2 

Tēma Nr.4 IMIGRĀCIJAS KONTROLES ORGANIZĀCIJA UN VEIKŠANA 

3. 

4 2 

VRS struktūrvienību, kuras veic imigrācijas kontroli, 

uzdevumi, struktūra, kompetence. 

VRS struktūrvienību, kuras veic imigrācijas kontroli, 

dienesta organizācija.  

VRS struktūrvienību, kuras veic imigrācijas kontroli, 

amatpersonu kompetence lēmumu pieľemšanā. 

2  

Riska analīzes rezultātu izmantošana struktūrvienībās, 

kuras veic imigrācijas kontroli. 

VRS struktūrvienību, kuras veic imigrācijas kontroli, 

norīkojumu veidi, to darbības taktika. 

Ārzemnieku ieceļošanas, uzturēšanās, tranzīta un 

izceļošanas noteikumu ievērošanas kontrole imigrācijas 

atbildības teritorijā. 

2 2 

Tēma Nr.5 SEMINĀRS    2 

Tēma Nr.6 STARPTAUTISKIE UN EIROPAS SAVIENĪBAS NORMATĪVIE  

AKTI BĒGĻU UN PATVĒRUMA JOMĀ 

3. 

2  

Patvēruma procesi vēsturiskā un mūsdienu skatījumā, 

Eiropas Savienības patvēruma politika, realizējamie 

pasākumi un prognozes patvēruma jomā  

Starptautiskās organizācijas un iestādes patvēruma jomā. 

Starptautiskie normatīvie akti bēgļu un patvēruma jomās. 

1  

LR normatīvie akti patvēruma jomā 1  

Tēma Nr.7 PATVĒRUMA PROCEDŪRA LATVIJAS REPUBLIKĀ 

Valsts robeţsardzes tiesības patvēruma procedūrā. 

Patvēruma meklētāja (nepilngadīgās personas bez 

pavadības) tiesības un pienākumi. 

Iesnieguma par bēgļa vai alternatīvā statusa piešķiršanu 

iesniegšanas, izskatīšanas, lēmuma pieľemšanas un 

pārsūdzēšanas kārtība. 

Iesnieguma par bēgļa vai alternatīvā statusa piešķiršanu 

izskatīšana saīsinātajā kārtībā. 

Valsts robeţsardzes amatpersonu darbība patvēruma 

pieprasīšanas gadījumā. 

3. 4  
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Tēma Nr.8 BĒGĻA STATUSA, ALTERNATĪVĀ STATUSA VAI PAGAIDU 

AIZSARDZĪBAS PIEŠĶIRŠANA 

Bēgļa statusa, alternatīvā statusa piešķiršanas nosacījumi 

un nepiešķiršanas gadījumi. 

Bēgļa statusu, alternatīvo statusu ieguvušas personas 

tiesības un pienākumi. 

Pagaidu aizsardzība Latvijas Republikā, tās piešķiršanas 

nosacījumi. 

Pagaidu aizsardzību ieguvušas personas tiesības un 

pienākumi. 

Dokumenti, ko izsniedz patvēruma meklētājam, bēgļa 

statusa, alternatīvā statusa un pagaidu aizsardzības 

ieguvušām personām. 

3. 2  

Tēma Nr. 9 BRĪVĪBAS IEROBEŢOŠANAS PASĀKUMI 

Patvēruma meklētāja aizturēšana. 

Patvēruma meklētāja izmitināšanas vietas. 

3. 2 8 

Tēma Nr.10 SEMINĀRS    2 

 

Patstāvīgi apgūstamās tēmas: 

 

Nr. 

p/k 

Tēma Pārbaudes 

veids 

Ieteicamā 

literatūra un 

avoti 

1.  STARPTAUTISKIE NORMATĪVIE AKTI MIGRĀCIJAS JOMĀ 

 

Seminārs,  

ieskaite, 

referāts, 

eksāmens 

1.- 4; 6-8; 

9; 12-14; 

18,23,24, 

89-97. 

2.  ŠENGENAS ACQUIS PAMATNOSTĀDNES ES MIGRĀCIJAS POLITIKĀ  

 
Seminārs,  

ieskaite, 

referāts, 

eksāmens 

1, 81, 83, 

89-97. 

 

3.  READMISIJAS LĪGUMI Seminārs,  

ieskaite, 

referāts, 

eksāmens 

1, 65, 89-

97. 

4.  LR NORMATĪVIE AKTI IMIGRĀCIJAS JOMĀ Seminārs,  

ieskaite, 

referāts, 

eksāmens 

26-35, 37-

40, 42, 59, 

89-97. 

5.  ĀRZEMNIEKA UZTURĒŠANĀS NOSACĪJUMI LATVIJAS REPUBLIKĀ 

Personas statuss. 

Ārzemnieka tiesības uzturēties Latvijas Republikā.  

Eiropas Savienības pilsoľu un viľu ģimenes locekļu tiesības 

uzturēties Latvijas Republikā. 

Nepilngadīgo ārzemnieku uzturēšanās Latvijas Republikā. 

Seminārs,  

ieskaite, 

referāts, 

eksāmens 

17, 18, 27-

29; 30; 35, 

37-40, 42, 

59, 89-97. 

6.  ĀRZEMNIEKA AIZTURĒŠANA UN AR TO SAISTĪTĀS PROCESUĀLĀS 

DARBĪBAS 

Ārzemnieka aizturēšana, pārvietošana apsardzes uzraudzībā un 

turēšana apsardzībā. 

Ārzemnieka izraidīšanas procedūra. 

Ārzemnieka iekļaušana to personu sarakstā, kurām ieceļošana 

Latvijas Republikā liegta. 

Seminārs,  

ieskaite, 

referāts, 

eksāmens 

1, 27;-28, 

31-35, 38, 

53, 55, 57, 

70, 71, 89-

97. 

7.  UZTURĒŠANĀS ATĻAUJAS UN DARBA ATĻAUJAS, TO  Seminārs,  1, 17, 18, 
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IZSNIEGŠANA UN ANULĒŠANA 

Uzturēšanās atļaujas jēdziens. 

Iestāţu kompetence uzturēšanās atļauju izsniegšanā, 

izsniegšanas nosacījumi un kārtība. 

Uzturēšanās atļauju termiľi un reģistrācija. 

Uzturēšanās atļauju anulēšana. 

Darba atļaujas ārzemniekiem. 

ieskaite, 

referāts, 

eksāmens 

23, 29, 38, 

62, 67,  89-

97. 

8.  INFORMĀCIJAS SISTĒMU LOMA IMIGRĀCIJAS KONTROLES 

PLĀNOŠANĀ UN NODROŠINĀŠANĀ 
Seminārs,  

ieskaite, 

referāts, 

eksāmens 

28, 38, 40, 

41, 53, 89-

97. 

9.  IMIGRĀCIJAS KONTROLES ORGANIZĀCIJA UN VEIKŠANA 

VRS struktūrvienību, kuras veic imigrācijas kontroli, 

uzdevumi, struktūra, kompetence. 

VRS struktūrvienību, kuras veic imigrācijas kontroli, dienesta 

organizācija.  

VRS struktūrvienību, kuras veic imigrācijas kontroli, 

amatpersonu kompetence lēmumu pieľemšanā. 

Riska analīzes rezultātu izmantošana struktūrvienībās, kuras 

veic imigrācijas kontroli. 

VRS struktūrvienību, kuras veic imigrācijas kontroli, 

norīkojumu veidi, to darbības taktika. 

Ārzemnieku ieceļošanas, uzturēšanās, tranzīta un izceļošanas 

noteikumu ievērošanas kontrole imigrācijas atbildības 

teritorijā. 

Seminārs,  

ieskaite, 

referāts, 

eksāmens 

1, 8, 9, 13, 

14,17, 18, 

26, 28,30, 

31, 34, 37, 

38, 51-

56;71-75, 

89-97. 

10.  STARPTAUTISKIE UN EIROPAS SAVIENĪBAS NORMATĪVIE  

AKTI BĒGĻU UN PATVĒRUMA JOMĀ 

Patvēruma procesi vēsturiskā un mūsdienu skatījumā, Eiropas 

Savienības patvēruma politika, realizējamie pasākumi un 

prognozes patvēruma jomā.  

Starptautiskās organizācijas un iestādes patvēruma jomā. 

Starptautiskie normatīvie akti bēgļu un patvēruma jomās. 

Seminārs,  

ieskaite, 

referāts, 

eksāmens 

3, 4, 7,9, 

10, 11, 14-

16, 19-

22,52-53, 

80, 82, 85-

86, 88-97, 

109 

11.  LR NORMATĪVIE AKTI PATVĒRUMA JOMĀ Seminārs,  

ieskaite, 

referāts, 

eksāmens 

34, 36, 42-

44,  49-50, 

52, 53, 80, 

89-97. 

12.  PATVĒRUMA PROCEDŪRA LATVIJAS REPUBLIKĀ 

Valsts robeţsardzes tiesības patvēruma procedūrā. 

Patvēruma meklētāja (nepilngadīgās personas bez pavadības) 

tiesības un pienākumi. 

Iesnieguma par bēgļa vai alternatīvā statusa piešķiršanu 

iesniegšanas, izskatīšanas, lēmuma pieľemšanas un 

pārsūdzēšanas kārtība. 

Iesnieguma par bēgļa vai alternatīvā statusa piešķiršanu 

izskatīšana saīsinātajā kārtībā. 

Valsts robeţsardzes amatpersonu darbība patvēruma 

pieprasīšanas gadījumā. 

Seminārs,  

ieskaite, 

referāts, 

eksāmens 

5,9,10,11, 

14-16,17, 

19-22, 36, 

52, 53, 80, 

82, 85-86, 

88-97. 
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13.  BĒGĻA STATUSA, ALTERNATĪVĀ STATUSA VAI PAGAIDU 

AIZSARDZĪBAS PIEŠĶIRŠANA 

Bēgļa statusa, alternatīvā statusa piešķiršanas nosacījumi un 

nepiešķiršanas gadījumi. 

Bēgļa statusu, alternatīvo statusu ieguvušas personas tiesības 

un pienākumi. 

Pagaidu aizsardzība Latvijas Republikā, tās piešķiršanas 

nosacījumi. 

Pagaidu aizsardzību ieguvušas personas tiesības un 

pienākumi. 

Dokumenti, ko izsniedz patvēruma meklētājam, bēgļa statusa, 

alternatīvā statusa un pagaidu aizsardzības ieguvušām 

personām. 

Seminārs,  

ieskaite, 

referāts, 

eksāmens 

5, 9, 10,11, 

14-16,17, 

19-22, 36, 

37, 40, 47, 

48, 53, 80, 

82, 85-86, 

88-97. 

14.  PATVĒRUMA MEKLĒTĀJA IDENTIFICĒŠANA 

Patvēruma meklētāju izcelsmes valstu informācija, tās loma 

patvēruma piešķiršanas procedūrā. 

Patvēruma meklētāju identifikācijas metodika. 

Pārrunas ar patvēruma meklētāju. 

Psiholoģiskie aspekti darbā ar patvēruma meklētājiem. 

Patvēruma meklētāju identificēšanas procesa dokumentēšana. 

Seminārs,  

ieskaite, 

referāts, 

eksāmens 

19-22, 36, 

37, 40, 53, 

80, 82, 85-

86, 88-97. 

15.  BRĪVĪBAS IEROBEŢOŠANAS PASĀKUMI 

Patvēruma meklētāja aizturēšana. 

Patvēruma meklētāja izmitināšanas vietas. 

Seminārs,  

ieskaite, 

referāts, 

eksāmens 

5, 31, 34, 

36, 42-44, 

49, 50, 52, 

88-97. 

 

Ieteicamā literatūra un avoti 

 

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. Konvencija „Par starptautiskās jūras satiksmes atvieglošanu (FAL)‖ 09.04.1965. 

3. Konvencija par bērna tiesībām. 20.11.1989. 

4. Konvencija par bezvalstnieka statusu. 28.09.1954. 

5. Konvencija par bēgļa statusu. 28.07.1951. 

6. Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības Konvencija, 11.04.1950. 

7. Vispārējā cilvēktiesību deklarācija. 10.12.1948 

8. Konvencija „Par civilo aviāciju (ICAO)‖. 07.12.1944. 

9. Konvencija, ar kuru nosaka valsti, kura ir atbildīga par vienā no Eiropas Kopienu dalībvalstīm 

iesniegta patvēruma pieteikuma izskatīšanu. 15.06.1990.  

10. 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 

11. 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. 

12. 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. 

13. Eiropas Padomes 2004. gada 29. aprīļa direktīva 2004/82/EK par aviopārvadātāju pienākumu 

paziľot pasaţieru datus. 

14. Eiropas Padomes 2003.gada 25.novembra direktīva Nr.2003/110/EK par palīdzību tranzīta 

gadījumos, lai veiktu izraidīšanu pa gaisa ceļu. 
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15. Eiropas Padomes 2003.gada 22.septembra direktīva 2003/86/EK par tiesībām uz ģimenes 

atkalapvienošanos. 

16. Eiropas Padomes 2003.gada 27.janvāra direktīva 2003/9/EK, ar ko nosaka obligātos 

standartus patvēruma meklētāju uzľemšanai. 

17. Eiropas Parlamenta un Padomes 2001.gada 15.marta Regula (EK) Nr.539/2001, ar ko izveido 

to trešo valstu sarakstu, kuru pilsoľiem, šķērsojot dalībvalstu ārējās robeţas, ir jābūt vīzām, kā 

arī to trešo valstu sarakstu, uz kuru pilsoľiem šī prasība neattiecas. 

18. 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.  

19. Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 13. jūlija Regula (EK) Nr. 810/2009, ar ko 

izveido Kopienas Vīzu kodeksu (Vīzu kodekss). 

20. 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). 

21. 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. 

22. 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. 

23. 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.  

24. 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. 

25. Satversmes tiesas 2004.gada 6.decembra spriedums „Par Imigrācijas likuma 61.panta sestās 

daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92.pantam‖.  

26. LR likums „Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss‖.  

27. LR likums „Pilsonības likums‖.  

28. LR likums „Fizisko personu datu aizsardzības likums‖.  

29. LR likums „Latvijas Republikas valsts robeţas likums‖.  

30. LR likums „Par to bijušās PSRS pilsoľu statusu, kuriem nav Latvijas vai citas valsts 

pilsonības‖.  

31. LR likums „Repatriācijas likums‖.  

32. LR likums „Robeţsardzes likums‖.  

33. LR likums „Krimināllikums‖. 

34. LR likums „Kriminālprocesa likums‖. 

35. LR likums „Bērnu tiesību aizsardzības likums‖.  

36. LR likums „Administratīvā procesa likums‖. 

37. LR likums „Patvēruma likums‖. 

38. LR likums „Personu apliecinošu dokumentu likums‖.  

39. LR likums „Imigrācijas likums‖. 

40. LR likums „Bezvalstnieka likums‖.  

41. LR likums „Biometrijas datu apstrādes sistēmas likums‖.  

42. LR likums „Šengenas informācijas sistēmas darbības likums‖.  

43. LR Ministru kabineta 2010.gada 23.februāra noteikumi Nr.174 "Kārtība, kādā nepilngadīgam 

patvēruma meklētājam nodrošina izglītības ieguves iespējas". 

http://europa.eu.int/eur-lex/lv/dd/docs/2001/32001R0539-LV.doc
http://www.likumi.lv/doc.php?mode=DOC&id=97554
http://www.likumi.lv/doc.php?mode=DOC&id=97554
http://www.likumi.lv/doc.php?mode=DOC&id=97554
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44. LR Ministru kabineta 2010.gada 2.februāra noteikumi Nr.95 "Noteikumi par tādas personas 

pārvietošanas dokumenta paraugu, kurai piešķirta pagaidu aizsardzība, pārvietošanas 

dokumenta izsniegšanas kārtību un apmaiľai starp dalībvalstīm nepieciešamās informācijas 

apjomu". 

45. LR Ministru kabineta 2010.gada 12.oktobra noteikumi Nr.958 „Vīzu noteikumi‖. 

46. LR Ministru kabineta 2010.gada 3.augusta noteikumi Nr.721 "Kārtība, kādā bērni šķērso valsts 

robeţu".  

47. LR Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumi Nr.564 „Uzturēšanās atļauju noteikumi‖. 

48. LR Ministru kabineta 2010.gada 27.jūlija noteikumi Nr.675 „Noteikumi par robeţpārbaudei un 

robeţuzraudzībai nepieciešamajiem tehniskajiem līdzekļiem‖. 

49. LR Ministru kabineta 2010.gada 27.jūlija noteikumi Nr.674 „Noteikumi par Latvijas 

Republikas valsts robeţas joslu, pierobeţas joslu un pierobeţu, kā arī pierobeţas, pierobeţas 

joslas un valsts robeţas joslas norādījuma zīmju un informatīvo norāţu paraugiem un to 

uzstādīšanas kārtību‖. 

50. LR Ministru kabineta 2010.gada 27.jūlija noteikumi Nr.673 „Noteikumi par kārtību, kādā 

Valsts robeţsardze izsniedz un anulē speciālās caurlaides, un speciālo caurlaiţu paraugiem‖.  

51. LR Ministru kabineta 2010.gada 26.janvāra noteikumi Nr.74 "Kārtība, kādā Latvijas 

Republikā notiek bēgļa, alternatīvo statusu vai pagaidu aizsardzību ieguvušās personas 

ģimenes atkalapvienošana". 

52. LR Ministru kabineta 2010.gada 26.janvāra noteikumi Nr.73 "Noteikumi par Valsts 

robeţsardzes patvēruma meklētāju izmitināšanas telpā izmitināta patvēruma meklētāja 

uzturēšanas normām, kā arī higiēnas un pirmās nepieciešamības preču apjomu". 

53. LR Ministru kabineta 2010.gada 12.janvāra noteikumi Nr.24 "Noteikumi par uztura, higiēnas 

un pirmās nepieciešamības preču iegādes izdevumu apmēru patvēruma meklētājam un šo 

izdevumu segšanas kārtību". 

54. LR Ministru kabineta 2010.gada 12.janvāra noteikumi Nr.23 "Noteikumi par pabalstu bēglim 

un personai, kurai piešķirts alternatīvais statuss". 

55. LR Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumi Nr.1580 "Noteikumi par kārtību, 

kādā no valsts budţeta līdzekļiem sedz pašvaldības izdevumus, izmitinot bērnu aprūpes 

iestādē nepilngadīgu personu bez pavadības, un šo izdevumu apmēru". 

56. LR Ministru kabineta 2009.gada 3.februāra noteikumi Nr.99 „Noteikumi par automatizētās 

pirkstu nospiedumu identifikācijas sistēmā (AFIS) iekļaujamās informācijas apjomu un 

izmantošanas kārtību‖.  

57. LR Ministru kabineta 2008.gada 17.jūnija noteikumi Nr.434 „Noteikumi par izmitināšanas 

centrā ievietoto ārzemnieku uzturēšanas normām, kā arī garantēto veselības aprūpes 

pakalpojumu apjomu un saľemšanas kārtību‖. 

58. LR Ministru kabineta 2008.gada 7.jūlija noteikumi Nr.502 „Nelegālās imigrācijas reģistra 

uzturēšanas un izmantošanas noteikumi‖.  

59. LR Ministru kabineta 2008.gada 28.jūlija noteikumi Nr.591 „Ārzemnieku veselības 

apdrošināšanas noteikumi‖.  

60. LR Ministru kabineta 2008.gada 15.septembra noteikumi Nr.742 „Izmitināšanas centra 

iekšējās kārtības noteikumi‖.  

61.  LR Ministru kabineta 2006.gada 3.oktobra noteikumi Nr.825 „Veselības traucējumi un 

slimības, kuru dēļ ārzemniekam atsaka uzturēšanās atļaujas izsniegšanu vai reģistrēšanu‖.  

62. LR Ministru kabineta 2005.gada 16.augusta noteikumi Nr.605 „Kārtība, kādā uztur un 

aktualizē ārzemnieku sarakstu, kuriem ieceļošana Latvijas Republikā aizliegta‖.  

63. LR Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumi Nr.215 „Ārzemnieku ceļošanas 

dokumentu atzīšanas kārtība‖. 

64. LR Ministru kabineta 2003.gada 16.decembra noteikumi Nr.707 „Kārtība, kādā Latvijas 

Republikā ieceļo un uzturas nepilngadīgi ārzemnieki bez vecāku vai aizbildľu pavadības‖. 

65. Valsts robeţsardzes 2011. gada 9.septembra iekšējie noteikumi Nr. 16 „Noteikumi par Valsts 

robeţsardzes amatpersonu darbību, ja ārzemnieks pieprasa patvērumu Latvijas republikā‖ 

http://www.likumi.lv/doc.php?mode=DOC&id=140189
http://www.likumi.lv/doc.php?mode=DOC&id=146484
http://www.likumi.lv/doc.php?mode=DOC&id=146484
http://www.likumi.lv/doc.php?mode=DOC&id=146484
http://www.likumi.lv/doc.php?mode=DOC&id=114795
http://www.likumi.lv/doc.php?mode=DOC&id=114795
http://www.likumi.lv/doc.php?mode=DOC&id=114795
http://www.likumi.lv/doc.php?mode=DOC&id=74346
http://www.likumi.lv/doc.php?mode=DOC&id=74346
http://www.likumi.lv/doc.php?mode=DOC&id=82267
http://www.likumi.lv/doc.php?mode=DOC&id=82267
http://www.likumi.lv/doc.php?mode=DOC&id=82267
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66. Valsts robeţsardzes 2010.gada 22.marta noteikumi Nr.10 „Kārtība, kādā Valsts robeţsardzē 

veic personu apsardzi un pārvietošanu apsardzes uzraudzībā‖. 

67.  Valsts robeţsardzes 2009.gada 20.jūlija noteikumi Nr.40 „Riska analīzes sistēmas 

noteikumi‖. 

68. Valsts robeţsardzes 2009.gada 19.marta noteikumi Nr.13 „Valsts robeţsardzes amatpersonu 

darbības gadījumos, kad robeţpārbaudes vai imigrācijas kontroles laikā konstatē personu, 

kura izmantoja viltotu vai svešu ceļošanas dokumentu, viltotu vīzu vai uzturēšanas atļauju, kā 

arī darbības, nododot un pieľemot personas, pret kurām uzsākts kriminālprocess un 

piemērojama izraidīšanas procedūrā‖. 

69. Valsts robeţsardzes 2008.gada 24. aprīļa noteikumi Nr. 13 „Kārtība, kādā Valsts 

robeţsardzes amatpersonas veic transportlīdzekļa apstādīšanu pierobeţā‖. 

70. Valsts robeţsardzes 2008.gada 2.janvāra noteikumi Nr.1 „Ārzemnieku ieceļošanas, 

izceļošanas un uzturēšanās nosacījumu Latvijas Republikā papildu kontroles kārtība‖. 

71. Valsts robeţsardzes 2006.gada 20.novembra noteikumi Nr.39 „Kārtība, kāda Valsts 

robeţsardzes amatpersonas izstrādā un noformē valsts robeţas apsardzības un ārzemnieku 

ieceļošanas, uzturēšanās, izceļošanas un tranzīta nosacījumu kontroles reglamentējošos 

dokumentus‖. 

72. Valsts robeţsardzes 2006.gada 5.jūlija noteikumi Nr.17 „Ārzemnieka paskaidrojuma 

veidlapas paraugs‖.  

73. Aļehno I. Eiropas Savienības tiesību īstenošana Latvijā. Rīga: Latvijas Vēstnesis. - 2003. – 

392 lpp. 

74. Bojārs J. Starptautiskās publiskās tiesības//Rīga: Zvaigzne ABC. - 2004. – 843 lpp. 

75. Cilvēku tirdzniecības gadījumu izmeklēšana, IOM Starptautiskā migrācijas 

organizācija//Rīga -  2005. 

76. Gatavis S., Broks E., Bule Z. Eiropas tiesības//Rīga: EuroFakulty. - 2002.  – 412 lpp. 

77. Gromovs J. Patvēruma likuma komentāri// Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde. Rīga: AS 

Valsts Papīru spiestuve.- 2009.-301 lpp. 

78. Kollatz U., Priednieks K. Eiropas tiesības//Rīga: SIA NIMS. - 2000. – 416 lpp. 

79. Par patvēruma meklētājiem un bēgļiem Latvijas Republikā//Metodiskais materiāls. – RRS 

Apmācību dienesta izdevums. - 2003. 

80. Rokasgrāmata par bēgļa statusa noteikšanas procedūrām un kritērijiem//Rīga. - 1993. 

81. Apap J. Immigration Law and Human Rights in the Baltic States//Helsinki – UNHCR. - 2002. 

– 158 lpp. 

82. Вестфаль Ф., Штопп Э. Европейское право для пограничной полиции. - Любек, июнь, 

2000 г. 

83. Сарашевский Ю.Л., Селиванов А.В. Сборник международных документов по вопросам 

беженцев. Минск – Тесей, 2000 г. – 224 стр. 

84. www.rs.gov.lv 

85. www.pmlp.gov.lv  

86. www.iem.gov.lv 

87. www.lv.lv 

88. www.vp.gov.lv 

89. www.saeima.lv 

90. https://europa.eu.int/eur-lex 

91. www.mfa.gov.lv 

92. www.likumi.lv 

93. http://eur-lex.europa.eu (Eiropas Savienības tiesību akti). 

 

 

 

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/
https://europa.eu.int/eur-lex
http://www.mfa.gov.lv/
http://www.likumi.lv/
http://eur-lex.europa.eu/
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Kurss "ADMINISTRATĪVĀS TIESĪBAS" 

 

 

Anotācija: Kursā tiek apgūtas pamata teorētiskās zināšanas administratīvo tiesību jomā, kā 

arī praktiskās iemaľas/prasmes administratīvajā lietvedībā Valsts robeţsardzē. 

 

Kursa mērķis:  Sniegt studējošajiem zināšanas par valsts pārvaldes tiesisko pamatu un tās 

organizācijas formām un metodēm, administratīvo atbildību un piespiedu 

līdzekļiem tās realizācijai, atsevišķu valsts pārvaldes nozaru īpatnībām, kā arī 

pilnveidot praktiskās iemaľas/prasmes procesuālo dokumentu sastādīšanā un 

aizpildīšanā. 

 

Priekšzināšanas: Pamatzināšanas administratīvajās tiesībās. 

 

Kursa apjoms: 120 stundas (3 KP)   

Tai skaitā:            kontaktstundas – 36 stundas (teorētiskās – 28 stundas, praktiskās – 8 stundas), 

                              patstāvīgais darbs – 84 stundas.  

  

Pārbaudes forma: Referāts, ieskaite, eksāmens. 

 

Pārbaudes 

prasības: 

 

Kopējais vērtējums veidojas no (1) vidējā vērtējuma par patstāvīgo darbu 

(5%), (2) referāta vērtējuma (20%) (3) ieskaites novērtējuma (25%) (4) 

eksāmena vērtējuma (50%). 

 

Studiju rezultāti 

Studējošais kursa noslēgumā Studiju rezultātu pārbaudes forma 

Spēj pieľemt lēmumus valsts robeţas, valsts robeţas 

joslas, pierobeţas un robeţšķērsošanas vietas reţīma 

nodrošināšanai. 

Patstāvīgais praktiskais darbs, ieskaite, 

eksāmens 

Spēj kvalitatīvi sagatavot un noformēt dienesta un 

procesuālos dokumentus atbilstoši normatīvo aktu 

prasībām. 

Praktiskās nodarbības, patstāvīgais 

darbs, ieskaite, eksāmens 

Spēj definēt, uzskaitīt un izskaidrot administratīvā 

procesa būtību. 

Praktiskās nodarbības, patstāvīgais 

darbs, ieskaite, eksāmens 

Spēj salīdzināt atsevišķu valsts pārvaldes iestāţu 

institucionālo nozīmi. 

Patstāvīgais darbs, ieskaite, eksāmens 

Spēj definēt, uzskaitīt un izskaidrot piespiedu līdzekļus 

valsts pārvaldē. 

Patstāvīgais darbs, ieskaite, eksāmens 

 

Tēmas Nr. Tēma, apakštēma 

T
ak

so
n
o
m

ij
as

 

lī
m

en
is

 

Stundu skaits 

teorēt. prakt. 

Tēma Nr. 1 ADMINISTRATĪVO TIESĪBU NORMAS 

Administratīvo tiesību normas jēdziens. 

Administratīvo tiesību normu veidi. 

Administratīvi tiesisko normu realizācija un tās veidi. 

Administratīvo tiesību normu avota jēdziens un veidi. 
 

2.    2  
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Tēma Nr.2  VALSTS AMATPERSONAS 

Valsts amatpersonas jēdziens. 

Valsts pārvaldes amatpersonu hierarhija. 

Valsts civildienests. 

Valsts amatpersonas ar speciālajām dienesta pakāpēm. 

Interešu konflikta novēršana valsts amatpersonu darbībā. 

2. 4  

Tēma Nr.3 

 

PĀRVALDE IEKŠLIETU UN DROŠĪBAS JOMĀ 

Pārvaldes uzdevumi un organizācija iekšlietu jomā. 

Valsts policija, tās organizācija un uzdevumi. 

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde. 

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests. 

Pārvaldes uzdevumi un organizācija valsts drošības jomā. 

2. 2  

Tēma Nr.4 

 

VALSTS PĀRVALDES AKTI 

Valsts pārvaldes akta jēdziens, to veidi un iedalījums. 

Valsts pārvaldes aktu izstrādāšanas un pieľemšanas 

vispārīgie noteikumi. 

Valsts pārvaldes aktiem izvirzāmās prasības. 

2. 2  

Tēma Nr.5 
 

PIESPIEDU LĪDZEKĻI VALSTS PĀRVALDĒ  

Piespiešanas loma valsts pārvaldē. 

Piespiedu līdzekļu veidi. 

Administratīvi profilaktiskie līdzekļi. 

Administratīvās pārtraukšanas līdzekļi. 

Administratīvās atjaunošanas līdzekļi. 

2. 6  

Tēma Nr.6 
 

ADMINISTRATĪVĀ PROCESA BŪTĪBA  

Administratīvā procesa principi. 

Administratīvi procesuālo normu īpatnības. 

Administratīvā procesa dalībnieki. 

Administratīvā procesa stadijas. 

2. 6  

Tēma Nr.7 
 

ADMINISTRATĪVĀ LIETVEDĪBA VALSTS ROBEŢSARDZĒ  

 

 

3. 

6 8 

Administratīvā pārkāpuma, administratīvā aizturēšanas un 

apskates protokola sastādīšana. 

2 4 

Lietvedība administratīvo pārkāpumu lietās, tās stadijas. 1 1 

Iekšlietu ministrijas darbinieku ar speciālajām dienesta 

pakāpēm disciplinārā atbildība.  

1 1 

Disciplinārā lietvedība.  

Dienesta pārbaudes un disciplinārlietas. 

1 1 

Administratīvo aktu pārsūdzēšanas kārtība. 1 1 

 

Patstāvīgi apgūstamās tēmas: 
 

Nr. 

p/k 

Tēma Pārbaudes 

veids 

Ieteicamā 

literatūra 

un avoti 

1.  ADMINISTRATĪVO TIESĪBU SUBJEKTS – VALSTS PĀRVALDES IESTĀDE 

Valsts pārvaldes iestādes jēdziens, struktūra un kompetence. 

Latvijas Republikas valsts pārvaldes iestāţu iedalījums.  

Referāts 

Kontroldarbs 

34.,35., 

36.,38. 

2.  PĀRVALDE TIESLIETU JOMĀ 

Pārvaldes uzdevumi un organizācija tieslietu jomā. Pārvalde 

ieslodzījumu vietu jomā. 
 

Referāts 

Kontroldarbs 

14.,35. 

3.  VALSTS PĀRVALDE AIZSARDZĪBAS JOMĀ 

Pārvaldes uzdevumi un organizācija aizsardzības jomā. 
Referāts 

Kontroldarbs 

10.,11., 
12.,35. 
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4.  VALSTS PĀRVALDE ĀRLIETU JOMĀ 

Valsts pārvaldes uzdevumi un organizācija ārlietu jomā. 

Diplomātiskais un konsulārais dienests. 

Ārzemju diplomātisko pārstāvniecību tiesiskais statuss. 

Referāts 

Kontroldarbs 

23.,35. 

Kā referāta tematu var izvēlēties jebkuru tēmu, apakštēmu, citu tēmu, iepriekš saskaľojot to 

ar kursa docētāju. 

 

 

Ieteicamā literatūra un avoti 

 

1. Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss.  

2. LR likums „Administratīvā procesa likums‖.  

3. LR likums „Bezvalstnieku likums‖.  

4. LR likums „Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāţu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu 

ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likums‖. 

5. LR likums „Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāţu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu 

ar speciālajām dienesta pakāpēm disciplināratbildības likums‖. 

6. LR likums „Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likums‖. 

7. LR likums „Imigrācijas likums‖.  

8. LR likums „Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likums‖.  

9. LR likums „Latvijas Republikas valsts robeţas likums‖.  

10. LR likums „Militārā dienesta likums‖.  

11. LR likums „Nacionālās drošības likums‖.  

12. LR likums „Latvijas Republikas Zemessardzes likums‖. 

13. LR likums „Par policiju‖.  

14. LR likums „Par tiesu varu‖. 

15. LR likums „Personu apliecinošu dokumentu likums‖. 

16. LR likums „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā‖. 

17. LR likums „Robeţsardzes likums‖. 

18. LR likums „Satversmes aizsardzības biroja likums‖.  

19. LR likums „Tiesu izpildītāju likums‖. 

20. LR likums „Valsts civildienesta likums‖.  

21. LR likums „Valsts drošības iestāţu likums‖. 

22. LR likums „Valsts pārvaldes iekārtas likums‖. 

23. Konsulārais reglaments.  

24. LR Ministru kabineta 2001.gada 10.jūlija noteikumi Nr. 310 „Kārtība, kādā personas šķērso 

Latvijas Republikas robeţu‖.  

25. LR Ministru kabineta 2002.gada 12.marta noteikumi Nr.111 „Ministru Kabineta Kārtības 

rullis‖.  

26. LR Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedumi un lēmumi 2008. R.: 

Tiesu nama aģentūra, 2009. – 893 lpp. 

27. Administratīvais process: likums, prakse, komentāri. Rakstu krājums. R: Latvijas Vēstnesis, 

2005. – 357 lpp. 

28. Autoru kolektīvs, Administratīvais process tiesā. R: Latvijas Vēstnesis, 2008. – 776 lpp. 

29. Babajevs S., Bišers I., Līcis K. Valsts pārvaldes organizācija. R.: Avots, 1984. 

30. Bišers I., Pāţe A. Administratīvā atbildība. R.: Avots, 1988. 

31. Briede J., Administratīvā akta forma un sastāvdaļas. Jurista vārds Nr.6 // 17.02.2004.  
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32. Briede J., Ļubļina A., Groduma M., Meľģele L.Administratīvā procesa vispārīgie noteikumi un 

administratīvais process iestādē:shēmas. R.: Tiesu namu aģentūra, 2003. -80 lpp. 

33. Demokrātijas pamati. Red. Semanis E. LU Politiskās zinātnes katedra. R. Zinātne, 1993. 

34. Dišlers K., Ievads administratīvo tiesību zinātnē. R.: Tiesu namu aģentūra, 2002. - 274 lpp. 

35. Dišlers K., Latvijas valsts varas orgāni un to funkcijas. R.: Tiesu namu aģentūra. 2004. 

36. Načisčionis J., Administratīvās tiesības. R: Biznesa augstskola Turība, 2009.  

37. Gredzena I., Zaudējumu atlīdzība administratīvajā procesā. Jurista vārds Nr.19 // 25.05.2004. 

38. Levits E., Par amicus curiae institūtu administratīvajā procesā. Jurista vārds Nr.45 // 

16.12.2003. 

39. Osvalde R., Ieskats valsts pārvaldes institucionālajā reformā. // Likums un tiesības Nr.10. – 

2000. 

40. Badura P., Ehlers D. u.c. Allgemeneines Verwaltung recht. Berlin, New York, W.de Gruyter, 

1992. 

41. Faber H., Verwaltugsrecht – Tubingen, Mohr, 1983. 

42. Reid R., David H. Administrative Law and Practic. – Toronto, Butterworth, 1978. 

43. Административное право. Под ред. Козлова Ю.М. – Ь. Юрид.лит., 1985. 

44. Бишер И.О. Аппарат государственного управления союзной республики и проблемы его 

совершенствования. Р.: Зинатне, 1989. 

45. Ведель Ж. Административное право. М.: Прогресс, 1968. 

46. www.likumi.lv 

 

 

http://www.likumi.lv/
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Kurss “IEROČU UN ŠAUŠANAS MĀCĪBA” 

 

Anotācija:        Kursā tiek pilnveidotas teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaľas  ieroču 

šaušanas mācībā. 

 

Kursa mērķis:  Sniegt studējošajiem zināšanas ieroču šaušanas mācībā, pilnveidot iemaľas 

dienesta šaujamieroču, munīciju un speclīdzekļu glabāšanā, apkopē un 

pielietošanā, lai turpmāk pielietotu iegūtās zināšanas padotā personāla 

apmācībā. 
 

Priekšzināšanas: Pārzināt reglamentējošos dokumentus, instrukcijas ieroču, bruľojuma, 

speclīdzekļu glabāšanā, uzskaitē un pielietošana Valsts robeţsardzē, Valsts 

robeţsardzes bruľojumā esošo šaujamieroču tehniskos parametrus, daļējo 

izjaukšanu un salikšanu, kā arī praktiskā pieredze šaujamieroču pielietošanā. 
 

Kursa apjoms:    120 stundas (3KP). 

Tai skaitā:             kontaktstundas 78  (teorētiskās – 19 stundas, praktiskās – 59 stundas), 

                              patstāvīgais darbs – 42 stundas. 

 

Pārbaudes forma: Referāts, ieskaite, eksāmens**. 

 

Pārbaudes 

prasības: 

Kopējais vērtējums veidojas no (1) dalības un aktivitātes praktiskajās 

nodarbības (10%), (2) patstāvīgā darba, referāta vērtējuma (20%) un (3) 

ieskaites novērtējuma (25%) un (4) eksāmena  novērtējuma (45%). 

 

Studiju rezultāti 

Studējošais kursa noslēgumā Studiju rezultātu pārbaudes forma 

Pārzina un pielieto normatīvo aktu prasības bruľojuma, 

speclīdzekļu glabāšanā, uzskaitē un pielietošanā. 

Praktiskās nodarbības, referāts,  

ieskaite, eksāmens 

Pārzina bruľojuma tehniskos datus, parametrus un 

ekspluatācijas noteikumus. 

Praktiskās nodarbības, referāts,  

ieskaite, eksāmens 

Pārzina šaujamieroču uzbūvi un darbības principus. Praktiskās nodarbības, referāts, ieskaite, 

eksāmens 

Pārzina un ievēro drošības noteikumus rīkojoties ar 

ieročiem un drošības noteikumus šautuvē. 

Praktiskās nodarbības, referāts, ieskaite, 

eksāmens 

Prot izpildīt šaušanas vingrinājumus no Valsts 

robeţsardzes bruľojumā esošajiem šaujamieročiem. 

Praktiskās nodarbības, referāts, ieskaite, 

eksāmens 

Prot plānot, organizēt un vadīt šaušanas nodarbības 

padotajam personālam. 

Praktiskās nodarbības, referāts 

 

**Fakultatīvi apgūstot pirmās palīdzības apmācības kursu un profesionālās pilnveides programmas 

„Šaušanas instruktors‖ atsevišķas tēmas, studējošajam otrajā studiju gadā ir tiesības kārtot 

pārbaudījumu profesionālās pilnveides programmas „Šaušanas instruktors‖ ietvaros, kas tiek 

īstenota atticīgajā gadā, šaušanas instruktora sertifikāta iegūšanai. 
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Tēmas Nr. Tēma, apakštēma 

T
ak

so
n
o
m

ij
as

 

lī
m

en
is

 

Stundu skaits 

teorēt. prakt. 

Tēma Nr.1 DROŠĪBAS NOTEIKUMI 

Drošības noteikumi rīkojoties ar ieročiem. 

Drošības noteikumi šautuvē. 

3. 2  

Tēma Nr.2 ŠAUŠANAS PATIESUMS 

Loţu izkliede. 

Vidējā trāpījuma punkta noteikšana. 

Izkliedes lielums un raksturs atkarībā no šaušanas 

nosacījumiem. 

Šaušanas precizitāte un trāpījuma zona. 

Sapratne par šaušanas patiesumu. 

Trāpījuma varbūtība un tās atkarība no daţādiem 

apstākļiem. 

3. 4  

Tēma Nr.3 AKM 7,62 MM MODERNIZĒTAIS KALAŠĽIKOVA AUTOMĀTS.  

Šaušanas tehnika ar automātu. 

3. 1 1 

Tēma Nr.4 9 MM MAKAROVA PISTOLE 

Pistoļu veidi, to pielietojums un tehniskais raksturojums. 

9 mm Makarova pistoles pilna izjaukšana. 

Šaušanas tehnika ar pistoli. 

3. 1 1 

Tēma Nr.5 9 MM SIG SAUER PISTOLES P226 UN P239 

9 mm Sig Sauer (P226 un P239) pistoles nepilna 

izjaukšana. 

Šaušanas tehnika ar pistoli. 

3. 1 1 

Tēma Nr.6 

 

ŠAUŠANAS VINGRINĀJUMU IZPILDE NO AUTOMĀTA UN 

PISTOLES 

 

 

 

3. 

 16 

Praktiskā šaušana no automāta: šaušanas vingrinājuma 

izpilde un tēmēšanas metodikas apguve no daţādiem 

stāvokļiem. 

 8 

Praktiskā šaušana no pistoles: šaušanas vingrinājuma 

izpilde un tēmēšanas metodikas apguve no daţādiem 

stāvokļiem. 

 8 

Tēma Nr.7 

 
IEROČU PIEŠAUŠANA 

Pistoles piešaušana. 

Automātu piešaušana. 

3. 2 4 

Tēma Nr.8 

              

               

               

 

 

 

ŠAUŠANAS NODARBĪBU PLĀNOŠANA, 

ORGANIZĀCIJA, KONTROLE 

Praktiskās šaušanas nodarbību organizācijas metodika. 

Šaušanas pavēles sagatavošana un izpilde. 

Nodarbību plāns. 

Praktiskās šaušanas vingrinājumu izpildes plāns.  

 

 

 

3. 

2  
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Patstāvīgi apgūstamās tēmas: 

 
Nr. 

p/k 

Tēma Pārbaudes 

veids 

Ieteicamā 

literatūra 

un avoti 

1.  IEROČU, BRUĽOJUMA, SPECLĪDZEKĻU GLABĀŠANA, 

UZSKAITE UN PIELIETOŠANA VALSTS ROBEŢSARDZĒ 

Noteikumi par kārtību, kādā Valsts robeţsardzē tiek veikta 

bruľojuma saľemšana, glabāšana, uzskaite, izsniegšana 

dienesta pienākumu pildīšanai, nēsāšana un pielietošana. 

Noteikumi par speciālo līdzekļu veidiem un kārtību, kādā tos 

lieto policijas darbinieki un robeţsargi. 

Ieroču izlādēšanas – pielādēšanas kārtība Valsts robeţsardzē.  

Referāts 1.-26. 

2.  IEROČU KLASIFIKĀCIJA 

Ieroču un munīcijas klasifikācija atbilstoši to lietojumam. 

Ieroču un munīcijas tehnikā klasifikācija. 

Ieroču klasifikācija pēc uzbūves un pēc kaujas īpašībām. 

Referāts 1.-26. 

3.  VRS BRUĽOJUMS UN TĀ APKOPE Referāts 1.-26. 

4.  ŠAUŠANAS NODARBĪBU PLĀNOŠANA, ORGANIZĀCIJA, KONTROLE 

Šaušanas nodarbību sagatavošana un praktiska vadīšana. 

Referāts 1.-26. 

 

Ieteicamā literatūra un avoti 

 

1. LR likums „Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likums‖. 

2. LR likums ―Robeţsardzes likums‖. 

3. LR Ministru kabineta 2011.gada 18.janvāra noteikumi Nr.55 „Noteikumi par speciālo līdzekļu 

veidiem un kārtību, kādā tos lieto policijas darbinieki un robeţsargi‖.  

4. LR Iekšlietu ministrijas 2006.gada 4.janvāra noteikumi Nr.1 „Noteikumi par kārtību, kādā 

Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādēs tiek veikta bruľojuma saľemšana, glabāšana, uzskaite, 

izsniegšana dienesta pienākumu pildīšanai, nēsāšana un pielietošana‖. 

5. Valsts robeţsardzes 2011.gada 27.aprīļa noteikumi Nr.7 grozījumi Valsts robeţsardzes 

2010.gada 20.septembra iekšējos noteikumos Nr.37 „Šaušanas instruktoru sertificēšanas un 

resertificēšanas kārtība‖. 

6. Valsts robeţsardzes  2011.gada 7.jūlija noteikumi Nr.10 „Praktiskās šaušanas nodarbību 

organizēšanas un vadīšanas kārtība Valsts robeţsardzē un Valsts robeţsardzes koledţā‖.  

7. Valsts robeţsardzes 2011.gada 19.augusta noteikumi Nr.13 grozījumi Valsts robeţsardzes 

2010.gada 26.februāra noteikumos Nr.5 „Bruľojuma aprites noteikumi‖.  

8. Valsts robeţsardzes 2010.gada 20.septembra noteikumi Nr.37 „Šaušanas instruktoru 

sertificēšanas un resertificēšanas kārtība‖. 

9. Valsts robeţsardzes 2010.gada 26.februāra noteikumi Nr.5 „Bruľojuma aprites noteikumi‖.  

10. Valsts robeţsardzes 1999.gada 13.aprīļa pavēle Nr.133 "Par signālpistoļu un reaktīvo 

signālpatronu pielietošanu‖. "Instrukcija par signālpistoļu un reaktīvo signālpatronu glabāšanu, 

izsniegšanu, uzskaiti un pielietošanas kārtību Valsts robeţsardzē". 

11. Makarova pistole 9 mm. /Tulkojis O.Baumanis/. – R.: 1992. – 48 lpp. 

12. Metodiskais materiāls „Sig Sauer P226 un P239 pistoles.‖ Tulkojums latviešu valodā - Valsts 

robeţsardzes koledţa, 2003.-25 lpp.  

13. Modernizētais Kalašľikova 7.62 mm automāts (AKM un AKMS) 1.daļa.: R.: LR Aizsardzības 

ministrija, 1992. – 59 lpp. 

14. Modernizētais Kalašľikova 7.62 mm automāts (AKM un AKMS) 2.daļa.: R.: LR Aizsardzības 

ministrija, 1992. – 46 lpp. 

15. Saļnikovs S. Šaušanas tehnika ar pistoli (revolveri) bez laika ierobeţojuma.  - R.: LPA,  1997. 
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16. Simsons L., Greckis J. Jaunsarga rokasgrāmata. - R.: Zvaigzne ABC, 1994. 

17. Šaušanas pamati. – R.: Nacionālā aizsardzības akadēmija, mācību līdzeklis, Rīga NAA, 2001. – 

201 lpp. 

18. Triecienšautene AK – 4 (G -3). Ieroču uzbūve, lietošana un apkope. – R.: Latvijas Republikas 

Nacionālie Bruľotie spēki, 2003. - 58 lpp. 

19. Ţeivots M. Šaujamieroču pielietojuma tiesiskie pamati. – R.: Zvaigzne ABC, 2000. – 190 lpp. 

20. 84 mm granātmetējs „CARL GUSTAF‖ M2. Ieroču uzbūve, lietošana un apkope. – R.: 

Zemessardzes štābs, 2001. -126 lpp. 

21. Handling and Safety Instructios Sig Sauer P226. 

22. Handling and Safety Instructios Sig Sauer P239. 

23. Бавак Ф.К. Всѐ о пистолетах и револьверах / Ф.К. Бавак. – М.: ООО „ Издательство 

АСТ‖; СПв.: 2004 – 415 с. 

24. Волковский Н.Л.Энциклопедия современного оружия и боевой техники. - Москва: 

Полигон, 2005.- 948с. 

25. В. Н. Шунков. Энциклопедия новейшего стрелкового оружия. – М.: АСТ: Минск 

ХАРВЕСТ, 2006. – 550 с. 

26. Льюис Д. Штурмовое оружие / Джек Льюис.; пер. с англ. Е.Л.Михайловой. – М.: АСТ: 

Астрель, 2007. – 255 с. 

27. Начальная военная подготовка. - Москва,1987. 

28. Макаров ТТ., Стечкин ПСМ. Все о самых популярных Российских  пистолетах и 

боеприпасах к ним: сборник / под ред. Л.Григоряна. - Москва: Гелеос, 2003. - 253 с. 

29. Попепкер., М.Р. Штурмовые винтовки мира. / М.Р. Попепкер. – М.: АСТ; СПб.: Полигон, 

2007. – 383 с. 

30. Пономарѐв В.Т. История оружия: Вчера, сегодня, завтра. / В.Т. Пономарѐв. – Ростов  

на/ Д: Феникс: Донецк: Кредо, 2007. – 272 с. 

31. Ян В. Хогг, Джон С.Викс. Энциклопедия стрелкового оружия. - Москва: Астрель, 2005.- 

416с. 
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Kurss" MILITĀRĀ SAGATAVOŠANA" 

 

Anotācija: Kursā tiek pilnveidotas militārās taktikas zināšanas un praktiskās iemaľas vada 

komandiera darba organizēšanā, ierindas paľēmienu izpilē un ierindas vadīšanā. 

 

Kursa mērķis: Sniegt studējošajiem zināšanas, attīstīt iemaľas militārajā taktikā, kas 

nepieciešamas, lai vadītu kājnieku vadu, kā arī pilnveidot ierindas paľēmienu 

izpildi ar un bez ieročiem, ierindas vadīšanas pamatus un metodiku. 

 

Priekšzināšanas: Kājnieku nodaļas kaujas darbības nodrošināšana un vadīšana, izlūkošanas 

veikšana, kaujas darbības plānošana, organizēšana, koordinācija un analīze, 

kaujas darbību veikšana vairākos kauju veidos. Prasme darboties kaujas 

apstākļos kājnieku nodaļas sastāvā. 

 

Kursa apjoms: 120 stundas (3 KP). 

Tai skaitā:   kontaktstundas - 78 stundas (teorētiskās - 26 stundas, praktiskās - 52 stundas), 

   patstāvīgais darbs – 42 stundas. 

 

Pārbaudes forma: Referāts, ieskaite, eksāmens. 

 

Pārbaudes 

prasības: 

Kopējais vērtējums veidojas no (1) dalības un aktivitātes teorētiska un 

praktiskajās nodarbības (10%), (2) referāta vērtējuma (20%) un (3) ieskaites 

(20%) un (4) eksāmena novērtējuma (50%). 

Studiju rezultāti 

Studējošais kursa noslēgumā Studiju rezultātu pārbaudes forma 

Spēj organizēt un vadīt personālu ārkārtējās situācijās 

un kara laikā. 

Praktiskās nodarbības, referāts, ieskaite, 

eksāmens 

 

Prot izpildīt ierindas paľēmienus bez un ar ieročiem. Praktiskās nodarbības, referāts, ieskaite, 

eksāmens 

Pārzina ierindas vadīšanas pamatus un metodiku. Praktiskās nodarbības, referāts, ieskaite 

Prot izmantot un pielietot lauka kaujas iemaľas. Praktiskās nodarbības, referāts, ieskaite, 

eksāmens 

Prot nodrošināt un vadīt kājnieku nodaļas kaujas 

darbību, veikt izlūkošanu, kaujas darbības plānošanu, 

organizēšanu un koordināciju, kā arī analīzi. 

Praktiskās nodarbības, referāts,  

ieskaite, eksāmens 

Prot organizēt vada darbību daţādos kaujas veidos. Praktiskās nodarbības, referāts, ieskaite, 

eksāmens 

 

Tēmas Nr. Tēma, apakštēma 

T
ak

so
n
o
m

ij
as

 

lī
m

en
is

 

Stundu skaits 

teorēt. prakt. 

Tēma Nr.1 IERINDAS MĀCĪBA  

 

 

3. 

 8 

 

1. Ierindas paľēmieni bez ieročiem.  2 

2. Ierindas paľēmieni ar ieročiem.  2 

3. Metodiskā sagatavotība.   4 
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Tēma Nr.2 

 

 

 

 

 

LAUKA KAUJAS IEMAĽAS 

Roku signāli, komandu došana un izpilde. Grupēšanās, 

pārgrupēšanās. Vada pārvietošanās, formāciju veidi. 

Pārvietošanās dienā un naktī. Pēdu slēpšana un 

izsekošana. Šķēršļu pārvarēšana. Riľķveida aizsardzība, 

tās nozīme. Uguns un kustība uzbrūkot, atkāpjoties. 

Pretinieka identificēšana, ziľojuma sastādīšana. 

3. 2 2 

Tēma Nr.3 

 

 

 

VADA UZBRUKUMS 

Uzbrukuma veidi, pamatprincipi. Plānotais uzbrukums. 

Uzbrukums īpašos apstākļos. Ātrais uzbrukums. 

Uzbrukums ierobeţotas redzamības apstākļos. Reids. 

Tipveida pavēles. 

 

3. 2  

   Tēma Nr.4 

 

 

 

 

VADA ATKĀPŠANĀS 

Atkāpšanās operāciju mērķi, veidi un pamatnosacījumi. 

Atiešana. Nepiespiestā atiešana. Piespiestā atiešana. 

Aizkavēšana. Atvilkšana. Uzbrukums. 

 

3. 2 4 

Tēma Nr.5 

 

 

 

 

 

 

 

VADA AIZSARDZĪBA 

Aizsardzības veidi un pamatprincipi. Aizsardzības 

plānošana. Uguns sistēma aizsardzībā. Pozīcijas, šķēršļi. 

Aizsardzības dokumentācija. Drošība, reţīms pozīcijās, 

spēku nomaiľa. Aizsardzības vadīšana. Aizsardzība 

īpašos apstākļos. Ātrā aizsardzība. Aizsardzība 

ierobeţotas redzamības apstākļos. Taktiski svarīgu 

objektu aizsardzība. 

    

3. 2 4 

Tēma Nr.6 

 

 

 

 

 

 

 

VADA PATRULĒŠANA 

Patrulēšanas operāciju mērķi, veidi un pamatnostādnes. 

Taktiskā pārvietošanās. Pārvietošanās formācijas. 

Pārvietošanās metodes un specifika. Patruļbāzes.  

Patruļu veidi darbībā. Kaujas patruļas. Drošības patruļas. 

Izsekošanas patruļas kā specifisks patruļu veids. 

Patrulēšanas dokumentācija. 

3. 2  

Tēma Nr.7 

 

 

VADA  IZLŪKOŠANA 

Izlūkpatruļas. Izlūkpatruļas darbība pamatuzdevuma 

izpildes vietā. Novērošanas posteľi. 

3. 2  

Tēma Nr.8 

 

 

 

 

 

VADA  SLĒPNIS 

Veidi, formas, uzdevumi, principi. Plānošana (faktoru 

izvērtēšana). Vietas izvēle, ierīkošanas secība, reţīms. 

Uguns atklāšana, turpmākā darbība. Pretkājnieku slēpľi. 

Slēpľi meţainā apvidū. Slēpľi apdzīvotā vietā. Snaiperi, 

to nozīme, sagatavošana, izmantošana. Patrulēšana. 

Izlūkpatruļas. 

3. 2 4 

 

Patstāvīgi apgūstamās tēmas: 

 
Nr. 

p/k 

Tēma Pārbaudes 

veids 

Ieteicamā 

literatūra un 

avoti 

1.  MILITĀRĀ DIENESTA LIKUMS  

Vispārīgie noteikumi. Karavīra pienākumi un tiesības. 

Vienību personālsastāva komplektēšana. Iecelšana amatā un 

atbrīvošana no amata. Pārvietošana un komandējumi. 

Dienesta pakāpju piešķiršana, pazemināšana un atľemšana. 

Atvaļinājumi. Apbalvošana un atbildība. 

Referāts 1. 
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2.  VADA KAUJA  MEŢĀ 

Meţu raksturojums, darbības faktori un specifika. 

Aizsardzības kauja meţā. Meţu tīrīšana (ķemmēšana). 

Pārvietošanās un orientēšanās specifika meţā. Pretinieka 

iespējamā darbība pret meţā dislocētajām vienībām.  

Referāts 3.-42. 

3.  VADA KAUJA BIEZI APDZĪVOTĀ VIETĀ 

Ievads, specifika un organizācija. Operāciju plānošana un 

sagatavošana. Karavīra individuālā darbība. Māju tīrīšana un 

aizsardzība. Ielu tīrīšana. Ciema tīrīšana.  

Referāts 3.-42. 

4.  VADA  IZDZĪVOŠANA 

Situācijas apzināšanās, psiholoģiskā un fiziskā sagatavotība, 

nogurums, apātija, savstarpējās attiecības. Raksturu saderība, 

komandiera loma, pozitīvie - negatīvie līderi. Salšana, 

pārkāršana, siltuma saglabāšana. Patvērumu veidošana. Uguns 

iegūšana, uzglabāšana, netradicionālā pārtika. Pēdu slēpšana 

un izsekošana, atkritumu slēpšana. Apavu, apģērba 

pielāgošana, ţāvēšana, personīgā higiēna. 

Patvērumu veidošana, maskēšana klajā laukā. Pēdu slēpšana 

un izsekošana, atkritumu slēpšana. 

Šķēršļu pārvarēšana. Ugunskuru veidošana. Apavu, apģērba 

ţāvēšana. Netradicionālā pārtika. 

Referāts 4.-7. 

5.  VADA KAUJAS INŢENIERTEHNISKAIS NODROŠINĀJUMS 

Vada kaujas inţeniertehniskā nodrošinājuma mērķi un 

uzdevumi. Vada pozīciju izveidošana ar pieejamajiem 

inţeniertehniskajiem līdzekļiem. Šķēršļu izveidošana.  

Referāts 3.-42. 

 

Ieteicamā  literatūra un avoti 

 

1. LR likums „Militārā dienesta likums‖. 

2. LR Iekšlietu ministrijas 2008.gada 23.decembra noteikumi Nr.55 „Iekšlietu ministrijas un tās 

padotībā esošo iestāţu amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm ierindas noteikumi‖.  

3. Valsts robeţsardzes 2008.gada 30. oktobra pavēle Nr.36 „Noteikumi par formas tērpa veidiem 

un formas tērpu, apbalvojumu nēsāšanas kārtību‖. 

4. Aškrofta F. Uz izdzīvošanas robeţas. Cilvēka spējas ekstremālos apstākļos. – R.: Avots, 2002. 

5. Buls V. Nacionālo bruľoto spēku ekipējums, tehnika un kuģi. – Valsts robeţsardzes koledţa, 2009.-53 lpp.  

6. Dermans P.Drošība ekstremālās situācijās. Padomdevējs ceļotājiem un tūristiem. – R.: Jumava, 

2000. 

7. Īsi padomi kareivim. - R.: Zvaigzne ABC, 1996. - 104 lpp. 

8. Īsi padomi kareivim. Ekipējums, maskēšanās, ieroči, ierakumi, novērošana, helikopteri, kaujas 

mašīnas. Krieviľš Ē. – R.: Zvaigzne ABC, 1998.- 104 lpp. 

9. Izlūkvada vadība. - Dobele: Zemessardzes IMC, 2000. - 72 lpp. 

10. Kaprāļa rokasgrāmata.- R.:1994. - 26 lpp. 

11. Kareivja rokasgrāmata (grāmatas kopija). – R.:1930. - 467 lpp. 

12. Krievu – latviešu militārās leksikas vārdnīca.- R.: Junda, 1993.- 120 lpp. 

13. Latvijas Republikas Nacionālo Bruľoto Spēku kājnieku vada kaujas reglaments. – R.:2001. 

14. Latvijas Republikas Zemessardzes 1997. gada septiľu dienu apmācības programmas izpildes 

metodiskie norādījumi. – R.:1997. - 126 lpp. 

15. Lozins A., Ozols U. Izdzīvošanas ABC vīriešiem. – R.: Nordik, 2002. 

16. Makmanners H. Ceļotāja rokasgrāmata. – R.: Zvaigzne ABC, 1996. 

17. Makmanners H. Izdzīvošanas rokasgrāmata. – R.: Zvaigzne ABC, 1994. 

18. Melnis E. Vieglo kājnieku nodaļa kaujā. - R.: Latvijas Policijas akadēmija, 1998. - 87 lpp. 

19. Partizānu  komandiera  rokasgrāmata. - Ogre, 1993. - 151 lpp. 
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20. Pulkveţleitnants Kripens. Lekcijas elementārā taktikā, lasītas Kara skolā 1929/1930.māc.gadā. - 

Rīga, 1930. 

21. Vaizmens Dţ. SAS izdzīvošanas māksla. Kā izdzīvot dabā – jebkuros klimata apstākļos, uz 

sauszemes un jūrā. – R.: Zvaigzne ABC, 2003. 

22. Field manual No. 21 - 18. Foot marches. - Washington: Hadquarters department of the army, 

1990. - 135 p. 

23. Mechanized infantry platoon and squad (bradley). - Washington: Hadquarters department of the 

army, 1993. - 518 p. 

24. Вооруженные формирования Беларуси. Минск: Беларусь, 2005. – 135 c. 

25. Мотострелковый взвод в бою. И.М.Андрусенко, Р.Г.Дуков, Ю.Р.Фомин.  – Москва, 1989. 

26. Г.Казачков. Тактика спецназа /– Ростов на / Д:Феникс, 2006. – 272 с. 

27. Подготовка разведчика (система спецназа ГРУ). - Минск,1998. 

28. Учебник сержанта войсковой разведки. Москва.1989. 

29. Попепкер., М.Р. Штурмовые винтовки мира. / М.Р. Попепкер. – М.: АСТ; СПб.: Полигон, 

2007. – 383 с. 

30. http://list.mail.ru/10017/1/0_1_0_1.html 

31. www.mod.gov.lv 

32. www.likumi.lv 

33. www.janes.com 

34. www.intersec.co.uk 

35. www.zemessardze.lv 

36. www.naa.mil.lv 

Mācību līdzekļi: 

1. „Militārā taktika‖, mācību līdzeklis – filma [Elektroniskais resurss] – 1 CD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mod.gov.lv/
http://www.likumi.lv/
http://www.janes.com/
http://www.intersec.co.uk/
http://www.zemessardze.lv/
http://www.naa.mil.lv/
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Kurss “FIZISKĀ SAGATAVOŠANA” 

 

 

Anotācija:      Kursā tiek attīstīta studējošo vispārējā fiziskā sagatavotība, pilnveidotas prasmes 

aizturēšanas paľēmienu pielietošanā, apgūtas pamata teorētiskās zināšanas un 

praktiskās iemaľas fiziskās sagatavošanas nodarbību organizēšanā. 

 

Kursa mērķis:  Paaugstināt studējošo vispārējās fiziskās sagatavotības līmeni, pilnveidot prasmi 

pielietot aizturēšanas paľēmienus daţādās situācijās. Sniegt zināšanas fiziskās 

sagatavošanas nodarbību vadīšanas metodikā, attīstīt iemaľas nodarbību 

organizēšanā un vadīšanā. 

 

Priekšzināšanas: Iemaľas tuvcīľas paľēmienu pielietošanā. 

 

Kursa apjoms: 120 stundas (3 KP). 

Tai skaitā:   kontaktstundas – 36 stundas (teorētiskās – 4 stundas, praktiskās – 32  stundas), 

     patstāvīgais darbs – 84 stundas. 

 

Pārbaudes forma: Referāts, ieskaite, eksāmens. 

 

Pārbaudes 

prasības: 

 

Kopējais vērtējums veidojas no (1) dalības un aktivitātes teorētiskajās un 

praktiskajās nodarbības (10%), (2) patstāvīgā darba novērtējuma (10%), (3) 

referāta vērtējuma (10%) un (4) ieskaites (30%) un (5) eksāmena novērtējuma 

(40%). 

Studiju rezultāti 

Studējošais kursa noslēgumā Studiju rezultātu pārbaudes forma 

Zina vispārējās fiziskās sagatavošanas attīstīšanas 

paľēmienus, prot tos praktiski pielietot. 

Praktiskās nodarbības, patstāvīgais 

darbs, ieskaite, eksāmens 

Prot pielietot tuvcīľas paľēmienus un speciālos līdzekļus 

pārkāpēju aizturēšanā. 

Praktiskās nodarbības, patstāvīgais 

darbs, ieskaite, eksāmens  

Plāno, organizē un vada padotā personāla fiziskās 

sagatavošanas nodarbības, rīta rosmes. 

Praktiskās nodarbības, patstāvīgais 

darbs, referāts 

Zina sporta spēļu noteikumus, prot tos praktiski pielietot. Praktiskās nodarbības, patstāvīgais 

darbs, eksāmens 

 

Tēmas Nr. Tēma, apakštēma 

T
ak

so
n
o
m

ij
as

 

lī
m

en
is

 

Stundu skaits 

teorēt. prakt. 

Tēma Nr.1 

 

VISPĀRĒJĀ FIZISKĀ SAGATAVOŠANA, TĀS ATTĪSTĪŠANA UN 

NOSTIPRINĀŠANA 
 

 

 

 

 

 

3. 

 12 

1. Slēpošana. Klasiskie soļi. Slidsoļi. (Nepiemērotu laika 

apstākļu dēļ slēpošanas nodarbības tiek aizvietotas ar 

peldēšanas nodarbībām).  

 6 

2. Sporta spēļu noteikumi (volejbola, pludmales volejbola,  

futbola, minifutbola, basketbola, strītbola, tautas 

bumbas). 

Vispārattīstošie vingrinājumi. 

Lokanības vingrinājumi.  

 4  

3. Stafetes. 

Vispārattīstošie vingrinājumi. 

 2  
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Tēma Nr.2 TUVCĪĽAS APMĀCĪBA  

 

 

 

 

 

3. 

 12 

1. Pašnodrošināšanās paľēmieni (kritienu tehnika, 

kritiens uz priekšu, sāniem, atpakaļ, kūlenis pār 

labo/kreiso plecu). Metieni, sāpju paľēmieni. 

 

 

 

2 

2. Atbrīvošanās no satvērieniem.  2 

3. Sasiešana, pārmeklēšana.  1 

4. Konvojēšana.  1 

5. Speclīdzekļu pielietošana (steks, roku dzelţu   

uzlikšana). 

 2 

6. Pārkāpēja aizturēšana sadarbojoties pāros.  2 

 
7. Ieskaite tuvcīľā (situāciju izveidošana, risināšana un 

analīze). 

 2 

Tēma Nr.3 

 

FIZISKĀS SAGATAVOŠANAS NODARBĪBU ORGANIZĒŠANA UN 

VADĪŠANA 
3. 4 8 

1. Fiziskās sagatavošanas nodarbību organizēšanas 

pamatprincipi. Fiziskās sagatavošanas kompleksa 

sastādīšana konkrēta mērķa sasniegšanai vai noteiktu 

cilvēka īpašību attīstīšanai. 

2 2 

2. Rīta rosmes kompleksu sastādīšana un nodarbību 

organizēšana. 

 1 1 

 3. Fiziskās sagatavošanas pārbaudes nodarbību 

organizēšana. 

  2 

 

4. Fiziskās sagatavošanas nodarbību vadīšana.  

    Tuvcīľas paľēmieni, vispārattīstošie vingrinājumi, 

sporta spēļu vadīšana. 

1 3 

 

Patstāvīgi apgūstamās tēmas: 

 
Nr. 

p/k 

Tēma Pārbaudes 

veids 

Ieteicamā 

literatūra un 

avoti 

1.  VISPĀRĒJĀ FIZISKĀ SAGATAVOŠANA, TĀS ATTĪSTĪŠANA UN 

NOSTIPRINĀŠANA  

Peldēšana (kraulā, brasā, uz muguras). Lēkšana ūdenī.  

Slēpošana. Klasiskie soļi. Slidsoļi.    

Ieskaite/ 

eksāmens 

14.-16. 

2.  TUVCĪĽAS APMĀCĪBA 

Pašnodrošināšanās paľēmieni (kritienu tehnika, kritiens uz 

priekšu, sāniem, atpakaļ, kūlenis pār labo/kreiso plecu). 

Metieni, sāpju paľēmieni. 

Atbrīvošanās no satvērieniem. 

Sasiešana, pārmeklēšana. 

Konvojēšana. 

Pārkāpēja aizturēšana sadarbojoties pāros. 
 

Ieskaite/ 

eksāmens 

1.-21. 

3.  FIZISKĀS SAGATAVOŠANAS NODARBĪBU ORGANIZĒŠANA UN 

VADĪŠANA 

Fiziskās sagatavošanas nodarbību organizēšanas 

pamatprincipi. 

Rīta rosmes kompleksu sastādīšana un nodarbību 

organizēšana. 

Fiziskās sagatavošanas pārbaudes nodarbību organizēšana. 

Ieskaite/ 

eksāmens 

1.-21. 
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Fiziskās sagatavošanas nodarbību vadīšana.  

Tūvcīľas paľēmieni, vispārattīstošie vingrinājumi, sporta 

spēļu vadīšana. 

 

Ieteicamā literatūra un avoti 

 

1. LR Ministru kabineta 2011.gada 18.janvāra noteikumi Nr.55 „Noteikumi par speciālo līdzekļu 

veidiem un kārtību, kādā tos lieto policijas darbinieki un robeţsargi‖. 

2. LR Ministru kabineta 2006.gada 21.novembra noteikumi Nr. 969 Fiziskās sagatavotības 

prasības Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāţu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar 

speciālajām dienesta pakāpēm‖. 

3. Bernhards V., Zaule Dz. Pirmie soļi vieglatlētikā. – Mācību līdzeklis. – R.: Raka, 1998. – 129 lpp. 

4. Forands I., Jansone R., Ķīsis I., Liepiľš I., Ozoliľš A., Pētersons A. Fiziskās kultūras teorija. – R.: 

Zvaigzne, 1993. – 307 lpp. 

5. Frederiks Delavjē Muskulatūras attīstīšana. No franču valodas tulkojis Māris Baltiľš. Apgāds 

Zvaigzne ABC, 2007. – 144. lpp. 

6. Hogendāls I. Rokasgrāmata trenerim un vadītājam. – R.: Rīga, 1998. – 105 lpp. 

7. Kancāns I.R. Vispusīgā fiziskā sagatavošana. - R.: Latvijas Policijas akadēmija, 2000. - 168 lpp. 

8. Kaziniece V. Vairāk nekā 1000 vingrinājumu 365 dienām. – R.: Gulbis, 2001. – 442 lpp. 

9. Likumpārkāpēja aizturēšana pielietojot fiziskos paľēmienus un speciālos līdzekļus. - R.: Latvijas 

Policijas akadēmija, 1998. - 264 lpp. 

10. Metodiskās rekomendācijas policistu apmācībā darbībā ar steku un nūju. - R.: Policijas centrālais 

sporta klubs, 1996. - 40 lpp. 

11. Metodiskās rekomendācijas tuvcīľas taktikas apmācīšanai. - R.: Policijas centrālais sporta klubs, 

1995. - 59 lpp.  

12. Nilsons O. Stiepšanās. 20 minūšu programma lokanības uzlabošanai.- R: Madris, 2009. – 64 lpp. 

13. Trenera rokasgrāmata. – R.: Jumava, 2004. – 402 lpp. 

14. Козлов А.В. Педагогическая технология спортивно-ориентированного физического 

воспитания студентов ВУЗов. Воронеж, 2007. 

15. Коновалов Е. Tы сильнее воды.  - Москва: Молодая гвардия, 1983 - 126 с. 

16. Лыжный спорт. Учебник для вузов-Санкт-Петербург: Издательство РГПУ им. Герцена, 

2007. 

17. Макаренко Л. Подготовка юных плoвцов. - Москва: Физкультура и спорт, 1983 - 249 с. 

18. Самооборона: активная защита от опасности.Санкт-Петербургский Государственный 

университет имени П.Ф.Лесгафта, учебно-методическое пособие. Санкт-Петербург, 2007. 

19. Теория и практика управления образовательным и учебным процессом: педагогические, 

социальные и психологические проблемы. Вестник Балтийской педагогической 

академии. Санкт-Петербург, 2008.  

20. www.lff.lv 
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Kurss “ROBEŢSARDZES TIESĪBAS UN DIENESTA ORGANIZĀCIJA” 

 

Anotācija: Kursā tiek apgūtas zināšanas un prasmes Valsts robeţsardzes struktūrvienību 

amatpersonu darbības organizēšanā, vadīšanā, nodrošināšanā un kontrolē savas 

kompetences ietvaros, tiek pilnveidotas teorētiskās zināšanas un praktiskās 

iemaľas darbā ar dienesta dokumentāciju un lietvedību. 

 

Kursa mērķis: Sniegt studējošajiem zināšanas par Valsts robeţsardzes struktūrvienību 

dienesta tiesisko pamatu, kompetenci, dienesta organizāciju, dienesta 

dokumentāciju, lietvedību, dienesta plānošanu, sadarbību ar starptautiskajām 

organizācijām, valsts institūcijām un dienestiem, realizējot valsts robeţas 

kontroli un ārzemnieku ieceļošanas, uzturēšanās, izceļošanas un tranzīta 

noteikumu ievērošanas kontroli Latvijas Republikā. Sniegt priekšstatu par 

Latvijas Republikas Muitu un Pārtikas un veterināro dienestu kā kontroles 

dienestiem; iepazīstināt ar valsts vides aizsardzības sistēmu, tās svarīgākajiem 

jēdzieniem, kas nepieciešami vides aizsardzības pamatu izpratnei. 

 

Priekšzināšanas: Robeţkontroles un imigrācijas kontroles veikšana, lietvedības pamati. 

 

Kursa apjoms:    80 stundas (2 KP). 

Tai skaitā:   kontaktstundas –52 stundas (teorētiskās – 48 stundas, praktiskās – 4 stundas),  

   patstāvīgais darbs – 28 stundas. 

 

Pārbaudes forma: Referāts, eksāmens. 

  

Pārbaudes 

prasības: 

Kopējais vērtējums veidojas no (1) dalības un aktivitātes praktiskajās 

nodarbībās (10%), (2) patstāvīgā darba vērtējuma (30%),(3) referāta (10%) 

un (4) eksāmena novērtējuma (50%). 

 

Studiju rezultāti 

Studējošais kursa noslēgumā Studiju rezultātu pārbaudes forma 

Spēj nodrošināt starptautisko un nacionālo tiesību aktu 

tiesiskuma un drošības jomā piemērošanu savas 

kompetences ietvaros. 

Patstāvīgais darbs, referāts, eksāmens. 

Prot sagatavot, izstrādāt un noformēt sarakstes, rīkojuma, 

procesuālos dokumentus robeţpārbaudēs, 

robeţuzraudzībā, imigrācijas kontrolē, kā arī veicot citus 

Valsts robeţsardzes uzdevumus. 

Praktiskās nodarbības, referāts, 

eksāmens. 

Spēj sadarboties ar valsts un pašvaldību institūcijām, 

ārvalstu kompetentām institūcijām, juridiskām un 

fiziskām personām drošības un tiesiskuma jomā. 

Patstāvīgais darbs, referāts, eksāmens. 

Prot izstrādāt un dot robeţpārbaudes, robeţuzraudzības, 

imigrācijas kontroles uzdevumus un kontrolēt to izpildi. 

Praktiskās nodarbības, referāts, 

eksāmens. 

Prot plānot personālu, tehniskās iekārtas, bruľojumu, 

transportlīdzekļus, dienesta suľus robeţpārbaudes, 

robeţuzraudzības un imigrācijas uzdevumu izpildei. 

Praktiskās nodarbības, referāts, 

eksāmens. 

Spēj veikt un izmantot riska analīzi. Patstāvīgais darbs, referāts, eksāmens. 

Spēj organizēt un vadīt personālu ārkārtas situācijās. Patstāvīgais darbs, referāts, eksāmens. 

Spēj sagatavot dokumentus atbilstoši normatīvo aktu 

prasībām. 

Praktiskās nodarbības, referāts, 

dokumentu sagatavošana, eksāmens. 

Pārzina prasības dokumentu sagatavošanai turpmākajai 

glabāšanai. 

Praktiskās nodarbības, referāts, 

dokumentu sagatavošana, eksāmens. 
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Tēmas Nr. Tēma, apakštēma 

T
ak

so
n
o
m

ij
as

 

lī
m

en
is

 

Stundu skaits 

teorēt. prakt. 

Tēma Nr.1 

 

VALSTS ROBEŢAS KONTROLES UN ĀRZEMNIEKU  

IECEĻOŠANAS, UZTURĒŠANĀS, IZCEĻOŠANAS UN TRANZĪTA  

NOTEIKUMU KONTROLES SISTĒMA  

Valsts robeţsardzes struktūrvienību darbības tiesiskais 

pamats un organizācija. 

Valsts robeţsardzes struktūrvienību uzdevumi valsts 

robeţas kontrolē un ārzemnieku ieceļošanas, 

uzturēšanās, izceļošanas un tranzīta nosacījumu 

kontroles organizēšanā.  

Latvijas Republikas valsts robeţas apsardzības un 

ārzemnieku ieceļošanas, uzturēšanās, izceļošanas un tranzīta 

nosacījumu kontroles plāns,  tā saturs un izstrādes kārtība.  

 

 

 

 

 

3. 
2 

 

Tēma Nr.2 RISKA ANALĪZES SISTĒMA 

Riska analīzes jēdziens un saturs. 

Pavēle par riska analīzes rezultātiem un uzdevumiem 

robeţkontrolē.  

Riska analīzes rezultātu izmantošana struktūrvienību 

darbības plānošanā.  

3. 2  

Tēma Nr.3 DIENESTA ORGANIZĀCIJA VALSTS ROBEŢSARDZES  

STRUKTŪRVIENĪBĀS. DIENESTA DOKUMENTĀCIJA 

Vadības organizācija struktūrvienībās. 

Struktūrvienību vadības kompetence (tiesības, 

pienākumi, amatu apraksti).  

Struktūrvienību darbības plānošana, dokumentēšana un 

analizēšana.  

Struktūrvienību personāla pienākumu izpildes kontrole. 

Dienesta lietas un ţurnāli, to lietošanas nosacījumi. 

Ikdienas darbs ar dienesta dokumentāciju. 

Uzdevumu veidlapas saturs un aizpildīšana. 

3. 2  

  Tēma Nr.4 DIENESTA SUĽU IZMANTOŠANA VRS UZDEVUMU IZPILDĒ, 

VALSTS ROBEŢSARDZES KOLEDŢAS KINOLOĢIJAS 

DIENESTS  

VRS kinoloģijas dienesta struktūra, funkcijas un 

uzdevumi. 

Dienesta suľu specializācijas, klasifikācija un 

izmantošanas virzieni. 

Dienesta suľu plānošana un izmantošana Valsts 

robeţsardzes struktūrvienībās. 

 

 

 

3. 

 

 

 

2 
 

Tēma Nr.5 VALSTS ROBEŢSARDZES SADARBĪBAS ORGANIZĀCIJA 

LATVIJĀ 

VRS struktūrvienību savstarpējā sadarbība. 

Radiosakaru organizēšana. 

VRS Aviācijas pārvaldes struktūra, dienesta 

organizācija un darbības taktika. 

Sadarbība ar Iekšlietu ministrijas struktūrvienībām. 

Sadarbība ar citām Latvijas Republikas valsts iestādēm. 

Sadarbība ar pašvaldībām un komersantiem. 

3

 3. 
2  
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Sadarbība ar ostu, lidostu un dzelzceļa staciju 

administrāciju. 

Sadarbība ar masu medijiem un sabiedrību. 

Tēma Nr.6 

 

MUITAS UN PĀRTIKAS UN VETERINĀRĀ DIENESTA 

KOMPETENCE 

VID Galvenās muitas pārvaldes struktūra, to iestāţu 

galvenie uzdevumi. 

VID sadarbība ar Valsts robeţsardzi. 

LR muitas teritorija, muitas robeţa un muitas kontroles 

zonas. 

Muitas kontrole, tās veidi un pasākumi. 

Atbrīvojumi no muitas kontroles. 

Ierobeţoto un aizliegto preču muitas kontrole. 

Muitas nodrošinājums, tā veidi. 

Konvencija par starptautiskajiem  autopārvadājumiem 

(TIR karnete). 

CMR – Konvencija par kravu starptautisko 

autopārvadājumu līgumu.  

CVR – Konvencija par pasaţieru un bagāţas 

starptautisko autopārvadājumu. 

ATA – starptautisks muitas dokuments atvieglotai 

izstāţu eksponātu, preču paraugu, profesionālo iekārtu 

un citu konvencijās noteiktu preču ievešanai uz laiku 

(ATA karnete). 

CITES – starptautiska vienošanās par tirdzniecības 

aizliegumu un ierobeţošanu ar apdraudētām sugām. 

Preču aprite ES dalībvalstīs. 

Preču ieviešana Latvijā no trešajām valstīm. 

Kontrabandas apkarošana. 

Pārtikas un veterinārā dienesta struktūra un 

kompetence. 

Muitas kontroles punkta un Pārtikas un veterinārā 

dienesta darba organizācija. 

2. 2  

Tēma Nr.7 SEMINĀRS  2  

Tēma Nr.8 DOKUMENTĒŠANA, DOKUMENTS, VALSTS NOSLĒPUMS 

Dokumentu juridiskais pamatojums. 

Dokumenta pamatfunkcijas. 

Ierobeţotas pieejamības informācija. 

Valsts noslēpuma jēdziens, pieejamība, aizsardzība.  

3. 1 
 

 

Tēma Nr.9 

 

DOKUMENTA IZSTRĀDĀŠANAS UN NOFORMĒŠANAS 

VISPĀRĪGĀS UN TEHNISKĀS PRASĪBAS 

Dokumenta un e-dokumenta sagatavošanas, 

noformēšanas un pavairošanas vispārīgās prasības. 

Dokumenta sastāvdaļas.  

Organizācijas veidlapa un atsevišķa dokumenta veida 

veidlapa, to rekvizīti.  

3. 1  

Tēma Nr.10 DOKUMENTU NOFORMĒŠANA VALSTS ROBEŢSARDZĒ  

Organizatoriskie un rīkojuma dokumenti.  

Personāla dokumenti. 

Izziľu, pārskatu un sarakstes dokumenti.  

Līgumu, iesniegumu, pilnvaru un pasta sūtījumi. 

3. 2 1 

Tēma Nr.11 

 

DOKUMENTU SAGATAVOŠANA TURPMĀKAI GLABĀŠANAI 

UN IZMANTOŠANAI 3. 1  

http://www.google.lv/url?sa=t&source=web&ct=res&cd=13&ved=0CE8QFjAM&url=http%3A%2F%2Fwww.atlants.lv%2Freferats%2Fpar-starptautiskajiem-autoparvadajumiem-tir-carnet-%2F513576%2F&rct=j&q=TIR&ei=Z3n6S4-8Gc-OOKzg9JQM&usg=AFQjCNGTJeD_U5MHaHoPRYdfDe1xjVqrSg
http://www.google.lv/url?sa=t&source=web&ct=res&cd=13&ved=0CE8QFjAM&url=http%3A%2F%2Fwww.atlants.lv%2Freferats%2Fpar-starptautiskajiem-autoparvadajumiem-tir-carnet-%2F513576%2F&rct=j&q=TIR&ei=Z3n6S4-8Gc-OOKzg9JQM&usg=AFQjCNGTJeD_U5MHaHoPRYdfDe1xjVqrSg
http://www.google.lv/url?sa=t&source=web&ct=res&cd=6&ved=0CDwQFjAF&url=http%3A%2F%2Fwww.likumi.lv%2Fdoc.php%3Fid%3D203115&rct=j&q=CMR&ei=Dnn6S7CECJGROMqrpZUM&usg=AFQjCNHQK8hZEPvoZmg0cM6oCOB1L8sZvg
http://www.google.lv/url?sa=t&source=web&ct=res&cd=6&ved=0CDwQFjAF&url=http%3A%2F%2Fwww.likumi.lv%2Fdoc.php%3Fid%3D203115&rct=j&q=CMR&ei=Dnn6S7CECJGROMqrpZUM&usg=AFQjCNHQK8hZEPvoZmg0cM6oCOB1L8sZvg
http://www.google.lv/url?sa=t&source=web&ct=res&cd=6&ved=0CDwQFjAF&url=http%3A%2F%2Fwww.likumi.lv%2Fdoc.php%3Fid%3D203115&rct=j&q=CMR&ei=Dnn6S7CECJGROMqrpZUM&usg=AFQjCNHQK8hZEPvoZmg0cM6oCOB1L8sZvg
http://www.google.lv/url?sa=t&source=web&ct=res&cd=9&ved=0CEYQFjAI&url=http%3A%2F%2Fwww.likumi.lv%2Fdoc.php%3Fid%3D57705&rct=j&q=CVR&ei=MHn6S-6gPNSHOOW1pJUM&usg=AFQjCNGhTQO3N9k-5fgCg1T6nFP7zdGnIA
http://www.google.lv/url?sa=t&source=web&ct=res&cd=9&ved=0CEYQFjAI&url=http%3A%2F%2Fwww.likumi.lv%2Fdoc.php%3Fid%3D57705&rct=j&q=CVR&ei=MHn6S-6gPNSHOOW1pJUM&usg=AFQjCNGhTQO3N9k-5fgCg1T6nFP7zdGnIA
http://www.google.lv/url?sa=t&source=web&ct=res&cd=9&ved=0CEYQFjAI&url=http%3A%2F%2Fwww.likumi.lv%2Fdoc.php%3Fid%3D57705&rct=j&q=CVR&ei=MHn6S-6gPNSHOOW1pJUM&usg=AFQjCNGhTQO3N9k-5fgCg1T6nFP7zdGnIA
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Lietu nomenklatūras jēdziens, saturs un noformēšanas 

kārtība. 

Lietu sakārtošana un sagatavošana turpmākai 

glabāšanai. 

Tēma Nr.12 VIDES AIZSARDZĪBU REGLAMENTĒJOŠIE DOKUMENTI 

ES direktīvas. LR likumi un MK noteikumi. 2. 2  

Tēma Nr.13 ANTROPOGĒNIE FAKTORI 

Antropogēnās iedarbības veidi. 

Piesārľojums un vides bojājumu veidi, to klasifikācija. 

Piesārľojuma avoti, to klasifikācija, raksturojums. 

Ūdens, atmosfēras un litosfēras piesārľojumi. 

Apkārtējo vidi piesārľojošās vielas, to maksimāli 

pieļaujamās koncentrācijas. 

Toksiskās vielas. Piesārľojuma pārrobeţu pārnese. 

2. 2  

 

Patstāvīgi apgūstamās tēmas: 

 
Nr. 

p/k 

Tēma Pārbaudes 

veids 

Ieteicamā 

literatūra un 

avoti 

1.  EIROPAS SAVIENĪBA (ES) 

Svarīgākie vēstures pavērsieni Eiropas Savienības attīstībā. 

Svarīgākie Eiropas Kopienas tiesību noteikumi un 

starptautiskie tiesību akti. 

Eiropas Savienības galvenās struktūras un lēmumu 

pieľemšanas process Eiropas Savienības organizācijās. 

Starptautisko līgumtiesību pamatnostādnes. 

Diplomātisko un konsulāro tiesību pamatnostādnes. 

Referāts** 39., 41., 

42., 44., 

47., 59., 

60., 61. 

2.  VALSTS ROBEŢAS KONTROLES UN ĀRZEMNIEKU  

IECEĻOŠANAS, UZTURĒŠANĀS, IZCEĻOŠANAS UN TRANZĪTA  

NOTEIKUMU KONTROLES SISTĒMA  

Valsts robeţsardzes struktūrvienību darbības tiesiskais 

pamats un organizācija. 

Valsts robeţsardzes struktūrvienību uzdevumi valsts robeţas 

kontrolē un ārzemnieku ieceļošanas, uzturēšanās, izceļošanas 

un tranzīta nosacījumu kontroles organizēšanā.  

Latvijas Republikas valsts robeţas apsardzības un 

ārzemnieku ieceļošanas, uzturēšanās, izceļošanas un tranzīta 

nosacījumu kontroles plāns,  tā saturs un izstrādes kārtība. 

Referāts** 10., 12., 

13., 18., 

20., 26., 

27., 28., 29. 

3.  MUITAS UN PĀRTIKAS UN VETERINĀRĀ DIENESTA KOMPETENCE 

VID Galvenās muitas pārvaldes struktūra, to iestāţu galvenie 

uzdevumi. 

VID sadarbība ar Valsts robeţsardzi. 

LR muitas teritorija, muitas robeţa un muitas kontroles 

zonas. 

Muitas kontrole, tās veidi un pasākumi. 

Atbrīvojumi no muitas kontroles. 

Ierobeţoto un aizliegto preču muitas kontrole. 

Muitas nodrošinājums, tā veidi. 

Konvencija par starptautiskajiem  autopārvadājumiem (TIR 

karnete). 

CMR – Konvencija par kravu starptautisko autopārvadājumu 

līgumu.  

CVR – Konvencija par pasaţieru un bagāţas starptautisko 

Referāts** 40., 43., 

45., 55. 

http://www.google.lv/url?sa=t&source=web&ct=res&cd=13&ved=0CE8QFjAM&url=http%3A%2F%2Fwww.atlants.lv%2Freferats%2Fpar-starptautiskajiem-autoparvadajumiem-tir-carnet-%2F513576%2F&rct=j&q=TIR&ei=Z3n6S4-8Gc-OOKzg9JQM&usg=AFQjCNGTJeD_U5MHaHoPRYdfDe1xjVqrSg
http://www.google.lv/url?sa=t&source=web&ct=res&cd=6&ved=0CDwQFjAF&url=http%3A%2F%2Fwww.likumi.lv%2Fdoc.php%3Fid%3D203115&rct=j&q=CMR&ei=Dnn6S7CECJGROMqrpZUM&usg=AFQjCNHQK8hZEPvoZmg0cM6oCOB1L8sZvg
http://www.google.lv/url?sa=t&source=web&ct=res&cd=6&ved=0CDwQFjAF&url=http%3A%2F%2Fwww.likumi.lv%2Fdoc.php%3Fid%3D203115&rct=j&q=CMR&ei=Dnn6S7CECJGROMqrpZUM&usg=AFQjCNHQK8hZEPvoZmg0cM6oCOB1L8sZvg
http://www.google.lv/url?sa=t&source=web&ct=res&cd=6&ved=0CDwQFjAF&url=http%3A%2F%2Fwww.likumi.lv%2Fdoc.php%3Fid%3D203115&rct=j&q=CMR&ei=Dnn6S7CECJGROMqrpZUM&usg=AFQjCNHQK8hZEPvoZmg0cM6oCOB1L8sZvg
http://www.google.lv/url?sa=t&source=web&ct=res&cd=9&ved=0CEYQFjAI&url=http%3A%2F%2Fwww.likumi.lv%2Fdoc.php%3Fid%3D57705&rct=j&q=CVR&ei=MHn6S-6gPNSHOOW1pJUM&usg=AFQjCNGhTQO3N9k-5fgCg1T6nFP7zdGnIA
http://www.google.lv/url?sa=t&source=web&ct=res&cd=9&ved=0CEYQFjAI&url=http%3A%2F%2Fwww.likumi.lv%2Fdoc.php%3Fid%3D57705&rct=j&q=CVR&ei=MHn6S-6gPNSHOOW1pJUM&usg=AFQjCNGhTQO3N9k-5fgCg1T6nFP7zdGnIA
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autopārvadājumu. 

ATA – starptautisks muitas dokuments atvieglotai izstāţu 

eksponātu, preču paraugu, profesionālo iekārtu un citu 

konvencijās noteiktu preču ievešanai uz laiku (ATA karnete). 

CITES – starptautiska vienošanās par tirdzniecības 

aizliegumu un ierobeţošanu ar apdraudētām sugām. 

Preču aprite ES dalībvalstīs. 

Preču ieviešana Latvijā no trešajām valstīm. 

Kontrabandas apkarošana. 

Pārtikas un veterinārā dienesta struktūra un kompetence. 

Muitas kontroles punkta un Pārtikas un veterinārā dienesta 

darba organizācija. 

4.  VALSTS ROBEŢSARDZES STARPTAUTISKĀ SADARBĪBA  

Valsts robeţsardzes kompetence starptautisko saistību 

izpildē. 

Sadarbība ar Eiropas Savienības un starptautiskajām 

institūcijām, tai skaitā: UNHCR (ANO Komisariāts bēgļu 

jautājumos), Council of Europe (Eiropas Padome), IMO 

(Starptautiskā Jūrniecības Organizācija), IOM (Starptautiskās 

Migrācijas Organizācija), ICAO (Starptautiskā Civilās 

aviācijas organizācija). 

Valsts robeţsardzes sadarbība Šengenas telpā.  

Robeţsargu dalība starptautiskajās misijās, tiesiskais pamats 

un organizācija.  

Latvijas Republikas un kaimiľvalstu divpusējie un citi līgumi 

par imigrācijas kontroli un robeţkontroli.  

Sadarbība ar kaimiľvalstu tiesībsargājošām iestādēm.  

Referāts** 10., 11., 14. 

5.  VALSTS ROBEŢSARDZES KOMPETENCE ĀRKĀRTĒJĀS SITUĀCIJĀS 

Ārkārtējas situācijas jēdziens un klasifikācija. 

Ārkārtēju situāciju novēršanas tiesiskais pamats. 

Struktūrvienību vadības uzdevumi ārkārtēju situāciju 

prognozēšanā un novēršanā. 

Referāts** 27. 28., 29. 

6.  LIETVEDĪBAS PAMATJAUTĀJUMI 

Lietvedības jēdziens, pamatuzdevumi. 

Lietvedības darbu reglamentējošie normatīvie akti.  

 1., 10., 11., 

12., 14., 

15., 17., 

18., 19., 

22., 23., 

24. 

7.  DOKUMENTĒŠANA, DOKUMENTS, VALSTS NOSLĒPUMS 

Dokumentu juridiskais pamatojums. 

Dokumenta pamatfunkcijas. 

Ierobeţotas pieejamības informācija. 

Valsts noslēpuma jēdziens, pieejamība, aizsardzība. 

 1., 3., 4., 

7., 10., 11., 

12., 15., 

23., 24. 

8.  DOKUMENTA IZSTRĀDĀŠANAS UN NOFORMĒŠANAS VISPĀRĪGĀS 

UN TEHNISKĀS PRASĪBAS 

Dokumenta un e-dokumenta sagatavošanas, noformēšanas un 

pavairošanas vispārīgās prasības. Dokumenta sastāvdaļas.  

Organizācijas veidlapa un atsevišķa dokumenta veida 

veidlapa, to rekvizīti.  

 2., 4., 5., 

6., 12., 13., 

16., 20., 

23., 24. 

9.  DOKUMENTU NOFORMĒŠANA VALSTS ROBEŢSARDZĒ  

Organizatoriskie un rīkojuma dokumenti  

Personāla dokumenti  

Izziľu, pārskatu un sarakstes dokumenti  

Līgumu, iesniegumu, pilnvaru un pasta sūtījumi 

 4.,  8., 9., 

12., 16., 

21., 23., 

24. 
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10.  DABAS RESURSI UN AIZSARGĀJAMĀS DABAS TERITORIJAS 

Dabas resursu iedalījums un izvietojums. 

Svarīgākie Latvijas dabas resursi. Būtiskākie normatīvie 

dokumenti, kas reglamentē darbības ar dabas resursiem. 

Aizsargājamo dabas teritoriju veidi, to raksturojums. 

Latvijas aizsargājamās dabas teritorijas un to nozīme. 

NATURA 2000 teritorijas. 

Referāts**  1.,2.,3.,5., 

7. 

 

** Kā referāta tematu var izvēlēties jebkuru tēmu, apakštēmu, citu tēmu, iepriekš saskaľojot to ar kursa 

docētāju. 

 

Ieteicamā literatūra un avoti 

 

1. 1951.gada 28.jūlija „Konvencija par bēgļa statusu‖.  

2. 1954.gada 28.septembra „Konvencija par bezvalstnieka statusu‖.  

3. Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības Konvencija, 1950.04.11.  

4. Konvencija „Par starptautiskās jūras satiksmes atvieglošanu (FAL)‖ 09.04.1965  

5. 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.  

6. 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. 

7. Padomes 2003.gada 2.septembra Regula (EC) 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. 

8. 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.  

9. 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.  

10. 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). 

11. Padomes 2003.gada 25.novembra direktīva Nr.2003/110/EK par palīdzību tranzīta 

gadījumos, lai veiktu izraidīšanu pa gaisa ceļu.  

12. 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 vīzām. 

13. 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. 

14. Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas līgums par Latvijas un Krievijas valsts robeţu 

(parakstīts Maskavā 2007.gada 27.martā, ratificēts Saeimā 2007.gada 17.maijā, stājās spēkā 

2007.gada 18.decembrī). 

15. LR likums „Par Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas līgumu par Latvijas un 

Krievijas valsts robeţu‖.  



  3.pielikuma turpinājums 

 

252 

 

16. LR likums „Par valsts robeţas noteikšanu starp Latvijas Republiku un Baltkrievijas 

Republiku‖. 

17. LR likums „Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss‖. 

18. LR likums „Robeţsardzes likums‖. 

19. LR likums „Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāţu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes 

amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likums‖. 

20. LR likums „Latvijas Republikas valsts robeţas likums‖.  

21. LR likums „Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums".  

22. LR Ministru kabineta 2009.gada 18.februāra rīkojums Nr.122 „Par Latvijas Republikas un 

Baltkrievijas Republikas valsts robeţas demarkācijas dokumentu apstiprināšanu‖. 

23. Valsts robeţsardzes 2009.gada 20.jūlija noteikumi Nr.40 „Riska analīzes sistēmas 

noteikumi‖. 

24. Valsts robeţsardzes 2009.gada 2.jūnija pavēle Nr.624 „Par riska analīzi ietekmējošo datu un 

informācijas apriti Valsts robeţsardzē‖. 

25. Valsts robeţsardzes 2008.gada 22.aprīļa noteikumi Nr.12 „Kārtība, kādā Valsts robeţsardzes 

vai Valsts robeţsardzes koledţas kinologus ar dienesta suľiem iesaista palīdzības sniegšanā 

Valsts policijai‖. 

26. Valsts robeţsardzes 2006.gada 20.novembra noteikumi Nr.39 „Kārtība, kādā Valsts 

robeţsardzes amatpersonas izstrādā un noformē valsts robeţas apsardzības un ārzemnieku 

ieceļošanas, uzturēšanās, izceļošanas un tranzīta nosacījumu kontroles reglamentējošos 

dokumentus‖. 

27. Valsts robeţsardzes 2006.gada 15.novembra noteikumi Nr.38 „Valsts robeţas kontroles 

uzdevuma noformēšanas un izpildes rezultātu apkopošanas kārtība Valsts robeţsardzē‖. 

28. Valsts robeţsardzes 2006.gada 8.augusta noteikumi Nr.26 „Ziľu par VRS darbību un 

situāciju uz LR valsts robeţas aprites kārtība Valsts robeţsardzē‖. 

29. Valsts robeţsardzes 2010.gada 17.februāra pavēle Nr.182 (Ierobeţota pieejamība) „Par 

valsts robeţas kontroli un ārzemnieku ieceļošanas, uzturēšanās, izceļošanas un tranzīta 

nosacījumu kontroles organizēšanu‖. 

30. Valsts robeţsardzes 2009.gada 10.jūlija pavēle Nr.808 „Par bruľojuma pieľemšanu-

nodošanu‖. 

31. Valsts robeţsardzes 2009.gada 24.februāra pavēle Nr.215 „Par Valsts robeţsardzes 

struktūrvienību dienesta suľu sadalījumu un specializāciju‖. 

32. Valsts robeţsardzes 2008.gada 31.oktobra pavēle Nr.1561 „Par Valsts robeţsardzes dienesta 

suľu izmantošanu‖. 

33. Valsts robeţsardzes 2008.gada 10.aprīļa noteikumi Nr.11 „Norīkojumu organizēšanas kārtība 

Valsts robeţsardzes imigrācijas struktūrvienībās‖. 

34. Valsts robeţsardzes 2004.gada 8.aprīļa pavēle Nr.202 „Par dienesta dokumentāciju‖. 

35. Īsi norādījumi dienesta suľu apmācībai paklausībā. Metodiskais materiāls. – Rēzeknes 

robeţsargu skolas Apmācību dienests, 2000. 

36. Īsi norādījumi suľa apmācībai pēdu meklēšanā. Metodiskais materiāls. – Rēzeknes 

robeţsargu skolas Apmācību dienests, 1999. 

37. Metodiskie ieteikumi aizsardzības suľa trenerim. Metodiskais materiāls. – Rēzeknes 

robeţsargu skolas Apmācību dienests, 1999. 

38. Pēdu pētīšana. Metodiskais materiāls. – VRS RRS Apmācību dienesta izdevums, 2002. 

39. Aļehno I. Eiropas Savienības tiesību īstenošana Latvijā. - Rīga: Latvijas Vēstnesis. 

2003.gads – 392 lpp. 

40. Ankalniľš M., Tomsons Z. Muitas procedūras. - Valmiera: „Lapa‖, 1997. – 137 lpp. 

41. Bojārs J. Starptautiskās publiskās tiesības. - Rīga: Zvaigzne ABC, 2004. – 843 lpp. 

42. Gatavis S., Broks E., Bule Z. Eiropas tiesības. - Rīga: EuroFakulty, 2002. – 412 lpp. 

43. Ivančiks I., Ķipēns V. Narkokriminalitāte un tās aktivitātes. - Rīga, 1997. – 112 lpp. 

44. Kollatz U., Priednieks K. Eiropas tiesības. - Rīga: SIA NIMS, 2000. – 416 lpp. 

45. Vītoliľš K. Starptautiskie tirdzniecības līgumi un muitas maksājumi. - Rīga,1998. - 76 lpp. 
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46. Apap J. Immigration Law and Human Rights in the Baltic States. – Helsinki, UNHCR, 

2002.g. – 158 lpp. 

47. Вестфаль Ф., Штопп Э. Европейское право для пограничной полиции. - Любек, июнь, 

2000.г., 77 c. 

48. www.rs.gov.lv  

49. www.vrk.rs.gov.lv  

50. www.pmlp.gov.lv  

51. www.iem.gov.lv  

52. www.mod.gov.lv  

53. www.lv.lv  

54. www.likumi.lv  

55. www.vid.gov.lv  

56. www.pro.nais.lv  

57. www.vp.gov.lv  

58. www.saeima.lv  

59. https://forum.europa.eu.int  

60. https://europa.eu.int/eur-lex  

61. http://www.am.gov.lv/data/file/rokasgramata/index.php  

 
Tēmām Nr.6.-9. (lietvedības jautājumos): 

1. LR likums „Iesniegumu likums‖. 

2. LR likums „Elektronisko dokumentu likums‖.  

3. LR likums „Fizisko personu datu aizsardzības likums‖.  

4. LR Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumi Nr.916 „Dokumentu  izstrādāšanas 

un noformēšanas kārtība‖. 

5. LR Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumi Nr. 473. „Elektronisko dokumentu 

izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un 

kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai 

starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām‖. 

6. LR Ministru kabineta 2001.gada 30.janvāra noteikumi Nr. 40. „Personas datu apstrādes 

sistēmas aizsardzības obligātās tehniskās un organizatoriskās prasības‖. 

7. LR Ministru kabineta 2004.gada 6.janvāra noteikumi Nr.21. „Valsts noslēpuma, 

Ziemeļatlantijas līguma organizācijas, Eiropas Savienības un ārvalstu institūciju klasificētās 

informācijas aizsardzības noteikumi‖.  

8. Valsts robeţsardzes 2010.gada 11.augusta iekšējie noteikumi Nr. 32 „Dokumentu aprites 

kārtība Valsts robeţsardzē‖. 

9. Valsts robeţsardzes 2011.gada 15.jūlija pavēle Nr. 880 „Par saīsinājumu pielietošanu‖. 

10. Bahanovskis V. Praktiskā lietvedība. – R.: Kamene, 2004. – 253 lpp. 

11. Bahanovskis V. Lietvedības instrukcija : lietu nomenklatūra, arhīva darbības noteikumi, 

elektroniskie dokumenti / V. Bahanovskis. – Rīga: Kamene, 2008. – 202 lpp. : tab. + CD 

12. Cauľa A. Dokumentu izstrādāšana. – Rēzekne: Valsts robeţsardzes koledţa, 2009. – 27 lpp.    

13. Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas noteikumi. – Rīga: Zvaigzne ABC, 2007. – 63 

lpp. 

14. Jurevičs A. Ievads dokumentēšanā. – R.: Pētergailis, 2003. – 102 lpp. 

15. Kalējs J. Ābele M. Lietvedības pamati. 2.papildinātais izdevums. – R.: KIF Biznesa komplekss, 

2000. – 190 lpp. 

16. Kalve I. Dokumentu datorizēta sagatavošana. – Rīga : Biznesa augstskola Turība, 2007 – 75 

lpp. : il., tab. 

17. Kalve I. Jaunās paaudzes lietvedība. – R.: Turība, 2002. – 228 lpp. 

18. Lietvedība. Esi līderis. – R.: Latvijas Uzľēmējdarbības un menedţmenta akadēmija, 155 lpp. 

19. Sekretāra ABC. – OU Vastus, 2002. – 215 lpp.  

20. Skujiľa V. Valsts valodas pamati lietvedības dokumentos. – R.: KIF Biznesa komplekss, 1993. – 

58 lpp. 

http://www.rs.gov.lv/
http://www.vrk.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.pro.nais.lv/
http://www.vp.gov.lv/
http://www.saeima.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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21. Zemļanovs V. Lietvedība no A līdz Z. – SIA Merkūrijs LAT, 307 lpp. 

22. http://moodle.vrk.rs.gov.lv/moodle/course/view.php?id=44  

23. www.likumi.lv  

 

Mācību līdzekļi: 

1. Lietvedība: mācību līdzeklis [Elektroniskais resurss] – 1CD 

 

Tēmām Nr.10 (vides aizsardzības jautājumos): 

1. Ietekmes uz vidi novērtējums. – R.: IVN Valsts birojs, 2002. 

2. Kavacs G., Populāra dabas enciklopēdija.- R.:Jumava, 2007.-573 lpp. 

3. Kļaviľš M., Nikodemus O., Segliľš V. Vides zinātne.-R.: LU Akadēmiskais apgāds, 2008.-

599 lpp. 

4. Niedrītis J. Dabas vides aizsardzība un ekonomika. - R.: Zvaigzne. 

5. Strautmanis J. Ekoloģisko tiesību pamati. - R.: Zvaigzne ABC, 1997. 

6. Steigens A. Nākotne sākas šodien. – R.Nordik, 1999. 

7. Vakerneidţels M., Rīss V. Mūsu ekoloģiskās pēdas nospiedums. Kā samazināt cilvēka 

ietekmi uz Zemeslodi. – R.: Apgāds Norden AB, 2000. 

8. Vides Zinības. Angļu – latviešu skaidrojošā vārdnīca. Erenšteina R., Jūrmalieša R. redakcijā. 

– R.: 2000. 

9. Vides zinību terminu skaidrojošā vārdnīca. – R.: apgāds „Jumava‖, 1999. 

10. www.likumi.lv 

11. www.vidm.gov.lv 

12. www.meteo.lv 

 

Mācību līdzekļi: 

1. Latvijas Republikas satelītkarte: mācību līdzeklis [Elektroniskas resurss] -1 CD 

 

http://moodle.vrk.rs.gov.lv/moodle/course/view.php?id=44
http://www.likumi.lv/
http://www.likumi.lv/
http://www.vidm.gov.lv/
http://www.meteo.lv/
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Kurss "KRIMINĀLISTIKA" 

 

 

Anotācija: Studiju kursa ietvaros tiek sniegts priekštats, zināšanas un praktiskās iemaľas 

kriminālistikas tehnikā, taktikā un metodikā. Tiek pētīti kriminālistikas attīstības 

virzieni mūsdienās.  Pamatojoties uz starptautiskajiem, Eiropas Savienības un 

nacionālajiem normatīvajiem aktiem tiek izskatītas izmeklēšanas darbību 

veikšanas īpatnības izmeklēšanā pirmstiesas procesā. Praktisko nodarbību laikā 

– tiek noskaidrotas un veiktas sākotnējās un neatliekamās izmeklēšanas 

darbības, kuras ir saistītas ar robeţsargu tiešo pienākumu pildīšdanu.  

 

Kursa mērķis: Nodrošināt kvalitatīvas, uz tiesību zinātni balstītas zināšanas kriminālistikā, 

kuras apguves rezultātā robezsardzes studējošais ir spējīgs pielietot 

kriminālprocesuālās darbībās saskaľā ar starptautiskajiem, Eiropas Savienības 

un nacionālajiem normatīvajiem aktiem –noziedzīgu nodarījumu atklāšanā; 

sākotnējo un neatliekamo izmeklēšanas darbību taktikā; nepieciešamo 

pierādījumu atrašanā, fiksācijā, izľemšanā un sākotnējā izpētē ar pielietojamiem 

kriminālistikas tehnikas līdzekļiem robeţsardzes dienesta pienākumu pildīšanas 

laikā.  

 

Priekšzināšanas:  Nav nepieciešamas. 

 

Kursa apjoms:  80 stundas (2 KP). 

Tai skaitā: kontaktstundas -24 (teorētiskās - 20 stundas, praktiskās - 4 stundas), patstāvīgais 

darbs – 56 stundas.  

 

Pārbaudes forma: Eksāmens (mutisks). 

 

Pārbaudes prasības: Kopējais vērtējums veidojas no praktisko darbu izpildes un prezentācijas – 

30% vai 3 balles, referātu prezentācijas 35% vai 3,5 balles, atbildes eksāmenā 

35% vai 3,5 balles. Ja nav nokārtotas praktiskās nodarbības vai uzrakstīts 

referāts studējošais pie eksāmena kārtošanas netiek pielaists. 

 

Studiju rezultāti 

Studējošais kursa noslēgumā spēj: Studiju rezultātu pārbaudes forma 

Pildot dienesta pienākumus analizē, klasificē un pielieto 

kriminālistikas tehnikas līdzekļus. 

Patstāvīgais darbs, referāts, 

eksāmens. 

Prot meklēt, identificēt un izľemt notikuma vietā esošās 

pēdas; 

Patstāvīgais darbs, referāts, 

eksāmens. 

Noformulē un risina kriminālistikas taktikas un 

kriminālprocesa prasības veicot procesuālās darbības 

Valsts robeţsardzē. 

Patstāvīgais darbs, referāts, 

eksāmens. 

Patstāvīgi izmanto iegūtās zināšanas kriminālistikas 

metodikā un pielieto tos veicot dienesta pienākumus. 

Patstāvīgais darbs, referāts, 

eksāmens. 
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Tēmas Nr. Tēma, apakštēma 

T
ak

so
n
o
m

ij
as

 

lī
m

en
is

 

Stundu skaits 

teorēt. prakt. 

Tēma Nr.1 

 

KRIMINĀLISTIKAS JĒDZIENS, SISTĒMA, UZDEVUMI UN 

LOMA NOZIEDZĪGU NODARĪJUMU ATKLĀŠANĀ 

Kriminālistika un objektīvās likumsakarības. 

Kriminālistikas galvenās kategorijas, jēdzieni. 

Kriminālistikas vispārējās un speciālās metodes.  

2. 1  

Tēma Nr. 2 KRIMINĀLISTIKĀS TEHNIKAS VISPĀRĒJAIS RAKSTUROJUMS 

Kriminālistiskās tehnikas jēdziens, uzdevumi un 

sistēma. 

Kriminālistiskās tehnikas līdzekļi un metodes. 

Kriminālistiskās tehnikas attīstības galvenie virzieni. 

2. 1  

Tēma Nr.3 IZMEKLĒŠANAS DARBĪBU NORISES UN REZULTĀTU 

FIKSĀCIJAS KRIMINĀLTEHNISKIE LĪDZEKĻI 

Pielietojamie skaľu un attēlu ieraksti kriminālistikā. 

Kriminālistikas fotogrāfijas jēdziens.  

Notikuma vietas fotografēšana.  

Pēdu un lietisko pierādījumu fotografēšana.  

Ekspertīzēs pielietojamās fotografēšanas līdzekļi un 

metodes.  

Skaľu un attēlu ierakstu aparatūra un tās pielietošana 

fiksējot procesuālās darbības, to kriminālprocesuālā 

noformēšana.  

2. 2  

Tēma Nr. 4 DOKUMENTU KRIMINĀLISTISKĀ PĒTĪŠANA 

Dokumenti un to rekvizīti. 

Dokumentu viltojumu veidi. 

Dokumentu viltojumu pazīmes konstatēšana. 

Raksta un rokraksta jēdziens, pazīmes un klasifikācija. 

Raksta un rokraksta ekspertīzes atrisināmie jautājumi. 

Materiālu sagatavošana tehniskajai ekspertīzei, 

jautājumu uzdošana ekspertam. 

2. 1 2 

Tēma Nr.5 KRIMINĀLISTISKĀ HABITOLOĢIJA 

Kriminālistikās habitoloģijas jēdziens un priekšmets. 

Cilvēka ārējās pazīmes, to klasifikācija. 

Verbālais portrets, tā sastādīšanas kārtība un noteikumi. 

Kriminālistiskā portreta ekspertīze. 

Materiālu sagatavošana ekspertīzei, tās risināmie 

jautājumi. 

2. 1  

Tēma Nr.6 

 

TRASOLOĢIJA UN DAKTILOSKOPIJA  

Trasoloģijas jēdziens, priekšmets un sistēma. 

Pēdu klasifikācija. 

Cilvēka pēdas. 

Daktiloskopija kā trasoloģijas nozare. 

Ielaušanās rīku, mehānismu un auksto ieroču pēdas. 

Pēdu izľemšanas un saglabāšanas īpatnības. 

Objektu atrašanas, fiksēšanas, izľemšanas līdzekļi un 

metodes.  

Trasoloģiskā un daktiloskopiskā ekspertīze. Materiālu 

sagatavošana ekspertīzei un tās atrisināmie jautājumi.    

2. 1  

Tēma Nr.7 KRIMINĀLISTISKĀS TAKTIKAS JĒDZIENS UN SISTĒMA 

Kriminālistiskās taktikas jēdziens, sistēma, uzdevumi, 

avoti. 

Taktikas paľēmieni, tās jēdziens un klasifikācija, 

2. 1  
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pieļaujamības un efektivitātes kritēriji. 

Taktiskā operācija, rekomendācija, kombinācija, to 

jēdzieni, veidi, vērtēšanas kritēriji. 

Taktiskais lēmums, tā pieľemšana un realizācija. 

Krimināltiesiskās taktikas attīstības perspektīvas. 

Tēma Nr. 8 IZMEKLĒŠANAS APSKATE 

Apskates jēdziens, uzdevumi, veidi. 

Notikuma vietas apskates taktika, sākotnējās darbības 

notikuma vietā. 

Apskate īpašos apstākļos: nakts laikā, sliktas redzamības 

apstākļos.  

Līķa apskates taktika.  

2. 2  

Tēma Nr.9 

 

PRATINĀŠANAS UN APTAUJAS TAKTIKA 

Pratināšanas un aptaujas jēdziens, nozīme un veidi. 

Sagatavošanās pratināšanai. Pratināšanas plānošana. 

Pratināšanas taktiskā vadīšana. Apsūdzētā un aizdomās 

turētā pratināšanas taktikas īpatnības. Nepilngadīgo 

liecinieku un apsūdzēto pratināšanas īpatnības. 

Konfrontācijas jēdziens, uzdevumi, tās sagatavošana un 

taktiskie paľēmieni. 

2. 1 2 

Tēma Nr.10 

 

IZMEKLĒŠANAS DARBĪBAS 

Kratīšana un izľemšana. Aizturēšanas un aresta taktika. 

Liecību pārbaude uz vietas. Uzrādīšana atpazīšanai. 

Izmeklēšanas eksperiments. Sakaru līdzekļu kontrole, 

vietas vai personas audiokontrole. Ekspertīţu 

noteikšana.  

2. 1  

Tēma Nr.11 SPECIĀLO IZMEKLĒŠANAS DARBĪBU TAKTIKA  

Speciālo izmeklēšanas darbību jēdziens un būtība. 

Speciālo izmeklēšanas darbību veikšanas nosacījumi. 

Speciālo izmeklēšanas darbību veikšanas vispārējie 

noteikumi. Speciālo izmeklēšanas darbību fiksācija un 

to rezultātu izmantošana pierādīšanā. Speciālo 

izmeklēšanas darbību veidi. Pasākumi speciālo 

izmeklēšanas darbību nodrošināšanai. 

2. 2  

Tēma Nr.12 MEKLĒŠANA 

Meklēšanas jēdziens, būtība un veidi. 

Meklēšanas taktika un elementi, meklēšanas versijas. 

Apsūdzētā, liecinieku, cietušo, priekšmetu un transporta 

līdzekļu meklēšanas īpatnības. 

Taktiskā meklēšanas operācija. 

2. 2  

Tēma Nr.13 

 

OPERATĪVĀS INFORMĀCIJAS IZMANTOŠANA IZMEKLĒŠANĀ 

Operatīvās informācijas un materiālu būtība un nozīme 

izmeklēšanā, to veidi un izmantošanas vispārējie 

principi. 

Atsevišķu veidu operatīvi iegūtas informācijas un 

materiālu izmantošanas īpatnības. 

2. 2  

Tēma Nr.14 

 
IZMEKLĒŠANAS METODIKAS VISPĀRĒJS RAKSTUROJUMS 

Izmeklēšanas metodikas jēdziens, uzdevumi, sistēma. 

Konkrēto noziedzīgo nodarījumu veidu izmeklēšanas 

metodikas struktūra. 

Kriminālistiskās versijas un izmeklēšanas plānošana. 

2. 2  
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Patstāvīgi apgūstamās tēmas: 

 

Nr. 

p/k 

Tēma Pārbaudes 

veids 

Ieteicamā 

literatūra un 

avoti 

1.  KRIMINĀLISTISKĀ IDENTIFIKĀCIJA UN DIAGNOSTIKA 

Kriminālistiskās identifikācijas jēdziens. Identifikācijas saturs 

un uzdevumi. 

Identifikācijas subjekti un objekti, veidi un formas. 

Kriminālistiskās diagnostikas jēdziens un būtība. 

Diagnostikas process un tās nozīme noziedzīgo nodarījumu 

atklāšanā un izmeklēšanā.  

Referāts 

Kontroldarbs 

8.-10. 

2.  KRIMINĀLISTISKĀ BALLISTIKA 

Kriminālistiskās ballistikas jēdziens un būtība. 

Kriminālistiskās ballistikas objektu raksturojums un 

klasifikācija, to atrašanas, fiksēšanas un izľemšanas līdzekļi 

un metodes. 

Materiālu sagatavošana ballistiskai ekspertīzei, ekspertīzes 

atrisināmie jautājumi. 

Auksto ieroču jēdziens un klasifikācija.  

Referāts 

Kontroldarbs 

14.-17. 

3.  KRIMINĀLĀ REĢISTRĀCIJA 

Kriminālās reģistrācijas jēdziens un nozīme. 

Kriminālās reģistrācijas tiesiskie un zinātniskie pamati. 

Kriminālās reģistrācijas objekti, veidi, formas. 

Kriminālās reģistrācijas organizācija. 

Referāts 

Kontroldarbs 

15.-17. 

4.  ATSEVIŠĶU NOZIEDZĪGO NODARĪJUMU VEIDU IZMEKLĒŠANAS 

METODIKA 

Slepkavību izmeklēšana. 

Seksuālo noziedzīgo nodarījumu izmeklēšana. 

Mantisko noziedzīgo nodarījumu izmeklēšana. 

Narkotisko vielu nelikumīgas izgatavošanas un izplatīšanas 

gadījumu izmeklēšana. 

Valsts robeţsardzes izmeklēšanai piekritīgo noziedzīgo 

nodarījumu izmeklēšana.  

Referāts 

Kontroldarbs 

45.-48. 

 

Kā referāta tematu var izvēlēties jebkuru tēmu, apakštēmu, citu tēmu, iepriekš saskaľojot to 

ar kursa docētāju. 

Ieteicamā literatūra un avoti 

 

1. Arājs O., Čentoricka M., Silarāja S., Evardsons A. Daktiloskopija. – R: Latvijas Vēstnesis, 

2005. – 159 lpp  

2. Brazauska V. Naudas atmazgāšana un nelikumīgo ienākumu atklāšana. – R.: LPA, 2000. – 

87 lpp. 

3. Brazauska V. No vācu valodas tulkoja Pribitoka O. Dienesta suľi policijas darbā. – R.: 

LPA, 2001. – 7 lpp 

4. Čentoricka M. Pirkstu pēdu atklāšanas un izľemšanas līdzekļi un metodes. – R.: Latvijas 

Vēstnesis, 2002. – 186 lpp. 

5. D.Ouens. Noziegums un zinātne (40 mīklainu noziegumu izpēte). – R.: Zvaigzne ABC, 

2000. – 240 lpp. 

6. Dombrovskis R. Kriminālistikas teorētiskie pamati. – R.: Turība, 2003. – 165 lpp. 

7. Dombrovskis R. Krimināltiesiskās tehnikas teorētiskie pamati. – R.: Zvaigzne ABC, 2001. – 

25 lpp. 

8. Egidess A. Personības psiholoģiskais portrets. – R.: Jumava, 2007. – 306 lpp. 

9. Eriksons S.A. Identifikācijas pamati. – R.: LPA, 2000. – 147 lpp. 
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10. Evardsons A. Kriminālistikas tehniskie līdzekļi., Biznesa augstskola Turība, 2007,  - 

370.lpp. 

11. Grieznis P. Praktiskā kriminālistika. – Rīga. 2000. – 150 lpp. 

12. Indrikovs Z. Tiesu medicīna un kriminālistiskā identifikācija. R.: LPA, 2000. – 90 lpp. 

13. Indrikovs Z. Vispārīgā un iekšlietu pārvalde ziemeļreinas-vestfālenes zemē. – R.:LPA, 

2000. – 70 lpp. 

14. Indulēns I. Kriminālistiskā mācība par pēdām. – R.: LU, 1972. – 147 lpp. 

15. Kavalieris A. Kriminālistika. 1.daļa. Kriminālistiskā tehnika. – R.: LPA, 2003.(vai cita gada 

izdevumi). – 254 lpp. 

16. Kavalieris A. Kriminālistika. 2.daļa. Kriminālistiskā taktika. – R.: LPA, 2002. – 353 lpp 

17. Kavalieris A. Kriminālistika. 3.daļa. Kriminālistika. Noziegumu izmeklēšanas metodika. – 

R.: LPA, 2002(vai cita gada izdevumi). – 458 lpp. 

18. Kavalieris A. Neatklāto un sērijveida noziegumu izmeklēšanas īpatnības. – R.: LPA, 1996. 

– 36 lpp. 

19. Kavalieris A. Operatīvās darbības likuma komentāri. – R.: Raka, 2002. – 96 lpp. 

20. Kavalieris A. Speciālās izmeklēšanas darbības. – R.: Raka, 2003. – 128 lpp. 

21. Kavalieris A. Speciālo izmeklēšanas darbību izmantošanas taktikas pamati. – R.: LPA, 

2006. – 59 lpp. 

22. Kavalieris A.Kriminālistikas un operatīvās darbības latviešu, angļu, vācu un krievu 

terminoloģijas skaidrojošā vārdnīca. – R.: LPA, 2007. – 392 lpp. 

23. Kavalieris A.Pusgadsimts kriminālistikā. – R.: Valters un Rapa, 2002. – 169 lpp. 

24. Konovalovs J. Jenzena V. Rupeiks G. Noziedzīgo nodarījumu pret dabas vidi atklāšana un 

izmeklēšana. – R.: Izglītības soļi, 2008. – 312 lpp. 

25. Konovalovs J. Kļaviľa Z. Kriminālistiskā odoroloģija. – R.: Petrovskis un KO, 2003. – 259 

lpp. 

26. Konovalovs J. Vielas kā noziedzīga nodarījuma pēdas. – R.: Petrovskis un KO, 2007. – 516 

lpp. 

27. Konovalovs J., Bebris G. Tiesekspertīţu kriminālistiskā klasifikācija. – R.: LPA, 2000. – 94 

lpp. 

28. Konovalovs J., Jenzena V. Transporta negadījumu izmeklēšana. – Rīga.: LPA, 1996. – 87 

lpp. 

29. Kriminālistika: Personas identifikācijas ekspertīzes. – R.: LPA, 2000. – 16 lpp. 

30. Krimināllikums. – R.: P&K, 1998. – 170 lpp. 

31. Lieljuksis A. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošana. – R.: P&KO, 2007. – 379 

lpp. 

32. Loskutovs A., Judins A., Meţulis D. Krimināltiesības /vispārīgā un sevišķā daļa. – R.: LPA, 

2000. – 111 lpp. 

33. Miezis V. Vasiļevska L. Pēdu un lietisko pierādījumu atrašanas, izľemšanas un 

saglabāšanas līdzekļi un tehniskie paľēmieni. – R.: LPA, 1994. – 42 lpp. 

34. Miezis V., Ľikforovs J. Kriminālista rokas grāmata: Priekšmetu un objektu apraksts. – R.: 

LPA, 1997. – 178 lpp. 

35. Muiţniece V. Liecinošo personu speciālā procesuālā aizsardzība. – R.: PR STILS, 2004. – 

67 lpp. 

36. Nīmande E. Noziedzīga nodarījuma kriminālistiskās izpratnes problēmas. LU Raksti 

Nr.657– R., 2003.   

37. Pastille J K. Rusanovs E. Operatīvajās darbībās iegūto pierādījumu izmantošana. – R.: 

Latvijas Vēstnesis, 2003. – 112 lpp. 

38. Roľins R. Izlūkdienests tavās rokās. – R.: Redisons un partneri, 2000. – 235 lpp. 

39. Rozovs A., Zauers A. Sprāgstierīces transporta līdzekļos, ēkās un pasta sūtījumos. – R.: 

P&K, 1998. – 51 lpp. 

40. Šengenas informācijas sistēmas. Lietotāja rokasgrāmata. – R.: Latvija Sirena, 2007. – 102 

lpp. 

41. Terehovičs V. Auksto ieroču kriminālistiskās ekspertīzes jēdziens. Administratīvā un 

kriminālā justīcija Nr.1-2. – R.: LPA, 2003.  
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42. Terehovičs V. Par ieroču kriminālistisko klasificēšanu. Latvijas Vēstnesis. Nr.339/340., 

1998.  

43. Teteris O. Tiesu medicīnas esence. – R.: Rasa ABC, 2004. – 591 lpp. 

44. Vahers J.Bērziľa I. Lūzums. – R.: Nordik, 2006. – 292 lpp. 

45. Vaišļa A. Cilvēku tirdzniecības gadījumu izmeklēšana. – R.: Sida, 2005. – 20 lpp. 

46. Vaišļa A. Kā rīkoties cilvēku tirdzniecības fakta gadījumā. – R.: Sida, 2005. – 111 lpp. 

47. Zarāne I. Refleksija un empātija noziedzīgo nodarījumu atklāšanā un izmeklēšanā. – R.: 

Petrovskis& Ko, 2001. – 46 lpp. 

48. Zauers A. Kriminālistiskā ekspertīze laikmeta grieţos. – R.: LPA, 2001. – 76 lpp. 

49. Ashbaugh David R. Quantitative-Qualitative Friction Ridge Analysis. – CRC Press LLC, 

1999. – 149 p. 

50. Inman K., Rudin N. Principles and Practise of Criminalistics: the Profession of Forensic 

Science. – CRC, 2000.  

51. Jackson Andrew R.W. Forensic Science. – Pearson Education Limited, 2004. – 84 p. 

52. Lane B. The Encyclopaedia of Forensic Science. – London: Headline, 1992. – 154 p. 

53. Owen David. Hidden Evidence: 40 true crimes and how forensic science helped solve them. 

– Leicester: Silverdale Books, 2002. – 132 p. 

54. Saferstein R.. Criminalistics: an Introduction to Forensic Science. Prentice Hall. 2001. – 

195 p. 

55. Turvey Brent. Criminal Profiling. An Introduction to Behavioural Evidence Analysis. –

Academic Press. 2001. – 78 p. 

56. Ackerman Rolf. Handbuch der Kriminalistik für Praxis und Ausbildung. Stuttgart. – 

Richard Boorlarg Verlag. 2000. – 254 s. 

57. Kriminalistik Lexicon. Kriminalistik Verlag. Huthig GmbH. Heidelberg. 1996. – 234 s. 

58. Kriminalistische Kompetenz: kriminalwissenschaften kommentiertes Recht und 

Kriminaltaktik für Studium und Praxis. Lübeck: Schmidt-Römhild. 2000. – 184 s. 

59. Авт.кол., Криминалистика.Учебник для вузов. 3-е изд. – Москва: Норма, 2007. – 176 

cтp. 

60. Александров П Э Заславский И Г Матышев А А и д Осмотр трупа на месте его 

обнаружения - Москва 1989 - 284 cтp. 

61. Белкин РС Криминалистика проблемы тенденции перспективы Общая и частная 

теории - Москва Юридическая литература 1987 - 289 cтp. 

62. Белкина P. Курс криминалистики. В 3-х т. – Москва, 1997. – 384 cтp. 

63. Дворкина А.И., Осмотр места происшествия. – Москва, 2001. – 176 cтp.  

64. Душеин В., Егоров А., Зайцев В.В., Хрусталев В.Н. Судебная фотография. - Спб., 

2005. – 116 cтp.  

65. Коршунова О.Н. и Степанов А.А. Курс криминалистики. В 3-х т. – Москва СПб., 

2004. – 356 cтp. 

66. Криминалистическая экспертиза звукозаписи. – Москва, 2005. – 184 cтp. 

67. Поташник Д.П. Криминалистическая тактика. – Москва, 1998. – 162 cтp. 

68. Сумарока А.М, Стальмахов А.В, Егоров А.Г. Холодное и метательное оружие. – 

Саратов, 2000. – 76 cтp. 

69. Усманов У.А. Тактика допроса. – Москва, 2001. – 292 cтp. 

70. Чурилов С Н Криминалистическая тактика учебное пособие в структурно – 

логических схемах - Москва Маркетинг 2001 - 274 cтp. 

71. Эксархопуло А.А. Предмет и система криминалистики. – С.-Петербург, 2004. – 235 

cтp. 

72. www.coecidriga.lv  

73. http://www.eksperts.gold.lv/gramatas.html  

74. www.vestnesis.lv  

75. www.narko.lv  

76. http://www.vtmec.gov.lv  

77. http://lv.wikipedia.org/wiki/http 

 

http://www.coecidriga.lv/
http://www.vestnesis.lv/
http://www.narko.lv/
http://www.vtmec.gov.lv/


  3.pielikuma turpinājums 

 

261 

 

 

Kurss "KRIMINĀLTIESĪBAS" 

 

 

Anotācija: Kursā tiek apgūtas pamata teorētiskās zināšanas krimināltiesībās. 

 

Kursa mērķis:  Sniegt studējošajiem zināšanas krimināltiesību jomā, kas nepieciešamas, lai 

varētu izprast spēkā esošo likumdošanu, tās attīstības problēmas un orientēties 

krimināllikuma normās. 

 

Priekšzināšanas: Pamatzināšanas krimināltiesībās. 

 

Kursa apjoms:  80 stundas (2 KP). 

Tai skaitā:   kontaktstundas – 24 stundas (teorētiskās – 24  stundas), 

  patstāvīgais darbs - 56 stundas. 

 

Pārbaudes forma: Referāts, eksāmens. 

 

Pārbaudes 

prasības: 

Kopējais vērtējums veidojas no (1) vidējā vērtējuma par patstāvīgo praktisko 

darbu (15%), (2) referāta vērtējuma (25%) (3)eksāmena vērtējuma (60%) 

 

Studiju rezultāti 

Studējošais kursa noslēgumā Studiju rezultātu pārbaudes forma 

Spēj pieľemt lēmumus valsts robeţas, valsts robeţas 

joslas, pierobeţas un robeţšķērsošanas vietas reţīma 

nodrošināšanai. 

Patstāvīgais praktiskais darbs, ieskaite, 

eksāmens 

Spēj definēt, klasificēt un izskaidrot noziedzīgā 

nodarījuma būtību. 

Praktiskās nodarbības, patstāvīgais 

darbs, ieskaite, eksāmens 

Spēj definēt, uzskaitīt un izskaidrot kriminālsodus. Praktiskās nodarbības, patstāvīgais 

darbs, ieskaite, eksāmens 

Spēj salīdzināt atsevišķus noziedzīgu nodarījumu 

veidus. 

Patstāvīgais darbs, ieskaite, eksāmens 

Spēj kvalificēt, klasificēt un uzskaitīt VRS 

kompetencē esošus noziedzīgus nodarījumus. 

Patstāvīgais darbs, ieskaite, eksāmens 

 

Tēmas Nr. Tēma, apakštēma 

T
ak

so
n
o

m
ij

as
 

lī
m

en
is

 Stundu skaits 

teorēt. prakt. 

Tēma Nr.1 KRIMINĀLTIESĪBU JĒDZIENS, SISTĒMA, UZDEVUMI.  

KRIMINĀLLIKUMS 

Kriminālatbildības pamats. 

Nevainīguma prezumpcija.  

Krimināllikuma uzbūve. 

Krimināllikuma iztulkošana. 

Krimināllikuma spēks telpā un laikā. 

2. 2  
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Tēma Nr.2 NOZIEDZĪGS NODARĪJUMS 

Noziedzīga nodarījuma jēdziens, pazīmes, klasifikācija. 

Subjekts, subjektīvā puse, objekts, objektīvā puse, 

priekšmets. 

Noziedzīga nodarījuma sastāva veidi. 

Nepieskaitāmība, ierobeţota pieskaitāmība. 

2. 2  

Tēma Nr.3 KRIMINĀLSODS 

Kriminālsoda jēdziens un mērķis. 

Kriminālsodu sistēma, sodu veidi. 

Soda noteikšana. 

Atbildību mīkstinošie apstākļi un atbildību pastiprinošie 

apstākļi. 

Vieglāka soda noteikšana nekā likumā paredzētais sods. 

Soda noteikšana pēc noziedzīgu nodarījumu kopības. 

Soda noteikšana pēc spriedumu kopības. 

Nosacīta notiesāšana. 

2. 2  

Tēma Nr.4 ATBRĪVOŠANA NO KRIMINĀLATBILDĪBAS UN SODA 

Kriminālatbildības noilgums, noilguma neiestāšanās.  

Atbrīvošanas no kriminālatbildības iemesli. 

Atbrīvošana no soda vai soda izciešanas. 

Soda samazināšana. 

Nosacīta pirmstermiľa atbrīvošana no soda. 

Notiesājoša sprieduma izpildīšanas noilgums. 

Sodāmības dzēšana un noľemšana.  

Amnestija un apţēlošana. 

2. 2  

Tēma Nr.5 NOZIEDZĪGI NODARĪJUMI PRET PERSONU. NONĀVĒŠANA 

Noziedzīgi nodarījumi pret personas veselību. 

Noziedzīgi nodarījumi pret personas pamattiesībām un 

pamatbrīvībām. 

Noziedzīgi nodarījumi pret personas brīvību, godu un 

cieľu. 

Noziedzīgi nodarījumi pret personas tikumību un 

dzimumneaizskaramību. 

Slepkavības jēdziens un veidi, to raksturojums. 

2. 2  

Tēma Nr.6 NOZIEDZĪGI NODARĪJUMI PRET ĪPAŠUMU 

Zādzība. Laupīšana. Krāpšana. Piesavināšanās. Izspiešana. 

2. 2  

Tēma Nr.7 NOZIEDZĪGI NODARĪJUMI TAUTSAIMNIECĪBĀ 

Kontrabanda. Nelikumīgi ievestu preču un citu vērtību 

glabāšana un realizēšana.  

Viltotas naudas un valsts vērtspapīru izgatavošana un 

izplatīšana.  

Mantisku labumu neatļauta pieľemšana. Komerciālā 

uzpirkšana. 

2. 2  

Tēma Nr.8 NOZIEDZĪGI NODARĪJUMI PRET VISPĀRĒJO DROŠĪBU UN 

 SABIEDRISKO KĀRTĪBU  

Bandītisms. Huligānisms.  

Nelikumīgas darbības ar ieročiem un speciālajiem 

līdzekļiem. 

Nelikumīgas darbības ar narkotiskām un psihotropām 

vielām. 

2. 2  
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Tēma Nr.9 NOZIEDZĪGI NODARĪJUMI PRET SATIKSMES DROŠĪBU 

Transportlīdzekļa jēdziens. 

Transportlīdzekļa reģistrācijas dokumenta, agregāta un 

reģistrācijas numura zīmes nelikumīga izgatavošana, 

realizēšana, izsniegšana, viltošana, iznīcināšana un 

nolaupīšana. 

2. 2  

Tēma Nr.10 NOZIEDZĪGI NODARĪJUMI PRET PĀRVALDĪBAS KĀRTĪBU 

Uzbrukums, pretošanās valsts amatpersonai. Patvarība. 

Noziedzīgu nodarījumu veidi nelikumīgi šķērsojot 

Valsts robeţu. 

Personas identitātes slēpšana. 

2. 2  

Tēma Nr.11 NOZIEDZĪGI NODARĪJUMI PRET JURISDIKCIJU. NOZIEDZĪGI 

NODARĪJUMI VALSTS INSTITŪCIJU DIENESTĀ 

Dienesta stāvokļa ļaunprātīga izmantošana un pilnvaru 

pārsniegšana. 

Dienesta stāvokļa ļaunprātīga izmantošana. Dienesta 

viltojums. Nepatiess dienesta ziľojums. Neizpauţamo 

ziľu izpaušana. 

Bezdarbība. Kukuļošana.  

Dienesta noslēpumu un komercnoslēpumu saturošu ziľu 

neatļauta iegūšana un izpaušana.  

Izvairīšanās no deklarācijas iesniegšanas.  

2. 4  

                                     
Patstāvīgi apgūstamās tēmas: 

 

Nr. 

p/k 

Tēma Pārbaudes 

veids 

Ieteicamā 

literatūra un 

avoti 

1. NOZIEDZĪGA NODARĪJUMA IZDARĪŠANAS STADIJAS UN FORMAS 

Stadiju jēdziens, raksturojums un veidi. 

Līdzdalība. Dalība. Organizēta grupa. Piesaistība. 

Referāts 

Kontroldarbs 

5.,11.,13., 

19. 

2. NOZIEDZĪGU NODARĪJUMU DAUDZEJĀDĪBA. APSTĀKĻI, KAS 

IZSLĒDZ KRIMINĀLATBILDĪBU 

Noziedzīgu nodarījumu atkārtotības jēdziens un veidi. 

Noziedzīgu nodarījumu kopības jēdziens un veidi. 

Noziedzīgu nodarījumu recidīva jēdziens un veidi. 

Nepieciešamā aizstāvēšanās. 

Šķietamā aizstāvēšanās. 

Aizturēšana radot personai kaitējumu. 

Galējā nepieciešamība. 

Attaisnojams profesionālais risks. 

Noziedzīgas pavēles un noziedzīga rīkojuma izpildīšana. 

Referāts 

Kontroldarbs 

5.,11.,13., 

19. 

3. NEPILNGADĪGO KRIMINĀLATBILDĪBAS ĪPATNĪBAS.  

MEDICĪNISKA RAKSTURA PIESPIEDU LĪDZEKĻI 

Soda piemērošana nepilngadīgajiem. 

Audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošana 

nepilngadīgajiem. 

Nepilngadīgo nosacīta notiesāšana. 

Medicīniska rakstura piespiedu līdzekļu veidi. 

Referāts 

Kontroldarbs 

5.,11.,13., 

19. 
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Medicīniska rakstura piespiedu līdzekļu noteikšana 

personām, kas ir nepieskaitāmības stāvoklī. 

Medicīniska rakstura piespiedu līdzekļu noteikšana personām, 

kas ir ierobeţotas pieskaitāmības stāvoklī.  

4. NOZIEGUMI PRET CILVĒCI, MIERU, KARA NOZIEGUMI, 

GENOCĪDS. NOZIEGUMI PRET VALSTI. NOZIEDZĪGI NODARĪJUMI 

PRET DABAS VIDI 

Noziegumu raksturojums un īpatnības. 

Latvijas Republikas suverenitātes apdraudējumi. 

Spiegošana un valsts noslēpuma izpaušana. 

Terorisms. Kaitniecība. Nolaidība. 

Dabas piesārľošana. 

Malu zvejniecība un malu medniecība. 

Referāts 

Kontroldarbs 

5.,11.,14., 

20. 

 

Kā referāta tematu var izvēlēties jebkuru tēmu, apakštēmu, citu tēmu, iepriekš 

saskaľojot to ar kursa docētāju. 

 

Ieteicamā literatūra un avoti 
 

1. Latvijas Republikas Satversme.  

2. Autortiesību likums. Konvencijas.  

3. LR likums „Alternatīvā dienesta likums‖.  

4. LR likums „Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likums‖. 

5. LR likums ―Krimināllikums‖.  

6. LR likums „Kriminālprocesa likums‖.  

7. LR likums ‖Par Krimināllikuma spēkā stāšanās laiku un kārtību‖.  

8. LR likums „Militārā dienesta likums‖.  

9. LR likums „Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likums‖.  

10. LR likums „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā‖.  

11. Judins A. Krimināltiesību jēdzienu skaidrojošā vārdnīca .- R.: LPA ,1998. - 64 lpp. 

12. Krastiľš U. Mācība par nozieguma sastāvu . – R., 1994. - 52 lpp. 

13. Krastiľš U., Liholaja V., Niedre A. Krimināllikuma zinātniski praktiskais komentārs 1.vispārīgā 

daļa.- R.:AFS, 2007. - 432 lpp.  

14. Krastiľš U., Liholaja V., Niedre A. Krimināllikuma zinātniski praktiskais komentārs 2.sevišķa 

daļa.- R.:AFS, 2007. - 408 lpp.  

15. Krastiľš U., Liholaja V., Niedre A. Krimināllikuma zinātniski praktiskais komentārs 3.sevišķa 

daļa.- R.:AFS, 2007. - 432 lpp.  

16. Krastiľš U., Liholaja V., Niedre A. Krimināltiesības. – R.: "Tiesu namu aģentūra", 1999. - 363 

lpp. 

17. Liholaja V., Komentāri par Latvijas tiesu praksi krimināllietās 2.grāmata. - R.: "Tiesu namu 

aģentūra", 2003. – 268 lpp. 

18. Reigase A., Uzdevumi krimināltiesībās. Vispārīgā daļa. – R.: „LU Akadēmiskais apgāds‖, 

2005. – 89 lpp. 

19. Meţulis D. Krimināltiesības shēmās, Vispārīgā daļa .- R.:1999. - 143 lpp. 

20. Meţulis D. Krimināltiesības shēmās, Sevišķā daļa .- R.: 2000. - 276 lpp. 

21. Niedre A., Krastiľš U. Noziegumu kvalifikācijas jautājumi . - R.: LU, 1996. - 48 lpp. 

22. www.likumi.lv    

 

http://www.likumi.lv/
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Kurss “DOKUMENTU TEHNISKĀ IZPĒTE” 

 

 

Anotācija: Kursā tiek pilnveidotas teorētiskās zināšanas ceļošanas dokumentu   

aizsardzības elementu jomā un praktiskās iemaľas viltoto dokumentu 

atklāšanā. 

 

Kursa mērķis:   Sniegt studējošajiem zināšanas un attīstīt praktiskās iemaľas dokumentu 

tehniskajā izpētē. 

 

Priekšzināšanas:   Dokumentu tehniskās izpētes 1.līmeľa speciālista kvalifikācija vai praktiskā 

pieredze dokumentu tehniskajā izpētē. 

 

Kursa apjoms:  80 stundas (2 KP). 

Tajā skaitā:  kontaktstundas – 52 (teorētiskās –19 stundas, praktiskās - 33 stundas), 

                                patstāvīgais darbs – 28 stundas. 

 

 Pārbaudes forma: Tests, eksāmens  

 

Pārbaudes 

prasības: 

Kopējais vērtējums veidojas (1) vērtējuma par semināriem (30%) un (2) 

eksāmena novērtējuma (70%). 

 

Studiju rezultāti 

Studējošais kursa noslēgumā Studiju rezultātu pārbaudes forma 

Atpazīst dokumentos pielietojamos aizsardzības 

elementus. 

Kontroldarbs, eksāmens 

Prot izveidot ceļošanas dokumenta aprakstu. Kontroldarbs, eksāmens 

Atpazīst un konstatē viltotu dokumentu un tā pazīmes. Kontroldarbs, eksāmens 

Pārzina un ievēro tehnisko iekārtu ekspluatācijas 

noteikumus. 

Praktiskās nodarbības, eksāmens 

 

** Sekmīgi apgūstot kursu, studējošais saľem apliecību par kvalifikācijas „Otrā līmeľa dokumentu 

izpētes speciālists ieguvi. 

 

Tēmas Nr. Tēma, apakštēma 

T
ak

so
n
o
m

ij
as

 

lī
m

en
is

 

Stundu skaits 

teorēt. prakt. 

Tēma Nr.1 PAMATZINĀŠANU PĀRBAUDES TESTS  3.  2 

Tēma Nr.2 DOKUMENTOS PIELIETOJAMIE AIZSARDZĪBAS ELEMENTI 

Aizsardzības elementu raksturojums. 
3. 4 4 

Tēma Nr.3 DRUKĀŠANAS TEHNOLOĢIJAS, TO ATPAZĪŠANA 

Dokumenta raţošanas procesā izmantojamās tehnoloģijas. 

Dokumenta personalizācijas procesā izmantojamās 

tehnoloģijas. 

3.  2 

Tēma Nr.4 POLIMĒRU MATERIĀLU IZMANTOŠANA DOKUMENTOS 

Polimēru izmantošanas iespējas, priekšrocības. 

Polimēru lapas uzbūve, struktūra. 

3. 2  
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Tēma Nr.5 CEĻOŠANAS DOKUMENTU APRAKSTI 

Ceļošanas dokumentu aprakstu izveide. 

Ceļošanas dokumentu aprakstu sastādīšana. 

3.  2 

Tēma Nr.6 DOKUMENTU VILTOJUMI 

Daļēju viltojumu izpēte. 

Pilnu viltojumu izpēte.  

Dokumentu verifikācija un identificēšana. 
 

3.  6 

Tēma Nr.7 PAMATZINĀŠANU NOSLĒGUMA TESTS  3.  2 

 

Patstāvīgi apgūstamās tēmas: 

 

Nr. 

p/k 
Tēma 

Pārbaudes 

veids 

Ieteicamā 

literatūra 

1. EIROPAS SAVIENĪBAS REKOMENDĀCIJAS DOKUMENTU IZPĒTĒ 

Dokumentu izpētes apmācības sistēmas raksturojums.  

Izmantojamo mācību materiālu raksturojums. 
Seminārs 

3. 

2. LR DOKUMENTI 

LR personu apliecinoši un ceļošanas dokumenti. 

Daţādu LR dokumentu apskats. 
Seminārs 

15-17;25. 

 

3. VRS IZMANTOJAMĀS CEĻOŠANAS DOKUMENTU DATU BĀZES 

 Seminārs 
25;27. 

4. DOKUMENTA MAŠĪNLASĀMĀS DAĻAS AIZSARDZĪBA 

Mašīnlasāmās daļas struktūra un saturs. 

Simbolu forma un izmēri. 

Kontroles cipara pārbaude. 

Seminārs 

19;20. 

 

Ieteicamā literatūra un avoti 

 

1. LR Ministru kabineta 2007.gada 13.novembra noteikumi Nr.775 „Pasu noteikumi‖. 

2. Autentisko un viltoto dokumentu apraksti - Vācijas Federatīva Republika, Dokumentu izpētes 

centrs, Koblenza, 2005.  

3. Dokumentu izpētes apmācības mērķi, PHARE TWINNIG LV/2003/IB/JH – 04, PROJECT 

CODE 1922. 

4. Eiropas Parlamenta un Padomes regula (EK) Nr.810/2009 ar ko izveido kopienas vīzu kodeksu. 

5. Eiropas Savienības un Eiropas ekonomikas zonas vadītāja apliecības. – Luksemburga, Eiropas 

Kopienu Oficiālo publikāciju birojs, 2005.  

6. LR likums ―Imigrācijas likums‖. 

7. LR likums ―Par diplomātisko pasi‖. 

8. LR Ministru kabineta 2011.gada 21.jūnija noteikumi Nr.454 „Noteikumi par ārzemnieku 

izraidīšanu, izceļošanas dokumentu un tā izsniegšanu―. 

9. LR Ministru kabineta 2005.gada 22.novembra noteikumi Nr.878 „Noteikumi par nederīgo 

dokumentu reģistru―. 

10. Indriksons A. Drošu dokumentu papīrs un tā aizsardzība.-Rēzekne, Valsts robeţsardzes 

koledţa, 2008.- 15 lpp. 

11. Indriksons A.Dokumentu raţošanas procesā izmantojamie drukas veidi .-Rēzekne, Valsts 

robeţsardzes koledţa, 2009.- 20 lpp. 

12. Indriksons A. Galvenie dokumentu aizsardzības veidi, to loma un nozīme robeţkontroles 

procesā.-Rēzekne, Valsts robeţsardzes koledţa, 2006.- 27 lpp.  

13. Polimēra materiālu dokumenti. Valsts robeţsardzes Galvenās pārvaldes Ekspertīţu dienests.– 

Rīga, 2007. 

14. Valsts robeţsardzes dienesta dokumentācija lieta Nr.9. ‖Robeţsardzes darbību reglamentējošie 

normatīvie akti‖. 

15. Valsts robeţsardzes dienesta dokumentācija: lieta Nr.13.‖Ceļošanas dokumentu apraksti‖.  
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16. Valsts robeţsardzes dienesta dokumentācija: lieta Nr.14. „Autotransporta dokumentu un 

vadītāja apliecību apraksts pa valstīm‖. 

17. Viltoto dokumentu un angļu terminoloģijas harmonizēšanas apmācības programma. - Austrijas 

Republika, ACT, 2004, latviskota versija. 

18. Advanced level training programme on falsified documents and harmonisation of English 

terminology. – ad-hoc centre for border guard training, Part I, 2005. 

19. Advanced level training programme on falsified documents and harmonisation of English 

terminology. – ad-hoc centre for border guard training, Part II, 2005. 

20. A Guide to the Detection of Travel Document Abuse. – United Kingdom, 2005. 

21. 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. 

22. The interpol guide to ―Vehicle Registration Documents‖ – B.V.- Amsterdam, Keesing 

Referense Systema, 1999. 

23. The Interpol Guide to Vehicle Documents. Keesing Reference Systems B.V. – Amsterdam, 

2001. 

24. VRK lokālā datortīkla serveris ‖Vrkreis‖. 

25. www.consilium.europa.eu  

26. Datu bāzes: ‖Pasu centra informācijas sistēma‖,‖Nederīgo dokumentu reģistrs‖, ‖FADO‖, 

‖EDISON‖, ‖PRADO‖.  

 

Mācību metodiskie līdzekļi: 

 

1. CD ―Advanced level training programme on falsified documents and harmonisation of English 

terminology. – Ad-hoc centre for border guard training, Part I, 2005.‖ 

2. CD ―Advanced level training programme on falsified documents and harmonisation of English 

terminology. – Ad-hoc centre for border guard training, Part II, 2005.‖ 

7. 3.  CD ―A Guide to the Detection of Travel Document Abuse.‖ – United Kingdom, 2005. 
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Kurss “TEHNISKIE LĪDZEKĻI UN INŢENIERTEHNISKAIS APRĪKOJUMS” 

 

 

Anotācija: Kursā tiek apgūti tehnisko līdzekļu un inţeniertehniskā aprīkojuma darbības 

principi, izmantošanas iespējas, plānošanas principi un pielietošanas taktika. 

Tiek apgūtas praktiskās iemaľas tehnisko līdzekļu un inţeniertehniskā 

aprīkojuma izmantošanas plānošanā, to darbības kontroles un praktiskās 

izmantošanas jomā. 

 

Kursa mērķis:  Sniegt studējošajiem zināšanas un attīstīt praktiskās iemaľas tehnisko līdzekļu 

un inţeniertehniskā aprīkojuma izmantošanas organizēšanā un kontrolē. 

 

Priekšzināšanas: Tehnisko līdzekļu un inţeniertehniskā aprīkojuma pielietošanas jomā. 

  

Kursa apjoms:  80 stundas (2 KP) 

   Tai skaitā:  kontaktstundas – 24 stundas (teorētiskās – 9 stundas, praktiskās – 15 stundas), 

 patstāvīgais darbs – 56 stundas  

 

Pārbaudes forma: Referāts, ieskaite, eksāmens.  

 

Pārbaudes prasības: Kopējais vērtējums veidojas no (1) dalības un aktivitātes praktiskajās 

nodarbībās (10 %), (2) ieskaites novērtējuma (20%), (3) vērtējuma par referātu 

(20%) un eksāmena novērtējuma (50 %).  

 

Studiju rezultāti 

Studējošais kursa noslēgumā  Studiju rezultātu pārbaudes forma 

Spēj optimāli plānot tehnisko līdzekļu un 

inţeniertehniskā aprīkojuma izmantošanu 

robeţpārbaudes, robeţuzraudzības un imigrācijas 

kontroles uzdevumu izpildei. 

Praktiskās nodarbības, seminārs, referāts, 

eksāmens 

Spēj nodrošināt tehnisko līdzekļu un inţeniertehniskā 

aprīkojuma efektīvu izmantošanu robeţpārbaudes, 

robeţuzraudzības un imigrācijas kontroles uzdevumu 

izpildē. 

Praktiskās nodarbības, seminārs, referāts, 

eksāmens 

Spēj nodrošināt inţeniertehniskā aprīkojuma 

apsekošanu, tehnisko līdzekļu pārbaudi un uzturēšanu 

darba kārtībā. 

Praktiskās nodarbības, seminārs, referāts, 

eksāmens 

Spēj nodrošināt un kontrolēt no tehniskajiem 

līdzekļiem iegūtās informācijas apstrādi, uzglabāšanu 

un lietošanu. 

Praktiskās nodarbības, seminārs, referāts, 

eksāmens 

Pārzina un ievēro tehnisko iekārtu un inţeniertehniskā 

aprīkojuma tehniskos datus, parametrus un 

ekspluatācijas noteikumus. 

Praktiskās nodarbības, seminārs, referāts, 

eksāmens 
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**Sekmīgi apgūstot tēmu „Personu biometrijas datu ievades un apstrādes iekārtas (Automatizētās 

pirkstu nospiedumu identifikācijas sistēmas (AFIS) operators)‖, studējošais saľem apliecību 

„Automatizētās pirkstu nospiedumu identifikācijas sistēmas (AFIS) operators‖. 

 

Tēmas Nr. Tēma, apakštēma 

T
ak

so
n
o
m

ij
as

 

lī
m

en
is

 

Stundu skaits 

teorēt. prakt. 

Tēma Nr.1 TEHNISKIE LĪDZEKĻI UN INŢENIERTEHNISKAIS 

APRĪKOJUMS 

Tehnisko līdzekļu veidi. 

Inţeniertehniskā aprīkojuma veidi.  

3. 1  

Tēma Nr.2 NOVĒROŠANAS TEHNIKA  

3. 

1 2 

Valsts robeţsardzē izmantojamā novērošanas tehnika, 

tās iedalījums. 

Novērošanas tehnikas izmantošanas tiesiskā 

reglamentācija. 

Portatīvās novērošanas iekārtas, to iedalījums, darbības 

principi. 

Portatīvo novērošanas iekārtu ekspluatācijas noteikumi 

un izmantošana robeţkontrolē un imigrācijas kontrolē. 

Videonovērošanas sistēmas, to iedalījums, darbības 

principi. 

Videonovērošanas sistēmu ekspluatācijas noteikumi.  

Izpētes un monitorēšanas transportlīdzekļa DANIRES 

izmantošana un apkope. 

Programmas RCM.NET pamatreţīmi un funkcijas. 

Videonovērošanas sistēmu un portatīvās novērošanas 

ierīču praktiskā izmantošana.   

  

Tēma Nr.3 RADIOMETRISKĀS KONTROLES IEKĀRTAS  

3. 

1 1 

1.Radioaktīvā starojuma būtība. 

Radiometriskās kontroles iekārtas, to izmantošanas 

tiesiskā reglamentācija. 

Radiometriskās kontroles veikšanas nosacījumi 

robeţšķērsošanas vietās. 
 

1  

2. Stacionārās radiometriskās kontroles iekārtas, to 

darbības principi un izmantošanas kārtība. 

Portatīvās radiometriskās kontroles iekārtas, to darbības 

principi un izmantošanas kārtība. 

 1 

Tēma Nr.4 KLĀTBŪTNES UZTVERŠANAS SISTĒMAS  

Valsts robeţsardzē izmantojamās klātbūtnes uztveršanas 

sistēmas, to darbības principi un raksturojums. 

Klātbūtnes uztveršanas sistēmu izmantošanas plānošana. 

Klātbūtnes uztveršanas sistēmu uzstādīšanas nosacījumi. 

3. 1 1 
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Tēma Nr.5 TRANSPORTLĪDZEKĻU UN PERSONU PĀRBAUDES IEKĀRTAS 

Transportlīdzekļu primārās pārbaudes iekārtas, to 

uzbūve un izmantošanas iespējas. 

Slēptu un slēgtu apjomu konstatēšanas un apskates 

iekārtas, to uzbūve un izmantošanas iespējas. 

Metāla neviendabīguma konstatēšanas iekārtas, to 

uzbūve un izmantošanas iespējas. 

Metālmeklētāji, to uzbūve un izmantošanas iespējas. 

Dokumentu pārbaudes iekārtas. 

3. 1 1 

Tēma Nr.6 ROBEŢUZRAUDZĪBAS VADĪBAS SISTĒMAS 

Robeţapsardzības sistēma „UNIFORM‖ - vispārējs 

raksturojums, datu ievade, izmantošanas iespējas 

robeţuzraudzībā. 

Sakaru līdzekļi, to izmantošana Valsts robeţsardzē. 

3. 1 1 

Tēma Nr.7** PERSONU BIOMETRIJAS DATU IEVADES UN APSTRĀDES 

IEKĀRTAS (AUTOMATIZĒTĀS PIRKSTU NOSPIEDUMU 

IDENTIFIKĀCIJAS SISTĒMAS (AFIS) OPERATORS) 

3. 

3 9 

1. Personas datu apstrādes tiesiskā reglamentācija. 

Biometrijas datu apstrādi reglamentējošie normatīvie 

akti, to pamatnostādnes. 

Personas datu aizsardzība. 

1  

2. Pirkstu nospiedumu salīdzināšanas sistēma Eurodac, 

tās darbības principi un izmantošanas kārtība. 
1  

3. AFIS sistēmas izmantošanas noteikumi. 

Datu apstrādes kārtība AFIS sistēmas darbstacijās. 

Sistēmas lietotāju kompetence veikt datu apstrādi AFIS 

sistēmā. 

Datu apstrādes procedūras AFIS sistēmā, to piemērošanas 

nosacījumi. 

Sistēmas lietotāja rīcība pēc paziľojuma saľemšanas no 

AFIS sistēmas. 

AFIS sistēma, tās komplektācija 

AFIS sistēmas arhitektūra, komponenti, to izmantošanas 

mērķi un iespējas. 

AFIS sistēmas ekspluatācijas nosacījumi un prasības. 

1 

 
 

4. Pirkstu nospiedumu iegūšana uz daktiloskopiskās 

kartes. 

Pirkstu nospiedumu kvalitātes nozīme personas 

identificēšanā. 

 2 

5. Sistēmas lietotāja darbs ar AFIS sistēmas darbstacijām 

un programmatūrām.  

Datu ievadīšana izmantojot Cardscan datu ievades 

darbstaciju. 

Datu ievadīšana izmantojot Livescan datu ievades 

darbstaciju (praktiskā daktiloskopēšana). 

Datu pārbaude izmantojot ātrās identifikācijas 

darbstaciju. 

Datu pārbaude izmantojot mobilās identifikācijas 

darbstacijas. 

WebAFIS programmatūras izmantošana datu meklēšanai 

AFIS sistēmā.  

 6 

 6. Mobilo pirkstu nospiedumu terminālu izmantošana 

vīzu izsniegšanas procesā. 
  1 
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Patstāvīgi apgūstamās tēmas: 

 

Nr. 

p/k 

Tēma Pārbaudes 

veids 

Ieteicamā 

literatūra un 

avoti 

1.  TEHNISKIE LĪDZEKĻI UN INŢENIERTEHNISKAIS APRĪKOJUMS 

Tehnisko līdzekļu veidi. 

Inţeniertehniskā aprīkojuma veidi.  

Referāts, 

ieskaite 

eksāmens 

1.-3., 17., 

19., 22., 

60.-66. 

2.  NOVĒROŠANAS TEHNIKA  

Valsts robeţsardzē izmantojamā novērošanas tehnika, tās 

iedalījums. 

Novērošanas tehnikas izmantošanas tiesiskā reglamentācija. 

Portatīvās novērošanas iekārtas, to iedalījums, darbības 

principi. 

Portatīvo novērošanas iekārtu ekspluatācijas noteikumi un 

izmantošana robeţkontrolē. 

Videonovērošanas sistēmas, to iedalījums, darbības principi. 

Videonovērošanas sistēmu ekspluatācijas noteikumi.  

Izpētes un monitorēšanas transportlīdzekļa DANIRES 

izmantošana un apkope. 

Programmas RCM.NET pamatreţīmi un funkcijas. 

Videonovērošanas sistēmu un portatīvās novērošanas ierīču 

praktiskā izmantošana.   

Referāts, 

ieskaite 

eksāmens 

2., 5., 12., 

13., 17., 

19., 62.-66. 

3.  RADIOMETRISKĀS KONTROLES IEKĀRTAS  

Radioaktīvā starojuma būtība. 

Radiometriskās kontroles iekārtas, to izmantošanas tiesiskā 

reglamentācija. 

Radiometriskās kontroles veikšanas nosacījumi 

robeţšķērsošanas vietās. 

Stacionārās radiometriskās kontroles iekārtas, to darbības 

principi un izmantošanas kārtība. 

Portatīvās radiometriskās kontroles iekārtas, to darbības 

principi un izmantošanas kārtība. 

Referāts, 

ieskaite 

eksāmens 

13., 16., 

17., 19., 

36., 38.-41., 

43., 47., 

52.-54. 63.-

66. 

4.  KLĀTBŪTNES UZTVERŠANAS SISTĒMAS  

Valsts robeţsardzē izmantojamās klātbūtnes uztveršanas 

sistēmas, to darbības principi un raksturojums. 

Klātbūtnes uztveršanas sistēmu izmantošanas plānošana. 

Klātbūtnes uztveršanas sistēmu uzstādīšanas nosacījumi. 

Referāts, 

ieskaite 

eksāmens 

2., 12., 19., 

62.-66. 

5.  ĶIMISKĀS KONTROLES IEKĀRTAS 

Metālu, narkotisko vielu, sprāgstvielu atklāšanas iekārtas 

(testeri), to darbības principi un izmantošanas iespējas  

Dzīvo būtľu klātbūtnes konstatēšanas iekārtas 

(Gāzes analizatori, to darbības principi un izmantošanas 

iespējas) 

Referāts, 

ieskaite 

eksāmens 

19., 29., 

32., 37. 62.-

66. 

6.  TRANSPORTLĪDZEKĻU UN PERSONU PĀRBAUDES 

IEKĀRTAS 

Transportlīdzekļu primārās pārbaudes iekārtas, to uzbūve un 

izmantošanas iespējas. 

Slēptu un slēgtu apjomu konstatēšanas un apskates iekārtas, 

to uzbūve un izmantošanas iespējas. 

Metāla neviendabīguma konstatēšanas iekārtas, to uzbūve un 

Referāts, 

ieskaite 

eksāmens 

17.-19., 26.-

28., 30., 

31., 34., 35, 

42., 44., 

45., 48.-50., 

62.-66. 
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izmantošanas iespējas. 

Metālmeklētāji, to uzbūve un izmantošanas iespējas. 

Dokumentu pārbaudes iekārtas. 

7.  ROBEŢUZRAUDZĪBAS VADĪBAS SISTĒMAS 

Robeţapsardzības sistēma „UNIFORM‖ - vispārējs 

raksturojums, datu ievade, izmantošanas iespējas 

robeţuzraudzībā. 

Sakaru līdzekļi, to izmantošana robeţkontrolē. 

Referāts, 

ieskaite 

eksāmens 

19., 21., 

63.-66. 

8.  PERSONU BIOMETRIJAS DATU IEVADES UN APSTRĀDES 

IEKĀRTAS (AUTOMATIZĒTĀS PIRKSTU NOSPIEDUMU 

IDENTIFIKĀCIJAS SISTĒMAS (AFIS) OPERATORS) 

Personas datu apstrādes tiesiskā reglamentācija. 

Biometrijas datu apstrādi reglamentējošie normatīvie akti, to 

pamatnostādnes. 

Personas datu aizsardzība. 

Pirkstu nospiedumu salīdzināšanas sistēma Eurodac, tās 

darbības principi un izmantošanas kārtība. 

AFIS sistēmas izmantošanas noteikumi. 

Datu apstrādes kārtība AFIS sistēmas darbstacijās. 

Sistēmas lietotāju kompetence veikt datu apstrādi AFIS sistēmā. 

Datu apstrādes procedūras AFIS sistēmā, to piemērošanas 

nosacījumi. 

Sistēmas lietotāja rīcība pēc paziľojuma saľemšanas no AFIS 

sistēmas. 

AFIS sistēma, tās komplektācija 

AFIS sistēmas arhitektūra, komponenti, to izmantošanas mērķi 

un iespējas. 

AFIS sistēmas ekspluatācijas nosacījumi un prasības. 

Pirkstu nospiedumu iegūšana uz daktiloskopiskās kartes. 

Pirkstu nospiedumu kvalitātes nozīme personas 

identificēšanā. 

Sistēmas lietotāja darbs ar AFIS sistēmas darbstacijām un 

programmatūrām.  

Datu ievadīšana izmantojot Cardscan datu ievades 

darbstaciju. 

Datu ievadīšana izmantojot Livescan datu ievades darbstaciju 

(praktiskā daktiloskopēšana). 

Datu pārbaude izmantojot ātrās identifikācijas darbstaciju. 

Datu pārbaude izmantojot mobilās identifikācijas 

darbstacijas. 

WebAFIS programmatūras izmantošana datu meklēšanai 

AFIS sistēmā.  

Mobilo pirkstu nospiedumu terminālu izmantošana vīzu 

izsniegšanas procesā. 

Referāts, 

ieskaite 

eksāmens 

2., 4.-12., 

15., 18., 

20., 22., 

23.-25., 55.-

59., 63.-66. 

 

Ieteicamā literatūra un avoti 

 

1. Starptautiskā Konvencija par cīľu pret teroristu rīkotajiem sprādzieniem. 12.01.1998. 

2. 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. 

3. Eiropas konvencija par terorisma apkarošanu. 27.01.1977. 

4. Eiropas Parlamenta un Padomes 1995. gada 24. oktobra Direktīva 95/46/EK par personu 

aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti.  
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5. 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). 

6. 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. 

7. 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.  

8. LR likums "Fizisko personu datu aizsardzības likums‖. 

9. LR likums „Patvēruma likums‖. 

10. LR likums „Imigrācijas likums‖. 

11. LR likums „Biometrijas datu apstrādes sistēmas likums‖. 

12. LR likums „Robeţsardzes likums‖. 

13. LR likums „Latvijas Republikas valsts robeţas likums‖. 

14. LR likums „Par radiācijas drošību un kodoldrošību‖. 

15. LR Ministru kabineta 2010.gada 27.jūlija noteikumi Nr.675 „Noteikumi par robeţpārbaudei un 

robeţuzraudzībai nepieciešamajiem tehniskajiem līdzekļiem‖. 

16. LR Ministru kabineta 2009.gada 3.februāra noteikumi Nr.99 „Noteikumi par automatizētās 

pirkstu nospiedumu identifikācijas sistēmā (AFIS) iekļaujamās informācijas apjomu un 

izmantošanas kārtību‖. 

17. LR Ministru kabineta 2005.gada 8.aprīļa noteikumi Nr.233 „Noteikumi par preču un 

transportlīdzekļu radiometrisko kontroli uz valsts robeţas‖. 

18. Valsts robeţsardzes 2009.gada 19.marta noteikumi Nr. 13 „Valsts robeţsardzes amatpersonu 

darbības gadījumos, kad robeţpārbaudes vai imigrācijas kontroles laikā konstatē personu, kas 

izmantoja viltotu vai svešu ceļošanas dokumentu, viltotu vīzu vai uzturēšanās atļauju, kā arī 

darbības, nododot un pieľemot personas, pret kurām uzsākts kriminālprocess un piemērojama 

izraidīšanas procedūra‖. 

19. Valsts robeţsardzes 2005.gada 26.augusta noteikumi Nr.22 „Par robeţkontroles un imigrācijas 

kontroles līdzekļu un inţeniertehniskā aprīkojuma izmantošanu‖. 

20. Valsts robeţsardzes 2009.gada 18.marta pavēle Nr. 320 „Par AFIS sistēmas izmantošanas 

kārtību‖. 

21. Valsts robeţsardzes 2004.gada 5.novembra pavēle Nr.730 „Par UNIFORM programmatūras un 

uzstādīto tehnisko sistēmu praktisko pielietošanu‖. 

22. Valsts robeţsardzes 2010.gada 25.novembra pavēle Nr.1631 „Par ārkārtas situāciju novēršanas 

plāniem Valsts robeţsardzes struktūrvienībās‖. 

23. DigiScan lietotāja rokasgrāmata (dokumenta numurs 0000062499). 

24. Digisc@n operatora apmācības ceļvedis Latvijai (dokumenta numurs 0000066684). 

25. WebAFIS lietotāja rokas grāmata (dokumenta numurs 0000062723). 

26. Instrukcija „Alkometra „AlcoScan AL5000‖ lietošana‖. 

27. Instrukcija „Apskates spoguļu komplekta MIR-3 ar gaismas dioţu lukturi lietošana‖. 

28. Instrukcija „Apskates spoguļu komplekta MIR-A lietošana‖. 

29. Instrukcija „Dzīvu būtľu klātbūtnes atklāšanas detektora „C 2000‖ lietošana‖. 

30. Instrukcija „Elastīgā endoskopa – Rūpnieciskā fibroskopa „OLYMPUS‖ lietošana‖. 

31. Instrukcija „Elastīgā endoskopa/fibroskopa VLETG 7-6-2000 lietošana‖. 

32. Instrukcija „Gāzes detektora MX2100 ekspluatācija‖. 

33. Instrukcija „Izpētes un monitorēšanas transportlīdzekļa DANIRES 07/LV lietošana un 

apkalpe‖. 

34. Instrukcija „Metāla neviendabīguma noteikšanas iekārtas „MNNI-30‖ lietošana‖. 

35. Instrukcija „Metālmeklētāja „Q-10 SC61‖ lietošana‖. 

36. Instrukcija „Par mikro – rentgenometra „Ludlum model 12SA‖ izmantošanu‖. 

37. Instrukcija „Par ogļskābās gāzes mērījumu zondes GFM 210 izmantošanu‖. 

38. Instrukcija „Par pārnēsājamās radiācijas kontroles iekārtas „ISC-4000‖ izmantošanu‖. 
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39. Instrukcija „Par pārnēsājamās radiācijas kontroles iekārtas „PDS –100G/GN‖ izmantošanu‖. 

40. Instrukcija „Par pārnēsājamo radiācijas kontroles iekārtas „RDS – 200‖ izmantošanu‖. 

41. Instrukcija „Par radiācijas peidţera izmantošanu‖. 

42. Instrukcija „Par rokas metālmeklētāja „Metor –22‖ izmantošanu‖. 

43. Instrukcija „Par stacionāro radiācijas kontroles iekārtas „Thermo Eberline‖ izmantošanu‖. 

44. Instrukcija „Par stereo mikroskopa „Leica MZ 7,5 izmantošanu‖. 

45. Instrukcija „Par video spektrālā komparatora VSC4CX izmantošanu‖. 

46. Instrukcija „Programmas RCM.NET lietošana‖. 

47. Instrukcija „Radiācijas mērītājs PM1401GN ar brīdinājuma signālu‖.  

48. Instrukcija „Slēptu apjomu atklāšanas iekārtas – radiācijas atstarotāja „RadReflex‖ lietošana‖. 

49. Instrukcija „Slēptu apjomu atklāšanas iekārtas „MIKA-2‖ lietošana‖. 

50. Instrukcija „Slēptu apjomu atklāšanas iekārtas „MIKA-4‖ lietošana‖. 

51. Instrukcija „StowCheck oglekļa dioksīda detektora lietošana‖. 

52. Instrukcija „Par radiācijas portāla monitora izmantošanu‖. 

53. Instrukcija „Par radiācijas izpētes mērinstrumenta „PRM 470CG‖ izmantošanu‖. 

54. Instrukcija „Par radioaktīvā izotopa identificēšanas ierīces „identiFINDER‖ izmantošanu‖. 

55. Grieznis P. Praktiskā kriminālistika. – R.: Likuma vārdā, 2000. – 218 lpp. 

56. Kriminālistika. 1.daļa. Kriminālistiskā tehnika. – R.: LPA, 2003.(vai cita gada izdevumi). – 254 

lpp. 

57. Čentoricka M. Pirkstu pēdu atklāšanas un izľemšanas līdzekļi un metodes. – R.: Latvijas 

Vēstnesis, 2002. – 110 lpp.  

58. Arājs O. Daktiloskopija. – R.: Latvijas Vēstnesis, 2005. – 216 lpp. 

59. Evardsons A. Kriminālistikas tehniskie līdzekļi. – R.: Biznesa augstskola Turība, 2007. – 368 

lpp. 

60. Armenischer Terror. - Baku: Qismet, 2005. - 166 p. 

61. Cолодовников С.А. Терроризм и организованная преступность монография. – М.: 

ЮНИТИ- ДАНА: Закон и право, 2008. - 173 с. 

62. Технические средства охраны государственной границы и обьектов особой важности. – 

Москва, 2002. - 248 c. 

63. www.rs.gov.lv  

64. www.likumi.lv 

http://www.rs.gov.lv/
http://www.likumi.lv/
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Kurss “INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS” 

 

Anotācija: Kursā tiek apgūtas teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaľas strādājot ar 

Valsts robeţsardzē izmantojamo datortehniku un informācijas sistēmām. 

 

Kursa mērķis: Sniegt studējošajiem teorētiskās zināšanas un attīstīt praktiskās iemaľas strādājot 

ar Valsts robeţsardzē izmantojamajām informācijas sistēmām un nodrošinot datu 

ievadi un pārbaudi tajās. 

 

Priekšzināšanas: Informātikas pamati vai praktiskās iemaľas strādājot ar operetājsistēmu 

„Microsoft Windows‖, internet pārlūkprogrammu „Microsoft Internet Explorer‖ 

un teksta redaktoru. 

 

Kursa apjoms 80 stundas (2 KP). 

Tai skaitā:  kontaktstundas 24 stundas (teorētiskās – 4 stundas, praktiskās – 20 stundas),    

patstāvīgais darbs – 56  stundas.  

 

Pārbaudes forma: Ieskaite, eksāmens. 

 

Pārbaudes 

prasības: 

Kopējais vērtējums veidojas no (1) patstāvīgā darba vērtējuma (20%), (2) 

dalības un aktivitātes praktiskajās nodarbības (10%), (3) ieskaites 

novērtējuma (30%) un (4) eksāmena novērtējuma (40%) 

 

Studiju rezultāti 

Studējošais kursa noslēgumā Studiju rezultātu pārbaudes forma 

Pārzina Valsts robeţsardzē izmantojamo informācijas 

sistēmu raksturojumus, izmantošanas iespējas un 

lietošanas nosacījumus. 

Praktiskās nodarbības, patstāvīgais 

darbs, ieskaite, eksāmens 

Prot strādāt ar Valsts robeţsardzē izmantojamo 

datortehniku un tās ārējām iekārtām. 

Praktiskās nodarbības, patstāvīgais 

darbs 

Prot strādāt ar Valsts robeţsardzē izmantojamajām 

informācijas sistēmām un nodrošina datu ievadi un 

pārbaudi tajās. 

Praktiskās nodarbības, patstāvīgais 

darbs, ieskaite, eksāmens 

Nodrošina un kontrolē no tehniskajām iekārtām iegūtās 

informācijas apstrādi, uzglabāšanu un lietošanu. 

Praktiskās nodarbības , patstāvīgais 

darbs  

Plāno savu darbu, izmantojot elektronisko organizatoru 

un pasta programmnodrošinājumu. 

Praktiskās nodarbības, patstāvīgais 

darbs, eksāmens 

 

Tēmas Nr. Tēma, apakštēma 

T
ak

so
n
o
m

ij
as

 

lī
m

en
is

 

Stundu skaits 

teorēt. prakt. 

Tēma Nr.1 

 
PORTATĪVO DATORU UN TO ĀRĒJO IEKĀRTU IZMANTOŠANA 

Portatīvo datoru, multivides projektoru, optisko iekārtu, 

ārējo datu nesēju, skeneru un to programm-

nodrošinājuma izmantošana. 

3.  2 
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Tēma Nr.2 

 
ELEKTRONISKĀS INFORMĀCIJAS SISTĒMAS, TO 

PIELIETOŠANA, UZDEVUMI:   

 

 

 

 

 

 

 

3. 

4 12 

 

1. REIS (Robeţsardzes elektroniskā informācijas 

sistēma). 

 4 

2. UNIFORM (Robeţapsardzības sistēma). 2  

3. NVIS (Nacionālā vīzu informācijas sistēma).  2 

4. CSDD (Ceļu satiksmes drošības direkcijas 

transportlīdzekļu reģistrs), PDP (personu datu 

pārlūks). 

5. DPR (Dokumentu paraugu reģistrs - Personu 

apliecinošu un tiesības apliecinošu dokumentu 

paraugu informācijas sistēma). 
 

2  

6. Starptautiskās informācijas sistēmas (SIS - Šengenas 

informācijas sistēma, PRADO - autentisku personu 

apliecinošu un ceļošanas dokumentu publiskais 

reģistrs tiešsaistē, FADO - falsificētie un autentiskie 

dokumenti tiešsaistē) . 

 4 

7. Normatīvo aktu informācijas sistēmas.  2 

Tēma Nr.3 ELEKTRONISKAIS PASTS (e-pasts) 

E-pasta programmas. Saľemtā e-pasta pārlūkošana un tā 

izmantošanas iespējas. E-pasta sūtīšana no savas 

pastkastītes.  

3.  2 

Tēma Nr.4 

 

INTERNET PĀRLŪKPROGRAMMAS  

VNDPT (Valsts nozīmes datu pārraides tīkls) pārlūkošana, 

efektīva informācijas meklēšana un resursu koplietošana 

izmantojot Internet pārlūkprogrammas. 

3.  4 

 

Patstāvīgi apgūstamās tēmas: 

 

Nr. 

p/k 

Tēma Pārbaudes 

veids 

Ieteicamā 

literatūra un 

avoti 

1. 

 

PORTATĪVO DATORU UN TO ĀRĒJO IEKĀRTU IZMANTOŠANA 

Portatīvo datoru, multivides projektoru, optisko iekārtu, 

ārējo datu nesēju, skeneru un to programmnodrošinājuma 

izmantošana. 

Kontroldarbs 13.-15., 20., 

25. 

2. 

 
ELEKTRONISKĀS INFORMĀCIJAS SISTĒMAS, TO 

PIELIETOŠANA, UZDEVUMI:   

Kontroldarbs 1.-12., 18., 

21.-23., 26.-

28. 1. REIS (Robeţsardzes elektroniskā informācijas sistēma). 

2. UNIFORM (Robeţapsardzības sistēma). 

3. NVIS (Nacionālā vīzu informācijas sistēma). 

4. CSDD (Ceļu satiksmes drošības direkcijas 

transportlīdzekļu reģistrs), PDP (personu datu pārlūks) 

5. DPR (Dokumentu paraugu reģistrs - Personu 

apliecinošu un tiesības apliecinošu dokumentu paraugu 

informācijas sistēma). 

6. Starptautiskās informācijas sistēmas (SIS - Šengenas 

informācijas sistēma, PRADO - autentisku personu 

apliecinošu un ceļošanas dokumentu publiskais reģistrs 

tiešsaistē, FADO - falsificētie un autentiskie dokumenti 

tiešsaistē). 

7. Normatīvo aktu informācijas sistēmas. 
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3. ELEKTRONISKAIS PASTS (e-pasts) 

E-pasta programmas. Saľemtā e-pasta pārlūkošana un tā 

izmantošanas iespējas. E-pasta sūtīšana no savas 

pastkastītes.  

Kontroldarbs 17., 19.-20., 

24. 

4. 

 

INTERNET PĀRLŪKPROGRAMMAS  

VNDPT (Valsts nozīmes datu pārraides tīkls) pārlūkošana, 

efektīva informācijas meklēšana un resursu koplietošana 

izmantojot Internet pārlūkprogrammas. 

Kontroldarbs 16., 19.-20., 

24., 26.-28. 

 

Ieteicamā literatūra un avoti 

 

1. Šengenas konvencija.  

2. LR likums „Elektronisko dokumentu likums‖.  

3. LR likums „Fizisko personu datu aizsardzības likums‖. 

4. LR likums „Šengenas informācijas sistēmas darbības likums‖.  

5. LR Ministru kabineta 2003.gada 9.decembra noteikumi Nr.692 „Valsts robeţsardzes 

elektroniskajā informācijas sistēmā iekļaujamās informācijas apjoms un izmantošanas kārtība‖ 

6. LR Iekšlietu ministrijas 2006.gada 24.maija noteikumi Nr. 20 „Noteikumi par datortehnikas un 

datortīklu lietošanas kārtību Iekšlietu ministrijā un tās padotībā esošajās iestādēs‖. 

7. LR Iekšlietu ministrijas 2007.gada 5.septembra noteikumi Nr. 49 "Informācijas sistēmu 

lietošanas noteikumi Iekšlietu ministrijā un tās padotībā esošajās iestādēs". 

8. Valsts robeţsardzes 2008. gada 22.novembra noteikumi Nr. 42 „Informācijas sistēmu lietotāja 

tiesību piešķiršanas, mainīšanas, anulēšanas un lietotāja rekvizītu izsniegšanas kārtība Valsts 

robeţsardzē un Valsts robeţsardzes koledţā‖. 

9. Pielikums Valsts robeţsardzes 2010.gada 19.janvāra pavēlei Nr.206 Robeţkontroles 

elektroniskās informācijas sistēmas „REIS-2002‖ lietotāja rokasgrāmatas 6. versija. 

10. Valsts robeţsardzes 2009.gada 9.februāra pavēle Nr. 164 „Par pagaidu noteikumu 

apstiprināšanu‖ (Pagaidu noteikumi „Valsts robeţsardzes elektroniskās informācijas sistēmas 

lietotāja tiesību piešķiršanas, mainīšanas, anulēšanas, lietotāja rekvizītu izsniegšanas, kā arī 

lietotāju inventarizāciju kārtība Valsts robeţsardzē un Valsts robeţsardzes koledţā‖). 

11. Valsts robeţsardzes 2009.gada 22.janvāra pavēle Nr. 92 „Par informācijas sistēmu drošības 

politiku‖ (Politikas dokuments „Valsts robeţsardzes informācijas sistēmu drošības politika‖). 

12. Valsts robeţsardzes 2008.gada 20.oktobra pavēle Nr.1476 „Par Šengenas informācijas sistēmas 

izmantošanu robeţpārbaudē‖. 

13. Angļu - latviešu - krievu informātikas vārdnīca: datori, datu apstrāde un pārraide. - R.: Avots, 

2001. - 664 lpp. 

14. Angļu - latviešu skaidrojošā datorvārdnīca. - R.: Jumava, 1998. - 400 lpp. 

15. Kliedre I. Lietišķa informātika. – R. Juridiskā koledţa, 2006. – 185.lpp. 

16. Krieviľš V., Informācijas meklēšanas stratēģijas Internetā un meklētāja Google efektīvs 

lietojums. – R.: Multineo, 2005. – 50.lpp. 

17. Metodiskais materiāls. Kurss: „Informācijas tehnoloģijas‖. Tēma: „Elektroniskais pasts‖ 

Outlook Express 6. Rēzekne, 2003. – 15 lpp. 

18. Metodiskais materiāls. Kurss: „Informācijas tehnoloģijas‖. Tēma: „UNIFORM 

(Robeţapsardzības sistēma)‖. Rēzekne, 2008.  

19. Treiguts E. Datu drošība un datortīkli. - R.: Turība, 1999. - 168 lpp. 

20. Veiss K. Lietišķā informātika vidusskolai. - R.: Zvaigzne ABC, 2000. - 164 lpp. 

21. Nacionālās SISone4ALL programmatūras adoptācija atbilstoši nacionālo reģistru prasībām. 

Lietotāja rokasgrāmata. IeM IC-3L-2007_7-SISone4ALL- LR  11.07.2007 versija 1.00 Latvijas 

Republikas Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs. 
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22. Nacionālā Vīzu informācijas sistēma. Lietotāja ceļvedis. Versija 1.0.0. A/S RIX Technologies. 

Rīga 2011. 

23. SIS lietotāja rokasgrāmata 5.versija. – SIRENE Latvijas birojs, 2008. 

24. Paswan Audhesh. Internets, Intranets, and Extranets. New Waves in Channel Surting. - 

Haworth Press, - 142 lpp. 

25. Дорнфест Р., Бош П., Калишейн Т. Секреты трюки и тонкая настройка / Пер. с англ. – 3-е 

изд. – М.: Русская редакция, 2008. – 512.стр. 

26. www.likumi.lv 

27. www.akti.lv 

28. http://www.ic.iem.gov.lv 

 

http://www.ic.iem.gov.lv/
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Kurss “MILITĀRĀ TOPOGRĀFIJA” 

 

 

Anotācija: Kursā tiek pilnveidotas zināšanas militārajā topogrāfijā un prasmes 

orentēties apvidū ar karti un pielietot GPS (Global Position Sysytem) 

aparatūru apvidū.  

 

Kursa mērķis: Sniegt studējošajiem zināšanas militārās topogrāfijas kursā, kā arī attīstīt 

valsts robeţuzraudzībā nepieciešamās prasmes un iemaľas. 

 

Priekšzināšanas: Pamatzināšanas topogrāfijā. 

 

Kursa apjoms: 40 stundas (1 KP). 

Tai skaitā: kontaktstundas - 26 (teorētiskās - 9 stundas, praktiskās - 17 stundas), 

                                patstāvīgais darbs - 14 stundas. 

 

Pārbaudes forma: Referāts, ieskaite. 

 

Pārbaudes 

prasības: 

Kopējais vērtējums veidojas no (1) dalības un aktivitātes teorētiskajās un 

praktiskajās nodarbībās (10%), (2) patstāvīgā darba novērtējums (10%), (3) 

referāta vērtējuma (20%) un (4) ieskaites novērtējuma (60%). 

 

Studiju rezultāti 

Studējošais kursa noslēgumā Studiju rezultātu pārbaudes forma 

Prot orientēties apvidū ar karti un bez tās 

robeţuzraudzības laikā. 

Praktiskās nodarbības, referāts, 

ieskaite 

 

Prot izmantot GPS aparatūru robeţuzraudzībā. Praktiskās nodarbības, patstāvīgais 

darbs, referāts, ieskaite 

Zina apvidus novērtēšanas un izpētes paľēmienus, prot 

klasificēt apvidu pēc taktiskajām īpašībām. 

Praktiskās nodarbības, patstāvīgais 

darbs, referāts, ieskaite 

 

Tēmas Nr. Tēma, apakštēma 

T
ak

so
n
o
m

ij
as

 

lī
m

en
is

 

Stundu skaits 

teorēt. prakt. 

Tēma Nr.1 TOPOGRĀFIJA ROBEŢUZRAUDZĪBĀ, ĢEOINFORMĀTISKAIS 

NODROŠINĀJUMS  

Apvidus, kā robeţuzraudzību ietekmējošs faktors.  

Ģeoinformācijas nodrošinājuma jēdziens un saturs. 

Nodrošinājums ar speciālajām kartēm un foto 

dokumentiem. 

Topogrāfiskā izlūkošana. 

Apvidus un tā topogrāfiskie objekti. 

Apvidus taktiskās īpašības. 

Apvidus klasiskā klasifikācija. 

3. 2  

Tēma Nr.2 ORIENTĒŠANĀS APVIDŪ. NAVIGĀCIJAS SISTĒMAS UN 

NAVIGĀCIJAS APARATŪRA UN TO IZMANTOŠANA 

ROBEŢUZRAUDZĪBĀ 

Navigācijas būtība, navigācijas sistēmas un aparatūra. 

Globālās pozicionēšanas sistēmas (GPS) un to izmantošana 

3. 2 4 
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robeţuzraudzībā. 

Punkta koordināšu noteikšana uz zemes virsmas. Maršruta 

sastādīšana. 

Kompasa izmantošana. GPS uztvērēji un to izmantošanas 

diapazons. 

Tēma Nr.3 DARBS AR KARTI APVIDŪ ROBEŢUZRAUDZĪBAS LAIKĀ 

Pārvietošanās pa doto maršrutu naktī. Pārvietošanās pa 

vidēji šķēršļotu apvidu starp orientieriem pierobeţa naktī. 

3.  4 

 

Patstāvīgi apgūstamās tēmas: 

 
Nr. 

p/k 

Tēma Pārbaudes 

veids 

Ieteicamā 

literatūra un 

avoti 

1.  ZEMES VIRSMAS KOORDINĀŠU NOTEIKŠANAS SISTĒMAS VEIDI 

UN TO IZMANTOŠANA ROBEŢUZRAUDZĪBĀ 

Koordināšu sistēmas, un to izmantošana robeţuzraudzībā  

Ģeogrāfisko koordinātu sistēma. 

Taisnleľķa koordonātu noteikšana (militārā versija). 

Referāts 3., 9. 

2.  APVIDUS IEPAZĪŠANA, NOVĒRTĒŠANA UN IZPĒTE 

Apvidus iepazīšanas, novērtēšanas un izpētes paľēmieni. 

Apvidus iepazīšanas, novērtēšanas un izpētes metodika. 

Apvidus pārejamības pētīšana. 

Apvidus aizsardzības īpašību izpēte. 

Apvidus izmaiľu prognozēšana. 

Maskēšanās apstākļu izpēte.  

Komandieru darbs novērtējot apvidu.  
 

Referāts 2., 9. 

3.  LEĽĶU UN ATTĀLUMA NOTEIKŠANA 

Mērīšanas būtība. Leľķu un attālumu mērvienības. 

Attālumu noteikšanas paľēmieni. 

Leľķu mērīšana un attāluma noteikšana apvidū.  

Apvidus shēmu izpildes paľēmieni, zīmējumi un kartītes. 

Referāts 9., 11. 

4.  DARBS AR KARTI APVIDŪ ROBEŢUZRAUDZIBAS LAIKĀ 

Pārvietošanās pa doto maršrutu. Pārvietošanās pa vidēji 

šķēršļotu apvidu starp orientieriem pierobeţā.  

Referāts 9., 11. 

5.  GRAFISKIE KAUJAS DOKUMENTI. ELEKTRONISKĀS KARTES 

Grafisko kaujas dokumentu veidi, izpildes galvenie 

noteikumi, sastāvdaļas, lietotie apzīmējumi. 

Apvidus shēmu izpildes paľēmieni, zīmējumi un kartītes.  

Referāts 1., 5. 

 

Ieteicamā literatūra un avoti 

 

1. Valsts robeţsardzes 2006.gada 20.novembra noteikumi Nr.39 „Kārtība, kādā Valsts 

robeţsardzes amatpersonas izstrādā un noformē valsts robeţas apsardzības un ārzemnieku 

ieceļošanas, uzturēšanās, izceļošanas un tranzīta nosacījumu kontroles reglamentējošos 

dokumentus‖. 

2. Garkalns A. Globālās pozicionēšanas sistēmas uztvērēja GARMIN 12XL izmantošana. Valsts 

robeţsardzes koledţa, 2009.- 36 lpp.  

3. Goba G. Navigācijas sistēmas un aparatūra // Militārais Apskats. — 1997. — l.nr. - 43. –        

461 lpp. 

4. Kājnieku vada taktika. — R.: ZS štāba apmāc. dienests, 1998. — 274 1pp. 
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5. Krieviľš Ē. Īsi padomi kareivim. - R.: Zvaigzne ABC, 1998. – 104 1pp. 

6. Latvijas atlants. – R.: Latvijas karte, 1992. – 40 1pp. 

7. Latvijas Republikas Zemessardzes 1997.gada septiľu dienu apmācības programmas izpildes 

metodiskie norādījumi. Apstiprinājis ZS komandieris1997.g. 26.februāris. 

8. Militārā topogrāfija I d.  - R.: Latvijas Zemessardze, 2000. 

9. Mūsdienu Latvijas topogrāfiskās kartes. – R.: Valsts zemes dienests, 2001. – 204 lpp. 

10. Rudovica T. Vispārīgā fiziskā ģeogrāfija. – R.: Zvaigzne ABC, 1997. – 192 1pp. 

11. Rudovics A., Rudovica T. Latvijas fiziskā ģeogrāfija. — R.: Zvaigzne ABC, 1996.- 200 1pp. 

12. Topogrāfisko karšu nodrošinājums valsts aizsardzības sistēmā // Militārais Apskats. - 1995. - 

2.Nr. – 48.1pp. 

13. Turlajs J., Miltiľš G. Latvijas apdzīvotās vietas. – R.: Apgāds "Jāľa Sēta", 1998. – 272 1pp. 

14. Vilks I. Astronomija. – R.: Zvaigzne ABC, 1996. – 248 1pp. 

15. Ţilko J.Orientirista ABC.- R.: Avots, 2005. – 201lpp. 

16. Руководство пользователя GPS 12.- Москва, СиБи-ГРАД, 1999.- 72 стр. 

17. www.maps.lv 

18. www.garmin.ru 

 

Mācību līdzekļi: 

1. „Latvijas Republikas satelītkarte‖, mācību līdzeklis – filma, (Elektroniskais resurss) – 1 CD. 

2. GPS GARMIN ETREX HC series lietošanas instrukcija (Elektroniskais resurss) – 1 CD. 

http://www.maps.lv/
http://www.garmin.ru/
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Kurss “KRIMINĀLPROCESS “ 

 

 

Anotācija: Kursā apgūst pamata zināšanas (teorētiskās un praktiskās) kriminālprocesa 

tiesībās. 

  

Kursa mērķis:  Sniegt ieskatu Latvijā spēkā esošā Kriminālprocesa likumā, iepazīstinot 

studējošos ar kriminālprocesuālām tiesībām, to uzdevumiem, mērķiem, 

sistēmu un principiem, kriminālprocesa stadijām, kā arī kriminālprocesā 

iesaistīto personu tiesībām, pienākumiem, atbildību. Veidot studējošos 

iemaľas patstāvīgi kopsakarībā sasaistīt un pielietot iegūtās teorētiskās 

zināšanas praksē.  

 

Priekšzināšanas:  „Krimināltiesības‖  Vispārīgā daļa.  

 

Kursa apjoms:   40 stundas (1 KP). 

Tai skaitā :    kontaktstundas - 12 stundas (teorētiskās – 12 stundas), 

patstāvīgais darbs – 28 stundas. 

 

Pārbaudes forma:  Ieskaite. 

 

Pārbaudes prasības Kopējais vērtējums veidojas no (1) dalības un aktivitātes kontaktstundās 

(30%), (2) patstāvīgā darba vērtējuma (20%) un (3) ieskaites novērtējuma 

(50%). 

 

Studiju rezultāti 

Studējošais kursa noslēgumā Studiju rezultātu pārbaudes forma 

Izprot kriminālprocesuālo tiesību normas. Patstāvīgais darbs, ieskaite. 

Atrod, formulē, analizē juridiska rakstura problēmas 

konkrētā situācijā. 

Praktiskās nodarbības, patstāvīgais 

darbs, ieskaite. 

Atlasa atbilstošās kriminālprocesuālo tiesību normas un 

izmanto tās argumentēta sprieduma veidošanā. 

Praktiskās nodarbības, patstāvīgais 

darbs, ieskaite. 

Publiski, koncentrētā veidā pauţ savu viedokli par 

konkrētu jautājumu un to aizstāv. 

Referāts, patstāvīgais darbs, ieskaite. 

 

Tēmas Nr. Tēma, apakštēma 

T
ak

so
n
o
m

ij
as

 

lī
m

en
is

 

Stundu skaits 

teorēt. prakt. 

Tēma Nr.1 KRIMINĀLPROCESA BŪTĪBA  

Kriminālprocesa būtība, uzdevumi, mērķi, stadijas. 
 

2. 1  

Tēma Nr.2 KRIMINĀLPROCESA TIESĪBU AVOTI 

Kriminālprocesa tiesību avotu jēdziens, veidi, spēks 

telpā un laikā, piemērošana starptautiskajā sadarbībā. 

Kriminālprocesa tiesību normas tulkošana. 
 

2. 1  
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Tēma Nr.3 KRIMINĀLPROCESĀ IESAISTĪTĀS PERSONAS 

Kriminālprocesā iesaistīto personu jēdziens, 

klasifikācija. Amatpersonas, kuras pilnvarotas veikt 

kriminālprocesu. Personas, kuras īsteno aizstāvību. 

Pārstāvniecība kriminālprocesā. Citas kriminālprocesā 

iesaistītās personas. 
 

2. 1  

Tēma Nr.4 PIERĀDĪŠANA UN PIERĀDĪJUMI KRIMINĀLPROCESĀ 

Izzināšanas un pierādīšanas izpratne kriminālprocesā. 

Pierādīšanas subjekti kriminālprocesā. Pierādīšanas 

pienākums. Pierādījumu izpratne kriminālprocesā. 

Pierādījumu īpašības, veidi. 
 

2. 1  

Tēma Nr.5 IZMEKLĒŠANAS DARBĪBAS 

Izmeklēšanas darbību jēdziens, veikšanas vispārīgie 

noteikumi, fiksēšana. Pratināšana, apskate, aplūkošana, 

izmeklēšanas eksperiments, liecību pārbaude uz vietas, 

uzrādīšana atpazīšanai, kratīšana, izľemšana, ekspertīze. 
 

2. 1  

Tēma Nr.6 PROCESUĀLIE PIESPIEDU LĪDZEKĻI UN SANKCIJAS 

Procesuālo piespiedu līdzekļu būtība, veidi, 

piemērošanas pamats, kārtība. Ar brīvības atľemšanu 

nesaistītie un ar brīvības atľemšanu saistītie procesuālie 

piespiedu līdzekļi. Procesuālās sankcijas. 
 

2. 1  

Tēma Nr.7 PROCESUĀLIE TERMIĽI 

Procesuālo termiľu būtība, klasifikācija, aprēķināšana. 
 

2. 1  

Tēma Nr.8 PROCESUĀLIE DOKUMENTI 

Procesuālo dokumentu būtība, klasifikācija, saturs, 

forma. Protokoli, pavēstes, lēmumi.  
 

2. 1  

Tēma Nr.9 PIRMSTIESAS KRIMINĀLPROCESS 

Kriminālprocesa uzsākšanas iemesls un pamats. 

Kriminālprocesu nepieļaujošie apstākļi. Pirmstiesas 

kriminālprocesa saturs, izmeklēšanas iestādes, 

pirmstiesas procesa termiľš. 

Izmeklēšanas uzsākšana, apturēšana, pabeigšana. 

Kriminālvajāšanas uzsākšana. Personas saukšana pie 

kriminālatbildības. Apsūdzētā pratināšana. Pirmstiesas 

kriminālprocesa pabeigšanas veidi. 
 

2. 1  

Tēma Nr.10 TIESVEDĪBAS VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 

Tiesas sastāvs. Procesuālās tiesības iztiesāšanā. Kārtību 

tiesas sēdē. Tiesas sēdē pieľemtie lēmumi. Tiesas sēdes 

gaitas fiksēšana. 
 

2. 1  

Tēma Nr.11 LIETAS IZSKATĪŠANA PIRMĀS INSTANCES TIESĀ 

Krimināllietas sagatavošana iztiesāšanai. Iztiesāšana. 

Spriedums. Tiesvedības īpatnības attiecībā uz 

pirmstiesas procesā slēgtu vienošanos. Tiesvedības 

īpatnības slēdzot vienošanos iztiesāšanas procesā. 

Tiesvedības īpašības procesos par piespiedu 

ietekmēšanas līdzekļu piemērošanu juridiskai personai. 
 

2. 1  
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Tēma Nr.12 LIETAS IZSKATĪŠANA APELĀCIJAS INSTANCES TIESĀ UN 

KASĀCIJAS INSTANCES TIESĀ 

Pārsūdzēšana apelācijas kārtībā – termiľi, saturs, 

iesniegšanas kārtība, iesniegšanas sekas. Lietas 

izskatīšana apelācijas kārtība, tiesas nolēmumi. 

Lietas izskatīšana kasācijas kārtībā. Pārsūdzēšanas 

kārtība – termiľi, saturs, iesniegšanas kārtība. Iemesli 

nolēmuma izskatīšanai kasācijas kārtībā. Lietas 

izskatīšana kasācijas kārtībā, tiesas lēmumi. 
 

2. 1  

 

Patstāvīgi apgūstamās tēmas: 

 

Nr. 

p/k 

Tēma Pārbaudes 

veids 

Ieteicamā 

literatūra 

un avoti 

1.  KRIMINĀLPROCESA PAMATPRINCIPI  

Kriminālprocesa principa jēdziens, nozīme. Likumība kā 

vispārējs konstitucionāls princips kriminālprocesā. 

Kriminālprocesa pamatprincipu veidi, saturs, pielietojums.  
 

Kontroldarbs 7.,64. 

2.  SPECIĀLĀS IZMEKLĒŠANAS DARBĪBAS 

Speciālo izmeklēšanas darbību būtība, veikšanas 

noteikumi, veidi, fiksēšana, izmantošana pierādīšanā. 
 

Kontroldarbs 7.,42.,50.,

51.,52., 

65. 

3.  SPECIĀLĀ PROCESUĀLĀ AIZSARDZĪBA 

Speciālās procesuālās aizsardzības saturs, iemesls un 

pamats, noteikšanas kārtība, izpilde, izbeigšana. Procesuālo 

darbību norises īpatnības pirmstiesas procesā, iztiesāšanā. 

Kontroldarbs 7.,56., 65. 

4.  MANTISKIE JAUTĀJUMI KRIMINĀLPROCESĀ 

Ar noziedzīgo nodarījumu radītā kaitējuma atlīdzināšanas 

būtība. Kompensācijas maksāšanas pienākums. Mantisko 

jautājumu risinājuma nodrošināšana. 

Kontroldarbs 7.,65. 

 

 

 

5.  NOLĒMUMU STĀŠANĀS SPĒKĀ UN AR NOLĒMUMIEM SAISTĪTO 

JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA 

Spriedumu un tiesas lēmumu stāšanās spēkā, izpildes 

kārtība, izpildes atlikšana. Spriedumu un lēmumu izpildes 

laikā radušos jautājumu izskatīšana. 

Kontroldarbs 7., 64., 

65. 

6.  PIRMSTIESAS KRIMINĀLPROCESA ĪPATNĪBAS 

Kriminālprocesa izbeigšana, nosacīti atbrīvojot no 

kriminālatbildības. Pirmstiesas kriminālprocesa īpatnības, 

piemērojot prokurora priekšrakstu par sodu. Pirmstiesas 

kriminālprocesa īpatnības, piemērojot neatliekamības 

kārtību. Pirmstiesas kriminālprocesa īpatnības saīsinātajā 

procesā. Vienošanās piemērošana pirmstiesas 

kriminālprocesā. Pirmstiesas kriminālprocesa īpatnības, 

piemērojot piespiedu ietekmēšanas līdzekļus juridiskai 

personai. 
 

Kontroldarbs 7., 64., 

65. 

7.  STARPTAUTISKĀ SARADBĪBA KRIMINĀLTIESISKAJĀ JOMĀ 

Sadarbības vispārīgie noteikumi. Personas izdošana 

Latvijai. Personas izdošana ārvalstij. Ārvalstī uzsākta 

kriminālprocesa pārľemšana Latvijā. Latvijā uzsākta 

kriminālprocesa nodošana. Ārvalstī notiesātās personas 

pārľemšana soda izciešanai Latvijā. Latvijā notiesātās 

personas nodošana soda izciešanai ārvalstī. Ārvalstī 

Kontroldarbs 7., 64., 

65. 



  3.pielikuma turpinājums 

 

285 

 

piespiesta soda izpildīšana Latvijā. Latvijā piespriestā soda 

izpildīšana ārvalstī. Palīdzība procesuālo darbību veikšanā. 

Atsevišķi starptautiskās sadarbības jautājumi. 

                

Ieteicamā literatūra un avoti 

 

1. Latvijas Republikas Satversme.  

2. LR likums „Aizturēto personu turēšanas kārtības likums‖.  

3. LR likums „Apcietinājumā turēšanas kārtības likums‖.  

4. LR likums "Bērnu tiesību aizsardzības likums‖. 

5. LR likums "Krimināllikums‖. 

6. LR likums „Karatiesu likums‖.  

7. LR likums „Kriminālprocesa likums‖. 

8. LR likums "Par likumu un citu Saeimas, Valsts prezidenta un Ministru kabineta pieľemto 

aktu izsludināšanas, publicēšanas, spēkā stāšanās kārtību un spēkā esamību‖.  

9. LR likums "Par policiju‖.  

10. LR likums „DNS nacionālās datu bāzes izveidošanas un izmantošanas likums‖.  

11. LR likums „Latvijas Republikas advokatūras likums‖. 

12. LR likums „Latvijas Republikas valsts robeţas likums‖.  

13. LR likums „Likums "Par valsts kompensāciju cietušajiem‖. 

14. LR likums „Noziedzīgo nodarījumu novēršanas, atklāšanas un izmeklēšanas ziľu apmaiľas 

likums‖.  

15. LR likums „Par Eiropas konvenciju par informāciju par ārvalstu likumiem un tās papildu 

protokolu‖.  

16. LR likums „Par Eiropas Kopienu Tiesas jurisdikcijas atzīšanu saskaľā ar Līguma par Eiropas 

Savienību 35. panta nosacījumiem‖. 

17. LR likums „Par Eiropas līgumu par juridiskās palīdzības pieprasījumu nosūtīšanu‖.  

18. LR likums „Par Hāgas konvenciju par tiesu starptautisko pieejamību‖.  

19. LR likums „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā‖.  

20. LR likums „Par izziľas izdarītāja, prokurora vai tiesneša nelikumīgas vai nepamatotas rīcības 

rezultātā nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu‖.  

21. LR likums „Par Latvijas Republikas kontinentālo šelfu un ekskluzīvo ekonomisko zonu‖. 

22. LR likums „Par Protokolu līgumam starp Latvijas Republikas valdību un Amerikas Savienoto 

Valstu valdību par savstarpējo tiesisko palīdzību krimināllietās‖.  

23. LR likums „Par tiesu varu‖.  

24. LR likums „Personu speciālās aizsardzības likums‖.  

25. LR likums „Piespiedu ietekmēšanas līdzekļu izpildes likums‖.  

26. LR likums „Prokuratūras likums‖. 

27. LR likums „Robeţsardzes likums‖.  

28. LR likums „Satversmes tiesas likums‖.  

29. LR likums „Sodu reģistra likums‖.  

30. LR likums „Tiesu ekspertu likums‖.  

31. LR likums „Tiesu izpildītāju likums‖. 

32. LR likums „Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likums‖. 

33. LR Ministru kabineta 2008.gada 22.decembra noteikumi Nr.1068 „Noteikumi par valsts 

nodrošinātās juridiskās palīdzības apjomu, samaksas apmēru, atlīdzināmajiem izdevumiem un 

to izmaksas kārtību‖  

34. LR Ministru kabineta 2005.gada 27.septembra noteikumi Nr.726 „Noteikumi par rīcību ar 

lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu‖  

35. LR Ministru kabineta 2005.gada 23.augusta noteikumi Nr.620„DNS nacionālajā datu bāzē 

iekļaujamo ziľu sniegšanas, kā arī bioloģiskā materiāla un bioloģiskās izcelsmes pēdu 

izľemšanas kārtība‖  

36. LR Ministru kabineta 2005.gada 04.oktobra noteikumi Nr.754 „Noteikumi par 

kriminālprocesuālo izdevumu atlīdzināšanas kārtību un apmēru‖  

http://www.likumi.lv/doc.php?id=119371
http://www.likumi.lv/doc.php?id=119371
http://www.likumi.lv/doc.php?id=104829
http://www.likumi.lv/doc.php?id=107820
http://www.likumi.lv/doc.php?id=90819
http://www.likumi.lv/doc.php?id=59283
http://www.likumi.lv/doc.php?id=136683
http://www.likumi.lv/doc.php?id=190004
http://www.likumi.lv/doc.php?id=190004
http://www.likumi.lv/doc.php?id=46963
http://www.likumi.lv/doc.php?id=46963
http://www.likumi.lv/doc.php?id=46963
http://www.likumi.lv/doc.php?id=156697
http://www.likumi.lv/doc.php?id=156697
http://www.likumi.lv/doc.php?id=156697
http://www.likumi.lv/doc.php?id=7039
http://www.likumi.lv/doc.php?id=15789
http://www.likumi.lv/doc.php?id=61913
http://www.likumi.lv/doc.php?id=48719
http://www.likumi.lv/doc.php?id=48719
http://www.likumi.lv/doc.php?id=48719
http://www.likumi.lv/doc.php?id=138361
http://www.likumi.lv/doc.php?id=138361
http://www.likumi.lv/doc.php?id=138361
http://www.likumi.lv/doc.php?id=62847
http://www.likumi.lv/doc.php?id=109241
http://www.likumi.lv/doc.php?id=138342
http://www.likumi.lv/doc.php?id=57276
http://www.likumi.lv/doc.php?id=63354
http://www.likumi.lv/doc.php?id=119360
http://www.likumi.lv/doc.php?id=144788
http://www.likumi.lv/doc.php?id=68295
http://www.likumi.lv/doc.php?id=104831
http://www.likumi.lv/doc.php?id=185925
http://www.likumi.lv/doc.php?id=185925
http://www.likumi.lv/doc.php?id=185925
http://www.likumi.lv/doc.php?id=185925
http://www.likumi.lv/doc.php?id=117721
http://www.likumi.lv/doc.php?id=117721
http://www.likumi.lv/doc.php?id=117721
http://www.likumi.lv/doc.php?id=115159
http://www.likumi.lv/doc.php?id=115159
http://www.likumi.lv/doc.php?id=115159
http://www.likumi.lv/doc.php?id=115159
http://www.likumi.lv/doc.php?id=118719
http://www.likumi.lv/doc.php?id=118719
http://www.likumi.lv/doc.php?id=118719
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37. LR Ministru kabineta 2004.gada 14.septembra noteikumi Nr.793 „Valsts tiesu ekspertīţu 

biroja nolikums‖   

38. LR Ministru kabineta 2001 gada 06.februāra noteikumi Nr.51 „Tiesmedicīniskās ekspertīzes 

veikšanas kārtība‖  

39. Bahmanis K. Valsts kompensācija cietušajiem.//Jurista vārds. 04.11.2008. 

40. Bulgakova I. Izmeklēšanas izpratne un saturs pirmstiesas procesā. – Rīga: 2006.  

41. Bulgakova I. Izmeklēšanas termiľu problemātika pirmstiesas procesā.// Jurista vārds - 

02.06.2009. 

42. Dombrovskis R. Kriminālprocess: forma, saturs un būtība.// Jurista vārds Nr.50.-  28.12.2004.  

43. Endziľš A. Latvijas un Eiropas Savienības tiesības un to savstarpējā hierarhija.// Jurista vārds 

Nr.43. - 2.12.2003. 

44. Gailīte V. Izmeklēšanas tiesneša kompetence.// Jurista vārds - 14.02.2006. 

45. Iļjanova D. Vispārējo tiesību principu nozīme un piemērošana. - R.: Ratio iuris, 2005.- 141 

lpp. 

46. Judins A. Ar brīvības atľemšanu nesaistītie drošības līdzekļi. - R.: SPC „Providus‖, 2008. 

47. Kavalieris A. Liecinošo personu speciālā procesuālā aizsardzība. - R.: LR Tieslietu ministrija, 

2004. - 67 lpp. 

48. Kavalieris A. Noziegumu atklāšanas dalībpersonu speciālā valstiskā aizsardzība. - R.: LPA, 

1997. - 173 lpp. 

49. Kavalieris A. Operatīvās darbības likuma komentāri. - R.: RAKA, 2002. - 96 lpp. 

50. Kavalieris A. Speciālo izmeklēšanas darbību būtība.// Jurista vārds Nr.43 - 15.11.2005.  

51. Kavalieris A. Speciālo izmeklēšanas darbību izmantošanas taktika. - R.: LPA, 2007. 

52. Kavalieris A. Speciālo izmeklēšanas darbību izmantošanas taktikas pamati. – R.: LPA, 2006. 

– 59 lpp. 

53. Kavalieris A. Kriminālistikas un operatīvās darbības latviešu-angļu-vācu-krievu 

terminoloģijas skaidrojošā vārdnīca. - R.: 2007.  

54. Kazaka S Liecinieku aizsardzība Vācijā.//Administratīvā un Kriminālā Justīcija Nr.2 - 2002. - 

3.-6. lpp. 

55. Kazaka S Noziegumu atklāšanas dalībpersonu aizsardzība Krievijā.//Jurista vārds Nr.18 - 

13.05.2003. 

56. Kazaka S. Speciālā procesuālā aizsardzība. – Rīga: Biznesa augstskola „Turība‖, 2008. – 384 

lpp. 

57. Kūtris G. Noziedzīgi iegūta manta: tiesiskais regulējums un problemātika.//Jurista vārds - 

17.04.2007. 

58. Levits E. Samērīguma princips publikās tiesībās – jus commune europaeum un Satversmē 

ietvertais konstitucionālā ranga princips.//Likums un tiesības Nr.9 - 2000.  

59. Meikališa Ā. Pirmstiesas izmeklēšana. - R.: Biznesa augstskola „Turība‖, 2001.  

60. Meikališa Ā. Cilvēktiesību ievērošana, veicot izmeklēšanas darbības.//Jurista vārds Nr.11 - 

13.03.2007. 

61. Meikališa Ā. Kriminālprocesa tiesības. Vispārīgā daļa. 1.grāmata. - R.: RaKa, 2000. 

62. Meikališa Ā. Apsūdzība kriminālprocesā: tiesiskās reglamentācijas un prakses aktuālās 
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Kurss “CIVILĀ AIZSARDZĪBA” 

 

 

Anotācija: Kursā tiek apgūtas pamata zināšanas civilājā aizsardzībā un prasmes 

organizēt un vadīt personālu ārkārtējās situācijās. 

 

Kursa mērķis:      Sniegt studējošajiem zināšanas civilās aizsardzības kursā, par Valsts 

robeţsardzes rīcību ārkārtējo situāciju gadījumos un preventīvos pasākumos 

civilās aizsardzības ietvaros. 

 

Priekšzināšanas:   Nav nepieciešamas. 

 

Kursa apjoms:  40 stundas (1 KP). 

Tai skaitā:   kontaktstundas – 12 stundas (teorētiskās – 10 stundas, praktiskās – 2 stundas),  

                                patstāvīgais darbs – 28 stundas.    

 

Pārbaudes forma: Ieskaite.  

 

Pārbaudes forma: Referāts, ieskaite. 

 

Pārbaudes 

prasības: 

Kopējais vērtējums veidojas no (1) dalības un aktivitātes teorētiskajās un 

praktiskajās nodarbībās (30%), (2) referāta vērtējuma (20%) un (3) ieskaites 

novērtējuma (50%). 

 

Studiju rezultāti 

Studējošais kursa noslēgumā Studiju rezultātu pārbaudes forma 

Prot organizēt un vadīt drošības pasākumus ārkārtējās 

situācijas gadījumā. 

Praktiskās nodarbības, referāts, 

ieskaite  

 

Pārzina kodolieroču, ķīmisko, bakterioloģisko ieroču 

veidus un to raksturojumu. 

Referāts, ieskaite 

Prot izmantot individuālos aizsardzības līdzekļus. Praktiskās nodarbības, referāts  

ieskaite 

Prot pielietot dozimetriskos mērinstrumentus. Praktiskās nodarbības, ieskaite 

Prot sadarboties ar valsts un pašvaldību institūcijām 

ārkārtējās situācijās.   

Praktiskās nodarbības, referāts, 

ieskaite  

 

 

Tēmas Nr. Tēma, apakštēma 

T
ak

so
n
o
m

ij
as

 

lī
m

en
is

 

Stundu skaits 

teorēt. prakt. 

Tēma Nr.1 

  

LATVIJAS REPUBLIKAS CIVILĀ AIZSARDZĪBA 

Civilās aizsardzības vēsture un uzdevumi. 

Civilās aizsardzības sistēmas struktūra un organizācija.  

2. 2  

Tēma Nr.2 

 

CIVILĀS TRAUKSMES UN APZIĽOŠANAS SISTĒMA LATVIJĀ 

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta uzdevumi un 

tiesības. 

Trauksmes un apziľošanas sistēmas nozīme ārkārtējās 

2. 2  



  3.pielikuma turpinājums 

 

289 

 

situācijās. 

Galvenais iedzīvotāju apziľošanas veids. 

Lokālā apziľošanas shēma un tās īpatnības. 

Tēma Nr.3  LATVIJĀ IESPĒJAMĀS ĀRKĀRTĒJĀS SITUĀCIJAS, TO 

PROGNOZĒŠANA UN NOVĒRTĒŠANA 

Iespējamās dabas katastrofas Latvijā, to īpatnības. 

Iespējamās tehnogēnās katastrofas Latvijā, to īpatnības.  

2. 2  

 

 

Tēma Nr.4 

 

KODOLIEROČU VEIDI UN TO VISPĀRĪGAIS RAKSTUROJUMS  

Kodolieroču vēsture. 

Kodolieroču veidi un to raksturojums. 

Kodolsprādziena postošie faktori, to īpašības. 

2. 2  

Tēma Nr.5 

 

PROFILAKTISKIE UN NEATLIEKAMIE MEDICĪNISKĀS 

PALĪDZĪBAS PASĀKUMI ĀRKĀRTĒJĀS SITUĀCIJĀS 

Pasākumi radioaktīvā piesārľojuma un ķīmiskā saindējuma 

apstākļos. 

Palīdzības sniegšana cietušajiem. 

2. 1 1 

Tēma Nr.6 

 

AVĀRIJAS UN GLĀBŠANAS DARBU ORGANIZĀCIJA ĀRKĀRTĒJĀS 

SITUĀCIJĀS  

Civilās aizsardzības pasākumu, avāriju un glābšanas darbu 

plāns. 

Robeţsardzes sadarbība ar valsts un pašvaldību institūcijām 

ārkārtējās situācijās.   

2. 1 1 

 

Patstāvīgi apgūstamās tēmas: 

 
Nr. 

p/k 

Tēma Pārbaudes 

veids 

Ieteicamā 

literatūra un 

avoti 

1.  ĶĪMISKIE IEROČI. BĪSTAMĀS ĶĪMISKĀS VIELAS 

Ķīmisko ieroču vēsture. 

Kaujas indīgo vielu veidi un to raksturojums.  

Kaujas indīgo vielu lietošanas līdzekļi. 

Bīstamās ķīmiskās vielas, to veidi un raksturojums. 

Kontroldarbs 6., 9. 

2.  BAKTERIOLOĢISKIE IEROČI 

Bakterioloģisko ieroču vēsture.  

Bakterioloģisko ieroču veidi un to raksturojums. Cilvēku, 

mājdzīvnieku un kultūraugu masveida saslimšana ar 

infekcijas slimībām.  

Bakterioloģisko ieroču lietošanas līdzekļi un paľēmieni.  

Kontroldarbs 5.  

3.  IEDZĪVOTĀJU AIZSARDZĪBA ĀRKĀRTĒJĀS SITUĀCIJĀS 

Radiācijas un ķīmiskās izlūkošanas un dozimetriskās 

kontroles aparātu pielietošana. 

Individuālo aizsardzības līdzekļu pielietošana. 

Iedzīvotāju evakuācija. 

Evakuācijas pasākumu organizēšanas būtība un nosacījumi. 

Iedzīvotāju nodrošinājums (materiālais un tehniskais), 

evakuācijai pakļauto iedzīvotāju pienākumi. 

Kontroldarbs 14.,21. 

4.  ROBEŢSARGA RĪCĪBA SPRĀDZIENBĪSTAMU PRIEKŠMETU 

ATRAŠANĀS VIETĀ 

Sprādzienbīstamu priekšmetu identificēšana. 

Drošības pasākumi to atrašanas gadījumā.  

Kontroldarbs 17. 
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Ieteicamā  literatūra un avoti 

 

1. Latvijas Republikas Satversme.  

2. LR likums „Aizsargjoslu likums‖.  

3. LR likums „Civilās aizsardzības likums‖.  

4. LR likums „Darba aizsardzības likums‖.  

5. LR likums „Epidemioloģiskās drošības likums‖.  

6. LR likums „Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu likums‖.  

7. LR likums „Par izľēmuma stāvokli‖. 

8. LR likums „Par pašvaldībām‖.  

9. LR likums „Par radiācijas drošību un kodoldrošību‖.  

10. LR likums „Mobilizācijas likums‖.  

11. LR likums „Nacionālās drošības likums‖. 

12. LR likums „Nacionālo bruľoto spēku likums‖.  

13. LR likums „Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likums‖.  

14. LR Ministru kabineta 2007.g. 7. augustā noteikumi Nr.530. „Civilās trauksmes un apziľošanas 

sistēmas izveidošanas, izmantošanas un finansēšanas kārtība‖.  

15. LR Ministru kabineta 2005.g. 19.jūlija noteikumi Nr.532 „Noteikumi par rūpniecisko avāriju riska 

novērtēšanas kārtību un riska samazināšanas pasākumiem‖. 

16. LR Ministru kabineta 2004.g. 3.februāra noteikumi Nr.61 „Kārtība, kādā Valsts ugunsdzēsības un 

glābšanas dienests veic un vada ugunsgrēku dzēšanu un glābšanas darbus‖. 

17. LR Ministru kabineta 2004.g. 3.augusta noteikumi Nr.674 „Noteikumi par sprādzienbīstamiem, 

ugunsbīstamiem un īpaši svarīgiem objektiem, kuros izveidojami ugunsdrošības, ugunsdzēsības un 

glābšanas dienesti‖. 

18. LR Ministru kabineta 2004.g. 13.aprīļa noteikumi Nr.282 „Ugunsdrošības preču, ugunsdzēsības 

iekārtu un ierīču atbilstības novērtēšanas noteikumi‖. 

19. LR Ministru kabineta 2004.g. 17.februāra noteikumi Nr.82 „Ugunsdrošības noteikumi‖. 

20. LR Ministru kabineta 2004.g. 3.februāra noteikumi Nr.61 „Kārtība, kādā Valsts ugunsdzēsības un 

glābšanas dienests veic un vada ugunsgrēku dzēšanu un glābšanas darbus‖. 

21. LR Ministru kabineta 2003.g. 8.aprīļa noteikumi Nr.152 „Prasības attiecībā uz sagatavotību 

radiācijas avārijai un rīcību šādas avārijas gadījumā‖. 

22. Hartmanis J. Pirmā palīdzība. R.: Latvijas Republikas Zemessardzes štābs. 1997. - 30 lpp. 

23. Ko katram vajadzētu zināt par ugunsdrošību. -  Valdības informācija, 1996. 

24. Timbergs A. Neatliekamā medicīniskā palīdzība ķīmiskos negadījumos. LM Katastrofu centrs, 

1998. 

25. Vispārīgie būvnoteikumi, Latvijas valsts standarti. 

26. Гулянский Р.А., Кальван Х.Е., Ковалевский Ю.Н., Мазанов Б.К.   Защита  населения от 

современного оружия: вопросы и ответы. – Рига.: Авотс, 1989 - 272с. 

27. Сидней Д. Дрелл, Джейм Ю.Гудби. Опасности страшнее нет.  Ядерное оружие – М.: 

Междунар. Отношения, 2005. – 128с. 

28. www.nmpd.gov.lv 
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7.pielikums 

Akadēmiskā personāla saraksts 
 

 

Nr. 

p/k 
Vārds, uzvārds 

Ieľemamais 

 amats 

Izglītība 

(zinātniskais/ 

akadēmiskais 

grāds) 

Pamatdarbs 

vai amatu 

savienošanas 

kārtībā 

Pasniedzamie 

mācību kursi 

1. Robeţsardzes un imigrācijas dienestu priekšmetu katedra 

1.  Artūrs Gaveika Docents Mg.iur. Pamatdarbs Robeţpārbaudes, 

Robeţuzraudzība, 

Imigrācijas kontrole, 

Robeţsardzes 

tiesības un dienesta 

organizācija, 

Tehniskie līdzekļi un 

inţeniertehniskais 

aprīkojums  

 
2.  Dzintars 

Pavārnieks 

Docents Mg.paed. Pamatdarbs Robeţuzraudzība, 

Robeţsardzes 

tiesības un dienesta 

organizācija, 

Tehniskie līdzekļi un 

inţeniertehniskais 

aprīkojums  

 3.  Aivars Bulis 

(atvaļināts no 

dienesta VRS 

20.12.2010.) 

Lektors Profesionālā 

augstākā izglītība 

juridiskajā 

zinātnē 

Pamatdarbs Robeţpārbaudes, 

Robeţuzraudzība, 

Imigrācijas kontrole, 

Robeţsardzes 

tiesības un dienesta 

organizācija  

 
4.  Roberts Vikainis Asistents Bc.iur Pamatdarbs Robeţpārbaudes, 

Robeţuzraudzība, 

Imigrācijas kontrole, 

Robeţsardzes 

tiesības un dienesta 

organizācija, 

Tehniskie līdzekļi un 

inţeniertehniskais 

aprīkojums  

 5.  Jurijs Skorodihins Asistents Mg.iur. Pamatdarbs Robeţpārbaudes, 

Robeţuzraudzība, 

Imigrācijas kontrole, 

Robeţsardzes 

tiesības un dienesta 

organizācija  
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Nr. 

p/k 
Vārds, uzvārds 

 Ieľemamais 

amats 

Izglītība 

(zinātniskais/ 

akadēmiskais 

grāds) 

Pamatdarbs 

vai amatu 

savienošanas 

kārtībā 

Pasniedzamie 

mācību kursi 

6.  Iveta Adijāne Lektore Mg.iur. Pamatdarbs Robeţpārbaudes, 

Robeţuzraudzība, 

Imigrācijas kontrole, 

Robeţsardzes 

tiesības un dienesta 

organizācija  

 
7.  Juris Madţuls Asistents Mg.soc.sc. Pamatdarbs Robeţpārbaudes, 

Imigrācijas kontrole, 

Robeţsardzes 

tiesības un dienesta 

organizācija, 

Tehniskie līdzekļi un 

inţeniertehniskais 

aprīkojums  

 
8.  Alens Indriksons Lektors Mg.paed. Pamatdarbs Dokumentu tehniskā 

izpēte 
9.  Inta Pokule Asistente Mg.paed. Pamatdarbs Dokumentu tehniskā 

izpēte 
10.  Jolanta 

Gaigalniece-

Zelenova 

Asistente Mg.soc.sc. Pamatdarbs Robeţpārbaudes, 

Robeţuzraudzība, 

Imigrācijas kontrole, 

Robeţsardzes 

tiesības un dienesta 

organizācija 

2. Vispārizglītojošo priekšmetu katedra 

11.  Marina Ţukova Docente Mg.paed. Pamatdarbs Svešvaloda (angļu 

val.), Didaktika 

12.  Ainārs Cauľa Docents Mg.soc.sc. Pamatdarbs Ekonomikas pamati, 

Loģistika, 

Personālvadība, 

Pētnieciskā darba 

pamati, 

Robeţsardzes 

tiesības un dienesta 

organizācija 

13.  Ligita Turlaja Lektore Mg.paed. Pamatdarbs Saskarsmes 

psiholoģija, Ētika 
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Nr. 

p/k 
Vārds, uzvārds 

 Ieľemamais 

amats 

Izglītība 

(zinātniskais/ 

akadēmiskais 

grāds) 

Pamatdarbs 

vai amatu 

savienošanas 

kārtībā 

Pasniedzamie 

mācību kursi 

14.  Diāna Soboļeva Lektore Mg.paed. Pamatdarbs Svešvaloda (vācu 

val.), Didaktika, Otrā 

svešvaloda (krievu 

val.) 
15.  Jans Pavlovičs Asistents Mg.sc.comp. Pamatdarbs Informācijas 

tehnoloģijas 
16.  Agris 

Labanovskis 

Asistents Profesionālais 

maģistra grāds 

sabiedrības 

pārvaldē 

Pamatdarbs Darba un sociālās 

tiesības, 

Konstitucionālās 

tiesības, 

Krimināltiesības 

17.  Mārtiľš Spridzāns Asistents Mg.paed. Pamatdarbs Svešvaloda (angļu 

val.) 
18.  Inta Madţule Asistents Mg.paed. Pamatdarbs Svešvaloda (angļu 

val.) 
3. Militārās un fiziskās sagatavošanas priekšmetu katedra 

19.  Valentīns Buls Docents Mg.paed. Pamatdarbs Militārā 

sagatavošana, 

Militārā topogrāfija 

20.  Gunārs Arbidāns 

(atvaļināts no 

dienesta VRS 

28.11.2010.) 

Docents Mg.soc.sc. Pamatdarbs Ieroču un šaušanas 

mācība, Civilā 

aizsardzība 

21.  Andrejs Garkalns Lektors Profesionālā 

augstākā izglītība 

militārajā nozarē 

Pamatdarbs Civilā aizsardzība, 

Militārā topogrāfija, 

Ieroču un šaušanas 

mācība, Militārā 

sagatavošana 

22.  Guntis Dukšta Asistents Mg.paed. Pamatdarbs Ieroču un šaušanas 

mācība, Militārā 

sagatavošana, Civilā 

aizsardzība, Militārā 

topogrāfija 

23.  Vladimirs Kloss 

(atvaļināts no 

dienesta VRS 

17.04.2011.) 

Lektors Profesionālā 

augstākā izglītība 

sporta zinātnē 

Pamatdarbs Fiziskā sagatavošana 

24.  Oļegs Anisimovs Asistents Profesionālā 

augstākā izglītība 

sporta zinātnē 

Pamatdarbs Fiziskā sagatavošana 
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Akadēmiskā personāla saraksts 

 

Nr. 

p/k 
Vārds, uzvārds 

Ieľemamais 

amats 

Izglītība 

(zinātniskais/ 

akadēmiskais 

grāds) 

Pamatdarbs 

vai amatu 

savienošanas 

kārtībā 

Pasniedzamie 

mācību kursi 

Vieslektori 

1.  Ērika 

Teirumnieka 

Vieslektore Mg. chem. Amatu sav. 

kārtībā 

Robeţsardzes tiesības 

un dienesta 

organizācija 

2.  Vēsma Jenzena Viesdocente Mg. iur. Amatu sav. 

kārtībā 

Kriminālprocess 

3.  Pēteris Kivrāns Vieslektors Mg.hist. Amatu sav. 

kārtībā 

Politoloģija 

4.  Māra Zaļaiskalns Vieslektore Mg. art. Amatu sav. 

kārtībā 

Publiskās runas 

pamati 

5.  Modris 

Marcinkēvičs 

Vieslektors Mg. iur. Amatu sav. 

kārtībā 

Kriminālistika 

6.  Ivars Matisovs  Vieslektors Mg. sc.env. Amatu sav. 

kārtībā 

Ģeogrāfija 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CURRICULUM VITAE 

   

Vārds, uzvārds ARTŪRS GAVEIKA 

Dzimšanas dati 1962.gada 19.marts, Rēzekne 

 

Izglītība 1) Tiesību zinātnes maģistra akadēmiskais grāds Latvijas Policijas 

akadēmijas Maģistra akadēmiskajā studiju programmā 2007.gadā. 

2) Kvalifikācija jurists (atbilst piektajam profesionālās kvalifikācijas 

līmenim) Latvijas Policijas akadēmijas komandējošā sastāva nodaļā 

2005.gadā. 

3) Pirmā līmeľa profesionālā augstākā izglītība (kvalifikācija - 

Robeţsardzes jaunākais virsnieks (atbilst ceturtajam profesionālās 

kvalifikācijas līmenim) Latvijas Policijas akadēmijas Robeţsardzes koledţā 

ar teicamām sekmēm 2001.gadā. 

4) Augstākā, militāri-speciālā izglītība (specialitāte – inţenierbruľojuma 

komandtaktiskā, kvalifikācija - inţenierbruľojuma inţenieris) Tjumeľas 

augstākā inţenieru karaskola 1984.gadā.  

Akadēmiskie 

nosaukumi un 

zinātniskie 

grādi 

Docents. Akadēmiskais Tiesību zinātnes maģistra grāds; diploms Nr. 0108, 

izdots 21.12.2007. 

Zinātnisko 

pētījumu 

virziens 

Latvijas Republikas valsts robeţas tiesiskā reglamentācija. 

Darba pieredze 1. No 20.10.2004. Valsts robeţsardzes koledţas Robeţsardzes un 

imigrācijas dienestu priekšmetu katedras docents. 

2. 01.04.2004.- 20.10.2004. – Valsts robeţsardzes koledţas Robeţsardzes 

dienesta un taktikas katedras vadītājs.  

3. 27.08.2003.-30.03.2004. – Valsts robeţsardzes koledţas Robeţsardzes 

dienesta un taktikas katedras lektors. 

4. 17.09.2002.-26.08.2003. – Valsts robeţsardzes koledţas Robeţsardzes 

dienesta un taktikas katedras asistents. 

5. 08.01.2002–17.09.2002. – Valsts robeţsardzes Ludzas pārvaldes 

Imigrācijas nodaļas priekšnieks. 

6. 04.09.2001.-08.01.2002. – Valsts robeţsardzes Valmieras pārvaldes 

Veclaicenes I kategorijas robeţkontroles punkta (RKP) priekšnieka 

vietnieks. 

7. 24.10.2000.-04.09.2001. – Valsts robeţsardzes Ludzas pārvaldes 

priekšnieka vietnieks. 

8. 29.04.1998.–24.10.2000. – Valsts robeţsardzes Rēzeknes mācību centra 

(skolas) priekšnieka vietnieks. 

9. 10.03.1995.–29.04.1998. – Robeţsardzes Rēzeknes mācību centra 

priekšnieka vietnieks- štāba priekšnieks. 

10. 30.12.1992.-10.03.1995. – Robeţsargu brigādes Rēzeknes mācību centra 

priekšnieka vietnieks –apmācību nodaļas priekšnieks. 

11. 05.08.1992.– 30.12.1992. – Robeţsargu brigādes Rēzeknes mācību 

centra vecākais pasniedzējs.  

12. 03.1989.– 03.1992. – PSRS Bruľoto spēku Atsevišķās inţeniertehniskās 

rotas komandieris. 

13. 08.1984.– 03.1989. – PSRS Bruľoto spēku mācību vada komandieris. 
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Pedagoģiskais 

darbs, 

studiju 

(mācību) kursi 

Skat. darba pieredzi. 

 Latvijas Universitātē no 2010.gada janvāra ar Valsts robeţsardzes akceptu: 

„Robeţkontroles punktu dienesta organizācija‖  

„Ārvalstu robeţsardze un kaimiľvalstu valsts robeţas statuss un reţīms‖. 

 Latvijas Policijas akadēmijā doktorantūras pedagoģiskās prakses laikā: 

„Robeţkontroles punktu dienesta organizācija‖. 

Valsts robeţsardzes koledţā pastāvīgi vadītie studiju kursi un mācību 

priekšmeti no 2002.gada:  

„Robeţpārbaudes‖  

„Robeţuzraudzība‖  

„Imigrācijas kontrole‖  

„Profesionālā terminoloģija otrajā svešvalodā (krievu valodā)‖ 

―Robeţsardzes tiesības un dienesta organizācija‖. 

Papildus 

izglītība 

1993. – Polijas Robeţsardzes mācību centri Kentšinā un Košaļinā – Polijas 

robeţsargu profesionālā sagatavošana (2 kursi). 

1995. un 2000. – seminārs Somijas Robeţsardzes struktūrvienībās un 

mācību centrā Imatrā „Somijas Robeţsargu profesionālās izglītības sistēma 

un dienests‖.  

2002. – Somijas robeţsargu vadītie kursi nelegālās imigrācijas apkarošanas, 

patvēruma meklētāju un bēgļu jautājumos Valsts robeţsardzes Galvenajā 

pārvaldē. 

2002. – Valsts Administrācijas skolas kursi Rēzeknē – ―ES 

pamatnostādnes‖(sertifikāts). 

2003. – ASV Policijas speciālistu vadītais starptautiskais seminārs Rēzeknē 

„Cilvēku tirdzniecības novēršana, izmeklēšana un upuru repatriācija‖( 

sertifikāts).  

29.09.-19.12.2003. – Daugavpils universitātes speciālistu vadītie kursi 

„Inovācijas augstākās izglītības sistēmā‖, 40 stundu programma Rēzeknē 

(sertifikāts).  

25., 26. 05.2004. – Nīderlandes jūras policijas speciālistu rīkotais seminārs 

„Integrētās jūras robeţas uzraudzības kapacitātes paaugstināšana‖ Valsts 

robeţsardzes Galvenajā pārvaldē un no 5.līdz 8. septembrim Nīderlandē. 

27.- 28.05.2004. – pedagoģiskās pieredzes apmaiľas vizīte Igaunijas 

robeţsargu skolā Murastē. 

9.-10.12.2004. – pedagoģiskās pieredzes apmaiľas vizīte Lietuvas 

robeţsargu skolā Visaginas. 

16.12.2004. – piedalīšanās Zinātniski praktiskā konferencē Latvijas Policijas 

akadēmijā: „Latvijas Policijas akadēmijā veiktie lietišķie pētījumi 2004. 

gadā: norises gaita un rezultāti‖.  

 24.-25.02.2005. – piedalīšanās Valsts robeţsardzes koledţas Pirmajā 

starptautiskajā pētnieciskajā konferencē „Inovācijas robeţsargu 

profesionālajā sagatavošanā‖. 
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 2006. – Piedalīšanās seminārā „Jaunākās pasu viltošanas metodes‖, 

Robeţsardzes apmācības centrā Kentšinā, Polijas Republikā. 

2006. – Angļu valodas apmācību kurss (3 mēneši) – B1 kategorija. 
2006.decembrī – Eiropas Sociālā fonda projekta ietvaros VRK pasniedzēju 

praktiskā staţēšanās Valsts robeţsardzes Ventspils pārvaldē.  

2007. – Šengenas acquis apmācības  Francijā (Francijas policijas un 

robeţsargu apmācības sistēma, SIRENE biroja darbs un biometrisko 

dokumentu ieviešanas perspektīvas Francijā). 

2007. – Apmācības Polijā Eiropas Bēgļu Fonda projekta „Patvēruma 

meklētāju identificēšanas un intervēšanas prakse un metodes‖ ietvaros. 

2007. – Francijas speciālistu vadītie kursi  „Par biometrisko dokumentu 

datiem un Šengenas informācijas sistēmām SIS, VIS un SIRENE‖. 

2007. – Interpol Latvijas biroja organizētās apmācības par Interpola datu 

bāzi (Interpol lietotāja sertifikāts). 

17.03. – 9.05.2008. Intensīvie angļu valodas apmācību kursi ASV 

speciālistu vadībā. (8 nedēļas. ASV vēstniecības Latvijā Aizsardzības un 

sadarbības biroja un Valsts robeţsardzes kopējais projekts, sertifikāts). 

19.04. – 27.04.2008. ASV Enerģētikas departamenta rīkotie kursi par 

radiācijas kontroli (1 nedēļa ASV Hammer starptautisko apmācību centrā, 

sertifikāts). 

23.07.- 24. 07. 2009. Seminārs Valsts robeţsardzes koledţā sadarbībā ar 

ASV Enerģētikas departamentu par radiometrisko ierīču pielietošanu 

robeţpārbaudēs. 

1.09. – 30.09.2009. Staţēšanās Rēzeknes Augstskolā saskaľā ar 

doktorantūras studiju programmu (4 kredītpunkti). 

5.10. – 16.11.2009. Pedagoģiskā prakse Latvijas Policijas akadēmijā 

saskaľā ar doktorantūras studiju programmu (6 kredītpunkti). 

13.10.2010. lekcijas „Структура, задачи и организация деятельности 

Государственной пограничной охраны Латвийской Республики‖, 4 

stundas Valsts robeţsardzes koledţas amatpersonu darba vizītes Lietuvas 

Republikā Mykolo Romerisa Universitātē, Kauľā Mūţizglītības 

programmas ERASMUS apakšprogrammas (personāla mobilitāte) ietvaros.  

9.03.-10.03.2010. pieredzes apmaiľas vizīte un lekciju (tēmas 

„Kontrabanda, tās slēptuves‖, „Korupcija‖ kopā 4 stundas) lasīšana Lietuvas 

Republikas Valsts robeţsardzes Robeţsargu skolā (Medininkai). 

17. - 23.04. 2011. apmācību kurss „Trešo valstu pilsoľu konvojēšanas 

praktiskie un tiesiskie aspekti‖ Polijas Republikā, Kentšinā (Ketrzyn), 

Eiropas Atgriešanās fonda 2010.gada programmas projekta ietvaros. 

3.05.2011. Valsts robeţsardzes seminārs Rīgā „Trešo valstu pilsoľu 

atgriešanas pasākumu organizēšanas praktiskie aspekti (atgriešanas 

dokumentu noformēšana, dalībvalstu prakse aviokompāniju izvēlē, 

informēšanā un informācijas iegūšanā)‖, ko organizēja LR Valsts 

robeţsardze sadarbībā ar Austriju un Dāniju.  
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Publikācijas 1.  ―Tendencies and topicality of implementation of Schengen Borders 

Code provisions‖ the conference ―European Integration and Baltic Sea 

Region: Diversity and Perspectives‖, to be held 26 – 27 September 2011 

in Riga, Latvia. 7 lpp. Raksts iesniegts konferencei. Pozitīvi recenzēts. 

2. "Latvijas Republikas sauszemes ārējo robeţu noteikšanas starptautiskie 

tiesiskie aspekti‖ Daugavpils Universitātes Jauno zinātnieku asociāciju 

53. starptautiskajā zinātniskajā konferencē 2011. gada 13.– 15. aprīlī. 

Rakstu paredzēts publicēt rakstu krājumā 2011.gadā, 10 lpp. Tēzes 

publicētas konferences tēţu krājumā. Akadēmiskais apgāds „Saule‖. 

ISBN 978-9984-14-522-8. 118.lpp. 

3. „Robeţpārbauţu normatīvais regulējums uz Latvijas Republikas 

sauszemes ārējām robeţām‖ Starptautiska zinātniski praktiskā 

konference „„Sabiedrības tiesiskā drošība un aizsardzība‖ 2011.gada 15. 

un 16. aprīlī Latvijā, Rīgā, Baltijas Starptautiskā akadēmijā. Rakstu 

(pozitīvi recenzēts) paredzēts publicēt rakstu krājumā 2011.gadā, 9 lpp. 

4. „Robeţkontroles punktu reţīma tiesiskā regulējuma tendences‖. Raksts 

publicēts ţurnālā „Jurista vārds‖ Nr16 (663) 2011.gada 19.aprīlī. 

 

 5.  „Šengenas acquis normu pielietošanas tendences un aktualitātes‖ Raksts 

Rēzeknes Augstskolas 13.studentu un docētāju zinātniski praktiskai 

konferencei ―Tautsaimniecības attīstība: problēmas un risinājumi‖. 

2011.gada 1.jūnijs. Rēzekne. Iesniegts publicēšanai, 9 lpp. 

6. „Ārkārtas situāciju novēršanas tiesiskās reglamentācijas tendences un 

problēmas uz Latvijas Republikas ārējām robeţām‖. Tēzes II Juridiskās 

zinātnes doktorantu un zinātniskā grāda pretendentu zinātniski-praktiskai 

konferencei. 2011.gada 17.jūnijā. Tēzes iesniegtas publicēšanai, 3 lpp.  

7. „Šengenas robeţu kodeksa normu pielietošanas tendences un aktualitātes 

„RA Juristu dienu zinātniski praktiskā konference „Tiesību normu 

piemērošanas problēmas‖ 2011.gada 17.martā. Raksts iesniegts 

publicēšanai, 9 lpp. 

 8.  „Latvijas Republikas jūras robeţas uzraudzības tiesiskais regulējums‖. 

Latvijas Universitātes 69. konferences rakstu krājums „Aktuālās tiesību 

realizācijas problēmas‖. LU akadēmiskais apgāds. 2011., ISBN 978-

9984-45-354-5. Publicēts, 13 lpp (326.-339.lpp). 

9.  „Robeţsardzes likuma un LR valsts robeţas likuma evolūcija sauszemes 

ārējo robeţu robeţkontroles kontekstā‖. „VRS amatpersonu un VRK 

studējošo I zinātniski praktiskā konference‖ 2011.gada 5.-6.maijs. 

Publicēts rakstu krājumā 2011.gada septembrī. 7 lpp. 

10. „Тенденции правового регулирования деятельности 

Государственной Погранохраны Латвийской Республики‖. 

Publikācija Mykolas Romerisa Universitātes Sabiedriskās drošības 

fakultātes konferences (15.10.2010.) rakstu krājumā. Kauľa. 8 lpp. 

Confirmation No.24VS (11.21-20601)-31. 

11.  „Правовое регулирование ограничения нелегальной иммиграции в 

Латвии.‖. Publikācija Mykolas Romerisa Universitātes Sabiedriskās 

drošības fakultātes konferences „Globalizācijas problēmas, nodrošinot 

valsts drošību‖ (9.12.2010.) rakstu krājumā. Kauľa. 10 lpp. 

http://www.mruni.eu/kpf_dokumentai/fakultetas/Apie_fakulteta/MRU%

20VSF%20konferencija. 

http://www.mruni.eu/kpf_dokumentai/fakultetas/Apie_fakulteta/MRU%20VSF%20konferencija
http://www.mruni.eu/kpf_dokumentai/fakultetas/Apie_fakulteta/MRU%20VSF%20konferencija
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 12.  „Šengenas konvencija – mūsdienu izaicinājumi‖ Publikācija Daugavpils 

Universitātes Starptautiskās zinātniskās konferences „Valsts un tiesību 

aktuālās problēmas‖ rakstu krājumā. Daugavpils. 2010. 127.-133.lpp. 

ISBN 978-9984-14-505-1.  

13. „Valsts robeţsardzes tiesību jaunrades tendences‖ Publikācija 

Daugavpils Universitātes Starptautiskās zinātniskās konferences „Valsts 

un tiesību aktuālās problēmas‖ rakstu krājumam, iesniegta publicēšanai 

2010. gada 26.-27. novembrī, pozitīvi recenzēta. Daugavpils. 12 lpp.. 

14. Valsts robeţsardze kā Valsts pārvaldes iestāde// Rēzeknes Augstskolas 

Studentu zinātniski praktiskā konference „Mēs laikā, telpā, attīstībā‖. 

Rēzekne, 2010. 

15. Valsts robeţsardze kā Valsts pārvaldes iestāde// III starptautiskā 

pētnieciskā konference „Inovācijas robeţsargu profesionālajā 

sagatavošanā‖, Valsts robeţsardzes koledţa, Rēzekne, 2010. 8 lpp. 

16. Robeţsardzes tiesību avoti // Rēzeknes Augstskolas Studentu zinātniski 

praktiskā konference „Mēs laikā, telpā, attīstībā‖. – Rēzekne, 

14.05.2009. – Sertifikāta Nr.10-16/500. Materiālu publicēšana paredzēta 

2010.gada maija sākumā. 

 17. ―Nepilngadīgo tiesiskā aizsardzība valsts robeţas šķērsošanā‖ {ref. 

Rēzeknes Augstskolas zinātniski praktiskai konferencei ―Bērnu tiesību 

nodrošināšanas problēmas‖. Rēzekne 2010.gada 24.martā. 8lpp. 

 18. „Valsts robeţsardzes personāla profesionālās sagatavošanas turpmākās 

attīstības redzējums (aktualitātes un problemātika)‖. Rīga, LR Iekšlietu 

ministrija, 2009.gada 27.novembrī. 6 lpp. 

19. „Izglītība un kompetence kā kreativitātes pamatelementi‖ [ref. Rīgas 

Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas 14. starptautiskajai 

kreativitātes konferencei „Kreativitāte individualitātes dzīves gaitā‖ 

2009.gada 6.novembrī. Rīga: Zinātľu akadēmija, 9 lpp. 
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20.  „Šengenas Konvencija, mūsdienu izaicinājumi‖ [ref. Daugavpils 

Universitātes starptautiskai zinātniskai konferencei „Valsts un tiesību 

aktuālās problēmas‖ 2009.gada 23.oktobrī. Daugavpils: Daugavpils 

Universitāte, 9 lpp. 

21. „Valsts robeţas tiesiskais regulējums‖ [ref. Rēzeknes Augstskolas 

zinātniskai konferencei „Mēs laikā, telpā, attīstībā‖   2009.gada 

14.maijā. Rēzeknē: Rēzeknes Augstskolā, 8 lpp. 

22. „Nacionālās drošības jēdziena tiesiskais regulējums‖ [ref. Latvijas 

Policijas akadēmijas studējošo VII zinātniskai konferencei 2009.gada 

24.martā. Rīga: Latvijas Policijas akadēmija, 2009. 14 lpp. 

23. „Ārkārtas situāciju prognozēšana un to novēršanas plānu izstrādes 

metodes‖. [ref. Latvijas Policijas akadēmijas projekta „Ārkārtas 

situāciju vadība‖ pārskatam par pētījuma rezultātiem,  2008.gada 

decembrī. Rīga: Latvijas Policijas akadēmija, 2008., 12 lpp. 

24. „Ārkārtas situāciju novēršanas tiesiskais pamats‖ [ref. Latvijas Policijas 

akadēmijas projekta „Ārkārtas situāciju vadība‖, publicēts pārskatā par 

pētījuma rezultātiem], Rīga: Latvijas Policijas akadēmija, 2008., 15 lpp. 

25. „Инновации профессионального образования сотрудников МВД 

Латвии в контексте Европейского Союза и Шенгенской 

Конвенции‖. [ref. Starptautiskai zinātniski-praktiskajam semināram. 

2008.g. 5.-6.novembrī. Polijā, Kentšinā]. No:  starptautiskā zinātniski- 

praktiskā semināra „Inovācijas robeţsargu profesionālajā 

sagatavošanā‖(Innowacje w szkoleniu zawodowym funkcjonariuszy 

Straţy Granicznej‖) materiāliem: Kentšina, Robeţsargu mācību centrs, 

2008., 21 lpp.  

26. „Augstākā profesionālā izglītība un profesijas standarti ES kontekstā‖. [ref 

Starptautiskai zinātniski-praktiskai konf. 2008.g. 22.-23.maijā. Rīgā]. 

No: Baltijas Starptautiskās akadēmijas, Starptautiskās zinātniski-

praktiskās konferences „Европейское пространство высшего 

образования‖ materiāliem: Rīgā, Baltijas Starptautiskā akadēmija, 

2008. 8 lpp. 

27. „Профессиональное образование пограничника в контексте 

Европейского Союза и Шенгенской конвенции‖. [ref. zinātniski-

praktiskai konf. 2008.g. 6.-8.martā. Rēzeknē-Rīgā]. No: Baltijas 

Starptautiskās akadēmijas, Baltkrievijas valsts Universitātes, Rēzeknes 

pilsētas domes zinātniski-praktiskās konferences materiāliem: 

Молодежь 21 века: семья, образование, карьера. 2008., 9 lpp.  

28. ‖Šengenas konvencijas nozīme Eiropas Savienības integrācijā, 

sabiedriskajā drošībā un labklājībā‖. [ref. zinātniski-praktiskai konf. 

2008.g. 27.-28.martā. Daugavpils]. No: Baltijas Starptautiskās 

akadēmijas Daugavpils filiāles, Baltijas Starptautiskās akadēmijas 

Rezēknes filiāles, Psiholoģijas augstskolas Daugavpils filiāles, 

Transporta un sakaru institūta Latgales filiāles Biedrības‖ Akadēmiskais 

parks‖ zinātniski-praktiskās konferences materiāliem: Latvija un Eiropa: 

reģionālās attīstības iespējas, risinājumi un perspektīvas, 2008., 9 lpp.  

29. ‖Valsts robeţsardzes kompetence bērnu tiesību aizsardzībā‖. [ref. zin. 

konf. 2008.g. 25.janv. Rīgā]. No: Latvijas Policijas akadēmija. 

Nepilngadīgo drošība un tiesību aizsardzība: 6.Starptautiskās zinātniski 

praktiskās konferences materiāli, 2008.gada 25.janv. Rīga: Latvijas 

Policijas akadēmija, 2008.  ISBN-9984., 10 lpp.  
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30.  „Robeţsardzes personāla augstākās izglītības problēmas Eiropas 

Savienības un Šengenas Konvencijas kontekstā‖. [ref. zin. konf. 2007.g. 

22.jūn. Rīgā]. No: Latvijas Policijas akadēmija. Policijas augstākās 

izglītības vadības problēmas: Starptautiskās zinātniski praktiskās 

konferences materiāli, 2007.gada 25.maijs.Rīga:  Latvijas Policijas 

akadēmija, 2007, 11.-20.lpp. ISBN-9984-712-82-6., 9 lpp. 

31. „Robeţsargu profesionālās izglītības tendences Eiropas Savienības un 

Šengenas konvencijas kontekstā‖. [ref. 2.starptautiskajai pētnieciskajai 

konf. 2007.g 24.-25.maijā. Rēzeknē]: Baltijas valstu un Polijas 

Republikas Robeţsardzes mācību iestāţu vēstures izpēte un attīstības 

perspektīvas. Rēzekne: Valsts robeţsardzes koledţa, 2007., 9 lpp. 

32. „Tiesību recepcijas problēmas Latvijas tiesību sistēmā‖. No: Latvijas 

Policijas akadēmija. Studējošo raksti 2, Rīga: [ref. Latvijas Policijas 

akadēmijas studējošo IV zinātniskai konferencei], 2006. 67.-

77.lpp.ISBN-9984-769-06-02., 10 lpp. 

33. „Šengenas konvencijas nozīme cilvēktiesību un tiesību aizsardzības 

jomā‖. No: Latvijas Policijas akadēmija. Studējošo raksti 3, Rīgā: [ref. 

Latvijas Policijas akadēmijas studējošo V zinātniskai konferencei], 

2007., 9 lpp. 

34. „Izglītības reformas problēmas Latvijā‖. [ref. zin. konf. 2007.g. 22.jūn. 

Rīgā]. No: Latvijas Policijas akadēmija. Policijas izglītība Latvijā un 

Eiropā: Starptautiskās zinātniski praktiskās konferences materiāli, 

2006.gada 20.maijs. Rīga: Latvijas Policijas akadēmija, 2006., 9 lpp. 

35. „Mācību kontroles aspekti‖ No: Valsts robeţsardzes koledţa, Rēzekne, 

[ref. 1.starptautiskajai pētnieciskajai konf. 2005.g. 24.-25.februārī. 

Rēzeknē]: Valsts robeţsardzes koledţas Pirmās starptautiskās 

pētnieciskās konferences materiāli „Inovācijas robeţsargu profesionālajā 

sagatavošanā‖. Rēzekne: Valsts robeţsardzes koledţa, 2005., 8 lpp. 

36. Valsts robeţsardzes nacionālā un starptautiskā institūciju sadarbība 

noziedzības apkarošanā‖ [ref. starptautiskajam semināram „Cilvēku 

tirdzniecības novēršana un upuru repatriācija]. Rēzekne: Rēzeknes 

pilsētas dome un rajona padome, 2003., 12 lpp. 

Sabiedriskās 

aktivitātes 

1. 24.03.2011. Sadarbībā ar Valsts robeţsardzes Galveno pārvaldi 

organizēts un novadīts seminārs Valsts robeţsardzes koledţā par riska 

analīzes aktuālajām problēmām. 

2. 10.-11.02.2011. organizēts un novadīts seminārs Valsts robeţsardzes 

koledţā ar „zaļās‖ robeţas teritoriālo struktūrvienību priekšniekiem 

„Robeţuzraudzības pasākumu realizācijas problēmas un to risinājumi uz 

valsts sauszemes robeţas‖. 

3. 12.03.2010. organizēts un novadīts seminārs ar teritoriālo struktūrvienību 

priekšniekiem un prakses vadītājiem par kadetu prakses 

organizatoriskajiem un metodiskajiem jautājumiem. 

4. 2007. – 2011. gadam Valsts robeţsardzes koledţas un teritoriālo 

struktūrvienību ikgadējo 2 dienu Taktisko mācību „Robeţa 2007, (2008, 

2009, 2010, 2011)‖ organizators un vadītājs.  

5. No 2004.-2011.gadam biju piedalījies 6 darba grupās par Valsts 

robeţsardzei aktuāliem jautājumiem. 
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  2007. – 2009. gadam organizēju un novadīju 4 seminārus Valsts 

robeţsardzes koledţā par Valsts robeţsardzei aktuāliem jautājumiem, t.sk.: 

- 23.07.- 24.07.2009. Semināra Valsts robeţsardzes koledţā organizēšana 

sadarbībā ASV Enerģētikas departamentu par radiometrisko ierīču 

pielietošanu robeţpārbaudēs. 

- mācību prakses „Robeţpārbaudes‖ norises gaitu‖ organizēšana ar darba 

devējiem un prakses vadītājiem.  

- 2008.gada 8. -9. jūlijā seminārs „Valsts robeţsardzes teritoriālo pārvalţu 

robeţapsardzības nodaļu gatavību efektīvi veikt valsts robeţas uzraudzību 

un lai izstrādātu priekšlikumus un rekomendācijas rīcībai valsts robeţas 

pārkāpumu gadījumos un citās ārkārtas situācijās‖ ar teritoriālo 

struktūrvienību vadītājiem.  

- 2008. gada 21.februārī VRK seminārs „Par Valsts robeţsardzes koledţas 

1.līmeľa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas 

„Robeţapsardze‖ pilna laika studiju 2.kursa studējošo mācību prakses 

organizācijas problēmām‖. 

6. Valsts robeţsardzes koledţas Padomes loceklis (Padomes priekšsēdētāja 

vietnieks 1 gadu) no 2005.gada. 

 

Valodu prasmes Valodas: angļu B1, vācu – sarunvalodas līmenī,  krievu - teicami, latviešu – 

dzimtā. 

 
2011.gada 7.oktobrī 

 

      A.Gaveika 

 

 



8.pielikuma turpinājums 

 

 

312 

CURRICULUM VITAE 

 

 

Vārds, uzvārds DZINTARS PAVĀRNIEKS 

 

Dzimšanas dati 1975.gada 31.maijs, Rēzekne 

 

Izglītība 2001.gadā absolvēta Rēzeknes Augstskola Pedagoģijas 

fakultātes maģistrantūra un iegūts pedagoģijas maģistra grāds, 

diploms Nr. 000063, izdots 30.06.2001. 

1998.gadā absolvēta LR Nacionālās Aizsardzības akadēmija 

Mobilo strēlnieku specialitāte, diploms Nr. 000286, izdots 

14.02.1998. 

1998.gadā absolvēta Nacionālās Aizsardzības akadēmija, iegūts 

tiesību zinātľu bakalaura grāds, diploma Nr.000140, izdots 

16.01.1998. 

Akadēmiskie nosaukumi 

un zinātniskie grādi 

1998.gadā LR Nacionālajā aizsardzības akadēmijā iegūts tiesību 

zinātľu bakalaura grāds, diploma Nr.000140, izdots 16.01.1998. 

2001.gadā Rēzeknes Augstskolā iegūts pedagoģijas maģistra 

grāds, diploma Nr. 000063, izdots 30.06.2001. 

Zinātnisko pētījumu 

virziens 

 

Izglītojamo kā topošo vadītāju prasmju un iemaľu attīstības 

inovācijas. 

Speciālās taktikas nozīme VRS amatpersonu sagatavošanā. 

Ēku pārmeklēšanas taktika norīkojuma sastāvā. 

Darba pieredze 23.10.2008. – līdz šim - docents Valsts robeţsardzes koledţas 

Robeţsardzes un imigrācijas dienestu priekšmetu katedrā. 

01.09.2008.-22.10.2008. – priekšnieka vietnieks Valsts 

robeţsardzes Daugavpils pārvaldes Piedrujas robeţapsardzības 

nodaļā. 

10.05.2006.-31.08.2008. – docents Valsts robeţsardzes koledţas 

Robeţsardzes un imigrācijas dienestu priekšmetu katedrā. 

07.07.2002.-09.05.2006. - lektors Valsts robeţsardzes koledţas 

Robeţsardzes dienesta un taktikas katedrā. 

06.02.2000.-06.07.2002. - vecākais pasniedzējs Rēzeknes 

robeţsargu skolas Apmācību dienesta Robeţsardzes dienesta un 

taktikas nodaļā. 

31.03.98.-05.02.2000. - pasniedzējs Rēzeknes robeţsargu skolas 

Apmācību dienesta Robeţsardzes dienesta un taktikas nodaļā. 

17.03.98.-31.03.98. – pasniedzējs Valsts robeţsardzes Rēzeknes 

mācību centra Mācību daļas Robeţsardzes dienesta un taktikas 

nodaļā. 

Pedagoģiskais darbs, 

studiju (mācību) kursi 

Skat. darba pieredzi. 

Studiju kursi: 

- Robeţuzraudzība. 

- Robeţpārbaudes. 

Papildus izglītība 08.05.2011. – 14.05.2011. dalība kursos „Trešo valstu pilsoľu 

konvojēšanas praktiskie un tiesiskie aspekti‖ 

31.01.2010.-24.02.2010. dalība starptautiskajā seminārā 

„Transatlantijas civilā aizsardzība‖ ASV Dţ.Maršala Eiropas 

drošības centrā (Vācija, Garmisch-Partenkirchen) 
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27.11.2008. – 28.11.2008. dalība seminārā „Vajāšanas kārtība 

blakus valsts teritorijā‖ (Lietuva, Medininkai). 

 28.10.2008.-30.10.2008 dalība Polijas Republikas Kenštinas 

Robeţsargu mācību centra organizētaja starptautiskajā simpozijā 

„Robeţsardze terora draudu priekšā‖. 

18.02.2008.-22.02.2008. dalība FRONTEX aģentūras organizētajā 

1.Kopējā Rapid Pool dalībnieku kursā Polijas Republikā. 

18.11.2007.-25.11.2007 dalība FRONTEX aģentūras apmācībās 

kopējās operācijas „NORTHERN LIGHTS‖ ietvaros. 

03.02.2008.-09.02.2008. dalība FRONTEX aģentūras organizētajā 

„RABIT‖ 5.apmācību posmā (Itālija, Gaeta). 

09.09.2007.–15.09.2007. dalība konferencē par FRONTEX Ātrās 

reaģēšanas vienības (RABIT) apmācības attīstību (Itālijā,Cesena). 

05.07.2007. – 06.07.2007. dalība konferencē par FRONTEX Ātrās 

reaģēšanas vienības (RABIT) apmācības attīstību (Polija, Varšava).  

05.03.2007.-09.03.2007. dalība ―Intergreated training for Eiropean 

security service management‖ angļu valodas kursā. 

2007 . gadā dalība ESF projektā ―Valsts robeţsardzes pedagogu 

staţēšanās‖. 

03.04.2006.-23.06.2006. ―Language studies inernational‖ 

organizētie intensīvie Angļu valodas kursi. 

14.03.2005.-18.03.2005. izieti SIA ―Baltijas drošības skola‖ 

organizētie šaušanas instruktora un tiesneša kursi. (apliecības 

Nr.70-L) 

09.09.2002.-13.09.2002. – dalība ASV Federālā muitas 

departamenta speciālistu vadītajos kursos: ―Pretkontrobandas 

slepeno operāciju organizācija‖ (Latvija, Ainaţi). 
05.08.2002.-09.08.2002. dalība ASV Federālā muitas departamenta 

speciālistu vadītajā pēdu meklēšanas kursā. 

04.04.2002.-31.05.2002. Starptautiskajā likumu piemērošanas 

akadēmijā ILEA, ASV iziets policijas menedţmenta apmācību 

kurss. 
22..01.2001.-22.02.2001. dalība Valodu Mācību Centra rīkotajos 

angļu valodas mācību kursos (sertifikāts Nr.2002-0108).  

10.10.2000.-12.10.2000. dalība Somijas speciālistu vadītajos 

dokumentu pārbaudes kursos. 

21.09.1998.-25.09.1998. dalība Somijas speciālistu vadītajos 

kursos ―Pasu viltošana un pārbaude‖. 

23.03.1998.-03.04.1998. kvalifikācijas celšanas kursi Latvijas 

policijas akadēmijā (apliecība Nr. 2172). 
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Publikācijas  

―Likumpārkāpēju aizturēšanas taktika un metodika‖. „VRS 

amatpersonu un VRK studējošo I zinātniski praktiskā 

konference‖ 2011. 

„Robeţsardzes un muitas kompetence ārkārtējo situāciju 

novēršanā‖. BSA rīkotā konference „Cilvēks. Sabiedrība. 

Drošība.‖, 2011. 

„Valsts robeţsardzes un Valsts policijas funkciju tiesiskie 

aspekti‖. Rēzeknes Augstskolas rīkotā zinātniski praktiskā 

konference "Tiesību normu piemērošanas problēmas", 2011. 

Действия Государственной пограничной охраны 

Латвииской Республики в предотвращении угроз 

терроризма // Sluzbi granicne w obliczu zagrozen 

terrorystycznych: Starptautiskā simpozija „Robeţsardze terora 

draudu priekšā‖ materiāli.-Ketrzyn, 2009. – 227. lpp. 

Šaujamieroču lietošanas tiesiskais regulējums valsts robeţsardzē 

// Mēs laikā, telpā, attīstībā: Rēzeknes Augstskolas studentu 

zinātniskās konferences materiāli. – Rēzekne, 2010 – 34.lpp. 

Robeţsargu sagatavošanas principi draudu situācijām // 

Inovācijas robeţsargu profesionālajā sagatavošanā: Pirmās 

starptautiskās pētnieciskās konferences materiāli.- Rēzekne, 

2005.-172. lpp. 

Praktisko nodarbību vadīšanas metodika robeţsargu dienesta un 

taktikas nodarbībās // Pedagoģijas teorijas un mācīšanās  

process: Otrās ikgadējās maģistrantu Zinātniskās praktiskās 

konferences materiāli. – Rēzekne, 2000. – 68. lpp. 
 

Metodiskie līdzekļi Likumpārkāpēju aizturēšanas taktika un metodika//Mācību 

līdzeklis.- Rēzekne: VRK RIDPK. 2010. – 15 lpp. 

Robeţapsardzības nodaļas plānošanas vispārējie taktiskie 

nosacījumi//Mācību līdzeklis. – Rēzekne: VRK RIDPK. 

2010. – 11 lpp. 

VRS aviācijas izmantošanas nosacījumi robeţuzraudzībā un 

likumpārkāpēju meklēšanas operācijās// metodiskais 

materiāls. – Rēzekne: VRK RIDPK. 2009.- 34 lpp. 

Pēdu pētīšana // metodiskais materiāls. – Rēzekne: VRK 

RIDPK. 2009. – 30 lpp. 

Starptautiskā noziedzība un terorisms// metodiskais materiāls. 

– Rēzekne: VRK RIDPK. 2009. – 15 lpp. 

Likumpārkāpēju uzvedības profils// metodiskais materiāls. – 

Rēzekne: VRK RIDPK. 2009. – 11 lpp. 

Robeţpārkāpēju meklēšanas operācijas organizācija// 

metodiskais materiāls – Rēzekne: VRK RIDPK, 2007. - 23 

lpp. 

Masu pasākumu uzraudzības organizācija uz valsts robeţas 

un pierobeţas joslā// metodiskais materiāls – Rēzekne: VRK 

RIDPK, 2007. - 22 lpp. 

Pierobeţas, pierobeţas joslas reţīms // metodiskais materiāls. 

– Rēzekne: VRK RDTK, 2004. 
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Valodu prasmes  

 

 

Sabiedriskās aktivitātes 

 

 

 

 

 

2011.gada 29.septembrī 

 

Robeţsargu psiholoģiskā sagatavotība un attieksme pret  

draudu situācijām // metodiskais materiāls. – Rēzekne: VRK 

RDTK, 2004. - 10 lpp. 

Robeţsargu speciālā taktika // metodiskais materiāls. – 

Rēzekne: VRK RDTK, 2004. 

Speciālās operācijas organizēšana robeţkontroles punktos un 

pierobeţas joslā. Transportlīdzekļa apturēšana. Personu 

izľemšana no transportlīdzekļiem // metodiskais materiāls. – 

Rēzekne: VRK RDTK, 2004. 

VRK RDTK, 2004. – 10 lpp. Bīstamo personu radīto draudu 

situāciju novēršana // metodiskais materiāls. – Rēzekne: VRK 

RDTK, 2004.- 8 lpp.  

 

Valodas: angļu – B1.2 līmenis,  krievu - teicami, latviešu – 

dzimtā. 

 

Valsts robeţsardzes koledţas Padomes loceklis. 

 

 

 

 

 

                                                Dz.Pavārnieks 
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CURRICULUM VITAE 

 

   

Vārds, uzvārds ROBERTS VIKAINIS 

 

Dzimšanas dati 1974.gada 13.decembris, Krāslava 

 

Izglītība 1999.gadā absolvēta LR Nacionālās Aizsardzības akadēmija, 

iegūta Mobilo strēlnieku specialitāte, diploms A Nr. 000521, 

izdots 13.02.1999. 

1999.gadā absolvēta Nacionālās Aizsardzības akadēmija, iegūts 

tiesību zinātľu bakalaura grāds, diploma Nr.000255, izdots 

08.01.1999. 

Akadēmiskie nosaukumi 

un zinātniskie grādi 

1999.gadā LR Nacionālajā aizsardzības akadēmijā iegūts tiesību 

zinātľu bakalaura grāds, diploma Nr.000255, izdots 08.01.1999. 

Zinātnisko pētījumu 

virziens 

Imigrācijas kontrole; 

Tehnisko līdzekļu izmantošana robeţkontrolē. 

Darba pieredze 10.05.2006. – līdz šim – asistents Valsts robeţsardzes koledţas 

Robeţsardzes un imigrācijas dienestu priekšmetu katedrā. 

1.12.2005. – 10.05.2006. - Valsts robeţsardzes koledţas 

Profesionālās tālākizglītības dienesta galvenais inspektors. 

1.02.2005. – 01.12.2005. - Valsts robeţsardzes Daugavpils 

pārvaldes Šķaunes RSN priekšnieks. 

 6.06.2002. – 1.02.2005. - Valsts robeţsardzes Daugavpils 

pārvaldes Pāternieku RKP priekšnieks. 

 15.03.1999. – 6.06.2002. - Valsts robeţsardzes Daugavpils 

pārvaldes Pāternieku RKP priekšnieka vietnieks. 

Pedagoģiskais darbs, 

studiju (mācību) kursi 

Skat. darba pieredzi. 

Studiju kursi: 

- Tehniskie līdzekļi un inţeniertehniskais aprīkojums; 

- Imigrācijas kontrole; 

- Robeţpārbaudes; 

- Robeţuzraudzība. 

Papildus izglītība 1.09.2008.- līdz šim studijas Daugavpils Universitātes nepilna 

laika studiju maģistra programmā ―Vadības zinātne‖. 

10.05.2011. dalība PMLP vadītajā seminārā „Vīzu kodeksa 

piemērošana‖ Rīgā. 

6.05.2011. dalība VRS amatpersonu un VRK studējošo I 

zinātniski praktiskā konferencē 

 26.-28.05.2011. dalība Baltijas Starptautiskās akadēmijas, 

Rēzeknes Augstskolas, Latvijas Mākslas akadēmijas Latgales 

filiāles, Baltijas Psiholoģijas un Menedţmenta augstskolas, 

Vadības un sociālā darba augstskolas „Attīstība‖ organizētajā 

starptautiskajā jauno pētnieku un studentu zinātniski praktiskajā 

konferencē „Izaicinājumu un iespēju laiks: problēmas, 

risinājumi, perspektīvas‖. 

 15.-19.05.2011. dalība ASV vēstniecības Aizsardzības 

sadarbības biroja Latvijā ICP Program ietvaros organizētajās 

apmācībās „MII robeţu drošība un novērošana‖. 
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 13.-24.06.2011. dalība FRONTEX Aģentūras Apmācību 

vienības organizētajā 6.Kopējās pamatprogrammas pasniedzēju 

apmaiľas pasākumā Slovākijas Republikā. 

 30.05.-3.06.2011. dalība apmācībās par rīcību paaugstināta 

radiācijas līmeľa atklāšanas gadījumos. Valsts robeţsardzes 

koledţā un lidostā „Rīga‖. 

 15.12.2009. dalība seminārā VRS GP „Trešo valstu pilsoľu 

atgriešanās pasākumu organizēšanas praktiskie aspekti‖. 

 14.10.2009. – 16.10.2009. dalība seminārā ―Kopīgā piespiedu 

atgriešana, izmantojot gaisa vai sauszemes transportu‖. Polija. 

 3.12.2009 – 4.12.2009. nodarbību vadīšana Lietuvas Republikas 

Robeţsargu skolas kadetiem par tēmu „Nelegālās imigrācijas 

kontrole‖. Lietuva, Medininkai. 

 2.04.2009. – dalība Baltijas Starptautiskās akadēmijas rīkotajā 

Baltijas kriminoloģijas konferencē „Sabiedrība. Cilvēks. 

Drošība.2009‖. 

 28.10.2008. – dalība Starptautiskās Migrācijas organizācijas 

seminārā augstākās izglītības mācību iestāţu pasniedzējiem 

„Cilvēku tirdzniecība – sociālā un tiesiskā problēma Latvijā un 

pasaulē‖. 

 8.09.2008. – 12.09.2008. dalība FRONTEX Aģentūras  organizētajā 

5.kopējās RABIT vienības dalībnieku sanāksmē. Nīderlande, 

Eemmes. 

 14.04.2008. – 15.04.2008. dalība Starptautiskās Migrācijas 

organizācijas seminārā augstākās izglītības mācību iestāţu 

pasniedzējiem „Cilvēku tirdzniecība – sociālā un tiesiskā problēma 

Latvijā un pasaulē‖. Sertifikāts, izdots 15.04.2008. – Rīga. 

 19.03.2008. – 20.03.2008. nodarbību vadīšana Lietuvas Republikas 

Robeţsargu skolas kadetiem par tēmu „Šengenas informācijas 

sistēma‖. Lietuva, Medininkai. 

 11.05.2008. – 17.05.2008. dalība FRONTEX organizētajā 

operācijas „RABIT‖ 18. apmācību posmā Rumānijā. 

 6.03.2008. – 7.03.2008. dalība Starptautiskajā zinātniski 

praktiskā konference „Молодѐжь 21 века: семья, образование, 

карьера‖, Rēzeknē; ar referātu „Значение навыков управления 

и менеджмента в осуществлении задач иммиграционного 

контроля‖. 

 2007. dalība seminārā „Patvēruma meklētāju identificēšanas un 

intervēšanas prakse un metodes‖. 

 2007. dalība SIS apmācībās Somijas SIRENE birojā. Somija, 

Helsinki. 

 5.12.2007. – 7.12.2007. dalība VRS seminārā „Izmaiľas robeţas un 

imigrācijas kontrolē pēc pievienošanās Šengenas līguma tiesiskajai 

telpai‖ ar referātu „Personu profilēšana un intervēšana‖ 

 22.01.2007. – 02.02.2007. – Twinning Light projekts „Robeţsargu 

apmācības sistēmas Latvijas Republikā stiprināšana un tās ilgtspējas 

veicināšana ar mērķi nodrošināt efektīvu robeţuzraudzību un 

robeţpārbaudi uz Eiropas Savienības ārējām robeţām un imigrācijas 

kontroli valsts iekšienē‖. Projekta mērķis – izveidot jaunu, 

neformālās izglītības sistēmu Valsts robeţsardzē, organizējot katrā 

Valsts robeţsardzes teritoriālajā pārvaldē pedagoģiskās atbalsta 

grupas. – Rēzekne. 
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 2007.gadā dalība ESF projektā ―Valsts robeţsardzes pedagogu 

stāţēšanās‖. 

 03.07.2006. – 22.09.2006. Intensīvie angļu valodas kursi. Sertifikāts 

izsniegts 22.09.2006. 

 15.01.2001. – 26.02.2002. Angļu valodas kursi. Sertifikāts Nr.2002-

0155.  

 2001. – dalība Somijas Robeţsardzes speciālistu organizētajos 

kursos „Ārkārtas situāciju vadība robeţšķērsošanas vietās‖. 

 07.2000. – dalība LR IeM VP Ekspertīţu centra kursos . 

„Automašīnu agregātu numuru un dokumentu tehniskā izpēte‖. 

Sertifikāts Nr.496. 

Sabiedriskās aktivitātes 2009.gadā oktobrī piedalījos Valsts robeţsardzes koledţas 

inventarizācijas komisijā, kā komisijas priekšsēdētājs; 

2009.gadā piedalījos darba grupās: 

- „Metodiskā materiāla izstrāde par klātbūtnes uztveršanas 

sistēmu izmantošanu robeţuzraudzībā‖; 

- „Valsts robeţsardzes teritoriālo pārvalţu struktūrvienību, kuras 

veic robeţpārbaudes un imigrācijas kontroli, dienesta 

organizācijas kārtība‖. 

Publikācijas „VRS loma ārzemnieku izraidīšanas procedūras realizācijā‖ // 

konference „Cilvēkdrošības tiesiskie, socioloģiskie un 

psiholoģiskie aspekti‖ Valsts policijas koledţa, 2011.  

 „Fiktīvās laulības, to atklāšanas problēmas‖ // „VRS 

amatpersonu un VRK studējošo I zinātniski praktiskā 

konference‖. Valsts robeţsardzes koledţa, Rēzekne, 2011. 

 „Ārzemnieku piespiedu izraidīšanas tiesiskie un praktiskie 

aspekti‖ // Baltijas Starptautiskās akadēmijas, Rēzeknes 

Augstskolas, Latvijas Mākslas akadēmijas Latgales filiāles, 

Baltijas Psiholoģijas un Menedţmenta augstskolas, Vadības un 

sociālā darba augstskolas „Attīstība‖ organizētajā starptautiskajā 

jauno pētnieku un studentu zinātniski praktiskajā konferencē 

„Izaicinājumu un iespēju laiks: problēmas, risinājumi, 

perspektīvas‖, Rēzekne, 2011. 

 „Mācību priekšmeta un kursa „Imigrācijas kontrole‖ mācīšanas 

attīstības tendences‖. [ref. 2.starptautiskajai pētnieciskajai konf. 

2007.g 24.-25.maijā. Rēzeknē]: Baltijas valstu un Polijas 

Republikas Robeţsardzes mācību iestāţu vēstures izpēte un 

attīstības perspektīvas. Rēzekne: Valsts robeţsardzes koledţa, 

2007., 9 lpp. 

Valodu prasmes Valodas: angļu – B1,  krievu - brīvi, latviešu – dzimtā. 

 

 
Rēzeknē 

2011.gada 6.oktobrī 

 

      R.Vikainis 
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CURRICULUM VITAE 

 

Vārds, uzvārds JURIJS SKORODIHINS 

 

Dzimšanas dati 1981.gada 6.marts, Krāslavā 

 

Izglītība 10.09.2007. - 22.12.2009. – absolvēta Latvijas Policijas 

akadēmijas maģistrantūra un iegūts akadēmiskais tiesību zinātľu 

maģistra grāds 

 

22.12.2003. - 27.03.2007. – absolvēta Latvijas Policijas 

akadēmijas Komandējošā sastāva nodaļas profesionālā studiju 

apakšprogramma tiesību zinātnē uz I līmeľa profesionālās 

augstākās izglītības studiju apakšprogrammu bāzes civilajā 

drošībā un aizsardzībā un iegūta jurista kvalifikācija un II līmeľa 

profesionāla augstāka izglītība 

 

03.01.2001. - 19.12.2002. – absolvēta Latvijas Policijas 

akadēmijas Robeţsardzes koledţa un iegūta I līmeľa 

profesionāla augstākā izglītība 

 

13.09.1999. - 11.08.2000. – absolvēta Valsts robeţsardzes 

Rēzeknes robeţsargu skola un iegūta robeţas inspektora 

kvalifikācija 

 

Akadēmiskie nosaukumi 

un zinātniskie grādi 

Akadēmiskais tiesību zinātľu maģistra grāds 

 

Zinātnisko pētījumu 

virziens 

 

Robeţapsardzības institūciju regulējums Latvijā, Lietuvā, 

Somijā un Baltkrievijā 

Darba pieredze 15.12.2008. - līdz šim – asistents Valsts robeţsardzes koledţas 

Robeţsardzes un imigrācijas dienestu priekšmetu katedrā 

11.02. - 14.12.2008. – galvenais inspektors Valsts robeţsardzes 

koledţas Robeţsardzes un imigrācijas dienestu priekšmetu 

katedrā 

01.08.2007. - 10.02.2008. – galvenais inspektors Valsts 

robeţsardzes koledţas Profesionālās tālākizglītības dienestā 

 

15.06.2004. - 31.07.2007. – vecākais inspektors (operatīvajā 

darbā) Valsts robeţsardzes Daugavpils pārvaldes 

Kriminālizmeklēšanas dienestā 

01.05.2003. - 14.06.2004. – vecākais inspektors (informācijas 

jautājumos) Valsts robeţsardzes Daugavpils pārvaldes 

Robeţnieku robeţapsardzības nodaļā 

23.12.2002. - 30.04.2003. – nodaļas virsnieks Valsts 

robeţsardzes Daugavpils pārvaldes Robeţnieku nodaļā 

 

11.09.2000. - 02.01.2001. – jaunākais inspektors Valsts 

robeţsardzes Daugavpils pārvaldes Robeţnieku nodaļā 

 

 

 



8.pielikuma turpinājums 

 

 

320 

Pedagoģiskais darbs, 

studiju (mācību) kursi 

Skat. darba pieredzi 

 

Valsts robeţsardzes koledţā īstenoju šādus studiju kursus: 

Robeţuzraudzība; Imigrācijas kontrole; Muitas tiesības 

(iekļautas studiju kursā „Robeţpārbaudes‖) 

 

Valsts robeţsardzes koledţā īstenoju Valsts robeţsardzes 

amatpersonām apmācības pēc profesionālās pilnveides 

programmām: „Pēdu konstatēšana un tālākās darbības ar tām‖ 

un „Robeţsargu apmācības programma par rīcību ārkārtējās 

situācijas laikā‖ 

 

Papildus izglītība 06.-17.12.2010. – apmācību kurss „Šaušanas instruktors‖ (Valsts 

robeţsardzes koledţā, 17.12.2010. Sertifikāts Nr.21, derīgs līdz 

17.12.2015.) 

 

16.03.-19.04.2010. – Rēzeknes Augstskolas Tālākizglītības 

centra profesionālās pilnveides programma augstāko izglītības 

iestāţu pedagogiem „Augstskolu didaktika‖ (Valsts 

robeţsardzes koledţā, 19.04.2010. Sertifikāts Nr.2009/10-357) 

 

14.-16.12.2009. – apmācību kursi „Valsts robeţsardzes 

amatpersonu desantēšanās apmācību programma‖ (Valsts 

robeţsardzes Aviācijas pārvaldē un Valsts robeţsardzes 

koledţā, 16.12.2009. Apliecība Nr.2051) 

 

30.06. - 08.08.2008. – Intensīvie angļu valodas kursi Valsts 

robeţsardzes koledţā „Profesionālā angļu valoda‖, kurus vadīja 

pasniedzēja no ASV Aizsardzības Valodu Institūta. 

(08.08.2008. Apliecība Nr.1304) 

 

14.04.2007. – Iekšlietu ministrijas Informācijas centra kurss 

„Integrētas Informatīvas Sistēmas Noziedzīgo nodarījumu 

reģistrs‖ (Iekšlietu ministrijas Informācijas centrā, Rīgā, 

14.04.2007. Sertifikāts Nr.2/39) 

 

22.01. - 02.02.2007. – dalība Twinning Light projektā 

„Robeţsargu apmācības sistēmas Latvijas Republikā 

stiprināšana un tās ilgtspējas veicināšana ar mērķi nodrošināt 

efektīvu robeţuzraudzību un robeţpārbaudi uz Eiropas 

Savienības ārējām robeţām un imigrācijas kontroli valsts 

iekšienē‖, kura mērķis ir izveidot jaunu, neformālās izglītības 

sistēmu Valsts robeţsardzē, organizējot katrā Valsts 

robeţsardzes teritoriālajā pārvaldē pedagoģiskās atbalsta grupas 

(Valsts robeţsardzes koledţā, 02.02.2007. Apliecinājums (bez 

numura)) 
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Publikācijas 17.03.2011. – uzstāšanās ar referātu „Dubultā pilsonība Latvijā, 

tās tiesiskie un praktiskie aspekti‖ // Rēzeknes Augstskolas 

zinātniski praktiskā konference „Tiesību normu piemērošanas 

problēmas‖ (Rēzeknes Augstskolā, 17.03.2011. Sertifikāts 

Nr.10-10/207, referāta publicēšana paredzēta 2011.gada vidū) 

 

28.01.2011. – uzstāšanās ar referātu „Garantijas naudas 

ārzemniekiem darbības mehānisma tiesiskie aspekti‖ // I 

Starptautiski zinātniskā konference „Cilvēkdrošības tiesiskie, 

socioloģiskie un psiholoģiskie aspekti‖ (Valsts policijas koledţā, 

Rīgā, 28.01.2011. Sertifikāts Nr.3, referāta publicēšana 

paredzēta 2011.gada vidū) 

 

05.2010. – uzstāšanās ar referātu „Administratīvā soda „naudas 

sods‖ piespiedu piemērošana ārzemniekiem‖ // Rēzeknes 

Augstskolas Studentu zinātniski praktiskā konference „Mēs 

laikā, telpā, attīstībā‖ (Rēzeknes Augstskolā, bez sertifikāta, 

referāta publicēšana paredzēta 2011.gada maija sākumā) 

 

06.-07.05.2010. – dalība III Starptautiski pētnieciskā konferencē 

„Inovācijas robeţsargu profesionālajā sagatavošanā‖ // Referāts 

„Влияние новых нормативных актов на профессиональную 

подготовку пограничников‖ (Valsts robeţsardzes koledţā, 

Sertifikāts (bez numura), referāts publicēts materiālu krājumā) 

 

24.11.2009. – Maģistra darba „Valsts robeţsardzes institūta 

regulējums Latvijā, Lietuvā, Somijā un Baltkrievijā‖ 

aizstāvēšana (Latvijas Policijas akadēmijā, Rīgā, viens maģistra 

darba eksemplārs atrodas Valsts robeţsardzes koledţas 

bibliotēkā, Valsts robeţsardzes koledţas 22.09.2010. 

informatīvā vēstule Nr.23/8-5/1254) 

 

14.05.2009. – uzstāšanās ar referātu „Jaunā normatīvā akta 

„Latvijas Republikas valsts robeţas likums‖ pieľemšanas 

nepieciešamība‖ // Rēzeknes Augstskolas Studentu zinātniski 

praktiskā konference „Mēs laikā, telpā, attīstībā‖ (Rēzeknes 

Augstskolā, 14.05.2009. Sertifikāts Nr.10-16/498., referāts 

publicēts materiālu krājumā) 

 

27.-28.03.2008. – uzstāšanās ar referātu „Šengenas acquis 

normu piemērošana Eiropas Savienības dalībvalstīs‖ // Baltijas 

Starptautiskās akadēmijas Starptautiskā zinātniski praktiskā 

konference „Latvija un Eiropa: reģionālās attīstības iespējas, 

risinājumi un perspektīvas‖ (Daugavpilī, 28.03.2008. 

Sertifikāts (bez numura), referāts publicēts materiālu krājumā) 

 

Sabiedriskās aktivitātes 18.-19.08.2011. – dalība Valsts robeţsardzes Viļakas pārvaldes 

taktiskajās mācībās „Robeţa – 2011‖. 

 

11.09.2011. - 15.10.2011. – FRONTEX Aģentūras kopējas 

operācijas „POSEIDON 2011 Land‖ Grieķijā dalībnieks. 
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No 2007.gada līdz 2010.gadam (ieskaitot) 11. un 18.novembrī 

Rīgā, Rēzeknē vai Daugavpilī piedalījos militārās parādēs 

virsnieku grupas sastāvā 

 

01.-02.2010. – dalība Valsts robeţsardzes koledţas normatīva 

akta projekta „Valsts robeţsardzes koledţas pedagoģiskā 

personāla darba slodzes, tās plānošanas, uzskaites un kontroles 

kārtība‖ izstrādē 

 

28.09.-27.10.2010 – Eiropas Aģentūras operatīvās sadarbības 

vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robeţām 

(FRONTEX Aģentūra) kopējas operācijas „NEPTUNE 2010‖ 

Ungārijā dalībnieks. 

 

26.-27.08.2010. – dalība Valsts robeţsardzes Ludzas pārvaldes 

taktiskajās mācībās „Robeţa – 2010‖. 

 

23.-24.06.2010. – dalība FRONTEX Aģentūras apmācību 

projektā „Pasniedzēju apmaiľa‖. 

 

30.03.2010. - 29.04.2010. – FRONTEX Aģentūras kopējas 

operācijas „POSEIDON 2010 Land‖ Grieķijā dalībnieks. 

 

08.-11.03.2010. – Dalība FRONTEX Aģentūras Vidējā līmeľa 

kursu pasniedzēju kopējā apmācību sesijā (FRONTEX Agency 

MLC Teacher’s common session). 

 

02.-03.2010. – dalība Valsts robeţsardzes koledţas pavēles 

projekta „Mācību līdzekļu izstrādāšanas, noformēšanas, 

recenzēšanas un izdošanas nosacījumi‖ izstrādē 

 

2009. – dalība vairākās darba grupās „Valsts robeţsardzes 

jaunākā virsnieka profesijas standarta‖ izstrādei (Valsts 

robeţsardzes koledţā, izdoti Ministru kabineta noteikumi) 

 

02.06.2009. – Uzstāšanās ar referātu „Kontaktpunktu darbības 

tiesiskais regulējums‖ // Studējošo VII konferences ziľojumi 

maģistrantu seminārā „Salīdzinošā jurisprudence‖ (Latvijas 

Policijas akadēmijā, Rīgā) 

 

27.-28.05.2009. – dalība Valsts robeţsardzes taktisko mācību 

„Robeţa – 2009‖ plānošanā, organizācijā un izpildes kontrolē. 

 

03.2009. - līdz šīm – Valsts robeţsardzes koledţas trauksmes 

grupas dalībnieks 

 

 2008. – dalība vairākās darba grupās „Valsts robeţsardzes 

inspektora profesijas standarta‖ izstrādei (Valsts robeţsardzes 

koledţā, izdoti Ministru kabineta noteikumi) 
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27.-28.11.2008. – Nodarbību vadīšana Lietuvas Republikas 

Valsts robeţsardzes dienesta Robeţsargu skolā // tēma 

„Nelegālas imigrācijas kontrole un prevencija‖ (Medininkai) 

 

04.-24.08.2008. – FRONTEX Aģentūras kopējas operācijas 

fokālpunktā „Vaalimaa – Torfjanovka‖ uz Somijas Republikas 

un Krievijas Federācijas valsts robeţas dalībnieks. 

 

28.-29.05.2008. – dalība Valsts robeţsardzes taktisko mācību 

„Robeţa – 2008‖ plānošanā, organizācijā un izpildes kontrolē. 

 

15.04.2008. – Starptautiskās Migrācijas organizācijas seminārs 

augstākās izglītības mācību iestāţu pasniedzējiem „Cilvēku 

tirdzniecība – sociālā un tiesiskā problēma Latvijā un pasaulē‖ 

(15.04.2008. Sertifikāts (bez numura), Rīgā) 

 

19.-20.03.2008. – Nodarbību vadīšana Lietuvas Republikas 

Valsts robeţsardzes dienesta Robeţsargu skolā // 2 tēmas: 

„Latvijas Republikas Valsts robeţsardzes struktūra, darbības 

principi, uzdevumi un attīstības perspektīvas‖, 

„Robeţapsardzības nodaļas robeţsargu norīkojumu veidi un 

darbības taktika‖ (Medininkai) 

 

12.12.2007. – dalība Latvijas Policijas akadēmijas Zinātniski 

praktiskā konference „Publisko apsūdzību kriminālprocesa 

uzsākšanas teorētiski praktiskās problēmas‖ (Latvijas Policijas 

akadēmijā, Rīgā) 

 

Valodu prasmes Valodas: latviešu – dzimtā, angļu – labi,  krievu – teicami 

 

 

2011.gada 7.novembrī         J.Skorodihins 
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CURRICULUM VITAE 

 

 

Vārds, uzvārds IVETA ADIJĀNE 

 

Dzimšanas dati 1973.gada 29.maijs, Rēzekne 

 

Izglītība 2011.gada 4.februārī – absolvēta Latvijas Universitātes Juridiskā 

fakultāte un iegūts sociālo zinātľu maģistra grāds tiesību zinātnē 

policijas tiesību jomā, maģistra diploms MD E Nr.2509. 

 

2010. – 2011. studijas Latvijas Universitātes maģistrantūrā. 

 

2008. – 2009. – studijas Latvijas Policijas akadēmijas nepilna 

laika studijās maģistra akadēmiskajā studiju programmā 

„Tiesību zinātne‖ policijas tiesību apakšnozarē, LPA 2009.gada 

29.decembra Akadēmiskā izziľa Nr.26/1621. 

 

 2004. - 2008. – absolvēta Latvijas Policijas akadēmijas otrā 

līmeľa profesionālā augstākās izglītības studiju programma 

„Tiesību zinātne‖ un iegūta jurista kvalifikācija un II līmeľa 

profesionāla augstākā izglītība, diploms PD C Nr.2049. 

 

 2000. - 2003. – absolvēta Latvijas Policijas akadēmijas 

Robeţsardzes koledţa un iegūta I līmeľa profesionāla augstākā 

izglītība, diploms DKA Nr.009179. 

 

Akadēmiskie nosaukumi 

un zinātniskie grādi 

 

Sociālo zinātľu maģistra grāds tiesību zinātnē  

Zinātnisko pētījumu 

virziens 

 

Robeţsardzes tiesību avoti. 

Darba pieredze 20.04.2011. - līdz šim – lektore Valsts robeţsardzes koledţas 

Robeţsardzes un imigrācijas dienestu priekšmetu katedrā. 

 

15.12.2008. - 20.04.2011. – asistente Valsts robeţsardzes 

koledţas Robeţsardzes un imigrācijas dienestu priekšmetu 

katedrā. 

 

 11.02.2008. - 15.12.2008. - vecākā inspektore VRK 

Robeţsardzes un imigrācijas dienestu priekšmetu katedrā. 

 

02.01.2008. – 11.02.2008. vecākā inspektore Valsts 

robeţsardzes koledţas Profesionālās tālākizglītības dienestā.  

 

2003. – 2008. – Valsts robeţsardzes Galvenā pārvalde 

 

1997. – 2003. – Valsts robeţsardzes Liepājas pārvalde 

 

1994. - 1997. – dienests Robeţsardzes spēkos 
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Pedagoģiskais darbs, 

studiju (mācību) kursi 

Skat. darba pieredzi. 

Mācību kursi:  

Imigrācijas kontrole; 

Robeţpārbaudes; 

Robeţuzraudzība. 

 

 

Papildus izglītība   2010.gada marts – aprīlis, dalība Rēzeknes Augstskolas   

     Tālākizglītības centra pedagogu tālākizglītības     

     programmā ―Augstskolu didaktika‖ (160 stundas)    

     Rēzeknē, Latvija, sertifikāts Nr.2009/10-344. 

02.12.2008. – 23.12.2008. – dalība „Angļu valodas‖ kursā (40 

stundas), sertifikāts Nr.10186 

 

Publikācijas Vadības loma tiesiskās kārtības nodrošināšanas 

iestādēs//Tautsaimniecības attīstība: problēmas un risinājumi: 

studentu un docētāju 13.zinātniski praktiskās konferences rakstu 

krājums.- RA izdevniecība, 2011, ISBN 978-9984-44-078-1 – 274 

lpp. 

 

  Robeţsardzes tiesību normu iedalījums//Valsts robeţsardze: 

attīstība, problēmas, risinājumi: Valsts robeţsardzes amatpersonu 

un Valsts robeţsardzes koledţas studējošo I zinātniski praktiskā 

konference (2011.gada 6.maijs).-Rēzekne,2011.-332 lpp. 

 

  Valsts robeţsardzes loma vīzu reţīma nodrošināšanā//Izaicinājumu 

un iespēju laiks: problēmas, risinājumi, perspektīvas:2011.gada 

26.-28.maija Starptautiskās jauno pētnieku un studentu zinātniski 

praktiskās konferences rakstu krājums.-Rēzekne:2011.-415 lpp. 

ISBN 978-9984-47-048-1. 

 

  Aizturēto ārzemnieku tiesības un pienākumi//Zinātniskais ţurnāls 

„Latgales tautsaimniecības pētījumi‖, Nr.3, 2011. 

 

Robeţsardzes tiesību avoti//maģistra darbs, Latvijas Universitāte, 

Rīga, 2011. 

  

Imigrācijas kontroles tiesiskais pamatojums// Rēzeknes 

Augstskolas Studentu zinātniski praktiskā konference „Mēs laikā, 

telpā, attīstībā‖. Rēzekne, 2010. 

 

Robeţsardzes tiesību avoti // Mēs laikā, telpā, attīstībā: 2009.gada 

15.maija studentu zinātniskās konferences rakstu krājums. – 

Rēzekne: 2010. – 240.lpp. ISBN 978-9984-44-039-2. 

 

Mācību priekšmeta „Imigrācijas kontrole‖ mācību metodes // 

Inovācijas robeţsargu profesionālajā sagatavošanā: Valsts 

robeţsardzes III starptautiskā pētnieciskā konference (2010.gada 6. 

- 7.maijs), Rēzekne, 2010. – 256.lpp., ISBN -978-9984-49-038-0. 
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Tiesību avotu izpratne tiesību sistēmās// Studējošo VII konferences 

ziľojumi maģistrantu seminārā „Salīdzinošā jurisprudence‖, 

Latvijas Policijas akadēmija, Rīga, 2009. 

 

Dzialalnosc Sluzby Granicznej Republiki Lotwy w kontekscie 

dorobku Schengen// Polska w Schengen, Temida 2, Bialystok, 

2009., ISBN 978-83-89620-72-9. 

 

Sabiedriskās aktivitātes Projekta Nr. IA/VRS/EAF/2010/2 „Konvoja kvalifikācijas 

paaugstināšanas kursa programmas izstrāde un apmācību tehniskās 

bāzes izveide‖ – koordinatore. 

 

  01.06.2011. uzstāšanās ar referātu „Vadības loma tiesiskās kārtības 

nodrošināšanas iestādēs‖ Studentu un docētāju 13.zinātniski 

praktiskajā konferencē „Tautsaimniecības attīstība: problēmas un 

risinājumi‖, apliecība b/n. 

 

  27.05.2011. uzstāšanās ar referātu „Valsts robeţsardzes loma vīzu 

reţīma nodrošināšanā‖ Starptautiskajā jauno pētnieku un studentu 

zinātniski praktiskajā konferencē „Izaicinājumu un iespēju laiks: 

problēmas, risinājumi, perspektīvas‖, sertifikāts Nr.733(88). 

 

  17.03.2011. uzstāšanās ar referātu „Aizturēto ārzemnieku tiesības 

un pienākumi‖ zinātniski praktiskajā konferencē „Tiesību normu 

piemērošanas problēmas‖, sertifikāts Nr.10-10/210. 

 

23.-25.02.2011. nodarbību vadīšana Lietuvas Republikas Valsts 

robeţsardzes dienesta Robeţsargu skolā (Medininkai) // tēma 

„Nelegālā imigrācija Lietuvas Republikā un citās ES valstī. 

Nelegālās imigrācijas prevencija un kontrole‖. 

 

23.-25.02.2011. dalība seminārā „Imigrācijas un patvēruma 

problēmas‖ Lietuvas Republikas Robeţsargu skolā (Medininkai). 

 

21.04.2010. uzstāšanās ar referātu „Robeţsarga personības tiesiskā 

statusa struktūras elementi un to ietekme attiecībās ar sabiedrību‖ 

Rēzeknes augstskolas konferencē „Personība. Laiks. 

Komunikācija‖, apliecība b/n. 

 

27.-29.05.2009. dalība starptautiskajā seminārā „Dalībvalstu 

labākā prakse nelegālo imigrantu labprātīgas atgriešanās, piespiedu 

izraidīšanas piemērošanā un readmisijas līgumu izpildē‖ 

Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas 

pamatprogrammas 2007. - 2013.gadam Eiropas Atgriešanās fonda 

2008.gada programmas projekta Nr. EAF/2008/5 „Semināri par 

atgriešanas pasākumu tiesiskajiem un praktiskajiem aspektiem‖ 

ietvaros, sertifikāts b/n. 

 

Valodu prasmes   Valodas: angļu - ar vārdnīcas palīdzību, vācu –    

     sarunvalodas līmenī,  krievu –brīvi, latviešu – dzimtā 

 

2011.gada 5.oktobrī        I.Adijāne 
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CURRICULUM VITAE 

   

Vārds, uzvārds JURIS MADŢULS  

Dzimšanas dati 1982.gada 15.marts, Rēzeknē 

Izglītība 2008. – absolvēta Rēzeknes Augstskolas Ekonomikas fakultātes 

maģistrantūra un iegūts sociālo zinātľu maģistra grāds vadības 

zinātnē, diploma Nr. MDE 0009 izdots 20.06.2008. 

2006. – absolvēta Rēzeknes Augstskolas Ekonomikas fakultāte 

un iegūts sociālo zinātľu bakalaura akadēmiskais grāds vadības 

zinātnē, diploma Nr. BDC Nr. 0088. 

Akadēmiskie nosaukumi 

un zinātniskie grādi 

Sociālo zinātľu maģistra grāds vadības zinātnē, diploma Nr. 

MDE 0009 izdots 20.06.2008. 

Zinātnisko pētījumu 

virziens 

Personāla atlase Valsts robeţsardzē 

Darba pieredze 15.12.2008. – līdz šim - VRK Robeţsardzes un imigrācijas 

dienestu priekšmetu katedras asistents.  

11.02.2008. - 15.12.2008. - VRK Robeţsardzes un imigrācijas 

dienestu priekšmetu katedras vecākais inspektors. 

11.12.2006. – 11.02.2008. - VRK Profesionālās tālākizglītības 

dienesta vecākais inspektors. 

10.08.2001. – 11.12.2006. VRS LuP Grebľevas I kat. RKP 

jaunākais inspektors. 

11.09.2000. – 10.08.2001. Rēzeknes robeţsargu skolas kadets. 

Pedagoģiskais darbs, 

studiju (mācību) kursi 

Skat. darba pieredzi. 

Mācību kursi: robeţpārbaudes, tehniskie līdzekļi un 

inţeniertehniskais aprīkojums, robeţuzraudzība, imigrācijas 

kontrole. 

Mācību priekšmeti: robeţpārbaudes, tehniskie līdzekļi un 

inţeniertehniskais aprīkojums, robeţuzraudzība, imigrācijas 

kontrole. 

Papildus izglītība - 30.05.2011. – 03.06.2011. ASV Enerģētikas departamenta un 

Federāla izmeklēšanas biroja organizētās apmācības par rīcību 

paaugstinātā radiācijas līmeľa atklāšanas gadījumos. Rēzekne, 

Rīga, Latvija. 

- 31.03.2011. – Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātes 

tālākizglitības kurss „Radiācijas drošība darbībām ar vidējas 

radioaktivitātes avotiem‖ (8 stundas) Rīga, Latvija. 

- 21.02.2011. – 25.02.2011 FRONTEX Aģentūras pasniedzēju 

apmācības sanāksme „Zagto transportlīdzekļu atklāšana – 

1.līmenis‖ Viļľa, Lietuva. 

- 16.03.2010. – 13.04.2010. dalība Rēzeknes Augstskolas 

Tālākizglītības centra pedagogu tālākizglītības programmā 

―Augstskolu didaktika‖ (160 stundas) Rēzeknē, Latvija. 

- 07.12.2009. – 11.12.2009.; 17.11.2008. – 21.11.2008. un 

07.12.2009. – 11.12.2009. dalība Somijas Republikas Robeţas 

un krasta apsardzes akadēmijas starptautiskajās apmācībās 

„Sadarbība robeţu vadībā un civilo krīţu vadības modelis – 

bakalaura pienākumi‖ Imatrā, Somija. 
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 - 19.10.2009. – 20.11.2009. dalība FRONTEX aģentūras vīdēja 

līmeľa virsnieku (Mid level course) kursos Lībekā, Vācija; 

Čezēnā, Itālija; Viļľā, Lietuvā; Helsinkos, Somija; un Londonā, 

Lielbritānija. 

- 12.10.2009. – 16.10.2009. dalība ASV Krasta apsardzes Mācību 

centra organizētāja seminārā „Vadība un menedţments‖  

Rēzeknē, Latvija. 

- 23.07.2009. - 24.07.2009. dalība seminārā Valsts robeţsardzes 

koledţā sadarbībā ar ASV Enerģētikas departamentu par 

radiometrisko ierīču pielietošanu robeţpārbaudēs. 

- 27.11.2008. – 28.11.2008. dalība seminārā „Vajāšanas kārtība 

blakus valsts teritorijā‖ (Lietuva, Medininkai). 

 - 22.09.2008. - 26.09.2008. dalība FRONTEX aģentūras 

apmācībās kopējās operācijas „NORTHERN LIGHTS‖ ietvaros. 

- 30.06.2008. – 08.08.2008. dalība Intensīvos angļu valodas (240 

stundas) kursos Rēzeknē, Latvija. 

- 2008.g. 3.jūnijā dalība Rēzeknes Augstskolas 10.studentu un 

docētāju zinātniski praktiskajā konferencē „Tautsaimniecības 

attīstība: problēmas un risinājumi‖ un uzstājos ar referātu 

„Personāla atlases problēmas VRS un to risināšana‖. 

- 19.04.2008. – 27.04.2008. dalība ASV Enerģētikas departamenta 

un LR Iekšlietu ministrijas līguma „Par sadarbību radioaktīvo 

materiālu un kodolmateriālu nelikumīgās pārvadāšanas 

novēršanas jomā‖ ietvaros ASV Enerģētikas departamenta 

rīkotās apmācībās radiācijas kontroles jomā robeţsargiem 

Ričlandā, ASV. 

- 18.06.2007. – 19.06.2007. dalība Valsts policijas koledţas 

profesionālās pilnveides kursos „SIS lietošana un tās tiesiskie 

aspekti‖ Rīgā, Latvija. 

- 11.06.2007. – 12.06.2007. dalība SAFRAN Group Sagem 

Defense Securite AFIS operatoru apmācības kursos Rīgā, 

Latvija. 

- 2007.gadā dalība ESF projektā ―Valsts robeţsardzes pedagogu 

staţēšanās‖. 

- 2006.gada oktobrī dalība Rēzeknes Augstskolas Tālākizglītības 

centra pedagogu tālākizglītības programmā ―Pedagoģijas pamati‖ 

(72 stundas) Rēzeknē, Latvija (apl. Nr. 2006 7-9) 

- 16.01.2006., 17.02.2006. un 29.03.2006. dalība VRS Ludzas 

pārvaldes „Shengen acquis vispārējās prasības‖ kursos Kārsavā, 

Latvija (izziľa Nr.264). 
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Publikācijas  Tiesībsargājošo iestāţu amatpersonu darbs ar masu medijiem. 

Baltijas Starptautiskā akadēmija. Starptautiskā jauno pētnieku 

un studentu zinātniski praktiskā konference. Rēzekne, maijs 

2011. – 7.lpp. 

 Dzīvu cilvēku daktiloskopēšanas praktiskie aspekti. 

Konference - „VRS amatpersonu un VRK studējošo I 

zinātniski praktiskā konference‖. – Rēzekne, maijs 2011. - 

6.lpp. 

 VRS loma zagto transportlīdzekļu prevencijā. Konference – 

„Mēs, laikā, telpā, attīstībā‖. (darbs tiks publicēts 2012.g. 

maijā). – Rēzekne, 2011. - 6.lpp. 

 „Valsts robeţsardzes loma kontrabandas apkarošanā‖ 

Konference - Rēzeknes Augstskolas Studentu zinātniski 

praktiskā konference „Mēs laikā, telpā, attīstībā‖. – Rēzekne, 

maijs 2010.  

 Transportlīdzekļu robeţpārbaude: Mācību metodiskais 

materiāls. – Rēzekne, 2009. – 116.lpp. 

 Personu robeţpārbaude: Mācību metodiskais materiāls. – 

Rēzekne, 2009. – 55.lpp. 

 Šengenas informācijas sistēmas būtība un lietošanas tiesiskie 

aspekti: Starptautiskā zinātniski praktiskā konference „Latvija 

un Eiropa: reģionālās attīstības iespējas, risinājumi un 

perspektīvas‖. – Daugavpils, 2008. – 5. lpp. 

 Повышение профессиональной подготовки пограничников 

с помощью практических занятий на учебно – контрольно 

– пропускном пункте: Seminarium ―Innowacje w szkoleniu 

zawodowym funkcjonariuszy Strazy Graniczney‖. – Ketrzyn, 

2008. – 5. lpp. 

 Значимость учебно - контрольно пропускного пункта 

(Латвийского государственного пограничного колледжа) в 

обучении пограничников: International conference 

„Innovations in border guards Professional training‖. – 

Tallina, 2007. – 5.lpp. 

 Valsts robeţsardzes koledţas mācību robeţkontroles punkta 

nozīme robeţsargu apmācībā: II starptautiskā pētnieciskā 

konference „Baltijas valstu un Polijas Republikas 

robeţsardzes mācību iestāţu vēstures izpēte un attīstības 

perspektīvas‖. - Rēzekne, 2007. – 5. lpp. 

Valodu prasmes Valodas: Angļu (B1), vācu (A1), krievu (C2) 

 
2011.gada 7.oktobrī       J.Madţuls 
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CURRICULUM VITAE 

 

Vārds, uzvārds ALENS INDRIKSONS  

Dzimšanas dati 1974.gada 16.janvāris, Rēzekne 

Izglītība 2001.gadā absolvēta Rēzeknes Augstskolas Pedagoģijas 

maģistrantūra, diploma numurs - 000060, izdošanas datums – 

01.10.2001. 

1997.gadā Nacionālajā Aizsardzības akadēmijā iegūts bakalaura 

grāds tiesību zinātnēs, diploma numurs - 000094, izdošanas 

datums – 14.02.1997. 

1997.gadā absolvēta Latvijas Republikas Nacionālā 

Aizsardzības akadēmija, iegūta vidējā militārā izglītība, vada 

komandiera kvalifikācija, diploma numurs - 000306, izdošanas 

datums – 14.02.1997. 

Akadēmiskie nosaukumi 

un zinātniskie grādi 

Akadēmiskais pedagoģijas maģistra grāds; diploma Nr.000060  

izdots 01.10.2001. 

Akadēmiskais tiesību zinātľu bakalaura grāds; diploma            

Nr. 000094, izdots – 14.02.1997. 

Zinātnisko pētījumu 

virziens 

 

Kadetu motivācijas loma Rēzeknes robeţsargu skolā. 

Kriminālatbildība par transporta līdzekļa zādzību un 

aizbraukšanu pēc spēkā esošās likumdošanas. 

Darba pieredze 04.2010. – līdz šim - lektors Robeţsardzes un imigrācijas 

dienestu priekšmetu katedrā. 

05.2007. – 04.2010. – lektors Robeţsardzes un imigrācijas 

dienestu priekšmetu katedras Dokumentu izpētes nodaļā. 

12.2005 – 05.2007. - lektors Robeţsardzes un imigrācijas 

dienestu priekšmetu katedrā. 

10.2002. – 12.2005. - lektors Robeţsardzes dienesta un taktikas 

katedrā. 

07.2002.- 10.2002. -  vadītājs Valsts robeţsardzes koledţas 

Pētnieciskajā nodaļā. 

02.2002. -07.2002. - vecākais pasniedzējs Rēzeknes robeţsargu 

skolas Apmācību dienesta Zinātniskajā nodaļā. 

12.1998. – 02.2002. - vecākais pasniedzējs Rēzeknes robeţsargu 

skolas Apmācību dienesta Robeţsargu dienesta un taktikas 

nodaļā. 

03.1997.- 12.1998. - pasniedzējs Rēzeknes robeţsargu skolas 

Apmācību dienesta Robeţsargu dienesta un taktikas nodaļā. 

Pedagoģiskais darbs, 

studiju (mācību) kursi 

Skat. darba pieredzi. 

 Studiju kursi: 

-  robeţsardzes dienests un taktika; 

- Valsts robeţsardzes dienesta organizācija robeţkontroles 

punktos; 

- Valsts robeţsardzes dienesta organizācija robeţpārejas punktos; 

- Valsts robeţsardzes likumdošana; 

- robeţapsardzības tehniskie līdzekļi; 

- Valsts robeţsardzes nodaļas robeţuzraudzības organizācija; 

-  profesionālā terminoloģija otrajā svešvalodā (krievu val.); 

- lietvedība; 

- dokumentu tehniskā izpēte; 

- dokumentu viltojumi; 

- dokumentu pārbaude. 
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Papildus izglītība 06.2009. – FRONTEX 2.līmeľa dokumentu izpētes speciālistu 

apmācības kursi Nīderlandē. 

01.2009. Viltoto dokumentu izpētes un atklāšanas apmācības 

Francijā.  

06.2008. Frontex rīkotie „Rabit‖ apmācības kursi, Rumānija. 

11.2007. Baltijas jūras reģiona valstu konference viltoto 

dokumentu jomā, Polija.   

04.03.2007. – 10.03.2007. 65 stundu angļu valodas seminārs par 

tēmu „Eiropas drošības dienestu vadības integrētais treniľš‖; 

Rēzekne.   

05.2006. - dokumentu izpētes kursi Somijas speciālistu vadībā 

Latvijas Republikā; 

01.10.2005. – 24.12.2005. Angļu valodas kursi Lielbritānijā,  

iegūts angļu valodas prasmes B1 līmenis sertifikāts; 

22.01.2001. – 14.02.2002. Valodu Mācību Centra rīkotie angļu 

valodas mācību kursi Valsts robeţsardzes koledţā, sertifikāta 

Nr. 2002- 0107; 

24.11.2000. Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Valsts 

policijas ekspertīţu centrā iegūts sertifikāts par tiesībām veikt 

automašīnu agregātu numuru un dokumentu tehniskās izziľas; 

10.10.2000. - 12.10.2000. dokumentu izpētes kursi Somijas 

speciālistu vadībā Somijas Republikā; 

2000.gadā Francijas speciālistu rīkotie kursi par globālās 

pozicionēšanas sistēmu (GPS);  

10.1999. – 03.2000. saskaľā ar ES  ―PHARE‖ programmas 

ietvaros apstiprināto ―TWINNING‖ projektu Somijas 

Republikas speciālistu vadītais Apmācību  attīstības (6 mācību 

nedēļu) kurss: Apmācību sistēmas plānošana, Apmācību 

plānošana un vadīšana Somijas Republikā;  

19.06.1999. – profesionālās pilnveides kursi pedagoģijā un 

psiholoģijā; Rēzeknes Augstskolas Pedagoģijas fakultāte, 

Pedagogu tālākizglītības un papildizglītības centrs. Apliecība 

Nr.686.  

03.1999. - datorlietotāju kursi; Rēzeknes Augstskolas Inţenieru 

fakultātes Datorzinātľu katedra. Sertifikāts Nr.99-09-010. 

04.01.1998. – 05.10.1998. Vācijas Federatīvās Republikas 

Lībekas robeţsargu skola; 

28.09.1998. Vācijas Federatīvajā Republikā, Berlīnē, iegūts vācu 

valodas prasmes sertifikāts Nr. PH 324157; 

09.06.1997. - 13.09.1997. muitas dienesta kursi ASV speciālistu 

vadībā. 

Publikācijas Personas ceļošanas dokumentu starptautiskie standarti: Valsts 

robeţsardze: attīstība, problēmas, risinājumi: Valsts 

robeţsardzes amatpersonu un Valsts robeţsardzes koledţas 

studējošo 1 zinātniski praktiskā konference, 2011. – Rēzekne, 

Valsts robeţsardzes koledţa.  

Polimēra materiālu izmantošana ceļošanas dokumentos: III 

starptautiskā pētnieciskā konference, 2010.gads. – Rēzekne, 

Valsts robeţsardzes koledţa. 
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 Valsts robeţsardzes koledţas izveides vēsture: II starptautiskā 

pētnieciskā konference 2007.gads. – Rēzekne, Valsts 

robeţsardzes koledţa. 

Nodarbību saraksta sastādīšanas optimizācija robeţsargu 

apmācību procesā: I starptautiskā pētnieciskā konference. – 

2005.gads.- Rēzekne, Valsts robeţsardzes koledţa 

Pedagoga darba specifika Rēzeknes robeţsargu 

skolā//Pedagoģijas teorijas un mācīšanās process: otrās 

ikgadējās maģistrantu zinātniski praktiskās konferences 

materiāli 2002.gada 2.decembris. – Rēzekne: Rēzeknes 

Augstskola, 2000. 

Metodiskie līdzekļi Dokumentu viltojumi un to atklāšana. – Rēzekne, Valsts 

robeţsardzes koledţa, 2011.g. 

Personalizācijas datu aizsardzības paľēmieni ceļošanas 

dokumentos.- Rēzekne, Valsts robeţsardzes koledţa, 2011., 

14lpp.   

Dokumentu raţošanas procesā izmantojamie drukas veidi. – 

Rēzekne, Valsts robeţsardzes koledţa, 2009., 20 lpp.   

Dokumentu raţošanas porcesā izmantojamās speciālās 

krāsvielas. – Rēzekne, Valsts robeţsardzes koledţa, 2009., 15 

lpp.   

Bieţāk izmantojamie drukas veidi dokumentu personalizācijas 

procesā. – Rēzekne, Valsts robeţsardzes koledţa, 2009., 17 lpp.   

Drošu dokumentu papīrs un tā aizsardzība. – Rēzekne, Valsts 

robeţsardzes koledţa, 2008., 13 lpp.   

Personas identifikācija robeţkontroles procesā. – Rēzekne, 

Valsts robeţsardzes koledţa, 2007., 15 lpp.   

Galvenie dokumentu aizsardzības veidi, to loma un nozīme 

robeţkontroles procesā. – Rēzekne, Valsts robeţsardzes koledţa, 

2006., 27 lpp.   

Nodarbību saraksta sastādīšanas optimizācija robeţsargu 

apmācības procesā. – Rēzekne, Valsts robeţsardzes koledţa, 

2004., 6 lpp.   

Sabiedriskās aktivitātes - 

Valodu prasmes Valodas: angļu (B1), vācu (A1),  krievu (C1), latviešu – dzimtā. 

 

 
2011.gada 10.oktobrī       A.Indriksons 
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CURRICULUM VITAE 

 

   

Vārds, uzvārds INTA POKULE 

 

Dzimšanas dati 1977.gada 20.augusts, Rēzekne  

 

Izglītība 2008.gadā absolvēta Rēzeknes Augstskolas Pedagoģijas 

maģistrantūra, diploma numurs - 0186, izdošanas datums – 

20.06.2008. 

2003.gadā absolvēta Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības 

augstskola. Iegūts sociālo zinātľu bakalaura grāds psiholoģijā, 

diploma numurs - 002356, izdošanas datums – 31.07.2003. 

Papildizglītība 09.05.2011.-20.05.2011. VRK apgūta profesionālās pilnveides 

programma „Starptautiskās misijas‖. 

26.05.2008. - 30.05.2008. FRONTEX aģentūras organizētais 

3.Kopējais Rapid Pool dalībnieku seminārs Čehijā. 

 

09.03.2008. - 15.03.2008. FRONTEX aģentūras organizētais 

Eiropas Savienības Ātrās reaģēšanas vienības „RABIT‖ 

6.apmācību posms Itālijā. 

 

No 03.07.2006. – 22.10.2006. – angļu valodas kursi Lielbritānijā 

―Language studies internatonal‖. 

2006. gadā  ESF projektā ―VRK pedagogu staţēšanās‖. 

Akadēmiskie nosaukumi 

un zinātniskie grādi 

Akadēmiskais pedagoģijas maģistra grāds; diploma Nr.0186  

izdots 20.06.2008. 

Sociālo zinātľu bakalaura grāds psiholoģijā, diploma Nr. 

002356, izdošanas datums – 31.07.2003. 

 

Zinātnisko pētījumu 

virziens 

 

Temperaments un raksturs. 

Robeţsargu karjeras attīstīšana Valsts robeţsardzes koledţā un 

Valsts robeţsardzes koledţas robeţsargu skolā. 

Sabiedriskās aktivitātes 06.05.2011 - piedalīšanās VRS amatpersonu un VRK studējošo I 

zinātniski praktiskajā konferencē "Valsts Robeţsardze: attīstība, 

problēmas, risinājumi" ar tēmu -  „Robeţsargu karjeras 

attīstīšana‖; 

15.12.2007 – piedalīšanās 9.maģistranti zinātniski praktiskajā 

konferencē „Pedagoģijas teorijas un mācīšanās process‖; 

27.06.2007 – 28.06.2007 – piedalīšanās Valsts robeţsardzes 

organizētajā seminārā „Šengenas informācijas sistēmas‖; 
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24.05.2007 - 25.05.2007 – piedalīšanās „Baltijas valstu un 

Polijas Republikas robeţsardzes mācību iestāţu vēstures izpēte 

un attīstības perspektīvas‖  - ar tēmu „Mācību priekšmeta 

„Robeţpārbaudes‖ mācīšanās attīstības tendences‖. 

24.10.2011 – 28.11.2011 – piedalīšanās Mūţizglītības 

programmas Erasmus apakšprogrammā M.Romerisa Lietuvas 

Universitātes Sabiedriskās drošības fakultātē. 

 

Publikācijas Robeţsarga nepieciešamība pēc panākumiem//Rēzeknes 

Augstskola:Pedagoģijas teorijas un mācīšanās process:Devītās 

ikgadējās maģistrantu zinātniski praktiskās konferences 

materiāli:-Rēzekne, 2007.-289 lpp.; 

Mācību priekšmeta „Robeţpārbaudes‖ mācīšanās attīstības 

tendences//Valsts robeţsardzes koledţa:Baltijas valstu un Polijas 

Republikas robeţsardzes mācību iestāţu vēstures izpēte un 

attīstības perspektīvas:2.starptautiskā pētnieciskā konference:-

Rēzekne, 2008.-147.lpp.;  

Robeţsargu karjeras attīstīšana//Valsts robeţsardze: attīstība, 

problēmas, risinājumi: Valsts robeţsardzes amatpersonu un 

Valsts robeţsardzes koledţas studējošo I zinātniski praktiskā 

konference (2011.gada 6.maijs).-Rēzekne,2011.-332 lpp. 

Darba pieredze 1997 - 1998 - Ludzas pārvaldes Terehovas I kat. robeţkontroles 

 punkts, inspektore. 

1998 - 2004 - Ludzas pārvaldes Kārsavas dzelzceļa  

robeţkontroles punkts, inspektore. 

2004 - 2006  - Ludzas pārvaldes Grebľevas I kat.  

robeţkontroles punkts, inspektore. 

15/02/2006 - 03/07/2007- Valsts robeţsardzes koledţa,  

Profesionālās tālākizglītības dienests, vecākā inspektore. 

04/07/2007 - 14/12/2008 - Valsts robeţsardzes koledţa,  

Robeţsardzes un imigrācijas dienestu priekšmetu katedras 

 Dokumentu izpētes nodaļa, galvenā inspektore. 

15/12/2008 – 07/04/2010 Robeţsardzes un imigrācijas dienestu  

priekšmetu katedras Dokumentu izpētes nodaļa, asistente. 

 08/04/2010 – līdz šim - Robeţsardzes un imigrācijas dienestu 

 priekšmetu katedra, asistente. 

  
 



8.pielikuma turpinājums 

 

 

335 

Pedagoģiskais darbs, 

studiju (mācību) kursi 

Skat. darba pieredzi. 

 Studiju kursi: 

-  robeţsardzes dienests un taktika; 

-Valsts robeţsardzes dienesta organizācija robeţkontroles 

punktos; 

-Valsts robeţsardzes dienesta organizācija robeţpārejas punktos; 

- Valsts robeţsardzes likumdošana; 

- robeţapsardzības tehniskie līdzekļi; 

- Valsts robeţsardzes nodaļas robeţuzraudzības organizācija; 

- profesionālā terminoloģija otrajā svešvalodā (krievu val.); 

- lietvedība. 

- Dokumentu tehniskā izpēte. 

- Dokumentu viltojumi. 

- Dokumentu pārbaude. 

 

 

Mācību metodiskie 

materiāli 

FAL Konvencija par starptautiskās jūras satiksmes atvieglošanu 

- Valsts robeţsardzes koledţa. - 2005. 

Vienkāršākie dokumentu aizsardzības elementi - Valsts 

robeţsardzes koledţa. – 2007. – 11 lpp.  

Biometrijas datu pielietošana mūsdienu dokumentos - Valsts 

robeţsardzes koledţa. – 2008. – 42 lpp. 

LR personu ceļošanas dokumentu veidi un to apraksts - Valsts 

robeţsardzes koledţa. – 2008. – 42 lpp. 

Bieţāk sastopamie Latvijas Republikas ceļošanas dokumentu 

veidi - Valsts robeţsardzes koledţa. – 2009. 

 

Valodu prasmes Valodas: angļu (B1),  krievu (C1), latviešu – dzimtā. 

 

 
2011.gada 5.septembrī 

 

I.Pokule 
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CURRICULUM VITAE 

 

 

Vārds, uzvārds JOLANTA GAIGALNIECE-ZELENOVA 

 

Dzimšanas dati 1978.gada 16.janvāris, Viļāni 

Izglītība 2007.-2009. gadā absolvēta Daugavpils Universitāte 

un iegūts profesionālais maģistra grāds sabiedrības pārvaldē 

„Vadības zinātne un administrēšana‖; 

2000.-2005.gadā absolvēta Rēzeknes Augstskolas otrā līmeľa 

profesionālā augstākā izglītības studiju programma 

„Ekonomika‖ (specializācija „Ekonomika, komercpakalpojumu 

vadība‖) un iegūta ekonomista kvalifikācija;  

1985.-1996. gadā absolvēta Rēzeknes 1.vidusskola. 

Akadēmiskie   

nosaukumi un 

zinātniskie grādi 

Profesionālais maģistra grāds sabiedrības pārvaldē. 

 

 

Zinātnisko pētījumu 

virziens 

Motivācija kā robeţsardzes karjeras attīstības nosacījums 

Darba pieredze 2011. - līdz šim asistente Valsts robeţsardzes koledţas 

Robeţsardzes un imigrācijas dienestu priekšmetu katedrā; 

2008.- 2011. Valsts robeţsardzes Ludzas pārvalde 

Ludzas un Rēzeknes imigracijas nodaļa; 

2007.-2008. Valsts robeţsardzes Ludzas pārvalde 

Lietvedības nodaļa; 

1998.-2007. Valsts robeţsardzes Ludzas pārvalde 

Kārsavas II kategorijas dzelzceļa robeţkontroles punkts;  

1996-1997. Viļānu vidusskola  „Ētikas skolas" nodarbības. 

Pedagoģiskais darbs, 

studiju (mācību) kursi 

Skat. darba pieredzi. 

Mācību kursi:  

Imigrācijas kontrole; 

Robeţpārbaudes; 

Robeţuzraudzība. 

 

Papildus izglītība 2011. gads: 

- Nacionālo Bruľoto spēku instruktoru skola „Nodarbību 

sagatavošana un vadīšana‖ (apliecība Nr.3145); 

- Nacionālo Bruľoto spēku instruktoru skola  

„Nodarbību analizēšana un vērtēšana‖ (apliecība Nr.3208) ; 

-Rēzeknes Augstskolas Mūţizglītības centrs 

 „ Lietišķā angļu valoda iesācējiem" - 96 stundu kurss 

(sertifikāts Nr.2010/11-175);  

- „Dalībvalstu labākā prakse nelegālo imigrantu labprātīgas 

atgriešanas, piespiedu izraidīšanas piemērošanā un readmisijas 

līgumu izpildē" – seminārs (sertifikāts b/n); 
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 2010.gads: 

- Rēzeknes Augstskola 

 „Augstskolu didaktika" - 160 stundu kurss (sertifikāts 

Nr.2009/10-347); 

-Valsts robeţsardzes koledţa 

‖Automatizētās pirkstu nospiedumu identifikācijas sistēmas 

(AFIS) operators‖ – 18 stundu kurss (apliecība Nr.2370); 

 

2008.gads: 

-Valsts robeţsardzes koledţa 

„Valsts robeţsardzes Imigrācijas dienesta   amatpersonu 

pamatapmācības programma " 1 mēneša kurss (apliecība 

Nr.1088); 

 

2007.gads: 

- SIA ‖ Merkurijs konsultants‖ 

„Dokumentu arhivēšana" - 5 stundu kurss (apliecība Nr.MKAR 

-11879); 

 

2006.gads: 

-Valsts robeţsardzes Ludzas pārvalde 

 „Shengen acquis vispārējās prasības" - 24 stundu kurss (izziľa 

Nr.221). 

 

Publikācijas Vadības stili//Valsts robeţsardze: attīstība, problēmas, risinājumi: 

Valsts robeţsardzes amatpersonu un Valsts robeţsardzes koledţas 

studējošo I zinātniski praktiskā konference (2011.gada 6.maijs).-

Rēzekne,2011.-332 lpp. 

 

„Robeţas šķērsošanas aspekti, problēmas tūrismā ar Neatkarīgo 

Valstu Savienības (NVS) valstīm‖ Tautsaimniecības attīstība: 

problēmas un risinājumi: studentu un docētāju 13.zinātniski 

praktiskās konferences rakstu krājums.- RA izdevniecība, 2011, 

ISBN 978-9984-44-078-1 – 274 lpp.   

 

Sabiedriskās aktivitātes  
  01.06.2011. uzstāšanās ar referātu „Robeţas šķērsošanas aspekti, 

problēmas tūrismā ar Neatkarīgo Valstu Savienības (NVS) 

valstīm‖ Studentu un docētāju 13.zinātniski praktiskajā konferencē 

„Tautsaimniecības attīstība: problēmas un risinājumi‖, apliecība 

b/n.  

 

Valodu prasmes   Valodas: angļu - ar vārdnīcas palīdzību, vācu –    

     sarunvalodas līmenī,  krievu –brīvi, latviešu – dzimtā 

 

 

2011.gada  13.oktobrī       J.Gaigalniece - Zelenova 
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MARINAS ŢUKOVAS dzīves un darba gājums 

(Curriculum vitae) 

 

Dzimšanas dati: 1976. gada 20. jūnijā, Rēzeknes rajons. 
 

Izglītība: 1997. gadā absolvēta Daugavpils Pedagoģiskā universitāte, iegūts 

filoloģijas bakalaura grāds angļu valodas apakšnozarē, diploms Nr. 000885, 

izsniegts 1997. gada 21. jūnijā. 

1996. gadā absolvēta Daugavpils Pedagoģiskā universitāte, piešķirta 

vidusskolas angļu valodas skolotāja kvalifikācija, diploms Nr. 001554, 

izdots 1996. gada 16. jūnijā. 
 

Akadēmiskie 

nosaukumi un 

zinātniskie grādi: 

2009.gadā Rēzeknes Augstskolā iegūts izglītības zinātľu akadēmiskais 

maģistra grāds pedagoģijā, diploms MD E Nr. 0049, izsniegts 2009.gada 

19.jūnijā. 

1997. gadā Daugavpils Pedagoģiskajā universitātē iegūts filoloģijas 

bakalaura grāds angļu valodas apakšnozarē, diploms Nr. 000885, izsniegts 

1997. gada 21. jūnijā. 

 

Nodarbošanās: No 2006.gada maija līdz šīm brīdim Valsts robeţsardzes koledţas 

Vispārizglītojošo priekšmetu katedras docente, mācību kursi „Svešvaloda 

(angļu valodā)‖, „Didaktika‖, mācību priekšmets „Profesionālā svešvaloda 

(angļu valoda)‖. 

No 2004. gada februāra līdz 2006.gada maijam Valsts robeţsardzes 

koledţas Vispārizglītojošo priekšmetu katedras lektore, mācību kurss 

„Profesionālā terminoloģija svešvalodā (angļu valodā)‖, mācību priekšmets 

„Svešvaloda (angļu valoda)‖. 

No 2002. gada 6. jūlija līdz 2004. gada februārim Valsts robeţsardzes 

koledţas Vispārizglītojošo priekšmetu katedras asistente, mācību kurss 

„Profesionālā terminoloģija svešvalodā (angļu valodā)‖, mācību priekšmets 

„Svešvaloda (angļu valoda)‖. 

No 2000. gada 1. aprīļa līdz 2002. gada 5. jūlijam Rēzeknes robeţsargu 

skolas Apmācību dienesta Vispārējo priekšmetu nodaļas pasniedzēja, 

mācību priekšmets „Svešvaloda (angļu valoda)‖. 

No 1998. gada 4. maija līdz 2000. gada 31. martam Rēzeknes robeţsargu 

skolas Apmācību dienesta Militāro un vispārējo priekšmetu nodaļas 

pasniedzēja, mācību priekšmets „Svešvaloda (angļu valoda)‖. 

No 1997. gada 18. augusta līdz 1998. gada 4. maijam Rēzeknes mācību 

centra pasniedzēja, mācību priekšmets „Svešvaloda (angļu valoda)‖. 

No 1995. gada 1. septembra līdz 1997. gada 16. jūlijam Daugavpils Bērnu 

jaunrades nama angļu valodas pulciľa vadītāja. 
 

Staţēšanās, 

papildizglītošanās: 

2011.gada 21.-25.februāris, 27.jūnijs- 1.jūlijs, 19.-23.septembris – dalība 

Frontex aģentūras Apmācību projektā „ Basic English for Border Guards at 

Airports‖; 

2010.gada 6.-7.maijs - dalība III starptautiskajā pētnieciskajā konferencē 

„Inovācijas robeţsargu profesionālajā sagatavošanā‖ VRK, Rēzeknē; 

2010.gada 8.-15.februāris – dalība FRONTEX aģentūras rīkotājā tulkošanas 

seminārā, Valettā, Maltā; 

2009.gada 9.-13.novembris - nodarbību vadīšana Igaunijas Republikas 

Iekšlietu ministrijas akadēmijas Robeţsardzes koledţā; 

2009.gada 5.-9. oktobris – dalība praktiskajā seminārā „Datoru izmantošana 

svešvalodas apguvē‖ Robeţsargu Mācību centrā, Kentšina, Polijā; 
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2008.gada 6.decembris – dalība 10.maģistrantu zinātniski praktiskā 

konferencē „Pedagoģijas teorijas un mācīšanās process‖, Rēzeknes 

Augstskola, Rēzeknē; 

2008.gada 10.-12.novembris – nodarbību vadīšana Igaunijas Republikas 

Iekšlietu ministrijas akadēmijas Robeţsardzes koledţā ; 

2008.gada 26.-28.marts – dalība LR Valsts robeţsardzes koledţas un Polijas 

Republikas Kentšinas Robeţsardzes mācību centra amatpersonu praktiskajā 

seminārā „Svešvalodu (angļu, vācu val.) nodarbību vadīšanas metodika‖; 

2007.gada 01.-10.martā – dalība seminārā „Integrated Training for 

European Security Service Management‖, Valsts robeţsardzes koledţa, 

Rēzekne, Latvija; 

2006.gada 05.- 10.marts – dalība Britu Padomes Miera Uzturēšanas angļu 

projekta organizētajā seminārā robeţsargu mācību iestādēs strādājošajiem 

angļu valodas pasniedzējiem, Tallina, Igaunija; 

2006. gada 23.-27. janvāris – dalība tālākizglītības kursos angļu valodas 

pasniedzējiem „Angļu valodas speciāliem mērķiem mācīšanas metodika‖, 

Latvijas Universitātes Moderno valodu fakultāte, Rīga;  

2005.gada 15.-16.decembris – dalība konferencē „Angļu valodas 

pašmācības centra mācību materiālu piemērotība‖ , Latvijas Policijas 

akadēmija, Rīga; 

2005.gada 13.20.oktobris – dalība Britu Padomes Miera Uzturēšanas angļu 

projekta organizētajā seminārā „Angļu valodas mācību materiālu izstrāde 

par cilvēktiesībām‖, Kentšinas robeţsargu mācību centrs, Polija; 

2005.gada 9. - 13. marts – dalība Britu Padomes Miera Uzturēšanas angļu 

projekta 6. ikgadējā konference, Sofijā, Bulgārijā – uzstāšanās ar 

prezentāciju „Crossing borders – An ESP course for Border guards‖; 

2005.gada 24.-25.februāris – dalība 1.starptautiskajā pētnieciskajā 

konferencē „Inovācijas robeţsargu profesionālajā sagatavošanā‖, Valsts 

robeţsardzes koledţa, Rēzekne, Latvija; 

2004. gada 24. - 25. novembris – dalība 1. Starptautiskajā rudens Iekšlietu 

ministriju valodas pasniedzēju konferencē „Profesionālā attīstība un 

institucionālās izmaiľas: Ko mēs darām?‖, Publiskā dienesta akadēmijā 

Tallinā, Igaunijā.  

2004. gada 8. - 19. novembris Britu Padomes Miera Uzturēšanas angļu 

projekta vadītais seminārs „The Testing of Speaking and Writing at 

STANAG 6001 Level Two‖, Nacionālās Aizsardzības akadēmijā 

Rembertovā, Polijā.  

2004. gada 30. maijs - 03. jūnijs – dalība Britu Padomes Miera Uzturēšanas 

angļu projekta rīkotajā konferencē „Saskarsme pāri valodas barjerai‖, 

Starptautiskajā Policijas mācību centrā, Legionowo, Polijā. 

2003. gada 29. septembris - 19. decembris – profesionālās meistarības 

pilnveide pēc programmas „Inovācijas augstākās izglītības sistēmā‖, ko 

organizēja Daugavpils universitāte Valsts robeţsardzes koledţā. 

2003. gada 21. jūlijs - 1. augusts kurss „English for Specific Purposes‖, 

Aizsardzības ministrijas Valodu mācību centrā, Aiševicā, Slovēnijā. 

2003. gada 24. - 27. februārī Britu Padomes Miera Uzturēšanas angļu 

projekta vadītais kurss „Material Development in Justice and Home Affairs 

Context‖, Rīga. 

2002. gada 5. - 14. novembrī Britu Padomes Miera Uzturēšanas angļu 

projekta vadītais kurss „Information Communication Technology in 

Military Contexts‖, Zagrebā, Horvātijā. 

2002. gada 24. jūnijs - 5. jūlijs Britu Padomes Miera Uzturēšanas angļu 
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projekta vadītais kurss „Classroom management and materials design in 

English language for Justice and Home Affairs contexts‖, Sinaia, Rumānijā. 

2002. gada 7. - 25. janvārī ―Development course for teachers of English for 

specific purposes‖, Svēta Marka un Svēta Dţona koledţa Plimutā, 

Lielbritānijā. 

2001. gada 12. - 14. decembrī dalība Britu Padomes Miera Uzturēšanas 

angļu projekta vadītais seminārā "Integrating the syllabus with Self-Access 

centres", Nacionālās aizsardzības koledţā, Tartu, Igaunijā. 

No 1999. gada oktobra līdz 2000. gada martam Saskaľā ar ES PHARE 

programmas ietvaros apstiprināto „TWINNING‖ projektu Somijas 

Republikas speciālistu vadītais „Apmācību attīstīšanas‖ 5 nedēļu kurss: 

Mācību metodes, Rēzeknes robeţsargu skolā. 
 

Zinātnisku 

pētījumu virziens: 

Valsts robeţsardzes koledţas studējošo patstāvīgā darba organizācija. 

Pedagoģiskais 

darbs: 

Skatīties sadaļu „Nodarbošanās‖. 
 

Publikācijas un 

mācību 

metodiskās 

izstrādnes: 

1. On Guard – mācību grāmata robeţsargu profesionālajā terminoloģijā 

angļu valodā – VRK, Rēzeknē 2011; 

2. Robeţsargu angļu valodas apmācība: problēmas un risinājumi.// Valsts 

robeţsardzes amatpersonu un Valsts robeţsardzes koledţas studējošo I 

zinātniski praktiskās konferences „Valsts robeţsardze: attīstība, 

problēmas, risinājumi‖ materiāli – Rēzekne 2011.; 

3. Организация самостоятельной работы студентов в Колледже 

Государственной пограничной охраны.// 3.starptautiskās 

pētnieciskās konferences „Inovācijas robeţsargu profesionālajā 

sagatavošanā‖ materiāli – Rēzeknē 2010. – 238.lpp; 

4. Studējošo patstāvības svešvalodas pašmācību centrā veicināšana.// 

10.maģistrantu zinātniski praktiskās konferences „Pedagoģijas teorijas 

un mācīšanās process‖ zinātnisko rakstu krājums – RA, Rēzeknē 2008.; 

5. Self-access Centre as a Part of Foreign Language Training Process.// 

1.starptautiskās pētnieciskās konferences „Inovācijas robeţsargu 

profesionālajā sagatavošanā‖ materiāli - Rēzeknē 2005.; 

6. The Border Guards‘English course.//Professional and institutional 

development: What are we doing? conference proceedings, Tallinn, 

2004. – p.22; 

7. Crossing Borders. Part 1 – mācību grāmata angļu valodā - VRK, 

Rēzeknē 2007.; 

8. Crossing Border. Part 2 - mācību grāmata angļu valodā - VRK, 

Rēzeknē 2007.; 
9. M.Ţukova, D.Soboļeva, M.Spridzāns, I.Madţule. „Latviešu – angļu – vācu 

– krievu sarunvalodas vārdnīca robeţsargiem.‖ 1.un 2. tēma- „Intervēšana 

RKP‖, „Transportlīdzekļu apskate‖; 

10. On Guard. Part 1 – Uzdevumu krājums mācību kursam Profesionālā 

terminoloģija angļu valodā; 

11. I.Madţule, M.Ţukova. Robeţsargu profesionālās terminoloģijas angļu 

valodā datoruzdevumu krājums; 

12. Mācību līdzeklis „Materials for English Studies for the Cadets of the 

Border Guards‘ School‖ – VRK, Rēzekne 1999. 

 

Strādājot Valsts robeţsardzes koledţā tika izstrādātas šādas programmas: 

-  „Svešvaloda (angļu)‖, kas ietilpst 1. līmeľa profesionālās augstākās 

izglītības programmā; „Robeţapsardze; 
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- „Profesionālā svešvaloda (angļu)‖, kas ietilpst Profesionālās 

tālākizglītības programmā „Robeţapsardze‖; 

- „Profesionālā terminoloģija angļu valodā‖, kas ietilpst 1. līmeľa 

profesionālās augstākās izglītības programmā; „Robeţapsardze‖; 

- Intensīvo angļu valodas kursu „Robeţpārbaude autoceļu 

Robeţkontroles punktā‖ (10 dienas) programma; 

- „Didaktika‖, kas ietilpst 1. līmeľa profesionālās augstākās izglītības 

programmā; „Robeţapsardze. 

 

Sabiedriskās 

aktivitātes:  

2004.-2006, no 2010.gada aprīļa līdz šīm brīdim VRK Padomes locekle  

Valodu prasmes: Latviešu - teicami, krievu - dzimtā, angļu - teicami 

 

 

2011.gada 3.oktobrī Marina Ţukova 
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AINĀRA CAUĽAS  dzīves un darba gājums 

(Curriculum vitae) 

   
Dzimšanas dati: 1973.gada 28.maijā, Ludzā. 

Izglītība: 2006.gadā pabeigts akadēmiskais kurss Latvijas Universitātes 

Doktorantūrā Ekonomikas studiju programmā. 

2000.gadā absolvēta Rēzeknes Augstskolas Ekonomikas fakultātes 

Uzľēmējdarbības vadības maģistrantūra un iegūts ekonomikas 

maģistra grāds, diploms Nr. 000006, izdots 25.05.2000. 

1998.gadā absolvēta Rēzeknes Augstskola (RA), Ekonomikas 

fakultāte Finansu un grāmatvedības vadības specialitāte un iegūts 

ekonomikas bakalaura grāds, diploms Nr. 000458, izdots 02.03.1998. 

un piešķirta profesionālā kvalifikācija finansu un grāmatvedības 

vadībā, diploms Nr.000589, izdots 27.06.1998. 

Akadēmiskie 

nosaukumi un 

zinātniskie grādi: 

2000.gadā RA iegūts ekonomikas maģistra grāds, diploma Nr. 

000006, izdots 25.05.2000. 

1998.gadā RA iegūts ekonomikas bakalaura grāds, diploma 

Nr.000458, izdots 02.03.1998. 

Nodarbošanās: 2009.gada 30.janvāra līdz šim brīdim Baltijas Starptautiskās 

Akadēmijas Rēzeknes filiāles Valsts pārbaudījumu komisijas loceklis. 

2008.gada 1.janvāra līdz šim brīdim Valsts robeţsardzes koledţas 

Vispārizglītojošo priekšmetu katedras docents. 

2010.gada 1.maija – 2011.gada 30.jūnijam Vadības un sociālā darba 

augstskolas ―Attīstība‖ vieslektors. 

2007.gada 1. – 30.novembris Rīgas Tehniskā Universitāte, e-studiju 

metoţu lietošanas izstrāde. 

2006.gada 02.oktobris līdz šim brīdim SIA ―AVON Cosmetics‖ 

konsultants. 

2004.gada 20.oktobris – 2007.gada 31.decembrim Valsts robeţsardzes 

koledţas Vispārizglītojošo priekšmetu katedras docents (katedras 

vadītājs). 

2004.gada 1.septembris – 2008.gada 31.augustam Rēzeknes 

Augstskolas Ekonomikas fakultātes Ekonomikas un vadības katedras 

lektors. 

2004.gada 10.februāris - 2004.gada 19.oktobris Valsts robeţsardzes 

koledţas Vispārizglītojošo priekšmetu katedras vadītājs. 

2002.gada 1.oktobris - 2004.gada 9.februāris Valsts robeţsardzes 

koledţas Vispārizglītojošo priekšmetu katedras lektors (katedras 

vadītājs). 

2002.gada 6.jūlijs - 30.septembris Valsts robeţsardzes koledţas 

Studiju nodaļas vecākais virsnieks. 

2000.gada 1.septembris - 2004.gada 31.augusts Rēzeknes Augstskolas 

Ekonomikas fakultātes Uzľēmējdarbības ekonomikas katedras 

lektors. 

2000.gada 1.marts - 2002.gada 5.jūlijs Rēzeknes robeţsargu skolas 

Apmācību dienesta Metodikas un plānošanas nodaļas virsnieks. 

2000.gada 1.februāris - 2000.gada 31.augusts RA Ekonomikas 

fakultātes Finansu un grāmatvedības vadības katedras asistents. 

1998.gada 30.decembris - 2000.gada 29.februāris Rēzeknes 

robeţsargu skolas Apmācību dienesta Metodikas un plānošanas 

nodaļas speciālists. 
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1998.gada 1.marts - 30.aprīlis  - kvalifikācijas prakse a/s ―Latvijas 

Unibanka‖ Rāznas filiālē. 

1992.gada septembris  līdz šim brīdim Zemnieku saimniecības 

―Meţmalas‖ īpašnieks un vadītājs. 

Staţēšanās, 

papildizglītošanās: 

2008.gada aprīlis – 2009.gada aprīlis apgūta Rēzeknes Augstskolas 

profesionālās pilnveides programma „Augstskolu didaktika‖ (sertifikāts 

Nr. 2008/09-195). 

2009.gada 26.marts SIA IDEA sadarbībā ar A/S SWEDBANK rīkotie 

kursi – „Emocionālā kompetence jeb inteliģence‖ (apliecība Nr.1-15/12). 

2009.gada 10.martā Rēzeknes Augstskolas Tālākizglītības centra rīkotajs 

seminārs – „Projektu vadība. Mūsdienu ekonomikas aktualitātes‖. 

2009.gada 02.februārī Rēzeknes Augstskolas Tālākizglītības centra 

rīkotajs seminārs – „Izmaksu vadība augstskolu pedagoģiskajā darbā‖. 

2007.gada 21.decembrī Rēzeknes Augstskolas Tālākizglītības centra 

rīkotajs seminārs – „Sistematoloģijas problēmas augstskolas studiju 

procesā‖. 

2007.gada aprīlis – decembris Rēzeknes Augstskolas un Rīgas Tehniskās 

universitātes rīkotie kursi „Jaunākie tehnoloģiju sasniegumi un to 

praktiskās izmantošanas iespējas E-studijās‖. 

2007.gada marts – maijs Rēzeknes Augstskolas un Rēzeknes pilsētas 

domes kopprojekta „Organizācijas brieduma modelis” organizētie 

mācību kursi – Organizācijas brieduma modelis, apliecības Nr. 2006/7-

175. 

2006.gada 06.novembris – 15.novembris Valsts administrācijas skolas 

mācību kurss „Projektu vadība‖ (sertifikāts Nr. 801). 

2006.gada 04.jūnijs – 19.jūlijs V/A ―Mājokļa aģentūra‖ un Rēzeknes 

pilsētas dome kopā ar Latvijas pašvaldību mācību centru; mācību kurss 

„Privatizēto dzīvojamo māju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas 

organizēšana‖ (sertifikāts Nr. 11368). 

2006.gada 08.maijs – 15.maijs Valsts administrācijas skolas mācību 

kurss „Personālvadība‖ (sertifikāts Nr. 638). 

2006.gada 27.aprīlis Valsts administrācijas skolas mācību kurss „Darba 

tiesības, to saikne ar civildienestu‖ (sertifikāts Nr. 311). 

2003.gada 13.janvāris - 24.janvāris LR IzM RA Inţenieru fakultātes 

Datorzinātľu un matemātikas katedras datorapmācības kursi 

„INTERNET un elektroniskais pasts‖ (apliecības Nr.33-1/2003). 

2002.gada 6.novembris - 2003.gada 12.marts Latvijas 

Lauksaimniecības Universitātē profesionālā pilnveide programmā 

„Augstskolu didaktika‖ (sertifikāts Nr. 000049). 

2002.gada 5.augusts - 6.augusts vizīte Igaunijas Robeţsardzes skolā 

(Tallina) ar mērķi - salīdzināt robeţsardzes virsnieku profesionālo 

sagatavošanu. 

2002.gada 10.maijs - 25.maijs profesionālās meistarības pilnveide 

Rēzeknes Augstskolas kursos „Pedagoģiskās un psiholoģiskās 

novitātes augstskolu darbībā‖  (apliecības Nr. 1143), Rēzeknē. 
2001.gada 22.janvāris - 2002.gada 14.februāris Valodu Mācību Centra 

rīkotie angļu valodas mācību kursi (sertifikāts Nr.2002-0102), Rēzeknē. 

 2000.gada 31.jūlijs - 4.augusts saskaľā ar ―PHARE‖ programmas 

ietvaros apstiprināto ―TWINNING‖ projektu (Nr. LV/IB/JHA/02) 

Somijā (Imatrā) Somijas robeţsardzes speciālistu rīkotie apmācības kursi 

―Speciālo vienību darbība robeţincidentu gadījumos‖.  
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2000.gada martā LR IzM RA Inţenieru fakultātes Datorzinātľu katedras 

datorapmācības kursi „Ievads prezentācijas programmā PowerPoint un 

darbs ar LCD paneli‖ (sertifikāta Nr.00-03-027). 

1999.gada oktobris - 2000.gada marts, saskaľā ar ES  ―PHARE‖ 

programmas ietvaros apstiprināto ―TWINNING‖ projektu, Somijas 

Republikas speciālistu vadītais ―Apmācību  attīstības‖ (6 mācību 

nedēļu) kurss ―Apmācību sistēmas plānošana, Apmācību plānošana 

un vadīšana‖, Rēzeknē.  

1999.gada 5.janvāris - 5.februāris ―Robeţsargu apmācības kurss (1 

mēnesis)‖; Rēzeknē. 

1998.gada jūnijs SIA ―Alfa Pro‖ datorapmācības kursi lietotājiem ar 

priekšzināšanām, Rēzeknē.  

1998.gada aprīlis SIA ―Alfa Pro‖ datorapmācības kursi lietotājiem bez 

priekšzināšanām, Rēzeknē. 

Zinātnisko pētījumu 

virziens: 

Promocijas darba tēma - Lauksaimniecības attīstības iespējas Latgalē. 

Lauksaimniecības procesu izpēte. 

Reģionālās politikas izmaiľas un ietekme Eiropā un Latvijā. 

Apmācību sistēmas plānošana un apmācību plānošana. 

Piedalīšanās profesiju standartu:  

 Valsts robeţsardzes inspektors (3.profesionālās kvalifikācijas 

līmenis) 2001.-2002.gads; 

 Valsts robeţsardzes jaunākais virsnieks (4.profesionālās 

kvalifikācijas līmenis) 2001.gads; 

 Valsts robeţsardzes vecākais virsnieks (5.profesionālās 

kvalifikācijas līmenis) 2004.gads; 

izstrādē. 

Valsts robeţsardzes personāla profesionālās sagatavošanas 

koncepcijas izstrāde. 

Robeţsargu izglītības klātienes un neklātienes programmu izstrāde (3. 

un 4.profesionālās kvalifikācijas līmenis) Valsts robeţsardzes koledţā 

un (5.profesionālās kvalifikācijas līmenis) Latvijas Policijas 

Akadēmijā. 

Pedagoģiskais darbs, 

akadēmiskie kursi: 

No 2004.gada 20.oktobra Valsts robeţsardzes koledţas 

Vispārizglītojošo priekšmetu katedras docents; kursi: Saimniecisko 

procesu vadīšana; Loģistika; Ekonomikas pamati; Personālvadība; 

Lietvedība; Pētnieciskā darba pamati, Administrācija. 
No 2004.gada septembra RA Ekonomikas fakultātes Ekonomikas un 

vadības katedra, lektors, kurss: Reģionālā ekonomika, Baltijas reģiona 

valstu ekonomika. 

No 2004.gada 10.februāra Valsts robeţsardzes koledţas 

Vispārizglītojošo priekšmetu katedras vadītājs; kursi: Saimniecisko 

procesu vadīšana; Ekonomikas pamati; Pētnieciskā darba pamati. 

No 2002.gada 1.oktobra Valsts robeţsardzes koledţas 

Vispārizglītojošo priekšmetu katedras lektors; kursi: Saimniecisko 

procesu vadīšana; Ekonomikas pamati; Pētnieciskā darba pamati. 
No 2000.gada septembra RA Ekonomikas fakultātes Uzľēmējdarbības 

ekonomikas katedra, lektors, kurss: Reģionālā ekonomika, Baltijas 

reģiona valstu ekonomika, Reģionālā un dabas saimniecības ekonomika. 

No 2000.gada februāra RA Ekonomikas fakultāte Finansu un 

grāmatvedības vadības katedra, asistents, kurss: Reģionālā ekonomika. 
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Publikācijas: Lauksaimniecības kreditēšana tirgus ekonomikas apstākļos.// Latvijas 

tautsaimnieciskās attīstības problēmas/ Zinātniski praktiskās 

konferences materiāli 1998.gada 25.aprīlis. Rēzekne: RA, 1998. 

 Lauksaimniecības attīstība Latvijā 90.gados.//Centrālās un 

Austrumeiropas  valstu ekonomiskās integrācijas problēmas Eiropas 

Savienībā/ Starptautiskās konferences tēţu krājums - 1999.gada 21.-

22.maijs. 

 Tradicionālais un novatoriskais sabiedrības ilgtspējīgā attīstībā. 

Konkurētspējas problēmas ilgtspējīgā ekonomikas attīstībā.// 

Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli 2002.gada 

28.februāris – 2.marts. – Rēzekne, 2002. – 518 lpp. 

 Lauksaimniecības attīstības iespējas Latgalē.// Tautsaimniecības 

attīstība: problēmas un risinājumi: studentu un docētāju 4.zinātniski 

praktiskās konferences ziľojumu krājums. – Rēzekne: Rēzeknes 

Augstskolas Ekonomikas fakultāte, 2003. – 19. - 22.lpp. 

 Lauksaimniecības attīstības iespējas Latgalē.// Sabiedrība un kultūra: 

daudzveidīgais, reģionālais mūsdienu Eiropā/ 6.starptautiskās 

zinātniskās konferences materiāli 2003.gada 15.-16.maijs – Liepāja, 

2003. 

 Lauksaimnieciskās raţošanas attīstība Latgalē.// LATGALES 

PAGĀTNE, TAGADNE, NĀKOTNE (veltīta Jersikas 800 gadei)/ 

Latgales pētniecības institūts XI zinātniskā konference 2003.gada 26. 

un 27.septembris LĪVĀNI. 

 Metodiskie norādījumi kvalifikācijas darba, referāta izstrādāšanai un 

aizstāvēšanai. – Rēzekne: VRK Vispārizglītojošo priekšmetu katedras 

izdevums, 2005. – 24 lpp. 

 Sadarbība starp profesionālās izglītības mācību iestādēm 

Rēzeknē.//REĢIONĀLO AUGSTSKOLU LOMA MŪŢIZGLĪTĪBAS 

ATTĪSTĪBĀ/ Akadēmiskās konferences tēţu krājums 2006.gada 

8.decembris. – Rēzekne: Rēzeknes Augstskolas Tālākizglītības centrs, 

2006. – 12.-13.lpp. 

 Valsts robeţsardzes darbinieku atalgojuma sistēma.// 

TAUTSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBA: PROBLĒMAS UN 

RISINĀJUMI/ studentu un docētāju 9.zinātniski praktiskās 

konferences 2007.gada 6.jūnija rakstu krājums. – Rēzekne: Rēzeknes 

Augstskolas Ekonomikas fakultāte, 2008. – 42. - 47.lpp.  

Eiropas Savienības atbalsts Latvijas lauksaimniekiem.// 

TAUTSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBA: PROBLĒMAS UN 

RISINĀJUMI/ studentu un docētāju 10.zinātniski praktiskās 

konferences 2008.gada 3.jūnija rakstu krājums. – Rēzekne: Rēzeknes 

Augstskolas Ekonomikas fakultāte, 2009. – 19. - 22.lpp. 

Metodiskie norādījumi kvalifikācijas (pētnieciskā) darba un referāta 

izstrādāšanai un aizstāvēšanai. – Rēzekne: VRK Vispārizglītojošo 

priekšmetu katedras izdevums, 2010. – 28 lpp. 

Mācību līdzekļu izstrādāšanas, noformēšanas, recenzēšanas un 

izdošanas nosacījumi. – Rēzekne: VRK Vispārizglītojošo priekšmetu 

katedras izdevums, 2010. – 18 lpp. 

Valsts robeţsardzes personāla vērtēšana.// TAUTSAIMNIECĪBAS 

ATTĪSTĪBA: PROBLĒMAS UN RISINĀJUMI/ studentu un docētāju 

12.zinātniski praktiskā konference 2010.gada 3.jūnijs rakstu krājums. 

– Rēzekne: Rēzeknes Augstskolas Ekonomikas fakultāte, 20011. – 27. 

- 31.lpp. 
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Konkurence un tās veidi. – Rēzekne: VRK Vispārizglītojošo 

priekšmetu katedras izdevums, 2011. – 18 lpp. 

 МОТИВАЦИЯ ПЕРСОНАЛА ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПОГРАНИЧНОЙ ОХРАНЫ.// Izaicinājumu un iespēju laiks: 

problēmas, risinājumi, perspektīvas: 2011.gada 26.-28.maija 

Starptautiskās jauno pētnieku un studentu zinātniski praktiskās 

konferences rakstu krājums. – Rēzekne: Baltijas starptautiskā 

akadēmija, 2011. – 16. – 20.lpp. 

Sabiedriskās 

aktivitātes: 

Valsts robeţsardze: attīstība, problēmas, risinājumi: Valsts 

robeţsardzes amatpersonu un Valsts robeţsardzes koledţas studējošo 

I zinātniski praktiskās konferences organizācijas komitejas loceklis, 

konferences referātu recenzents (2011.gada 6.maijs). 

No 2007.gada maija līdz šim brīdim Valsts robeţsardzes koledţas 

Padomes loceklis. 

No 2002.gada jūlija līdz 2007.gada maijam Valsts robeţsardzes 

koledţas Revīzijas komisijas priekšsēdētājs. 

Inovācijas robeţsargu profesionālajā sagatavošanā: Valsts 

robeţsardzes koledţas 1.starptautiskās pētnieciskās konferences 

organizācijas komitejas loceklis, konferences darba sekcijas vadītājs 

(2005.gada 24. – 25.februāris). 

Valodu prasme: Latviešu (dzimtā), krievu (brīvi), vācu (ar vārdnīcas palīdzību), angļu 

(ar vārdnīcas palīdzību). 
 

29.09.2011.         A.Cauľa 
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CURRICULUM VITAE 

   

Vārds, uzvārds LIGITA  TURLAJA   

Dzimšanas dati 1973.gada 27.maijs, Rēzekne 

Izglītība 2006. - absolvēta Rēzeknes Augstskolas Pedagoģijas fakultātes 

maģistrantūra un iegūts izglītības zinātľu akadēmiskais maģistra 

grāds pedagoģijā, diploms Nr.0012, izdots 28.06.2006. 

1997. - absolvēta Rēzeknes Augstskolas Humanitārā fakultātes 

psiholoģijas specialitāte un iegūts psiholoģijas  bakalaura  grāds 

skolu  psiholoģijā, diploms Nr.000209, izdots 16.06.1997.  

1997. - absolvēta Rēzeknes Augstskolas Humanitārā fakultātes 

psiholoģijas specialitāte un iegūtas profesionālās kvalifikācijas:  

skolu psihologa  asistents, diploms Nr.000185, izdots 

22.05.1997. un  veselības  mācības  skolotājs, diploms  

Nr.000186, izdots 27.02.1997. 

1992. - absolvēts Rēzeknes  Skolotāju  institūts, apgūta 

pirmsskolas  audzināšanas  specialitāte un  piešķirta  

kvalifikācija - bērnu dārza  audzinātāja, diploms  ar  izcilību TI 

Nr.000054, izdots 04.07.1992. 

Akadēmiskie nosaukumi 

un zinātniskie grādi 

Izglītības zinātľu akadēmiskais pedagoģijas maģistra grāds; 

diploms Nr. 0012, izdots 28.06.2006.   

Psiholoģijas bakalaura grāds skolu  psiholoģijā; diploms 

Nr.000209, izdots 16.06.1997. 

Zinātnisko pētījumu 

virziens 

Andragoģijas atškirīgums no pedagoģijas robeţsargu mācību 

procesā.  

Darba pieredze 10.02.2004. – līdz šim - lektore Valsts robeţsardzes koledţas 

Vispārizglītojošo priekšmetu katedrā. 

06.07.2002. – 09.02.2004. - asistente Valsts robeţsardzes 

koledţas Vispārizglītojošo  priekšmetu  katedrā. 

10.02.1999. – 05.07.2002. - pasniedzēja Rēzeknes  robeţsargu  

skolas Apmācību  dienesta Vispārējo  priekšmetu nodaļā. 

02.09.1996. – 27.08.1998. - skolotāja Ludzas  rajona  2.Meţvidu  

pamatskolā. 

Pedagoģiskais darbs, 

studiju (mācību) kursi 

 

 

 

Papildus izglītība 

Studiju kursi: saskarsmes psiholoģija; ētika. 

Mācību priekšmeti: psiholoģija; ētika; praktiskā psiholoģija; 

komunikācijas prasmes un sabiedriskās attiecības; intervēšana 

un profilēšana; profesionālā ētika; socioloģija, LR Robeţsardzes 

ētika. 

06.05.2011. piedalīšanās VRS amatpersonu un VRK studējošo 

1.zinātniski praktiskajā konferencē "VALSTS 

ROBEŢSARDZE: ATTĪSTĪBA, PROBLĒMAS, 

RISINĀJUMI" VRK. 

02. – 04.11.2010. piedalīšanās un uzstāšanās ar referātu 

"Психологическая компетенция пограничников Латвийской 

Республики в профессиональных стандартах" Igaunijas 

Republikas Iekšlietu ministrijas akadēmijas Policijas un 

Robeţsardzes koledţas konferencē "Robeţsargu profesionālā 

izaugsme un tās attīstība‖. 

06.–07.05.2010. Valsts Robeţsardzes koledţas III starptautiskās 

pētnieciskajā konferencē Inovācijas robeţsargu profesionālajā 

sagatavošanā‖ piedalīšanās ar referātu ―The Methodology of 

Constructionaly Creative Thinking for Border Guards‖. 
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 04.12.2008. Rīgas Pedagoģijas un Izglītības vadības augstskolas 

IV. Jauno zinātnieku konferencē piedalīšanās ar referātu „Valsts 

iestādēs strādājošo mācību motivācijas izmaiľas ekonomiskās 

krīzes apstākļos”. 

05.2006. izieti Valsts administrācijas skolas rīkotie kursi 

„Vadības psiholoģija‖, iegūts sertifikāts. 

28.04.2006. aizstāvēts maģistra darbs pedagoģijā par tēmu 

„Valsts robeţsardzes koledţas un Valsts robeţsardzes koledţas 

Robeţsargu skolas kadetu mācību procesa salīdzinājums 

vispārizglītojošos priekšmetos‖. 

10. 12. 2005. Rēzeknes Augstskolas maģistrantu konferencē 

piedalīšanās un uzstāšanās ar referātu „Andragoģijas metodes 

robeţsargu apmācībā‖ 

24.–25.02.2005. Valsts robeţsardzes koledţā 1.starptautiskajā 

pētnieciskajā konferencē „Inovācijas robeţsargu profesionālajā 

sagatavošanā‖ piedalīšanās un uzstāšanās ar referātu 

„Sistemoloģija kā viena no andragoģijas realizācijas iespējām 

robeţsargu vispārizglītojošo priekšmetu apmācībā.‖ 

16.12.2004. dalība konferencē „Akadēmijā veiktie lietišķie 

pētījumi 2004.gadā: norises gaita un rezultāti‖ Latvijas Policijas 

Akadēmijā.  

11.12.2004. dalība Pedagoģijas maģistrantu zinātniskajā 

konferencē Rēzeknes Augstskolā. 

26.09.2003. – 19.12.2003. apgūti Daugavpils Universitātes 

Izglītības un Vadības fakultātes Pedagoģijas katedras augstskolu 

izglītības pakāpē strādājošo pedagogu tālākizglītības 

programmas kursi ―Inovācijas augstākās izglītības sistēmā‖ un 

saľemts sertifikāts; Rēzeknē. 

1999.gada oktobris - 2000.gada marts, saskaľā ar ES  ―PHARE‖ 

programmas ietvaros apstiprināto ―TWINNING‖ projektu 

pabeigts Somijas Robeţsardzes speciālistu vadītais ―Apmācību  

attīstības‖ (5 mācību nedēļu) kurss ―Apmācību sistēmas 

plānošana. Apmācību plānošana un vadīšana. Mācību metodes‖; 

Rēzeknē. 

1999.gada martā apgūts ―Robeţsargu apmācības kurss (1 

mēnesis)‖ Rēzeknes robeţsargu skolā un saľemta apliecība; 

Rēzeknē. 
1998.gada jūnijs - Rēzeknes Augstskolā dalība Pedagoģijas  

fakultātes Pedagogu  tālākizglītības un papildizglītības centra 

profesionālās meistarības pilnveides kursos 5.–9.klašu 

audzinātājiem un saľemta apliecība Nr.510; Rēzeknē. 

1996.gada oktobris - 1997.gada aprīlis dalība Valsts Ģimenes  

veselības  centra  un  Ģimenes  problēmu medicīniskās asociācijas 

rīkotie  veselības  mācības  skolotāju kursos ―Veselības  izglītība  

dzimumaudzināšanā, seksoloģijā‖ un  saľemta  apliecība  

Nr.163;Rēzeknē.  

1996.gada novembris - Rēzeknes Augstskolā dalība Valodu 

mācību centra angļu valodas skolotāju kvalifikācijas kursos 

―Modernās angļu valodas mācīšanas metodes‖; Rēzeknē. 
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Publikācijas 2011. recenzēts mācību metodiskais materiāls „Pašnovērtējums. 

Testu apkopojums‖  

06.05.2011. referāta „Mācību procesu atbalstošie un 

ierobeţojošie faktori 21.gs. izglītības mērķu īstenošanā‖ 

publikācija VRS amatpersonu un VRK studējošo 1.zinātniski 

praktiskajā konferencē "VALSTS ROBEŢSARDZE: 

ATTĪSTĪBA, PROBLĒMAS, RISINĀJUMI" krājumā; 

26. – 28.05.2011. referāta „Problēmsituāciju risināšana ar 

Alberta Ellisa ABC modeļa palīdzību‖ publikācija Baltijas 

Starptautiskās akadēmijas, Rēzeknes Augstskolas un Latvijas 

Mākslas akadēmijas Latgales filiāles Starptautiskajā jauno 

pētnieku un studentu zinātniski praktiskās konferences 

„IZAICINĀJUMU UN IESPĒJU LAIKS: PROBLĒMAS, 

RISINĀJUMI, PERSPEKTĪVAS‖ krājumā. 

2010. publicēts metodiskais materiāls „Saskarsmes būtība‖. 

2010. recenzēts mācību metodiskais materiāls „Kontroldarbu 

krājums psiholoģijā‖. 

06.–07.05.2010. referāta ―The Methodology of Constructionaly 

Creative Thinking for Border Guards‖ publikācija Valsts 

Robeţsardzes koledţas III starptautiskās pētnieciskās 

konferences „„Inovācijas robeţsargu profesionālajā 

sagatavošanā‖ krājumā. 

05.12.2009. referāta „Valsts iestādēs strādājošo mācību 

motivācijas izmaiľas ekonomiskās krīzes apstākļos‖ publikācija 

Rīgas Pedagoģijas un Izglītības vadības augstskolas IV Jauno 

zinātnieku konferences krājumā (CD formātā). 

2009. recenzēts mācību metodiskais materiāls „Stresa 

novērtēšana‖. 

2009. recenzēts mācību metodiskais materiāls „Stresa 

novēršana‖. 

2008. recenzēts mācību metodiskais materiāls „Viltus pazīmju 

atpazīšana‖. 

10.12.2005. referāta „Andragoģijas metodes robeţsargu 

apmācībā‖ publikācija Rēzeknes Augstskolas maģistrantu 

konferences krājumā.  

24.–25.02.2005. referāta „Sistemoloģija kā viena no 

andragoģijas realizācijas iespējām robeţsargu vispārizglītojošo 

priekšmetu apmācībā‖ publikācija Valsts robeţsardzes koledţas 

1.starptautiskās pētnieciskās konferences „Inovācijas robeţsargu 

profesionālajā sagatavošanā‖ krājumā. 

2002. publicēta grāmata VRK ―Psiholoģija robeţsargiem‖. 

Valodu prasmes Valodas: angļu – vāji,  krievu - labi, latviešu – dzimtā. 

 

 
2011.gada 29.septembrī       L.Turlaja 
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CURRICULUM VITAE 

 

   

Vārds, uzvārds DIĀNA SOBOĻEVA 

 

Dzimšanas dati 1976.gada 22.jūnijs, Viļāni 

 

Izglītība 2005. - absolvēta Rēzeknes Augstskolas Pedagoģijas fakultātes 

maģistrantūra un iegūts pedagoģijas maģistra grāds, diploms Nr. 

0094, izdots 29.06.2005. 

2003. - absolvēta Liepājas pedagoģijas akadēmija. Iegūta 

pamatizglītības skolotāja kvalifikācija, diploms LPA – PROF 

Nr. 000333, izdots 04.07.2003. 

1997. - absolvēta Daugavpils pedagoģiskā universitāte. Iegūts 

filoloģijas bakalaura grāds vācu valodas apakšnozarē, diploms 

Nr.000987, izdots 21.06.1997.  

1996. - absolvēta Daugavpils pedagoģiskā universitāte 

Humanitārā fakultāte vācu valodas specialitātē. Piešķirta 

pamatskolas vācu valodas skolotāja kvalifikācija, diploms 

Nr.001571, izdots 19.06.1996. 

Akadēmiskie nosaukumi 

un zinātniskie grādi 

Akadēmiskais pedagoģijas maģistra grāds; diploms Nr. 0094, 

izdots 29.06.2005. 

Filoloģijas  bakalaura grāds vācu valodas apakšnozarē; diploms 

Nr.000987, izdots 14.06.1997. 

Zinātnisko pētījumu 

virziens 

Svešvalodas mācību modelis pieaugušajiem Valsts robeţsardzes 

koledţā. 

Darba pieredze 20.09.2006. – līdz šim – Valsts robeţsardzes koledţas (VRK) 

Vispārizglītojošo priekšmetu katedras lektore. 

01.12.2005. – 19.09.2006. - VRK Vispārizglītojošo priekšmetu 

katedras asistente. 

01.01. – 30.11.2005. - Profesionālās tālākizglītības dienesta 

galvenā inspektore. 

 02.02. – 31.12.2004. - Valsts robeţsardzes koledţas 

Vispārizglītojošo priekšmetu katedras asistente. 

06.07.2002. – 01.02.2004. - Valsts robeţsardzes koledţas 

Profesionālas tālākizglītības nodaļas vecāka inspektore. 

01.04.2000. – 05.07.2002. - Rēzeknes  robeţsargu  skolas  

Apmācību  dienesta  Vispārējo  priekšmetu  nodaļas  

pasniedzēja. 

 04.08.1999. – 31.03.2000. - Rēzeknes  robeţsargu  skolas  

Apmācību  dienesta  Militāro  un  vispārējo  priekšmetu  nodaļas  

pasniedzēja. 

No 1997.gada janvāra līdz 1998. gada janvārim Au-pair 

programma Vācijā. 

15.08. – 12.12.1997. - Rēzeknes rajona Makašānu  arodskolas  

vācu  valodas  skolotāja. 
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Pedagoģiskais darbs, 

studiju (mācību) kursi 

Skat. darba pieredzi. 

Mācību priekšmeti: 

- Profesionālā svešvaloda; 

- Profesionālā terminoloģija krievu valodā. 

Mācību kursi: 

- Profesionālā terminoloģija vācu valodā; 

- Profesionālā terminoloģija otrajā svešvalodā (krievu 

valoda); 

- Didaktika. 

Papildus izglītība 06.-08.2008. – angļu valodas kursi „Profesionālā angļu valoda‖. 

Valsts robeţsardzes koledţa, apliecība Nr.1305. 

03.2008. – dalība starptautiskajā praktiskajā seminārā 

„Svešvalodu (angļu, vācu val.) nodarbību vadīšanas metodika‖. 

Valsts robeţsardzes koledţa. 

19.-22.11.2007. – pieredzes apmaiľas ietvaros dalība semināros 

par tēmām „Robeţsargu profesionālās sagatavošanas materiāli 

tehniskais nodrošinājums‖, „Polijas un Latvijas robeţsargu 

speciālās vienības, to struktūra, darbības taktikas specifika un 

nodrošinājums‖; praktiskās nodarbības vadīšana „Ceļošanas 

dokumentu pārbaude‖, Polijas Republikas Kentšinas 

Robeţsardzes mācību centrs. 

08.2005. – dalība tālākizglītības programmā „Vācu valodas 

skolotāju profesionālās meistarības pilnveide‖, apliecība Nr. 

9014140540-0073-27. 

05.2003. – dalība Izglītības satura un eksaminācijas centra 

tālākizglītības programmā ―Angļu valodas mācīšanas metodika‖, 

apliecība Nr. 9014140440-282. 

22.01.2001.-14.02.2002. - Valodu Mācību Centra rīkotie angļu 

valodas mācību kursi, apliecība Nr.2002 – 0110. 

02.08. - 03.09.1999. - ―Robeţsargu apmācības kurss (1 

mēnesis)‖; Rēzeknē. 

03.1999. – datorlietotāju kursi ar priekšzināšanām; Rēzeknes 

Augstskolas Inţenieru fakultātes Datorzinātľu katedra. Sertifikāts 

Nr. 99-03-030.  

02.1999. – datorlietotāju kursi bez priekšzināšanām; Rēzeknes 

Augstskolas Inţenieru fakultātes Datorzinātľu katedra. Sertifikāts 

Nr. 99-02-008.  

09.-12.1998 – 2.semestris „Deutsch als Fremdsprache Kleines 

Deutsches Sprachdiplom Lehrgang I‖, piedalīšanās 

apliecinājums izdots 7.janvārī, Ķelnē. 

Publikācijas Didaktikas prezentāciju apkopojums (CD). Mācību metodiskais 

materiāls – Rēzekne: Valsts robeţsardzes koledţa, 2011. 

Profesionālā terminoloģija vācu valodā. Mācību metodiskais 

materiāls – Rēzekne: Valsts robeţsardzes koledţa, 2009. 

Domu kartes pielietošana pieaugušo izglītības īstenošanā // 

Izaicinājumu un iespēju laiks: problēmas, risinājumi, 

perspektīvas: Starptautiskās jauno pētnieku un studentu 

zinātniski praktiskās konferences rakstu krājums 2011.gada 26.-

28.maijs – Rēzekne: 2011. 



8.pielikuma turpinājums 

 

 

352 

Valsts robeţsardzes personāla kvalifikācijas paaugstināšana kā 

viena no profesionālās sagatavošanas sastāvdaļām // Valsts 

robeţsardze: attīstība, problēmas, risinājumi: Valsts 

robeţsardzes amatpersonu un Valsts robeţsardzes koledţas 

studējošo I zinātniski praktiskās konferences materiāli 

2011.gada 6.maijs – Rēzekne: Valsts robeţsardzes koledţa, 

2011. 

Использование технических и других учебных средств в 

процессе обучения иностранному языку // Inovācijas 

robeţsargu profesionālajā sagatavošanā: III Starptautiskās 

pētnieciskās konferences materiāli 2010.gada 6.-7.maijs – 

Rēzekne: Valsts robeţsardzes koledţa, 2010. 

Valsts robeţsardzes koledţa kā viena no profesionālajām 

tālāizglītības iestādēm Latgalē// Reģionālo augstskolu loma 

mūţizglītības attīstībā: Akadēmiskās konferences tēţu krājums 

2006.gada 8.decembris – Rēzekne: Rēzeknes augstskola, 2006. 

Aktīvās mācību metodes svešvalodas apguvē Valsts 

robeţsardzes koledţā.// Inovācijas robeţsargu profesionālajā 

sagatavošanā: Pirmās starptautiskās pētnieciskās konferences 

materiāli 2005.gada 24.-25.februāris – Rēzekne: Valsts 

robeţsardzes koledţa, 2005. 

 Pieaugušo sasniegumu motivācijas un pašcieľas veidošanās 

svešvalodas apmācību procesā.//Sestās ikgadējās maģistrantu 

zinātniski praktiskās konferences materiāli 2004.gada 

11.decembris – Rēzekne: Rēzeknes augstskola, 2004. 

Sabiedriskās aktivitātes 03.2007.-03.2010. Valsts robeţsardzes koledţas Padomes 

loceklis. 
 

Valodu prasmes Valodas: vācu – ļoti labi, angļu – sarunvalodas līmenī,  krievu - 

teicami, latviešu – teicami. 

 

 
2011.gada 29.septembrī       D.Soboļeva 
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CURRICULUM VITAE 

   

Vārds, uzvārds 

 

JANS PAVLOVIČS 

Dzimšanas dati 

     
 
1978.gada 08.februārī, Viļāni 

 
Izglītība 2009.gadā absolvēta Rēzeknes Augstskola, Inţenieru fakultāte un 

iegūts profesionālais maģistra grāds datorzinātnē, diploms Nr.PD E 

0543, izdots 23.01.2009.  

2000.gadā absolvēta Rēzeknes Augstskola, Inţenieru fakultāte 

Datorzinības specialitāte un piešķirta profesionālā kvalifikācija 

―Inţenieris programmētājs‖, diploms Nr.000877, izdots 15.06.2000. 

 

Akadēmiskie 

nosaukumi un 

zinātniskie grādi 

 

2009.gadā absolvēta Rēzeknes Augstskola, Inţenieru fakultāte un 

iegūts profesionālais maģistra grāds datorzinātnē, diploms Nr.PD E 

0543, izdots 23.01.2009. 

 

Zinātnisko pētījumu 

virziens 

 

Elektroniskā apmācība Valsts robeţsardzē 

Darba pieredze 2010.gada 1.septembris līdz šim brīdim Valsts asinsdonoru centrs, 

Informācijas Tehnoloģiju nodaļas vecākais datortīklu administrators. 

2010.gada 02.marts – 2010.gada 31.augusts Valsts asinsdonoru centrs, 

Informācijas Tehnoloģiju nodaļas datortīklu administrators. 

2009.gada 03.augusts – 2010.gada 01.marts Valsts asinsdonoru centra 

Latgales filiāle, Saimnieciskās daļas datorsistēmu un datortīklu 

administrators. 

2008.gada 15.decembris līdz šim brīdim Valsts robeţsardzes koledţas 

Vispārizglītojošo priekšmetu katedras asistents. 

2008.gada 11.februāris – 14.decembris Valsts robeţsardzes koledţas 

Vispārizglītojošo priekšmetu katedras galvenais inspektors. 

2006.gada 10.februāris – 2008.gada 10.februāris Valsts robeţsardzes 

koledţas Profesionālas talākizglītības dienesta galvenais inspektors. 

2006.gada 18.septembris – 27.oktobris SIA Mācību centrs 

―Austrumvidzeme‖ Rēzeknes nodaļa, pasniedzējs, kursi: 

„Datormācības‖ 

2005.gada 01.jūlijs - 2006.gada 09.februāris Valsts robeţsardzes 

koledţas Profesionālas talākizglītības dienesta vecākais inspektors. 

2005.gada 9.marts - 2005.gada 30.jūnijs Valsts robeţsardzes koledţas 

Studiju nodaļas inspektors. 

2005.gada 01.aprīlis – 2009.gada 02.augusts Valsts asinsdonoru centra 

Latgales filiāle , Inţeniertehniskas daļas datorsistēmu un datortīklu 

administrators. 

2004.gada 1.novembris - 2005.gada 31.marts Rēzeknes asinsdonoru 

centrs, Inţeniertehniskas daļas datorsistēmu un datortīklu 

administrators. 

2004.gada 9.maijs – 2004.gada 31.decembris Komerccentrs DATI 

grupa, servisa inţenieris. 

2004.gada 8.marts – 2004.gada 31.oktobris Rēzeknes asins donoru 

centrs, datortīkla inţenieris. 
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2004.gada 1.februāris – 2004.gada 8.maijs Datoru salons „Matrix‖, 

SIA „Sunrise J‖, datoru salona administrators 

2002.gada 1.oktobris – 2003.gada 1.decembris Privāta prakse 

(Minneapolis, Minnesota, ASV) Datoru tehniska apkalpošana, lokāla 

tīkla uzstādīšana un uzturēšana. 

2001.gada 8.jūlijs – 2002.gada 15.oktobris Interlaken Resort & 

Country Spa (Lake Geneva, Wisconsin, ASV), Front desk clerk 

2001.gada 10.janvaris – 2001.gada 15.februāris ASF „Latgales 

informatīvās izglītības fonds‖, „Rēzekne – nākotnes pilsēta‖ projekta 

asistents. 

1999.gada 27.novembris – 1999.gada 30.decembris ASF „Latgales 

informatīvās izglītības fonds‖, „Rēzeknes jaunatnes iesaistīšana 

Internet līdzekļu izstrādē‖ projekta asistents 

1999.gada 1.jūnijs – 2000.gada 31.maijs Internet Café, SIA „PCT 

Latgale‖, Internet kafejnīcas konsultants un tehniķis 

1998.gada 1.septembris – 2000.gada 31.maijs Rēzeknes 6.vidusskola, 

informātikas skolotājs. 

1997.gada 1.septembris – 2001.gada 31.decembris Rēzeknes 

6.vidusskola, Datoru tehniķis, datortīkla administrators, informātikas 

kabineta laborants. 

 

Pedagoģiskais darbs, 

studiju (mācību) 

kursi 

Skat. darba pieredzi 

Mācību kursi:  

Informācijas tehnoloģijas 

Robeţsargu kvalifikācijas paaugstināšanas kursi „Robeţkontrole ES‖, 

Robeţsardzes speciālistu (datorlietotāju) kursi 

Mācību priekšmeti:  

Informātika 

Sakari 

2006.gada 4.-7.decembris Kentšinas Robeţsardzes mācību centrs, 

Polija lekcija „Effective ways of searching information in Internet‖ 

 

Papildus izglītība 2011.gada 30.augusts „MS Windows 7 Desktop Administration‖ - 

Brainbench starptautiskais Internet sertifikācijas centrs 

(http://www.brainbench.com transcript ID: 4409114); 

2011.gada 18.augusts konference „Informācijas tehnoloģiju novitātes 

izglītībā 2011‖ 

2011.gada 20.maijs kurss „Nacionālās Vīzu informācijas sistēmas 

eksperts‖ 

2010.gada marts – aprīlis, dalība Rēzeknes Augstkolas Tālākizglītības 

centra pedagogu tālākizglītības programmā ―Augstkolu didaktika‖ (160 

stundas) Rēzeknē (sertifikāts Nr.2009/10-356); 

2010.gada 31.marts „Computer Fundamentals (Win XP)‖ - Brainbench 

starptautiskais Internet sertifikācijas centrs (http://www.brainbench.com 

transcript ID: 4409114); 

2009.gada 23.oktobris „Jaunās informāciju tehnoloģiju un prezentācijas 

iespējas izglītībā‖, Rīga. 

2007.gada 2.-4.aprīlis Igaunijas Republikas IeM Akadēmijas 

Robeţsardzes koledţā „Informāciju tehnoloģiju izmantošana robeţsardzes 

apmācībā‖ seminārs; 
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2007.gada 10.-11.maijs Interpola Eiropas Apakšdirektorāts sadarbībā ar 

Latvijas nacionālo Interpola biroju, Rīga „ I-24/7 Interpol Global 

Communications System training course‖; 

2007 . gadā dalība ESF projektā ―Valsts robeţsardzes pedagogu 

stāzēšanās‖ 

2006.gada 15.decembris Latvijas informācijas tehnoloģijas un 

telekomunikāciju asociācija (LITTA) sertifikācija: „Eiropas datorprasmes 

sertifikāts‖ (sertifikats Nr.LV001615); 

2006.gada 2.septembris - 28.oktobris LR IzM Rēzeknes Augstskola 

Tālākizglītības centrs pedagoģijas kursi: „Pedagoģijas pamati‖ (apliecība 

Nr.2006/7-11, programmas kods B1-9014310061); 

2005.gada 1.jūlijs Komerccentrs DATI grupa „IBM Latvija‖ informātīvais 

seminārs „IBM programmatūra, lieldatori (serveri), klēpjdatori 

(piezīmjdatori); drošības cilvēciskie un organizatoriskie aspekti.‖; 

Rēzekne. 

2005.gada 21.marts – 20.aprīlis Valsts robeţsardzes koledţas 

Robeţsargu skola ―Robeţsargu profesionālās sagatavošanas kurss (1 

mēnesis)‖; Rēzeknē. 

1999.gada 4.janvāris – 15.maijs LR IzM Pedagogu izglītības atbalsta 

centrs LU LIIS datorzinību kursi: „Pirmie soļi pie datora; Internet 

pamati; teksta redaktors Microsoft Word; elektroniskās tabulas 

Microsoft Excel; organizācijas prezentācijas materiālu sagatavošanas 

pakete Microsoft Power Point; WWW lappušu veidošanas 

tehnoloģijas; Lotus Notes lietošanas pamati‖ (IzM PIAC reģistrācijas 

Nr.D-1399; LIIS reģistrācijas Nr.LIIS-99-31-1399). 

1998.gada 11.maijs - 16.maijs Fachhochschule Wilhelmshaven 

Rēzeknes Augstskola intensīvais seminārs „Programmēšanas valoda 

C‖; Rēzekne. 

Publikācijas 1. Возможности использования электронного обучения в 

Государственной пограничной охране. //3.starptautiskās 

pētnieciskās konferences „Inovācijas robeţsargu profesionālajā 

sagatavošanā‖ materiāli – Rēzeknē 2010. – 248.-255.lpp; 

2. „GOOGLE Dokumenti‖ tiešsaistē. Dokumentu izveidošana - 

mācību metodiskais materiāls - VRK, Rēzekne, 2009. - 27 lpp.; 

3. „Дистанционное обучение в профессионалъной подготовке 

пограничников.// konferences „Inovācijas robeţsargu 

profesionālajā apmācībā‖ materiāli - Igaunijas Republikas IeM 

Akadēmijas Robeţsardzes koledţa 2007.; 

4. Participation at International SELL Games and other International 

competitions as stimulation to develop qualitative physical culture 

and sport environment at Educational Institution.// starptautiskās 

XXIII SELL studentu un pasniedzēju zinātniskās konferences 

materiāli -  Lithuanian Academy of Physical Education, Kaunas, 

2007. 

 

Valodu prasmes Valodas: latviešu –brīvi, krievu – dzimtā, angļu - sarunvalodas līmenī, 

poļu – ar vārdnīcas palīdzību. 
 

 

2011.gada 30.septembrī 

 

J.Pavlovičs 
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CURRICULUM VITAE 

 

   

Vārds, uzvārds Agris Labanovskis 

 

Dzimšanas dati 1975.gada 8.jūnijs, Kārsava 

Izglītība 2008.gadā absolvēta Daugavpils universitātes Izglītības un 

vadības fakultātes maģistrantūra un iegūts profesionālā maģistra 

grāds, diploms PDF Nr. 0145, izdots 28.06.2008. 

2004.gadā  absolvēts Latvijas Policijas akadēmijas Akadēmisko 

un profesionālo studiju posms un  iegūta  kvalifikācija - jurists, 

diploms  PDA Nr.0039, izdots  26.03.2004. 

Akadēmiskie nosaukumi 

un zinātniskie grādi 

Daugavpils universitātes Izglītības un vadības fakultātes 

maģistrantūra, iegūts profesionālā maģistra grāds, diploms PDF 

Nr. 0145, izdots 28.06.2008. 

Zinātnisko pētījumu 

virziens 

 

Juridisko zināšanu izpratnes veicināšana Valsts robeţsardzes 

koledţā studējošajiem 

Darba pieredze 11.11.2008. līdz šim – Valsts robeţsardzes koledţas 

Vispārizglītojošo priekšmetu katedras asistents. 

no 2006.g. līdz 2008.g. Valsts probācijas dienesta Rēzeknes 

teritoriālās struktūrvienības vecākais referents. 

no 2000.g. līdz 2006.g. Rēzeknes pilsētas un rajona policijas 

pārvaldes Kriminālpolicijas Pirmstiesas izmeklēšanas nodaļas 

sevišķi svarīgu lietu inspektors. 

no 1999.g. līdz 2000.g. Rēzeknes pilsētas un rajona policijas 

pārvaldes Kārtības policijas vecākais iecirkľa inspektors. 

no 1997.g. līdz 1999.g. Ludzas rajona policijas nodaļas Kārtības 

policijas iecirkľa inspektors. 

no 1995.g. līdz 1996.g. Ludzas rajona policijas nodaļas Kārtības 

policijas iecirkľa inspektors. 

 

Pedagoģiskais darbs, 

studiju (mācību) kursi 

Skat. darba pieredzi. 

 Studiju kursi: 

- Administratīvās tiesības; 

- Darba un sociālās tiesības; 

- Krimināltiesības; 

- Konstitucionālās tiesības; 

- Politoloģija. 

Mācību priekšmeti: 

- Tiesību un likumdošanas pamati. 

 

Papildus izglītība 2011.gada no 13.jūnija līdz 17.jūnijam dalība NBS Instruktoru 

skolas rīkotajā mācību kursā „Nodarbību analizēšana un 

vērtēšana‖; apliecība Nr.3207. 

2011.gada no 6.jūnija līdz 10.jūnijam dalība NBS Instruktoru 

skolas rīkotajā mācību kursā „Nodarbību sagatavošana un 

vadīšana‖; apliecība Nr.3144. 

2011.gada 23.marts dalība Rēzeknes Augstskolas rīkotajā 

konferencē „Juristu dienas‖. 
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2010.gada 10. un 11.septembris piedalīšanās drošības un 

ārpolitikas forumā – „Riga Conference 2010‖. 

2010.gada marts – aprīlis, dalība Rēzeknes Augstskolas 

Tālākizglītības centra pedagogu tālākizglītības programmā 

―Augstskolu didaktika‖ (160 stundas) Rēzeknē. 

26.04.2007. Valsts administrācijas skolas rīkotie kursi ―Laika 

menedţments‖; sertifikāts Nr.109. 

01.02.2007. Valsts administrācijas skolas rīkotie kursi ―Valsts 

pārvaldes iekārtas likums: iekšējie normatīvie akti‖, ―Valsts 

pārvaldes iekārtas likums: ārējie normatīvie akti‖; sertifikāts 

Nr.36. 

24.04.2006. Valsts administrācijas skolas rīkotie kursi 

―Ievadkurss darbam valsts pārvaldē jaunajiem ierēdľiem‖; 

sertifikāts Nr.923. 

19.04.2006. – 20.04.2006. Valsts administrācijas skolas rīkotie 

kursi ―Administratīvais process iestādē‖; sertifikāts Nr.3361. 

Valodu prasmes Valodas: angļu – ar vārdnīcas palīdzību, vācu - ar vārdnīcas 

palīdzību, krievu - teicami, latviešu – dzimtā. 

 
2011.gada 30.septembrī       A.Labanovskis 

 



8.pielikuma turpinājums 

 

 

358 

CURRICULUM VITAE 

 

Vārds, uzvārds MĀRTIĽŠ SPRIDZĀNS 

Dzimšanas dati 1980. gada 25. aprīlis, Rēzeknes rajons. 

Izglītība 2003. gadā absolvēta Rēzeknes augstskola, piešķirta angļu 

valodas skolotāja kvalifikācija, diploms Nr. 001752, izdots 

2003. gada 13. jūnijā.  

2002. gadā Rēzeknes augstskolā iegūts pedagoģijas 

bakalaura sertifikāts, Nr. 001, izsniegts 2002. gada 

09. septembrī. 

Akadēmiskie nosaukumi un 

zinātniskie grādi 

2010.gada 19.jūnijā tika iegūts Izglītības zinātľu 

akadēmiskais maģistra grāds pedagoģijā. Rēzeknes 

Augstskolas pedagoģijas fakultātes maģistra diploma sērija – 

MDE Nr.0127. 

Zinātnisku pētījumu virziens E-studiju metodes pielietošana profesionālās angļu valodas 

terminoloģijas apguvē. Elektroniskie mācību līdzekļi angļu 

valodas apguvē. Aktīvās mācību metodes angļu valodas 

mācību procesā. Angļu valodas zināšanu vērtēšana. 

Darba pieredze No 2009. gada 1.janvāra līdz šim Valsts robeţsardzes 

koledţas Vispārizglītojošo priekšmetu katedras asistents, 

mācību kurss „Profesionālā terminoloģija svešvalodā (angļu 

valodā)‖, mācību priekšmets „Svešvaloda (angļu valoda)‖. 

No 2006. gada 5. maija līdz 2009. gada 1. janvārim Valsts 

robeţsardzes koledţas Profesionālās tālākizglītības dienesta 

galvenais inspektors, mācību kurss mācību priekšmets 

„Svešvaloda (angļu valoda)‖. 

No 2004. gada 1.aprīļa līdz 2006. gada 5. maijam Valsts 

robeţsardzes koledţas Profesionālās tālākizglītības dienesta 

vecākais inspektors. 

No 2003. gada 1. oktobra līdz 2003. gada 31. decembrim 

SIA TGB celtniecības darbu palīgstrādnieks Lielbritānijā. 

No 2002. gada 2. augusta līdz 2003. gada 27. jūlijam angļu 

valodas skolotājs Rēzeknes komercskolā. 

Pedagoģiskais darbs, 

studiju (mācību) kursi 

Skat. darba pieredzi. 

 Studiju kursi: 

- Profesionālā terminoloģija svešvalodā (angļu). 

- Profesionālā svešvaloda (angļu). 

- Intensīvie angļu valodas kursi VRS amatpersonām. 

- Profesionālās pilnveides kurss „Sauszemes robeţas 

modulis‖ mācību priekšmets „Svešvaloda (angļu 

valoda)‖. 

- VRS sakaru virsnieku apmācība. 

- Profesionālās pilnveides kurss „Profesionālās angļu 

valodas terminoloģijas e-studijas‖. 

- Profesionālās pilnveides kurss „Starptautiskās misijas‖. 

Papildus izglītība 04.04.2011. – 10.04.2011. – dalība pieredzes apmaiľas vizītē 

(Eiropas Savienības Mūţizglītības programmas Leonardo da 

Vinči apakšprogrammas mobilitātes projekta ietvaros). 

Lietuvas Republikas Iekšlietu ministrijas Valsts robeţsardzes 

Robeţsargu skolā Medininkai.  

16.01.2011. – 21.01.2011. – dalība tulkošanas sanāksmē 

„Zagto transportlīdzekļu atklāšana – 2.līmenis‖, Valleta, 
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Malta. 

05.12.2010. – 11.12.2010. – dalība tulkošanas sanāksmē 

„Zagto transportlīdzekļu atklāšana – 1.līmenis‖, Gaeta, 

Itālija. 

12.10.2010. – 13.10.2010. - dalība FRONTEX sanāksmē 

―Pasniedzēju apmaiľas 1.fāzes izvērtēšana‖ Iasi 

Robeţpolicijas pamat un tālākizglītības skolā, Rumānijā. 

16.08.2010 – 27.08.2010 – dalība FRONTEX rīkotajā 

pieredzes apmaiľas projektā ―Pasniedzēju apmaiľa‖ uz 

Rumānijas-Moldovas robeţas, Galati un Iasi Robeţpolicijas 

Inspektorātā, Rumānija. 

22.06.2010. - 25.06.2010. Piedalīšanās FRONTEX 

Aģentūras Apmācību vienības projekta "Pasniedzēju 

apmaiľa" ieviešanas sanāksmē, Valletā, Maltas Republika. 

24.05.2010. – 25.06.2010. Piedalīšanās FRONTEX rīkotājā  

Robeţsargu Eiropas dienā Varšavā, Polijā. 

06.05.2010 - 07.05.2010 – piedalīšanās III Starptautiskajā 

pētnieciskajā konferencē „Inovācijas robeţsargu 

profesionālajā sagatavošanā‖, Rēzekne, Valsts robeţsardzes 

koledţa.  

22.01.2010. – dalība Rēzeknes Augstskolas vienpadsmitajā 

ikgadējā maģistrantu zinātniski praktiskajā konferencē 

„Pedagoģijas teorijas un mācīšanās process‖, ar zinātnisko 

rakstu „Angļu valodas e-apmācību ieviešanas iespējas Valsts 

robeţsardzē‖. 

08.11.2009-11.11.2009. – dalība FRONTEX rīkotajā 

konferencē „Pasniedzēju un studentu apmaiľa, kopējā 

stratēģiskā apmācība‖, Maltas Universitātē, Valletā. Maltas 

Republika. 

12.10.2009. – 16.10.2009. – dalība ASV Krasta apsardzes 

mobilās izglītības vienības (MET) vadītajā seminārā „Vadība 

un menedţments‖, Latvija, Rēzekne, Valsts robeţsardzes 

koledţa. 

06.10.2009. – 08.10.2009. – dalība praktiskajā seminārā 

„Datoru izmantošana angļu valodas klasē‖, Polija (Ketrzyn) 

Robeţsargu mācību centrā. 

25.06.2009. – 26.06.2009. – dalība mācību kursā 

„Infrasarkanās kameras SEA FLIR III, pielietošanu VRS 

helikopteros‖, tika veikta praktiskā tulkošana un praktiskie 

lidojumi, Latvija, Ludza, VRS Aviācijas pārvalde. 

10.05.2009. – 15.05.2009. – dalība seminārā „FRONTEX 

kopējās vadlīnijas dienesta kinoloģijā – tulkošanas 

seminārs‖, Austrija, Traiskirhene, Policijas mācību centrs. 

01.10.2008. – 03.10.2008. – dalība seminārā „Aktīvās 

mācību metodes‖ Polijā, (Ketrzyn) Robeţsargu mācību 

centrā. 

31.03.2008. – 8.04.2008. – dalība „Kopējās Eiropas 

Savienības robeţsargu pamatapmācības programmas 

tulkošanas un ieviešanas seminārā‖ Somija, Robeţsardzes un 

krasta apsardzes akadēmija. 

12.08.2007. – 29.11.2007. – dalība „Augstākajos angļu 

valodas instruktoru kursos (AELIC)‖ ASV, Teksasā, 
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Laklandas gaisa spēku bāzē. 

01.03.2007. – 10.01.2007. – dalība „Integrētajās apmācībās 

Eiropas drošības dienestu vadībai (ITESSM)‖ Latvijā, Valsts 

robeţsardzes koledţā. 

28.09.2006. – 07.10.2006. – dalība „Integrētajās apmācībās 

Eiropas drošības dienestu vadībai (ITESSM)‖ Maķedonijā, 

Ohridā. 

27.07.2006. – 05.08.2006. – dalība „Integrētajās apmācībās 

Eiropas drošības dienestu vadībai (ITESSM)‖ Polijā, 

Kentšinas Robeţsargu mācību centrā 

18.09.2006. – 22.09.2006. – dalība Valsts Policijas Koledţas 

un Britu Padomes rīkotājā seminārā Jūrmalā „Angļu valodas 

pašmācību centra vadīšana‖. 

16.03.2006. – 19.03.2006 – dalība Britu Padomes Miera 

Uzturēšanas Angļu Projekta rīkotajā konferencē „Angļu 

valodas mācīšanas kopienas un tilti uz ilgspējīgumu‖, Sofija, 

Bulgārija.  

23.01.2006. – 27.01.2006. – dalība Latvijas Universitātes 

Moderno Valodu Fakultātes rīkotajos kursos „Angļu valodas 

speciāliem mērķiem mācīšanas metodika‖.  

09.12.2005. – 11.12.2005. – dalība ikgadējā Miera 

Uzturēšanas angļu projekta konferencē „Standartizācijas un 

sadarbības uzlabošana‖ Zagrebā, Horvātijā. 

13.11.2005. – 19.11.2005. – dalība Miera Uzturēšanas angļu 

projekta darba grupā „Angļu valodas zināšanu vērtēšanas 

standartizācija‖ Košalinā, Polijā. 

25.07.2005. – 05.08.2005. – dalība Miera Uzturēšanas angļu 

projekta darba grupā „Angļu valodas zināšanu vērtēšanas 

standartizācija‖ Košalinā, Polijā. 

24.02.2005. – 25.02.2005. – dalība Valsts robeţsardzes 

koledţas organizētajā konferencē „Inovācijas robeţsargu 

profesionālajā sagatavošanā‖. 

24.11.2004. –  25. 11.2004. – dalība 1. Starptautiskajā rudens 

Iekšlietu ministriju valodas pasniedzēju konferencē 

„Profesionālā attīstība un institucionālās izmaiľas: Ko mēs 

darām?‖, Publiskā dienesta akadēmijā Tallinā, Igaunijā.  

11.10.2004. –  11. 11.2004. – apgūta Robeţsardzes 

speciālistu ar augstāko izglītību pamatapmācības programma 

Valsts robeţsardzes koledţā. 

Publikācijas 1. „Tālmācības priekšrocības un trūkumi robeţsargu 

kvalifikācijas paaugstināšanā‖ //Valsts robeţsardzes 

amatpersonu un Valsts robeţsardzes koledţas studējošo I 

zinātniski praktiskās konferences materiāli, 2011.  

2. „E-mācību izmantošana robeţsargu profesionālās angļu 

valodas apmācībā‖//Inovācijas robeţsargu profesionālajā 

sagatavošanā: III Starptautiskās pētnieciskās konferences 

materiāli, 2010. 

3. Angļu valodas e-apmācību ieviešanas iespējas Valsts 

robeţsardzē // Pedagoģijas teorijas un mācīšanās process. 

Rēzeknes Augstskolas 11. ikgadējās maģistrantu 

zinātniski praktiskās konferences materiāli‖, 2010. 

4. Punktētās diskusijas pielietošana angļu valodas nodarbībās 
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// semināra ‖Aktīvās mācību metodes‖ mācību metodisko 

materiālu krājums. Polija, (Ketrzyn) Robeţsardzes mācību 

centrs, 2008. 

5. Angļu valodas terminoloģijas pamati VRK RS kadetiem – 

mācību grāmata // Rēzekne, 2006 

6. Datorizētās angļu valodas mācīšanās efektivitāte. // 

Inovācijas robeţsargu profesionālajā sagatavošanā: Pirmās 

starptautiskās pētnieciskās konferences materiāli, 

Rēzekne: Valsts robeţsardzes koledţa, 2005. 

Valodu prasmes Latviešu – dzimtā valoda, krievu – teicami, angļu – teicami, 

vācu – sarunvalodas līmenī. 

 

 

2011.gada  30.septembrī   M.Spridzāns 
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CURRICULUM VITAE  

   
Vārds, uzvārds VALENTĪNS BULS 

Dzimšanas dati 1973.gada 10.oktobrī, Dagdā. 

Izglītība 2003.gadā – absolvēta Rēzeknes  Augstskolas  Pedagoģijas  

fakultātes  maģistrantūra un iegūts izglītības zinātľu pedagoģijas 

maģistra akadēmiskais grāds, diploms Nr. 000177, izdots 

14.06.2003.  

1995.gadā – absolvēta  Nacionālās  Aizsardzības  akadēmija  un  

iegūts  pedagoģisko  zinātľu  bakalaura  grāds, diploms  

Nr.000032, izdots  30.01.1997. 

1995.gadā –  absolvēta  Nacionālās  Aizsardzības  akadēmija,  

Mobilā  strēlnieka  fakultātē  apgūta mobilā  strēlnieka  

specialitāte  un  iegūta    kvalifikācija: Nacionālo  Bruľoto  

spēku  Vada  komandieris; diploms A Nr.000084, izdots  

24.08.1995. 

No 1991.gada –  līdz  1993.gadam – mācības  Kijevas  

augstākajā  militārajā  visu  bruľoto  spēku  komandējošā  

sastāva  specializētajā  skolā. 

1991.gadā –  absolvēta Rīgas speciālā  internātskola  ar  

padziļinātu  krievu  valodas  apmācību  un  pastiprinātu  militāri 

– fizisko sagatavošanu (Suvorova  kara  skola)  un  iegūta  vidējā  

izglītība, atestāts  A  Nr.003204, izdots  20.06.1991. 

Akadēmiskie nosaukumi un 

zinātniskie grādi 

Akadēmiskais pedagoģijas maģistra grāds, diploms Nr. 000177, 

izdots 14.06.2003. 

 Akadēmiskais  pedagoģijas bakalaura  grāds, diploms  

Nr.000032, izdots  30.01.1997. 

Zinātnisko pētījumu 

virziens 

Latvijas Republikas Valsts robeţsardzes jaunāko virsnieku 

sastāva vadībprasmes sagatavošana. 

Darba pieredze No 10.10.2004. – līdz šim brīdim Valsts robeţsardzes koledţas  

Militārās  un fiziskās  sagatavošanas  priekšmetu  katedras 

docents. 

 No 01.05.2003. – 09.10.2004. – Valsts robeţsardzes koledţas  

Militārās  un fiziskās  sagatavošanas  priekšmetu  katedras 

vadītājs. 

 No 06.07.2002. – 01.05.2003. – Valsts robeţsardzes koledţas  

Militārās  un fiziskās  sagatavošanas  priekšmetu  katedras  

docents. 

 No 01.02.2000. –  05.07.2002. – Rēzeknes  robeţsargu  skolas 

Apmācību  dienesta Militāro  priekšmetu nodaļas vecākais 

pasniedzējs. 

 No 03.08.1999. –  01.02.2000. –  Rēzeknes  robeţsargu  skolas  

1. Mācību  rotas  komandieris. 

 No 22.02.1999. –  02.08.1999. –  Valsts  robeţsardzes  Viļakas  

pārvaldes  Punduru  nodaļas  priekšnieka  vietnieks. 

 No 02.10.1996. –  16.11.1998. –  Ādaţu  Mobilo  strēlnieku  

Mācību  centra  3. Mācību  strēlnieku  rotas  komandieris. 

 No 22.11.1995. –  01.10.1996. –  Ādaţu  Mobilo  strēlnieku  

brigādes atbalsta  bataljona  strēlnieku  rotas  izlūku  vada  

komandieris. 
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Pedagoģiskais darbs,  

Studiju (mācību) kursi 

Skat. darba pieredzi 

Mācību priekšmeti:  

- militārā  taktika,  

- ieroču  un  šaušanas  mācība,  

- militārā  topogrāfija,  

- ierindas  mācība.  

Mācību kursi:  

- militārā  taktika,  

- ieroču  un  šaušanas  mācība,  

- militārā  topogrāfija,  

- civilā aizsardzība. 

Papildus izglītība, 

staţēšanās: 

06.05.2011. dalība 1.zinātniski praktiskajā konferencē (Valsts 

robeţsardzes koledţā) „Valsts robeţsardze: attīstība, problēmas, 

risinājumi‖, Rēzeknē. 

 19.01.2011. dalība Latgales reģionālajā konferencē (Rēzeknes 

Augstskolā) „Vides izglītība ilgspējīgai sabiedrībai‖, Rēzeknē. 

 28.01.2011. dalība 1.starptautiski zinātniskajā konferencē 

(Valsts policijas koledţā) „Cilvēkdrošības tiesiskie, 

socioloģiskie un psiholoģiskie aspekti‖, Rīgā. 

 28.05.2010. – 29.05.2010. dalība Baltijas foruma 

15.starptautiskajā konferencē (Baltic Beach Hotel, Jūrmalā) 

„Globālā politika, ekonomika un drošība pēc krīzes: jauni 

izaicinājumi un uzdevumi‖, Rīgā. 

 24.04.2010. dalība zinātniski – praktiskajā konferencē 

(Rēzeknes Augstskolā) „Bērna tiesību nodrošināšanas 

problēma‖, Rēzeknē. 

 12.10.2009. – 16.10.1009. – dalība ASV rīkotajā seminārā 

„Leadership and Management Seminar‖ (sertifikāts). 

 30.11.2008. – dalība Starptautiskajā zinātniskajā konferencē 

―Sapulču, gājienu, piketu brīvību valsts aizsardzības tiesiskais 

regulējums un tā piemērošanas problēmas Latvijā‖. 

 23.09.2007. – 24.09.2007. – dalība Latvijas Policijas akadēmijas 

V Starptautiskajā zinātniski praktiskajā konferencē „POLICIJAS 

AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS VADĪBAS PROBLĒMAS‖, Rīgā. 

 09.05.2007. – 10.05.2007. – dalība Eiropas Sociālā fonda 

projektā „Valsts robeţsardzes koledţas pedagogu staţēšanās 

Valsts robeţsardzes teritoriālajās pārvaldēs‖.  

 07.02.2007. – 09.02.2007. – dalība Eiropas Sociālā fonda 

projektā „Valsts robeţsardzes koledţas pedagogu staţēšanās 

Valsts robeţsardzes teritoriālajās pārvaldēs‖.  

 13.02.2006. – 15.02.2006. – dalība Eiropas Sociālā fonda 

projektā „Valsts robeţsardzes koledţas pedagogu staţēšanās 

Valsts robeţsardzes teritoriālajās pārvaldēs‖.  

 03.09.2006. – 22.09.2006. – dalība angļu valodas kursos, iegūts 

apguves A2 līmenis.  

 24.02.2005. – 25.02.2005. – dalība 1.starptautiskajā 

pētnieciskajā konferencē „INOVĀCIJAS Robeţsargu 

profesionālajā sagatavošanā‖ Valsts robeţsardzes koledţā, 

Rēzeknē. 
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 04.04.2005. – 8.04.2005. – apgūta pieaugušo neformālās 

izglītības programma „ŠAUŠANAS INSTRUKTORS‖ (sporta 

un lietišķā šaušana - 40 stundas) Licence Nr.04-59 (246). 

Apliecības Nr.84-L; Rīgā, Latvijā.  

 26.05.2001. – 27.05.2001. –  Latvijas  Republikas  

Zemessardzes  3. Latgales  novada  brigādes  štāba  rīkotie  

snaiperu  apmācību  kursi, apliecība  Nr.271; Rēzeknē. 

 23.04.2001. – 25.04.2001. –  Latvijas  Republikas  

Zemessardzes  3. Latgales  novada  brigādes  štāba  rīkotie  Carl 

– Gustaf  84mm  apmācības  kursi, apliecība  Nr.122; Rēzeknē. 

 02.10.1999. – 23.03.2000. – dalība ES ―PHARE‖ programmas 

ietvaros apstiprinātajā ―TWINNING‖ projektu Somijas 

Republikas speciālistu vadītajā ―Apmācību  attīstības‖ (5 mācību 

nedēļu) kursā: Mācību  metodes, Rēzeknē. 

 09.1999. – Datorlietotāju kurss, Rēzeknes Augstskolā, 

Reģistrācijas Nr.99-09-007, izdots 1999.gada augustā, Rēzeknē. 

 17.04.1999. – 19.07.1999. – Rēzeknes Augstskolas Pedagoģijas 

fakultātes pedagogu tālākizglītības un papildizglītības centra 

rīkotie profesionālās meistarības pilnveides kursi, Rēzeknē. 

 17.04.1999. – 19.06.1999. – Rēzeknes Augstskolas Pedagoģijas 

fakultātes pedagogu tālākizglītības un papildizglītības centra 

rīkotie profesionālās meistarības pilnveides kursi pedagoģijā un  

psiholoģijā, apliecība  Nr.689, Rēzeknē. 

 20.01.1997. – 20.03.1997. – Baltijas kājnieku vada komandieru 

kursi Dānijas Bornholmas pulka kaujas grupā, saľemts 

sertifikāts (UDDANNELSESBEVIS), Dānija: BORNHOLM 

REGIMENTAL COMBAT GROUP. 

 08.09.1996. – 11.09.1996. – Savienoto Valstu Jūras kājnieku 

juridiskās skolas starptautiskie kursi: disciplīnas militārās  

operācijās, Jūrmalā (saľemts  sertifikāts). 

Publikācijas: Bezpilota lidaparātu izmantošana Valsts aizsardzībā. //‖Valsts 

robeţsardzes: attīstība, problēmas, risinājumi‖/ 1.Zinātniski 

praktiskās konferences rakstu krājums, 2011.gada 6.maijā. – 

Rēzekne: Valsts robeţsardzes koledţa, 2011. 

 Tradīciju audzinošā loma Latvijas armijā 20.gs. 20. – 30.gados.// 

Cilvēkdrošības tiesiskie, socioloģiskie un psiholoģiskie aspekti/ 

1.Starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājums, 

2011.gada 28.janvārī. – Rīga: Valsts policijas koledţa, 2011. 

 Tradīciju audzinošā ietekme armijas apstākļos. 

//TAUTSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBA: PROBLĒMAS UN 

RISINĀJUMI/ 12.studentu un docētāju zinātniski praktiskās 

konferences rakstu krājums, 2010.gada 3.jūnijā. – Rēzekne: 

Rēzeknes Augstskolas Ekonomikas fakultāte, 2010. 

 Tradīciju audzinošā loma Latvijas armijā 20.gs. 20. – 30.gados. 

//Mēs laikā, telpā, attīstībā/ 14.Starptautiskās studentu 

konferences rakstu krājums, 2010.gada 13.maijā. – Rēzekne: 

Rēzeknes Augstskolas Humanitāro un juridisko zinātľu fakultāte, 

2010. 

 Integrācija  un  nacionālā  politika.//RA  Pedagoģijas  fakultātes  

maģistranti  par  iekļaušanos  ES //Starptautiskās  zinātniskās  

konferences  materiāli  2000.gada  2. – 3.marts. Rēzekne: RA, 

2000.  
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 Pedagoģijas teorijas un mācīšanās process.//RA Kaujas un miera 

laika tradīcijas Latvijas armijā 20.-30.gados.//Otrās ikgadējās 

maģistrantu zinātniski praktiskās konferances materiāli 2000.gada 

2.decembris. Rēzekne:  RA, 2000. 

Izstrādātie mācību līdzekli:  

 Mācību metodiskais līdzeklis (2011.g.) – „Komandiera kaujas 

vadīšanas māksla vadības metodes kaujā‖. 

 Mācību metodiskais līdzeklis (2010.g.) - „Kaujas darbība ziemas 

apstākļos‖. 

 Referāts (2010.g.) – „Militārās sagatavošanas nepieciešamība 

Robeţsardzes izglītībā‖. 

 Referāts (2010.g.) – „Vadības stili komandieru un instruktoru 

sastāvā‖. 

 Mācību metodiskais līdzeklis (2009.g.) – „NBS bruľojums, 

tehnika un kuģi‖. 

 Mācību metodiskais līdzeklis (2008.gada 23.decembra, 

Noteikumi Nr.55) – „Iekšlietu ministrijas un tās padotībā esošo 

iestāţu amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm ierindas 

noteikumi‖. 

Dalība konferencē: 27.09.2010. dalība zinātniski - praktiskajā konferencē (Krāslavas 

rajona, Dagdas pagasta Asūnes pamatskolā), ikgadējā zinātniski - 

praktiskā konference „PEDAGOĢIJAS TEORIJAS UN 

MĀCĪŠANAS PROCESS‖, Asūnes pamatskolā, uzstājos ar 

referātu – „Tradīciju audzinošā ietekme armijas apstākļos‖. 

 3.06.2010. dalība zinātniski - praktiskajā konferencē (Rēzeknes 

augstskolā), 12.studentu un docētāju zinātniski - praktiskā 

konference „TAUTSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBA: 

PROBLĒMAS UN RISINĀJUMI‖ Rēzeknes Augstskolas 

Ekonomikas fakultātē, uzstājos ar referātu – „Tradīciju audzinošā 

ietekme armijas apstākļos‖. 

 28.05.2010. – 29.05.2010. dalība – Baltijas foruma 

15.starptautiskajā konferencē (Baltic Beach Hotel, Jūrmalā), 

„Globālā politika, ekonomika un drošība pēc krīzes: jauni 

izaicinājumi un uzdevumi‖. 

 13.05.2010. dalība zinātniski - praktiskajā konferencē (Rēzeknes 

Augstskolā), 14.starptautiskā studentu konference „Mēs laikā, 

telpā, attīstībā‖, Rēzeknes Augstskolas humanitāro un juridisko 

zinātľu fakultātē, uzstājos ar referātu – „Tradīciju audzinošā loma 

Latvijas armijā 20.gs. 20. – 30.gados‖. 

 24.04.2010. dalība zinātniski – praktiskajā konferencē (Rēzeknes 

augstskolā), „Bērna tiesību nodrošināšanas problēma‖. 

 12.10.2009. – 16.10.1009. – dalība ASV rīkotajā seminārā 

„Leadership and Management Seminar‖, kur saľēmu sertifikātu. 

 30.11.2008. – dalība Starptautiskajā zinātniskajā konferencē 

„Sapulču, gājienu, piketu brīvību valsts aizsardzības tiesiskais 

regulējums un tā piemērošanas problēmas Latvijā‖. 

 23.09.2007. – 24.09.2007. – dalība Latvijas Policijas akadēmijas 

V starptautiskajā zinātniski praktiskajā konferencē „POLICIJAS 

AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS VADĪBAS PROBLĒMAS‖, Rīgā. 
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 24.02.2005. – 25.02.2005. – dalība 1.starptautiskajā pētnieciskajā 

konferencē „Inovācijas Robeţsargu profesionālajā sagatavošanā‖ 

Valsts robeţsardzes koledţā un uzstājos ar referātu – 

„BEAMHIT‖ ŠAUŠANAS TRENIĽSISTĒMAS‖, Rēzeknē. 

Sabiedriskās aktivitātes: Valsts robeţsardzes koledţas Padomes loceklis. 

Piedalījos darba grupā, noteikumu izstrādē (2011.g.) – 

„Praktiskās šaušanas nodarbību organizēšanas un vadīšanas 

kārtība Valsts robeţsardzē un Valsts robeţsardzes koledţā‖. 

Valodu prasme: Valodas: Latviešu - teicami, krievu - dzimtā, vācu – ar vārdnīcas 

palīdzību. 

 

2011.gada 28.septembrī,     
Rēzeknē           V.Buls 
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CURRICULUM VITAE 

 
Vārds, uzvārds ANDREJS  GARKALNS   

 

Dzimšanas dati 1968.gada 14.februārī, Rēzeknē  

 

Izglītība 1995.gadā - absolvēts Rīgas IeM Ugunsdzēsības un glābšanas 

dienesta mācību centrs, diploms Nr.422, izsniegts 1995.gada 

15.septembrī. 

1989.gadā - absolvēta Omskas augstākā kopkaraspēka 

pavēlniecības skola, iegūta specialitāte „Vada komandieris‖ un 

piešķirta profesionālā kvalifikācija „Bruľutanku un automobiļu 

tehnikas ekspluatācijas inţenieris‖, diploms Nr. TB 594754 izdots 

1989.gada 22.jūlijā. 

 

Akadēmiskie nosaukumi un 

zinātniskie grādi 

2010.gadā uzsāktas studijas Rēzeknes Augstskolā Inţenieru 

fakultātē Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju 

programmā „Vides aizsardzība‖ maģistra grāda ieguvei. 

Zinātnisko pētījumu 

virziens 

 

Sprādzienbīstamu priekšmetu un militārās munīcijas 

identificēšana. 

Inovācijas praktiskajos šaušanas vingrinājumos robeţsargu 

profesionālajā sagatavošanā. 

 

Darba pieredze No 06.07.2002. - līdz šim brīdim Valsts robeţsardzes koledţas 

Militārās un fiziskās sagatavošanas priekšmetu katedras lektors. 

No 22.04.2002. – 05.07.2002. - Valsts robeţsardzes Rēzeknes 

robeţsargu skolas Militāro priekšmetu nodaļas vecākais 

pasniedzējs. 

No 01.02.2001. – 17.04.2002. - VAS „Latvijas dzelzceļš‖ 

Apsardzes iecirkľa Rēzeknes apsardzes komandas priekšnieks. 

No 16.03.1999. – 01.02.2001. - VAS „Latvijas dzelzceļš‖ 

Apsardzes iecirkľa ugunsdrošības un glābšanas daļas priekšnieks. 

No 01.03.1993. – 16.04.1999. - VAS „Latvijas dzelzceļš‖ 

Apsardzes iecirkľa Rēzeknes ugunsdzēsēju komandas 

priekšnieks. 

No 19.10.1992. - 01.03.1993. - VAS „Latvijas dzelzceļš‖ 

Apsardzes iecirkľa Rēzeknes apsardzes komandas dienesta suľa 

pavadonis. 

No 25.04.1990. - 24.12.1991. - dienests Rēzeknes kara daļā 

11667 štāba priekšnieka vietnieka amatā mobilizācijas 

jautājumos. 

No 23.07.1989. – 25.04.1990. - dienests Ādaţu kara daļā 34469 

vada komandiera amatā. 

 

Pedagoģiskais darbs, 

studiju (mācību) kursi 

Skat. darba pieredzi. 

 Studiju kursi: 

- militārā  taktika,  

- ieroču  un  šaušanas  mācība, 

- civila aizsardzība,  

- militārā  topogrāfija.  
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Mācību priekšmeti: 

- militārā  taktika,  

- ieroču  un  šaušanas  mācība,  

- militārā  topogrāfija.  

 

Papildus izglītība 04.02.2011. uzsāku studijas Rēzeknes Augstskolā, profesionālā 

maģistra studiju programmā „VIDES AIZSARDZĪBA‖. 

28.01.2011. dalība 1.starptautiski zinātniskajā konferencē (Valsts 

policijas koledţā) „Cilvēkdrošības tiesiskie, socioloģiskie un 

psiholoģiskie aspekti‖, Rīgā. 

19.01.2011. dalība Latgales reģionālajā konferencē (Rēzeknes 

Augstskolā) „Vides izglītība ilgspējīgai sabiedrībai‖, Rēzeknē. 

06.12.2010. – 17.12.2010. Valsts robeţsardzes koledţa mācību 

kursi: „ŠAUŠANAS INSTRUKTORS‖, apliecība Nr.23, 

Rēzeknē. 

29.06.2010. – 01.07.2010. – dalība instruktīvajās nodarbībās par 

poligona „Janapole‖ aprīkojuma izmantošanu. 

06.05.2010. – 07.05.2010. – dalība III starptautiskajā 

pētnieciskajā konferencē „Inovācijas robeţsargu profesionālajā 

sagatavošanā‖ Valsts robeţsardzes koledţā. 

23.07.2009. - 24.07.2009. - dalība seminārā Valsts robeţsardzes 

koledţā sadarbībā ar ASV Enerģētikas departamentu par 

radiometrisko ierīču pielietošanu robeţpārbaudēs. 

09.05.2007. - 10.05.2007. - dalība Eiropas Sociālā fonda projektā 

„Valsts robeţsardzes koledţas pedagogu staţēšanās Valsts 

robeţsardzes teritoriālajās pārvaldēs‖.  

07.02.2007. - 09.02.2007. - dalība Eiropas Sociālā fonda projektā 

„Valsts robeţsardzes koledţas pedagogu staţēšanās Valsts 

robeţsardzes teritoriālajās pārvaldēs‖  

13.12.2006. - 15.12.2006. Eiropas Sociālā fonda projekta „Valsts 

robeţsardzes koledţas pedagogu staţēšanās Valsts robeţsardzes 

teritoriālajās pārvaldēs‖ VRS Ventspils pārvaldē. 

04.04.2005.– 08.04.2005. SIA „Baltijas drošības skola‖ mācību 

kursi: „ŠAUŠANAS INSTRUKTORS‖, apliecība Nr. 85 – L, 

Rīgā. 

21.02.2005. – 25.02.2005. dalība ASV vēstniecības Latvijā 

seminārā „Divējādas izmantošanas un specializētais aprīkojums‖, 

sertifikāts „WMD Dual - Use Eguipment Identification Course‖, 

Rīgā. 

29.09.2003. – 19.12.2003. Daugavpils Universitātes profesionālās 

meistarības pilnveides kursi ―Inovācijas augstākās izglītība 

sistēmā‖, sertifikāts Nr. 9014300052-578, Rēzeknē. 

 11.09.2001. - 13.09.2001. Valsts A/S „Latvijas dzelzceļa‖ 

Mācību centra mācību kursi: ‖Efektīva vadīšana‖, Rīgā. 

 01.11.2000. – 02.11.2000. Valsts A/S „Latvijas dzelzceļa‖ 

Mācību centra mācību kursi: ‖Vadības psiholoģija‖, Rīgā. 

2000.gada janvārī Valsts ugunsdrošības Tehniskās skolas mācību 

 kursi: ‖Augstspiediena kompresora uzbūve un ekspluatācija‖, 

Rīgā. 

1999.gada decembrī Valsts A/S „Latvijas dzelzceļa‖ Mācību 

centra mācību kursi „Excel 97 iesācējiem‖, Rīgā. 
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 08.11.1999. – 10.11.1999. Valsts A/S „Latvijas dzelzceļa‖ 

Mācību centra mācību kursi: „Vides aizsardzība‖, Rīgā. 

14.09.1999. – 16.09.1999. Valsts A/S „Latvijas dzelzceļa‖ 

Mācību centra kursi: „Biznesa ABC – vadības grāmatvedības un 

finansu pamati‖, Rīgā. 

Publikācijas ―Globālās pozicionēšanas sistēmas izmantošana robeţsargu 

apmācībā Valsts robeţsardzē‖.// 2010.gada 28.jūnijā, Mikolasa 

Romerisa Universitātes Sabiedriskās drošības fakultātes 

konferences prezentāciju krājums.- Kauľa, Lietuva. 

―Inovācijas praktiskās šaušanas vingrinājumos robeţsargu 

profesionālajā sagatavošanā‖.//Inovācijas robeţsargu 

profesionālajā sagatavošanā: III starptautiskās pētnieciskās 

konferences materiāli.- Rēzekne, 2010. – 180.lpp. 

―Attāluma noteikšana pēc leľķiskiem izmēriem‖.//Mācību 

metodiskais līdzeklis.- Rēzekne, 2010. – 14.lpp. 

―Šaušanas nodarbību organizācija VRK lauku mācību centrā no 

automāta un pistoles‖.//Mācību metodiskais līdzeklis.- Rēzekne, 

2009. – 34.lpp. 

―Globālās pozicionēšanas sistēmas uztvērēja „GARMIN 12 XL‖ 

izmantošana‖.//Mācību metodiskais līdzeklis.- Rēzekne, 2009. – 

36.lpp. ―Globālās pozicionēšanas sistēmas izmantošana 

robeţsargu apmācībā Valsts robeţsardzē‖. 

 

Sabiedriskās aktivitātes 19.05.2010. dalība Valsts robeţsardzes čempionāta sacensībās 

orientēšanās sportā. 

 

Valodu prasmes Valodas:  krievu - teicami, latviešu – dzimtā. 

 

 

2011.gada 29.septembrī, 

Rēzeknē                                                                                                                          A.Garkalns 
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CURRICULUM VITAE 

   
Vards Uzvārds Guntis Dukšta 

Dzimšanas dati: 1977.gada 11.novembrī, Varakļānos. 

Izglītība: 2002.gadā -  absolvēta Daugavpils  Universitātes  Pedagoģijas  

fakultātes  maģistrantūra un iegūts izglītības zinātľu pedagoģijas 

maģistra akadēmiskais grāds, diploms Nr. 001353, izdots 

7.07.2002.  

1999.gadā -  absolvēta  Nacionālās  Aizsardzības  akadēmija  un  

iegūts  pedagoģisko  zinātľu  bakalaura  grāds, diploms  

Nr.000191, izdots  08.01.1999. 

1999.gadā - absolvēta  Nacionālās  Aizsardzības  akadēmija,  

Mobilā  strēlnieka  fakultātē  apgūta mobilā  strēlnieka  

specialitāte  un  iegūta    kvalifikācija : Nacionālo  Bruľoto  

spēku  Vada  komandieris; diploms A Nr.59, izdots  13.02.1999. 

 

Akadēmiskie nosaukumi un 

zinātniskie grādi: 

Akadēmiskais pedagoģijas maģistra grāds, diploms Nr. 001353, 

izdots 14.06.2003. 

Akadēmiskais pedagoģisko  zinātľu     bakalaura  grāds, diploms  

Nr.000191, izdots  08.01.1999. 

 

Zinātnisko pētījumu virziens Robeţsargu izglītības pārrorientēšana uz ilgstpejīgās attīstības 

mērķi. 

Darba pieredze 12.05.2010. – un līdz šim brīdim Valsts robeţsardzes koledţas  

Militārās  un fiziskās  sagatavošanas  priekšmetu  katedras 

asistents; 

20.08.2006. - 12.05.2010 Valsts robeţsardzes koledţas  

Militārās  un fiziskās  sagatavošanas  priekšmetu  katedras 

lektors; 

10.02.2006. – 19.08.2006. Valsts robeţsardzes koledţas  

Militārās  un fiziskās  sagatavošanas  priekšmetu  katedras 

asistents; 

06.06.2002. – 09.02.2006. Valsts robeţsardzes koledţas  

Robeţsargu skolas 1. mācību rotas komandieris. 

No  15.09.2000. -  05.01.2002. - Rēzeknes  robeţsargu  skolas 

mācību rotas komandieris. 

15.03.1999. – 15.09.2000. Rēzeknes  robeţsargu  skolas  

Apmācību dienesta RDT nodaļas pasniedzējs. 

01.09.1995.-12.02.1999. dienests LR NAA. 

Pedagogiskais darbs, 

studiju (mācību ) kursi: 

Skat. darba pieredzi. 

Studiju kursi: 

- ierindas mācība, 

- militārā taktika, 

- ieroču šaušanas mācība. 

 

Papildus izglītība 13.03.2006.- 02.06.2006. ―Language studies international‖ 

Angļu valodas kursi Lielbritānijā,  iegūts angļu valodas prasmes 

B1 līmenis. 
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06.12.2010.– 17.12.2010. Valsts robeţsardzes koledţa mācību 

kursi: „ŠAUŠANAS INSTRUKTORS‖, apliecība Nr. 24, 

Rēzeknē. 

29.06.2010. – 01.07.2010. – dalība instruktīvajās nodarbībās par 

poligona „Janapole‖ aprīkojuma izmantošanu. 

07.02.2007. - 09.02.2007. – dalība Eiropas Sociālā fonda 

projekta „Valsts robeţsardzes koledţas pedagogu staţēšanās 

Valsts robeţsardzes teritoriālajās pārvaldēs‖. 

13.12.2006. - 15.12.2006. - dalība Eiropas Sociālā fonda 

projekta „Valsts robeţsardzes koledţas pedagogu staţēšanās 

Valsts robeţsardzes teritoriālajās pārvaldēs‖ . 

22.01.2001.- 22.02.2001. dalība Valodu Mācību Centra rīkotajos 

angļu valodas mācību kursos (sertifikāts Nr.2002-0103). 

 23.04.2001. – 25.04.2001 - dalība  Latvijas  Republikas  

Zemessardzes  3. Latgales  novada  brigādes  štāba  rīkotie  Carl 

– Gustaf  84mm  apmācības  kursi, apliecība  Nr.123; Rēzeknē. 

 01.10.1999. – 23.03.2000. Saskaľā ar ES ―PHARE‖ 

programmas ietvaros apstiprināto ―TWINNING‖ projektu 

Somijas Republikas speciālistu vadītais ―Apmācību  attīstības‖ 

(5 mācību nedēļu) kurss: Mācību  metodes, Rēzeknē. 

Publikācijas  „Образование пограничников в аспекте долгосрочного 

развития.‖. Publikācija Mykolo Romerio Universitetas viešojo 

saugumo fakultetas „Globalizacijos iššūkiai uţtikrinant 

visuomenes sauguma‖ Konferencijos pranešimai, ISSN 2029-

5510 Leidinys:„Visuomenes saugumas globalizacijos kontekste‖ 

Nr.2, 2010 m gruodţio 9-10., Kaunas. 

 

Sabiedriskās aktivitātes - 

Valodu prasmes: Valodas: angļu – B1. līmenis,  krievu - teicami, vācu ar 

vārdnīcas palīdzību, latviešu – dzimtā. 

 

 

2011.gada 7.oktobrī     
Rēzeknē          G.Dukšta 
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CURRICULUM VITAE 

 

   

Vārds, uzvārds OĻEGS ANISIMOVS 

 

Dzimšanas dati 1960.gada 15.marts, Čeboksari, Krievija 

 

Izglītība 20.09.2001. - 14.06.2006. – absolvēta Daugavpils Universitātes 

Izglītības un vadības fakultātes profesionālā studiju programma 

un iegūta sporta skolotāja kvalifikācija un II līmeľa profesionāla 

augstāka izglītība. 

 

Akadēmiskie nosaukumi 

un zinātniskie grādi 

Sporta skolotāja kvalifikācija, bakalaura profesionālais grāds 

izglītībā; diploma sērija PDC, Nr.0178, izdots 01.07.2006. 

 

Zinātnisko pētījumu 

virziens 

 

Tuvcīľas paľēmienu pielietošana pildot robeţapsardzības 

uzdevumus. 

Darba pieredze 14.09.2007. - līdz šim – Valsts robeţsardzes koledţas Militārās 

un fiziskās sagatavošanas priekšmetu katedras asistents. 

 

20.09.2006. - 13.09.2007. – Valsts robeţsardzes koledţas 

Militārās un fiziskās sagatavošanas priekšmetu katedras 

asistents. 

 

20.01.2005. - 19.09.2006. – Valsts robeţsardzes koledţas 

Profesionālās tālākizglītības dienestā vecākais inspektors. 

 

10.02.2004. - 19.01.2005. – Valsts robeţsardzes koledţas 

Profesionālās tālākizglītības nodaļas vecākais inspektors. 

 

06.07.2002. - 09.02.2004. – Valsts robeţsardzes koledţas 

Militārās un fiziskās sagatavošanas katedras inspektors. 

 

01.07.2001. - 05.07.2002. – VRS Rēzeknes robeţsargu skolas 

Apmācību dienesta Militāro priekšmetu nodaļas inspektors. 

 

01.04.2000. - 30.06.2001. – VRS Rēzeknes robeţsargu skolas 

Apmācību dienesta Militāro priekšmetu nodaļas vecākais 

speciālists. 

 

 01.04.1998. – 31.03.2000. – LR IeM Robeţsardzes Rēzeknes 

mācību centra Apmācību dienesta Militāro un vispārējo 

priekšmetu nodaļas speciālists. 

 

 07.01.1997. – 31.03.1998. – LR IeM Robeţsardzes Rēzeknes 

mācību centra Mācību daļas Vispārējo priekšmetu nodaļas 

speciālists. 

 

 26.02.1996. – 06.01.1997. – NBS Robeţsargu brigādes 

Rēzeknes robeţsargu mācību centra vada serţants. 
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Pedagoģiskais darbs, 

studiju (mācību) kursi 

Skat. darba pieredzi. 

Mācību priekšmeti: 

   - Fiziskā sagatavošana. 

Studiju kursi: 

- Fiziskā sagatavošana. 

 

Papildus izglītība 2006. - Daugavpils Universitātes kursi „Inovācijas augstākās 

izglītības sistēmā‖ (profesionālās meistarības pilnveides 40 

stundu programma). 

 

2005. - Latvijas treneru tālākizglītības centra smagatlētikas 

trenera Hermaľa Plisko meistarklase. 

 
2004. - Latvijas Transpersonālās psiholoģijas profesionālās 

asociācijas transpersonālās psiholoģijas seminārs „Holotropa 

elpošana‖ (40 stundas). 

 

2004. - Valodu mācību centra kursi „General english‖ (220 

stundas). 

Publikācijas Labas fiziskās formas iegūšana un uzturēšana dienesta 

gaitā.//Valsts robeţsardzes koledţas III starptautiskā pētnieciskā 

konference (2010.gada 6.-7.maijs).-Rēzekne, 2010. 

 

Sabiedriskās aktivitātes 03.2009. - līdz šim – Biedrības „Sporta klubs Dinamo-LAT‖ 

dţudo treneris. 

 

Valodu prasmes Valodas: angļu – sarunvalodas līmenī, latviešu – teicami, krievu 

– dzimtā. 

 
 

 

2011.gada 29.septembrī, 

Rēzeknē                                                                                                                        O.Anisimovs 



DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 

(CURRICULUM VITAE) 
 

 

Vārds, uzvārds  

 

Dzimšanas gads un datums  

 

Dzimšanas vieta 

 

Izglītība 

 

 

 

 

 

Akadēmiskie nosaukumi un 

zinātniskie grādi 

 

Nodarbošanās 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zinātniskās publikācijas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vēsma Jenzena 

 

1950. gada 27. decembris 

 

Valmieras rajons 

 

2000. gadā absolvēta Latvijas Policijas akadēmijas 

maģistratūra tiesību zinātľu specialitātē. 

1979. gadā absolvēta Latvijas Universitāte tiesību 

zinātľu specialitātē. 

 

 

Tiesību zinātľu maģistrs krimināltiesību 

apakšnozarē. 

 

 

2006. gads līdz šim brīdim - Valsts Robeţsardzes 

koledţa, viesdocente. 

2001.-2010. gads - Rēzeknes augstskolas 

Humanitāro un juridisko zinātľu fakultātes Tiesību 

zinātľu katedra, docente-lektore. 

2001.-2009. gads - Latvijas Policijas akadēmijas 

Kriminālistikas katedra, viesdocente. 

2001. gads – izdienas pensionāre. 

1997.- 2000. gads – Aizsardzības ministrijas 

Nacionālo Bruľoto spēku Militārās policijas Izziľas 

(pirmstiesas izmeklēšanas) dienests, priekšniece. 

Pedagoģiskais darbs amatu savienošanas kārtībā 

Latvijas Policijas akadēmijas Kriminālistikas 

katedrā, viesdocente. 

1972.-1997. gads – dienests Iekšlietu ministrijas 

sistēmā: 

1994.-1997. gads – Latvijas Policijas akadēmijas 

Kriminālistikas katedra, lektore; 

1972.-1994. gads Rīgas pilsētas milicijas (policijas) 

nodaļās, vecākā izmeklētāja; 

 

Izmeklētāja loma nepilngadīgo noziedzības 

profilaksē.// Latvijas Policijas akadēmijas 

Starptautiskā zinātniski praktiskā konference, 2008. 

Pratināšana kā informācijas ieguves veids 

kriminālprocesā.// Latvijas Policijas akadēmijas 

Raksti nr.14, 2007. 

Nepilngadīgā apsūdzētā personības izpēte 

kriminālprocesā.// Latvijas Policijas akadēmijas 

Raksti nr.11, 2004. 
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Zinātniski pētnieciskā darbība 

 

Pārējās zinātniskās darbības 

aktivitātes 

 

 

 

 

Mācību metodiskās publikācijas 

 

 

 

 

 

 

Mācību metodiskā un pedagoģiskā 

darbība 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

Valodu prasme 

 

 

 

 

 

 

 

13.10.2011. 

 

 

Pirmstiesas izmeklēšanas taktika, metodika; 

kriminālprocesa tiesības. 

 

2008. gada janvāris – piedalīšanās ar referātu 

starptautiskā zinātniski praktiskā konferencē 

„Nepilngadīgo drošība un tiesību aizsardzība‖ 

(Latvijas Policijas akadēmija) 

 

Noziedzīgo nodarījumu pret dabas vidi atklāšana un 

izmeklēšana (līdzautore 1. – 4. un 7. nodaļa).// Rīga, 

2008. 

Kriminālistiskā metodika. Ceturtais papildinātais 

izdevums. (līdzautore 15. – 16. nodaļa).// Rīga, 

2005. 

 

Sagatavotie un lasītie studiju kursi un programmas: 

 Kriminālistika. Izmeklēšanas taktika. 

 Kriminālistika. Izmeklēšanas metodika. 

 Kriminālprocesa tiesības. 

 Pierādīšanas teorija kriminālprocesā. 

 Pierādīšanas teorija un prakse kriminālprocesā. 

 Salīdzinošās kriminālprocesa tiesības. 

 Noziedzības attīstības tendences un 

kriminālsodu politika. 

Pedagoģiskā darba stāţs augstskolā 16 gadi. 

Kvalifikācijas celšana: 

 2008. gada novembris - pabeigta 60 

kontaktstundu profesionālās pilnveides 

programmas „Augstskolu didaktika‖ apguve. 

 2004. gada novembris - pabeigta 40 

kontaktstundu profesionālās pilnveides 

programmas „Inovācijas augstākās izglītības 

sistēmā‖ apguve. 

 

Latviešu –dzimtā. Krievu – brīvi. Vācu – 

sarunvaloda. 

 

 

 

 

 

      V.Jenzena 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CURRICULUM  VITAE 

 

 

MĀRA ZAĻAISKALNS 

PERSONAS DATI 

      Dzimusi 08.04.1949. 

IZGLĪTĪBA 

1995.- 1997.g. – Latvijas Kultūras akadēmija, mākslas maģistrs, reţijas 

speciāliste; 

1969.- 1973.g. – Ļeningradas Kultūras institūts, reţijas nodaļa, augstākās 

kvalifikācijas kultūras darbinieks, drāmas kolektīva vadītāja. 

DARBA PIEREDZE 

No 1973.g. – Rēzeknes Tautas teātra reţisore, jauniešu teātra studijas vadītāja 

No 1981.g. – Latvijas teātru darbinieku savienības biedre; 

No 1994.g. – 2005.g. Rēzeknes Augstskola, docente, kursu „Reţijas un drāmas 

pamati ‖, „Retorika‖, pasniedzēja; 

                       No 1999.g. – Latvijas Amatieru teātru asociācijas valdes locekle. 

RADOŠAIS DARBS  

                       2011.g. J.Jurkāns „Vistas 3‖; 

2010.g. Dario Fo, Franka Ramē „Brīvā laulība‖-„Gada izrāde 2010‖-labākā   

izrāde; 

                       2009.g. „A.Popovs „Valstība‖- „Gada izrāde 2009‖laureāte; 

                       2009.g. M. Bērziľš „Šeit neviens nepīpēs‖; 

                                2008.g. „Netici blēľām‖-labākā „Gada izrāde 2007‖ laureāte; 

                       2007.g. Latviešu pasaku kaleidoskops „Netici blēľām‖ inscinējums; 

                       2006.g. 11.Latvijas amatieru teātru salidojuma teatralizētā gājiena reţisore; 

                       2006.g. E. Ignatavičus „Abi labi – bāz tik maisā‖; 

                       2006.g. Sl.Mroţeks „Tango‖- „Gada izrāde 2005‖ laureāte; 

                       2005.g. Sl.Mroţeks „Tango‖; 

                       2000.g. – 2010.g. Starptautiskā teātra festivāla „Soli pa solim‖ producente; 

                       2004.g. R.Toma „8 mīlošas sievietes‖; 

                       2003.g. A. Čehovs „Kāzas‖ – „Gada izrāde 2003‖ laureāte; 

2002.g. B.Vaļpītrs  pirmizrāde ‘‘Inteligentais bezdarbnīks‘‘; 

               2002.g. „Gada izrāde 2001‖ 3.labākā izrāde L.Stumbre  „Klasīte‖; 

2000.g. aprīlis piedalīšanās 16.starptautiskajā amatierteātru festivālā „Pie 

Bodensee‖ Frīdrihshāfenā ( Vācija) , galvenā balva amatierteātru grupā par izrādi 

F.Trasuns „Tu navaicoj kaids,  asu‖; 

             2000.g. – Iestudējumi : Dţ. Selindţers „Ķēpausis‖; 

1999.g. jūlijs – piedalīšanās starptautiskajā teātru festivālā Farēru salās (Dānija) ar 

izrādi T.Viljamss „Samīdīto petūniju lieta‖; 

1999. g. – LR Kultūras ministrijas prēmija tautas mākslā par radoši spilgtu 

devumu tautas mākslā 1998.gadā; 

            1999.g.- „Gada izrāde ‗98‖- T.Viljamsa „Samīdīto petūniju lieta‖; 

                        Iestudējumi:  E.Vulfa „Tapiľa atgriešana‖; 

                        F.Trasuns „Tu navaicoj manis, kaids asu‖; 

           1998. g. – „Gada izrāde ‗97‖- A.Kamī „Pārpratums‖ 

       Iestudējumi: J.Jaunsudrabiľš „Ansis Auns‖; 

       A.Lindgrēna „Trokšľu ciema bērni‖ – jauniešu studijas izrāde 

         1996.g. – „Gada izrāde-95‖ – R.Blaumaľa „Zagļi‖; 

        Iestudējumi : Ţ. Anuijs „Orķestris‖; 

        Ţ. Kokto ‖Cilvēka balss‖; 

        B. Mārtuţeva „Krustaceļš‖; 
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       O.Vācietis „Melnbaltā nakts‖; 

1995.g. – 8. Latvijas tautas teātru salidojums Rēzeknē, idejas autore, reţisore, 

producente,  

Iestudējumi H. Ibsens „Pērs Gints‖ (sadarbībā ar Rēzeknes simfonisko orķestri) 

      O.Rupaiľs „Dzimtō zeme‖; 

      F.Trasuns „Pōrsoka par pekles taisneibu‖; 

    1993.g. - Iestudējumi : A. Jansone „Nu mums abiem jāšķiras‖ - ASV, Klīvlande 

      A. Eglītis „Cilvēks grib spēlēt‖; 

      E.Vulfs „ Līnis murdā‖; 

1990.g. – Piedalīšanās starptautiskajā amatierteātru festivālā „Baltijas rampa‖  

Viļľā ar izrādi M.Materlinks ‖Aklie‖ 

VALODAS 

  Latviešu – dzimtā , krievu – brīvi , angļu – sarunvalodas līmenī. 

 

2011-11-10.         

     M.Zaļaiskalns 
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Curriculum Vitae 
 

 Vārds Uzvārds: Modris Marcinkēvičs  

Dzimšanas datums, 

vieta: 
1955. gada 01. oktobrī, Ogres rajona Taurupes pagastā; 

Izglītība: 2007. gadā beidzu: Rēzeknes augstskolas Humanitāro un juridisko 

zinātľu fakultātē Profesionālās augstākās izglītības maģistratūru, 

studiju programmā „Tiesību zinātnes‖. 

 1987. gadā beidzu: PSRS Iekšlietu ministrijas Minskas Augstāko 

milicijas skolu un ieguvu jurista kvalifikāciju 

Akadēmiskie 

nosaukumi un 

zinātniskie grādi 

 

No 2008.gada 27. maija Rēzeknes Augstskolas docents 

(kriminālistikā un operatīvās darbības teorijā). 

No 1998. gada Rēzeknes Augstskolas Humanitāro un juridisko 

zinātľu fakultātes Tiesību zinātľu katedras kriminālistikas 

laboratorijas vadītājs. 

No 1997. gada 01. septembra Rēzeknes Augstskolas Humanitāro 

un juridisko zinātľu fakultātes Tiesību zinātľu katedras lektors. 

Nodarbošanās No 2005. gada 21. septembra, amatu savienošanas kārtībā, Valsts 

robeţsardzes jaunāko virsnieku profesionālās augstākās izglītības 

studiju programmas „Robeţsardze‖ īstenošanā par docētāju 

kriminālistikā. 

No 2004. gada 31. decembrī atvaļināts pensijā (Izdienas pensija). 

 No 1998. gada 01. septembra Rēzeknes augstskolas Tiesību 

zinātľu katedrā lektora amatā. 

 No 2003. gada 01. maija līdz 2004. gada 31. decembrim VP 

Rēzeknes pilsētas un rajona policijas pārvaldes priekšnieka 

vietnieks, administratīvā biroja priekšnieks. 

 No 2002.g.01.03 - 2003.g. 30. 04. aprīļa Rēzeknes pilsētas un 

rajona policijas pārvaldes priekšnieka vietnieks, personālsastāva 

nodaļas priekšnieks.  

 No 1994.g. 01. 03. - 2002.g. 01. 03. Valsts policijas galvenās 

kriminālpolicijas organizētas noziedzības un korupcijas 

apkarošanas biroja galvenais inspektors  

 -No 1992. g. 16.04. – 1994.g. 10.09. Rēzeknes pilsētas un rajona 

policijas pārvaldes kriminālpolicijas sevišķi svarīgu lietu 

inspektors.  

-Rēzeknes pilsētas un rajona milicijā par kriminālpolicijas nodaļas 

priekšnieku; kriminālpolicijas inspektoru; iecirkľa inspektoru 

(1979.g.-1992.g. /no 1979. gada nodarbojos ar operatīvo darbu un 

pirmstiesas izmeklēšanu krimināllietās/); 

 -Rēzeknes pilsētas un rajona milicijā par kārtībnieku (1977.g.-

1979.g.). 

Publikācijas Raksti Rēzeknes augstskolas Humanitāro un juridisko zinātľu 

fakultātes Tiesību zinātnes katedras izdevumos: 

1) 2007. gada Rēzeknes augstskolas Humanitāro un juridisko 

zinātľu fakultātes, studentu zinātniskās konferences „Mēs laikā, 

telpā un attīstībā‖ raksts „„Speciālo izmeklēšanas darbību izvēles 

un pielietošanas efektivitātes priekšnoteikumi kriminālprocesā‖ 

(105 -114 lpp.). 

2) 2007. gada Zinātniski – pētnieciskā darba tēmā „ Mūsdienu 

Latvijas tiesību sistēmas attīstības problēmas‖ raksts Speciālo 

izmeklēšanas darbību jēdziens un būtība‖ (156 – 164 lpp.). 
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3) 2006. gada Zinātniski – pētnieciskā darba tēmā „ Mūsdienu 

Latvijas tiesību sistēmas attīstības problēmas‖ raksts „Speciālo 

izmeklēšanas darbību izvēles un pielietošanas efektivitātes 

priekšnoteikumi kriminālprocesā‖ (144 -154 lpp.) 

Zinātniski pētnieciskā 

darbība 

Kriminālistika, krimināltiesības, kriminālprocess, kriminoloģija, 

sodu izpildes tiesības un operatīvā darbība. 

 

Mācību - metodiskās 

publikācijas 

Sagatavotie un lasītie studiju kursi programmās: 

1. Profesionālās augstākās izglītības „Jurists‖ maģistru studiju 

programmā: - Noziedzības attīstības tendences un kriminālsodu 

politika; Policijas tiesības. 

2. Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma 

„Tiesību zinātne‖: - Kriminālistika; Kriminālprocess; 

Kriminoloģija; Sodu izpildes tiesības; Policijas tiesības; Operatīvās 

darbības pamati. 

3. Profesionālās augstākās izglītības bakalaura programmā 

„Uzľēmējdarbības tiesības‖: - Krimināltiesības un 

kriminālprocess. 

4. Profesionālās augstākās izglītības bakalaura 

programmā„Robeţsardze‖: -Kriminoloģija; Krimināltiesības. 

 

Akadēmiskā personāla 

un profesionālās 

kvalifikācijas 

speciālistu 

sagatavošana 

 

Tiek vadīti diplomdarbi: 

-Maģistra darbi krimināltiesību jomā - Profesionālās augstākās 

izglītības „Jurists‖ maģistru studiju programmā. 

-Bakalaura darbi krimināltiesību jomā - Profesionālās augstākās 

izglītības bakalaura studiju programmā „Tiesību zinātne‖. 

 

Pārējās studiju 

procesa aktivitātes 

 

2008. gada 14 - 15 aprīlī IOM Internacional Organization for 

Migratioon un ASV vēstniecības augstākās izglītības mācību 

iestāţu pasniedzēju starptautiskā seminārā „Cilvēku tirdzniecība – 

sociāla un tiesiska problēma Latvijā un pasaulē.‖ 

2008. gada 6. martā, Lietuvas UTENAS koledţa „Cilvēktiesību 

piemērošana un aizsardzība: teorija un prakse.‖ 

2007. gada 23-24 augustā Rīgas Stradiľa universitātes Tiesību 

institūta un LR Tieslietu ministrijas rīkotā starptautiskā konferencē 

„Noziegumu upuri – kā kompensēt kaitējumu‖ –piedalīšanās. 

2004.g. 1-2 aprīlis „Dienesta disciplīna un dienesta pārbauţu 

norises kārtība‖ Policijas akadēmijas kursi. 

 

Sabiedriskās 

aktivitātes 

Rēzeknes augstskolas senāta priekšsēdētāja vietnieks; Humanitāro 

un juridisko zinātľu fakultātes domes loceklis. 

Goda nosaukumi, 

apbalvojumi 

LR Iekšlietu ministrijas un Valsts policijas atzinības raksti; 

apbalvots ar personālo ieroci. Rēzeknes augstskolas atzinības 

raksti. 

Valodu prasme Latviešu, krievu  

 

2011. gada 01. septembris                                                                                   M. Marcinkēvičs   
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Darba un dzīves gājums 

(CURRICULUM  VITAE) 
 

 

 Vārds, uzvārds Ivars MATISOVS 

 

Dzimšanas gads un 

datums 

1967. gada 20. marts 

 

Dzimšanas vieta Viļāni  
 

Pilsonība Latvijas Republika 
 

Izglītība 

 
- Kopš 2007.gada – studijas Latvijas Universitātes doktorantūrā 

Cilvēka ģeogrāfijas apakšnozarē. 

- 1996. – 1999. Latvijas Universitāte, dabas zinātľu maģistra 

vides zinātnē, diploms Nr. 005105; 

- 1985.–1992. Latvijas Universitāte, ģeogrāfa, ekonomģeogrāfa 

un kartogrāfa kvalifikācija, diploms Nr. 100748. 
 

 Akadēmiskie 

nosaukumi un 

zinātniskie grādi 

 

2. 1999. g. – dabas zinātľu maģistrs vides zinātnē 

      (Mg.sc.env.) 
 

Nodarbošanās 

 

 

 No 2010.gada aprīļa – RA Senāta loceklis, Nolikumu 

komisijas pr-ja vietnieks.  

 No 2010.gada marta – RA Satversmes sapulces loceklis. 

 No 2009.gada decembra – pētnieks ESF projektā 

„Teritoriālās identitātes lingvokulturoloģiskie un 

sociālekonomiskie aspekti Latgales reģiona attīstībā‖.               

 No 2008.gada 30.septembra – Rēzeknes Valsts 

robeţsardzes koledţa, vieslektors. 

 No 01.02.1997. – pašlaik. Rēzeknes Augstskola, Inţenieru 

fakultāte, lektors. 

 No 01.09.2008. – pašlaik. Rēzeknes Augstskola, Inţenieru 

fakultāte, Dabas un inţenierzinātľu katedra, katedras 

vadītāja vietnieks.  

 2006.–2010. Rēzeknes Augstskola, Revīzijas komisijas 

priekšsēdētājs. 

 01.09.2007. – 31.08.2008. Rēzeknes Augstskola, Inţenieru 

fakultāte, Dabas un inţenierzinātľu katedra, katedras 

vadītāja p.i. 

 01.09.2001. – 01.02.2008. Daugavpils Universitāte, 

Ķīmijas un ģeogrāfijas katedras asistents, vēlāk – 

vieslektors. 

 01.09.1997. – 01.06.2009. Rēzeknes rajona Izglītības 

pārvalde, ģeogrāfijas skolotāju metodiskās apvienības 

vadītājs, skolēnu zinātniski pētnieciskā darba metodiķis. 

 1992.-2004. – Ģeogrāfijas skolotājs vairākās Rēzeknes 

rajona un pilsētas vispārizglītojošajās skolās (Makašānu 

amatu vidusskola, Ilzeskalna pamatskola, Vītolu 

pamatskola, Rēzeknes vakara vidusskola). 

Zinātniskās publikācijas 20 
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Zinātniski pētnieciskā  

darbība 

 

- Pilsētvides transformācijas procesi un ainavas kvalitātes 

novērtējums. 

- Zīdaiľu mirstības kā vides kvalitātes indikatora izpēte. 

Pārējās zinātniskā darba 

aktivitātes 

Piedalīšanās konferencēs – 23 

 

Zinātniskie granti un 

projekti 

1. Rēzeknes Augstskolas zinātnisko darbu grants 2007. gadam. 

Tēma: Pētnieciskā ekspedīcija „Rušona ezeru sistēmas 

kompleksa ģeogrāfiskās vides izpēte‖. Projekta vadītājs. 

2. ERAF līdzfinansētais projekts „Vides tehnoloģiju pārnese: 

Rēzeknes Augstskola – komercsabiedrības‖. Projekta Nr. 

TPK/2.1.2.1.2/08/01/010. Īstenošanas laiks: 2008.-2013.gads. 

Projekta izpildītājs. 

3. Brownfields in Baltic States. Lifelong Learning programme. 

Leonardi da Vinci multilateral project – transfer of innovation 

2008. Grant agreement No: CZ/08/LLP-LdV/TOI/134005. 

Duration: 01.10.2008.-30.09.2010. Partners (5): Latvia 

(Rēzeknes Augstskola), Lithuania (Kauno University of 

Technology), Czech Republic (Institute for sustainable 

development of settlements and VŠB-Technical University of 

Ostrava (lead partner)), Slovakia (SPECTRA Centre of 

Excellence). Projekta izpildītājs. 

4. Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības 

programmas (Baltic Sea Region Programme 2007-1013) 

projekts Nr.010 ―No teorijas un plāniem uz ekoefektīvu un 

līdzsvarotu praksi, uzlabojot Baltijas jūras stāvokli – 

WATERPRAXIS‖. Ģeogrāfijas speciālists.   

5. ESF finansētais cilvēkresursu piesaistes zinātnei projekts 

Nr.2009/0227/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/071„ Teritoriālās 

identitātes lingvokulturoloģiskie un sociālekonomiskie aspekti 

Latgales reģiona attīstībā‖ . Projekta izpildītājs. 

 

Mācību metodiskā un 

pedagoģiskā darbība 

 

Sagatavotie un docētie studiju kursi:  

 ―Inţeniertehnisko pētījumu tehnoloģijas‖ –pamatstudiju 

līmenī;  

 „Meţa resursi un meţsaimniecības tehnoloģijas‖ – 

pamatstudiju līmenī; 

 „Pilsētu ekoloģija‖ – pamatstudiju līmenī; 

 „Transporta ietekme uz vidi‖ – pamatstudiju līmenī; 

 „Pasaules reģionālā ģeogrāfija‖ – pamatstudiju līmenī; 

 „Ģeoloģija un ģeomorfoloģija‖ – pamatstudiju līmenī; 

 „Klimatoloģija un meteoroloģija‖ – pamatstudiju līmenī; 

 „Fiziskās ģeogrāfijas pamati‖ – pamatstudiju līmenī; 

 „Ainavu zinātne‖ – pamatstudiju līmenī; 

 „Tūrisma ģeogrāfija‖ – pamatstudiju līmenī. 

 „Ekonomiskā ģeogrāfija‖ – pamatstudiju līmenī; 

 „Cilvēka ģeogrāfijas pamati‘ – pamatstudiju līmenī; 

 „Zinātniskā darba pamati‖ – pamatstudiju līmenī; 

 „Hidrolitoaerosfēra‖ – pamatstudiju līmenī; 

 „Latvijas vides ģeogrāfija‖ – pamatstudiju līmenī;  

 „Pilsētvides inţeniertehniskā aizsardzība‖ – maģistra 

studiju līmenī; 

Pedagoģiskā darba stāţs augstskolā – 14 gadi. 
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Valsts pārbaudījumu komisijas loceklis 2.līmeľa profesionālās 

augstākās izglītības bakalaura studiju programma „Ģeogrāfijas 

un sociālo zinību skolotājs‖ – 2009.- 2011. gads. 

Akadēmiskā personāla un 

profesionālās 

kvalifikācijas  

speciālistu sagatavošana 

Kopā – 57, t.sk.: 

                   inţenieri – 48 (RA) 

                   bakalauri – 6 (DU) 

                   maģistri – 3 (RA) 

Pārējās studiju procesa 

aktivitātes 
- 2011. gada 19. augusts – līdzdalība Latvijas Ģeogrāfijas 

biedrības Latgales reģionālajā konferencē, Daugavpils  

- 2011. gada 04.-09. aprīlis – vieslektors Guardas 

Politehniskajā institūtā (Portugāle) ERASMUS programmas 

ietvaros.  

- 2011. gada 19. februāris – līdzdalība Norvēģijas finanšu 

instrumenta projekta LV0044 „Vides zinātnes studiju satura 

un studiju materiālu izstrāde‖ Latgales reģionālajā 

konferencē „Vides izglītība ilgtspējīgai sabiedrībai‖, 

Rēzeknes Augstskola.  

- 2010.gada 10.-16.oktobris – Grundtviga programmas 

seminārs „Environmental Competences in Lithuania: 

Aknowledge, Feel and Create‖ (Lietuva, Viļľa) 

- 2010.gada 12.-18.aprīlis – vieslektors Kauľas koledţā 

(Lietuva) ERASMUS programmas ietvaros. 

- 2009.gada 21.-26.aprīlis - vieslektors Zeliona Goras 

universitātē (Polija) ERASMUS programmas ietvaros.  

- 2008.gada 19.-25.maijs – vieslektors  Viana do Castelo 

Politehniskajā institūtā (Portugāle) ERASMUS programmas 

ietvaros. 

- 2008.gada maijs - Baltijas Universitātes starptautiskie 

augstskolu pasniedzēju kursi „Intercultural Communication 

and Didactics in Sustainable Development‖ (Polija). 

- 2007. gada 06.-08. marts – apmācības Tehnoloģiju pārneses 

speciālistu kompetences pilnveides programmas ietvaros, 

Rīgas Ekonomikas Augstskola. 

- 2006.gada jūnijs - Baltijas Universitātes programmas 

konference ―Environmental Management in University 

Education‖ (Polija).  

- 2006.gada 26.-31.marts – vieslektors Kauľas koledţā 

(Lietuva) ERASMUS programmas ietvaros. 

- 2003. gada 23. maijs – 4, jūlijs – Daugavpils Universitātes 

rīkotie profesionālās pilnveides kursi „Inovācijas augstākās 

izglītības sistēmā‖.  

- 2002.gads – profesionālās meistarības pilnveides kursi 

―Pedagoģiskās un psiholoģiskās novitātes augstskolu 

darbībā‖ (Rēzeknes Augstskola). 

- 2000.gada augusts – starptautiskais seminārs ―Net-Building‖ 

Vastras Tautas augstskolā (Somija). 

Goda nosaukumi, 

apbalvojumi 
- Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas 

Atzinības raksts par aktīvu un radošu darbu metodiskajā 

jomā un skolēnu zinātniskās jaunrades veicināšanā, 

2007.gada 1.oktobris.  

- Rēzeknes Augstskolas atzinības raksti. 
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Galvenās publikācijas 1. Matisovs I. Urban Development Trends in the Latgale 

Region at the Beginning of the 21st Century. // 

Environment. Technology. Resources. Proceedings of the 

8th International Scientific and Practical Conference. 

Volume 1. – Rezekne, 2011. – pp. 130.–138. 

2. Mednis M., Matisovs I., Teirumnieka Ē., Martinovs A., 

Vaļģis G. Overview of the River Basin Management Plans 

in the Baltic Region Under the Waterpraxis Project // 

Environment. Technology. Resources. Proceedings of the 

8th International Scientific and Practical Conference. 

Volume 1. – Rezekne, 2011. – pp. 146.–151. 

3. Skromulis A., Matisovs I., Noviks G. Complex Evaluation 

of Air Quality in Rezekne. // Environment. Technology. 

Resources. Proceedings of the 8th International Scientific 

and Practical Conference. Volume 1. – Rezekne, 2011. – pp. 

160.–168. 

4. Matisovs I. Urbanizācijas procesi un to īpatnības Latgalē. // 

Via Latgalica. Humanitāro zinātľu ţurnāls. 3. sējums. – 

Rēzeknes Augstskola, Reģionālistikas institūts, 2010. – 19.-

35. lpp. 

5. Teirumnieka E., Teirumnieks E., Augule S., Matisovs I. 

Municipal solid waste leachate treatment from Cr.// Fifth 

International Conference on Thermal Engineering: Theory 

and Applications. – Marrakesh, Marocco, 2010. 

6. Матисовс И. Актуальные социально-экономические и 

экологические проблемы городов Восточной Латвии. // 

Материалы Международной научно-практической 

конференции «Устойчивое развитие и геоэкологические 

проблемы Балтийского региона».- Великий Новгород, 

2009. – 431-436 с. 

7. Teirumnieka Ē., Teirumnieks E., Kļaviľš M., Matisovs I. 

Study of Cr(III), Ni(II) and Tl(I) ion sorption onto peat. // 

Third Ain Shams University International Conference on 

Environmental Engineering. Volume 1, Sanitary and Water 

Engineering. – Cairo, Egypt, 2009. – pp. 265. – 273.  

8. Матисовс И., Дексне Р. Гидроэкологические исследования 

в Восточной Латвии: опыт Резекненской Высшей школы. 

// Материалы III Региональной школы-конференции 

молодых ученых „Водная среда и природно – 

территориальные комплексы: исследование, 

использование, охрана‖. -  Петрозаводск, 2008. – 169-174 

с. 

9. Матисовс И. Качество и процесс трансформации 

городского ландшафта  в Восточной Латвии. // 

Материалы Международной научно-практической 

конференции «География, прироные ресурсы и 

туристско-рекреационный потенциал Балтийского 

региона». Новгородский государственный университет 

имени Ярослава Мудрого. – Великий Новгород, 

2007.227 – 232 с. 

10. Matisovs I. Ekoloģiskā ekspedīcija kā efektīva vides izpētes 
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un ekoloģiskās audzināšanas darba forma. // 6.starptautiskā 

zinātniski praktiskā konference „Vide. Tehnoloģija. 

Resursi‖.- Rēzekne: RA, 2007. – 254. – 261.lpp. 

11. Matisovs I. Pilsētvides ainavas transformācija Latgales 

reģionā 20.-21.gadsimtu mijā. // 6.starptautiskā zinātniski 

praktiskās konference „Vide. Tehnoloģija. Resursi‖.- 

Rēzekne: RA, 2007. – 266. - 276.lpp. 

12. Matisovs I. Ecological Education and Mass Media: 

Experience of Rezekne Higher Education Institution‖// 

International conference ―Communication in Molding 

Public and Individual Opinion‖.- Vitebsk (Belarus), 2005. – 

pp. 112 -117. 

13. Matisovs I. Pilsētvides ainavas kvalitāte un to ietekmējošie 

faktori Latgalē. // 5.starptautiskā zinātniski praktiskā 

konference „Vide. Tehnoloģija. Resursi‖.- Rēzekne: RA, 

2005. – 155.- 163.lpp. 

14. Matisovs I. Infant Mortality As An Indicator Of 

Environmental Quality In Eastern Part Of Latvia. //  

„International Environmental Experience: Aplications For 

Belarus‖ collected papers. - Vitebsk (Belarus), 2003. - pp. 

142 - 146.  

 

Valodu prasmes Latviešu – dzimtā; latgaliešu, krievu – brīvi; angļu – 

sarunvalodas līmenī. 

 

 

 

14.09.2011.         I.Matisovs 

 



9.pielikums 

 

Docētāju izstrādātie zinātniskie un praktiskie pētījumi 2010./ 2011.studiju gadā 

 

Nr. 

p/k 

Darba nosaukums Autors 

1.  „Тенденции правового регулирования деятельности Государственной Погранохраны Латвийской 

Республики‖ (iesniegts Mykolas Romerisa Universitātes Sabiedriskās drošības fakultātē publicēšanai).  

A.Gaveika 

2.  

 

„Robeţpārbauţu normatīvais regulējums uz Latvijas Republikas sauszemes ārējām robeţām‖ - Starptautiska 

zinātniski praktiskā konference „„Sabiedrības tiesiskā drošība un aizsardzība‖ 2011.gada 15. un 16. aprīlī Latvijā, 

Rīgā, BSA paredzēts publicēt rakstu krājumā 2011.gadā 9 lpp. 

A.Gaveika 

3.  „Šengenas robeţu kodeksa normu piemērošanas tendences un aktualitātes‖ - Rēzeknes Augstskolas rīkotajā 

zinātniski praktiskajā konferencē "Tiesību normu piemērošanas problēmas" 

A.Gaveika 

4.  „Robeţkontroles punktu reţīma tiesiskā regulējuma tendences‖ - Raksts publicēts ţurnālā „Jurista vārds‖ Nr16 

(663) 2011.gada 19.aprīlī.  

A.Gaveika 

5.  Daugavpils Universitātes Jauno zinātnieku asociāciju 53. starptautiskajā zinātniskajā konferencē 2011. gada 13.– 

15. aprīlī. Raksts: Latvijas Republikas sauszemes ārējo robeţu noteikšanas starptautiskie tiesiskie aspekti paredzēts 

publicēt rakstu krājumā 2011.gadā. Tēzes publicētas konferences tēţu krājumā. ISBN 978-9984-14-522-8.10 lpp. 

A.Gaveika 

6.  „Robeţsardzes likuma un LR valsts robeţas likuma evolūcija sauszemes ārējo robeţu robeţkontroles kontekstā‖. 

„VRS amatpersonu un VRK studējošo I zinātniski praktiskā konference‖ Publicēts elektroniskos datu nesējā. 

Paredzēts publicēt rakstu krājumā 2011.gadā. 7 lpp. 

A.Gaveika 

7.  „Latvijas Republikas jūras robeţas uzraudzības tiesiskais regulējums‖ - Latvijas Universitātes 69. zinātniskai 

konferencei. Pozitīvi recenzēts, tiks publicēts 2011.gadā. 15 lpp. 

A.Gaveika 

8.  „Ārkārtas situāciju novēršanas tiesiskās reglamentācijas tendences un problēmas uz Latvijas Republikas ārējām 

robeţām‖ - Latvijas Universitātes 2. doktorantu konferencē  

A.Gaveika 

9.  „Valsts robeţsardzes un Valsts policijas funkciju tiesiskie aspekti‖ - Rēzeknes Augstskolas rīkotā zinātniski 

praktiskā konference "Tiesību normu piemērošanas problēmas" 

Dz.Pavārnieks 

10.  „Robeţsardzes un muitas kompetence ārkārtējo situāciju novēršanā‖ - BSA rīkotā konference „Cilvēks. Sabiedrība. 

Drošība.‖ 

Dz.Pavārnieks 
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11.  „Likumpārkāpēju aizturēšanas taktika un metodika‖ - „VRS amatpersonu un VRK studējošo I zinātniski praktiskā 

konference‖ 

Dz.Pavārnieks 

12.  „Personas ceļošanas dokumentu starptautiskie standarti‖ - „VRS amatpersonu un VRK studējošo I zinātniski 

praktiskā konference‖ 

A.Indriksons 

13.  „Fiktīvās laulības, to atklāšanas problēmas‖ - „VRS amatpersonu un VRK studējošo I zinātniski praktiskā 

konference‖ 

R.Vikainis 

14.  „Tiesībsargājošo iestāţu amatpersonu darbs ar masu medijiem‖ - „VRS amatpersonu un VRK studējošo I 

zinātniski praktiskā konference‖  

R.Vikainis 

15.  „Ārzemnieku piespiedu izraidīšanas tiesiskie un praktiskie aspekti‖ - Baltijas Starptautiskās akadēmijas, Rēzeknes 

Augstskolas, Latvijas Mākslas akadēmijas Latgales filiāles, Baltijas Psiholoģijas un Menedţmenta augstskolas, 

Vadības un sociālā darba augstskolas „Attīstība‖ organizētajā starptautiskajā jauno pētnieku un studentu zinātniski 

praktiskajā konferencē „Izaicinājumu un iespēju laiks: problēmas, risinājumi, perspektīvas‖ 

R.Vikainis 

16.  „Aizturēto ārzemnieku tiesības un pienākumi‖ - Rēzeknes Augstskolas rīkotā zinātniski praktiskā konferencē 

"Tiesību normu piemērošanas problēmas" Ref. tiks publicēts zinātniskajā ţurnālā „Latgales tautsaimniecības 

pētījumi‖ 

I.Adijāne 

17.  „Robeţsardzes tiesību normu iedalījums‖ - „VRS amatpersonu un VRK studējošo I zinātniski praktiskā 

konference‖ 

I.Adijāne 

18.  Robeţsardzes tiesību avoti (Maģistra darbs aizstāvēts Latvijas Universitātē, 2011.gada janvārī) I.Adijāne 

19.  „Tiesību principu izmantošanas nepieciešamība Valsts robeţsardzes darbībā‖ - Valsts policijas koledţas 

konference „Cilvēkdrošības tiesiskie, socioloģiskie un psiholoģiskie aspekti‖ 

I.Adijāne 

20.  „Valsts robeţsardzes loma vīzu reţīma nodrošināšanā‖ Baltijas Starptautiskās akadēmijas, Rēzeknes Augstskolas, 

Latvijas Mākslas akadēmijas Latgales filiāles, Baltijas Psiholoģijas un Menedţmenta augstskolas, Vadības un 

sociālā darba augstskolas „Attīstība‖ organizētajā starptautiskajā jauno pētnieku un studentu zinātniski praktiskajā 

konferencē „Izaicinājumu un iespēju laiks: problēmas, risinājumi, perspektīvas‖ 

I.Adijāne 

21.  „Vadības loma tiesiskās kārtības nodrošināšanas iestādēs‖ - Rēzeknes Augstskolas Ekonomikas fakultātes 

organizētajā studentu un docētāju 13.zinātniski praktiskajā konferencē „Tautsaimniecības attīstība: problēmas un 

risinājumi‖ 

I.Adijāne 
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22.  Robeţsardzes tiesību avoti (maģistra darbs, aizstāvēts 2011.gada janvārī LU) I.Adijāne 

23.  „Dubultā pilsonība Latvijā, tas tiesiskie un praktiskie aspekti‖ - Rēzeknes Augstskolas rīkotā zinātniski praktiskā 

konference "Tiesību normu piemērošanas problēmas" 

J.Skorodihins 

24.  „Valsts robeţas drošība, tās tiesiskie un praktiskie aspekti‖ - BSA rīkotā konference „Cilvēks. Sabiedrība. 

Drošība.‖ 

J.Skorodihins 

25.  „Vietējā iedzīvotāja tiesiskais statuss un Valsts robeţsardzes amatpersonu darbs ar tiem informācijas iegūšanā un 

pārkāpumu prevencijā‖. Konference - „VRS amatpersonu un VRK studējošo I zinātniski praktiskā konference‖ 

J.Skorodihins 

26.  „Speciālās caurlaides pierobeţas joslā, tā tiesiskā regulējuma salīdzinošā analīze‖ - Rēzeknes Augstskolas 

organizētajā 15. studentu zinātniskajā konferencē „Mēs laika, telpā, attīstībā‖ 

J.Skorodihins 

27.  „Pierobeţas joslas reţīms, tās tiesiskie un praktiskie aspekti Latvijā un citās valstīs‖ - Baltijas Starptautiskās 

akadēmijas, Rēzeknes Augstskolas, Latvijas Mākslas akadēmijas Latgales filiāles, Baltijas Psiholoģijas un 

Menedţmenta augstskolas, Vadības un sociālā darba augstskolas „Attīstība‖ organizētajā starptautiskajā jauno 

pētnieku un studentu zinātniski praktiskajā konferencē „Izaicinājumu un iespēju laiks: problēmas, risinājumi, 

perspektīvas‖ 

J.Skorodihins 

28.  „Robeţsargu karjeras attīstīšana‖ - „VRS amatpersonu un VRK studējošo I zinātniski praktiskā konference‖ I.Pokule 

29.  „Dzīvu cilvēku daktiloskopēšanas praktiskie aspekti‖ - „VRS amatpersonu un VRK studējošo I zinātniski praktiskā 

konference‖ 

J.Madţuls 

30.  „VRS loma zagto transportlīdzekļu prevencijā‖ – „Mēs, laikā, telpā, attīstībā‖.(darbs tiks publicēts 2012.g. maijā). J.Madţuls 

31.  „Valsts robeţsardzes loma transportlīdzekļu zādzību prevencijā‖ - Rēzeknes Augstskolas organizētajā 15. studentu 

zinātniskajā konferencē „Mēs laika, telpā, attīstībā‖ 

J.Madţuls 

32.  „Tiesībsargājošo iestāţu amatpersonu darbs ar masu medijiem‖ - Baltijas Starptautiskās akadēmijas, Rēzeknes 

Augstskolas, Latvijas Mākslas akadēmijas Latgales filiāles, Baltijas Psiholoģijas un Menedţmenta augstskolas, 

Vadības un sociālā darba augstskolas „Attīstība‖ organizētajā starptautiskajā jauno pētnieku un studentu zinātniski 

praktiskajā konferencē „Izaicinājumu un iespēju laiks: problēmas, risinājumi, perspektīvas‖ 

J.Madţuls 
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33.  „Robeţas šķērsošanas aspekti, problēmas tūrismā ar NVS valstīm‖ - Rēzeknes Augstskolas Ekonomikas fakultātes 

organizētajā studentu un docētāju 13.zinātniski praktiskajā konferencē „Tautsaimniecības attīstība: problēmas un 

risinājumi‖ 

J.Gaigalniece - 

Zelenova 

34.  Valsts policijas koledţas 1.Starptautiskā zinātniskā konferencē „Cilvēkdrošības tiesiskie, socioloģiskie un 

psiholoģiskie aspekti‖ ar referātu „Tradīciju teorētiskās nostādnes Latvijas armijā 20.gs. 20.-30. gados‖. 

(28.01.2011.) 

V.Buls 

35.  Valsts policijas koledţas 1.Starptautiskā zinātniskā konferencē „Cilvēkdrošības tiesiskie, socioloģiskie un 

psiholoģiskie aspekti‖ ar referātu „Globālas pozicionēšanas sistēmas izmantošana robeţsargu apmācībā‖. 

(28.01.2011.) 

A.Garkalns 

36.  Izdzīvošana: robeţsarga psiholoģiskā un fiziskā sagatavošana V.Buls 

37.  Tradīciju teorētiskās nostādnes Latvijas armijā 20.gs. 20. – 30. gados V.Buls 

38.  Jaunu strēlnieku ieroču ievešanas perspektīvas VRS A.Garkalns 

39.  Rīcība sprādzienbīstamu priekšmetu atrašanas vietā A.Garkalns 

40.  Использование глобальной системы позиционирования в пограничной охране при подготовке 

пограничников 
A.Garkalns 

41.  Priekšnieka un padoto savstarpējās attiecības VRK G.Dukšta 

42.  Iesildīšanās un atsildīšanās nozīme fiziskās sagatavošanas nodarbībās O.Anisimovs 

43.  Robeţsargu angļu valodas apmācība: problēmas un risinājumi M.Ţukova 

44.  Kontrabandas ietekme uz Latvijas ekonomiku A.Cauľa 

45.  Kontrabanda un tās apkarošana Latvijā A.Cauľa 

46.  Lekcijas izmantošanas īpatnības andragoģijā L.Turlaja 

47.  Использование модели АВС для преодоления негативных эмоций L.Turlaja 

48.  „Mācību procesu atbalstošie un ierobeţojošie faktori 21.gs. Izglītības mērķu īstenošanā‖ L.Turlaja 

49.  „Problēmsituāciju risināšana ar Alberta Ellisa ABC modeļa palīdzību‖  L.Turlaja 

50.  Saziľas prasmes mijiedarbībā D.Soboļeva 

51.  Valsts robeţsardzes personāla kvalifikācijas paaugstināšana kā viena no profesionālās sagatavošanas sastāvdaļām D.Soboļeva 
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52.  Domu kartes pielietošana pieaugušo izglītības īstenošanā D.Soboļeva 

53.  „Tālmācības priekšrocības un trūkumi robeţsargu kvalifikācijas paaugstināšanā‖  M.Spridzāns 

54.  E-studiju modeļi un variācijas profesionālajā izglītībā M.Spridzāns 

55.  Valsts robeţas noziedzīgi apdraudējumi A.Labanovskis 

56.  Elektroniskās apmācības organizēšana un funkcionalitātes analīze J.Pavlovičs 

 

 



10.pielikums 

Akadēmiskā personāla metodiskais darbs 2010./2011.studiju gadā 

 

Nr. 

p/k 

Autors Darba nosaukums Darba veids  

1.  A.Gaveika Latvijas Republikas jūras robeţu uzraudzības starptautiskais normatīvais regulējums Mācību līdzeklis 

2.  A.Gaveika Latvijas Republikas jūras robeţu uzraudzības nacionālais normatīvais regulējums, tendences 

un problēmas 

Mācību līdzeklis 

3.  Dz.Pavārnieks Radiosakaru organizācija robeţkontrolē Mācību līdzeklis 

4.  J.Skorodihins Garantijas naudas ārzemniekiem darbības mehānisma tiesiskie aspekti Mācību līdzeklis 

5.  J.Skorodihins Robeţsargu apbruľojums norīkojuma laikā un citos gadījumos Mācību līdzeklis 

6.  J.Skorodihins Valsts robeţas posmi, to noteikšanas, svarīguma pakāpes maiľas un apsekošanas intensitātes 

kārtība 

Mācību līdzeklis 

7.  V.Buls Komandiera kaujas vadīšanas māksla, vadības metodes kaujā Mācību metodiskais 

materiāls 

8.  G.Dukšta Ieroču piešaušana Mācību metodiskais 

materiāls 

9.  A.Garkalns Šaušanas varbūtības teorijas komentāri Mācību metodiskais 

materiāls 

10.  O.Anisimovs Taktikas izvēle dţudo cīľā Mācību metodiskais 

materiāls 

11.  V.Buls, 

A.Garkalns, 

G.Dukšta 

Praktiskās šaušanas nodarbību organizēšanas un vadīšanas kārtība Valsts robeţsardzē un 

Valsts robeţsardzes koledţā, 2010. 

Mācību metodiskais 

materiāls 

12.  D.Soboļeva Didaktikas prezentāciju apkopojums (CD) Mācību līdzeklis 

13.  M.Spridzāns Profesionālās angļu valodas kursa apguvi saistošo Latvijas Republikas, Eiropas Savienības 

un Starptautisko tiesību aktu apkopojums angļu valodā 

Krājums 

14.  M.Spridzāns Angļu valodas gramatika-laiku veidošana un lietošana. Mācību līdzeklis 

15.  L.Turlaja Pašnovērtējums Mācību līdzeklis 

16.  L.Turlaja Ekstremālo situāciju psiholoģiskie aspekti Mācību līdzeklis 
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17.  M.Ţukova 

 

―On guard‖ Mācību līdzeklis 

18.  A.Labanovskis, 

J.Stafeckis 

Pēdu veidi izmeklējot pārkāpumus uz valsts robeţas Brošūra 

19.  A.Cauľa Konkurence un tās veidi Mācību līdzeklis 

20.  J.Pavlovičs Internet resursu izmantošana kopējo uzdevumu izpildīšanai un plānošanai Brošūra 

 



11.pielikums  

 

APSTIPRINĀTS 

ar Valsts robeţsardzes koledţas 

Padomes 2010.gada 16.jūnija 

lēmumu Nr.10 

 
  

Valsts robeţsardzes koledţas akadēmiskā personāla 

vēlēšanu nolikums 

 

1. Valsts robeţsardzes koledţas (turpmāk - koledţa) akadēmiskā personāla vēlēšanas notiek 

saskaľā ar šo nolikumu. Akadēmiskā personāla - docentu, lektoru un asistentu atbilstošās 

kvalifikācijas docētāju amatos ievēl Valsts robeţsardzes koledţas Padome uz 6 gadiem.  

2. Atklāto konkursu uz koledţas akadēmiskajiem amatiem reizi sešos gados vai pēc katedru 

ierosinājuma uz brīvajiem akadēmiskā personāla amatiem ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms 

vēlēšanām - izsludina koledţas direktors. 

3. Mēneša laikā pēc konkursa izsludināšanas presē attiecīgā amata kandidāts iesniedz 

dokumentu vērtēšanas komisijai (turpmāk tekstā - Komisija) adresētu iesniegumu par 

piedalīšanos konkursā, norādot, kādā katedrā, uz kādu amatu (pēc paša vēlēšanās), kādā 

zinātľu nozarē vai profesionālajā jomā viľš pretendē. Pretendents var pieteikties t ikai uz 

vienu akadēmiskā personāla amatu. Iesniegumam tiek pievienoti dokumenti, kuri 

apliecina pretendenta atbilstību Valsts robeţsardzes koledţas akadēmiskā personāla amata 

kandidāta atbilstības un profesionālās kvalifikācijas novērtēšanas kritērijiem (pielikumā). 

4. Koledţas direktors ar pavēli nosaka Komisijas sastāvu (ne mazāk kā trīs cilvēku sastāvā). 

5. Komisija iesniegtos dokumentus izskata nedēļas laikā no iesniegšanas beigu datuma.  

6. Pēc dokumentu izskatīšanas, Komisija: 

6.1. kandidātu, kurš neatbilst amata kandidāta kvalifikācijas novērtēšanas kritērijiem, 5 

darba dienu laikā rakstiski informē par neatbilstību amata kandidāta kvalifikācijas 

novērtēšanas kritērijiem; 

6.2. kandidātu, kurš atbilst amata kandidāta kvalifikācijas novērtēšanas kritērijiem, ne 

vēlāk kā 5 darba dienas pirms akadēmiskā personāla vēlēšanu sēdes rakstiski 

informē par atbilstību amata kandidāta kvalifikācijas novērtēšanas kritērijiem un 

uzaicina ierasties koledţā sēdes dienā uz Padomes sēdi. 

7. Koledţas Padomes sēdē Komisijas priekšsēdētājs iepazīstina klātesošos ar izvirzītajiem 

kandidātiem uz akadēmiskā personāla amata vietām. 
8. Padomes priekšsēdētājs uz koledţas Padomes sēdi var pieaicināt attiecīgo zinātľu 

pārstāvjus no citām augstskolām, kā arī radošo un profesionālo apvienību pārstāvjus. 

9. Koledţas akadēmiskā personāla ievēlēšana notiek atklātā balsošanā VRK Padomes sēdē 

šādā kārtībā: 

9.7. koledţas akadēmiskā personāla vēlēšanas notiek atklāti balsojot; 

9.8. par katra kandidāta iekļaušanu biļetenā uz konkrētu koledţas akadēmiskā personāla 

amatu Padome pieľem lēmumu atklāti balsojot; 

9.9. koledţas direktora nozīmētā balsu skaitīšanas komisija (ne mazāk kā trīs cilvēku 

sastāvā) visus kandidātus, kuri atbilst konkrētam akadēmiskajam amatam 

izvirzītajām prasībām, alfabēta secībā, ieraksta vienā biļetenā, norādot kandidāta 

vārdu un uzvārdu; 

9.10. biļetenus balsu skaitīšanas komisija izsniedz Padomes locekļiem; 

9.11. Padomes locekļi rakstiski balso par noteiktu kandidātu. Kandidāta izsvītrošana 

nozīmē – ―pret‖, atstāšana – ―par‖. Katrs balsotājs biļetenu paraksta; 
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nolikums 

 

9.12. par nederīgiem atzīstami tie biļeteni, kuri neatbilst noteiktajam paraugam, ir 

mehāniski bojāti, neparakstīti vai arī tajos nav iespējams konstatēt, par kuru 

kandidātu Padomes loceklis ir balsojis (piemēram, uz vienu vietu pretendē 2 

kandidāti un abu vārdi un uzvārdi atstāti neizsvītroti); 

9.13. balsu skaitīšanas komisija saskaita balsošanas rezultātus, sagatavo balsu skaitīšanas 

protokolu, kurā uzrāda, kurš kandidāts un ar cik balsīm ir ievēlēts vai arī nav 

ievēlēts neviens kandidāts. Par ievēlētu uzskatāms tas kandidāts, kurš saľēmis 

visvairāk balsu, bet ne mazāk par pusi no balsotāju skaita. Neievēlēšanas gadījumā 

Padome lemj par atkārtotu balsošanas vai vēlēšanu rīkošanu;   

9.14. visi balsu skaitīšanas komisijas sastādītie balsošanas protokoli, atklāti balsojot, 

jāapstiprina vēlēšanu dienā Padomes sēdē; 

9.15. par vēlēšanu procedūras pārkāpumiem ieinteresētā persona 3 darba dienu laikā var 

iesniegt apelāciju Padomes priekšsēdētājam. Apelāciju izskata Padomes izveidotā 

komisija 2 darba dienu laikā.  

10. Akadēmiskā personāla vēlēšanu rezultātus, ne vēlāk kā piecu darba dienu laikā, ar savu 

rīkojumu apstiprina Valsts robeţsardzes koledţas direktors. Rīkojums ir pamats ieteikumu 

par iecelšanu akadēmiskajos amatos sagatavošanai. 

11. Ja koledţā ir brīvs vai uz laiku brīvs akadēmiskais amats, direktoram saskaľā ar Padomes 

lēmumu ir tiesības nerīkot vēlēšanas, bet ne vairāk kā vienu reizi pēc kārtas uz diviem 

gadiem vai līdz kārtējām vēlēšanām pieľemt darbā viesprofesoru, viesdocentu vai 

vieslektoru koledţas akadēmiskā personāla amatos. 



      11.pielikuma turpinājums 

Valsts robeţsardzes koledţas 
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    Pielikums  

    Valsts robeţsardzes koledţas   

    2010.gada 16.jūnija 

Valsts robeţsardzes koledţas 

akadēmiskā personāla vēlēšanu 

nolikumam 

 

Valsts robeţsardzes koledţas akadēmiskā personāla amata kandidāta atbilstības un 

profesionālās kvalifikācijas novērtēšanas kritēriji 

 

1. Kandidāta atbilstība akadēmiskā personāla amatam un profesionālā kvalifikācija tiek vērtēta 

pēc šādiem kritērijiem: 

1.1. izglītība un iegūtā kvalifikācija, tās atbilstība attiecīgajam amatam; 

1.2. dienesta pieredze Valsts robeţsardzē (ne mazāka par 1 gadu); 

1.3. veselības stāvokļa un psiholoģisko īpašību atbilstība Ministru kabineta 2006.gada 

21.novembra noteikumos Nr.970 „Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāţu 

un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm un 

amatpersonu amatu kandidātiem nepieciešamo veselības stāvokli un psiholoģiskajām 

īpašībām un veselības stāvokļa un psiholoģisko īpašību pārbaudes kārtību‖ noteiktajām 

prasībām; 

1.4. fiziskās sagatavotības atbilstība Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 

21.novembra noteikumos Nr.969 „Fiziskās sagatavotības prasības Iekšlietu ministrijas 

sistēmas iestāţu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta 

pakāpēm‖ noteiktajām prasībām. 

2. Kritēriji atbilstībai docenta amatam: 

2.1. doktora zinātniskais grāds attiecīgajā zinātnes nozarē; 

2.2. ja nav doktora zinātniskā grāda, atbilstoša augstākā izglītība un pasniedzamajam 

priekšmetam (mācību kursam) atbilstošs praktiskā darba stāţs, ne mazāks kā 7 gadi; 

2.3. akadēmiskais maģistra grāds pedagoģijā vai profesionālās pilnveides programma par 

inovācijām augstākās izglītības sistēmā, augstskolu didaktikā vai izglītības darba vadībā 

160 akadēmisko stundu apjomā (tajā skaitā vismaz 60 kontaktstundas); 

2.4. publicētie vai izstrādātie mācību līdzekļi, metodiskie norādījumi, uzdevumu krājumi un 

citi mācību metodiskie materiāli - kopskaitā ne mazāk par 3 pēdējo sešu gadu laikā; 

2.5.zinātniskās darbības rezultāti - kopskaitā ne mazāk par 3 publikācijām vai ne mazāk kā 3 

uzstāšanās ar referātiem konferencēs pēdējo sešu gadu laikā.  

3. Kritēriji atbilstībai lektora amatam: 

3.1. vismaz akadēmiskais maģistra grāds attiecīgajā zinātnes nozarē; 

3.2. ja nav akadēmiskā maģistra grāda, atbilstoša augstākā izglītība un pasniedzamajam 

priekšmetam (mācību kursam) atbilstošs praktiskā darba stāţs, ne mazāks kā 5 gadi; 

3.3. akadēmiskais maģistra grāds pedagoģijā vai profesionālās pilnveides programma par 

inovācijām augstākās izglītības sistēmā, augstskolu didaktikā vai izglītības darba vadībā 

160 akadēmisko stundu apjomā (tajā skaitā vismaz 60 kontaktstundas); 

3.4. publicētie vai izstrādātie mācību līdzekļi, metodiskie norādījumi, uzdevumu krājumi un 

citi mācību metodiskie materiāli - kopskaitā ne mazāk par 2 pēdējo sešu gadu laikā; 

3.5. ne mazāk kā 2 zinātniskās/pētnieciskās publikācijas vai vismaz 2 uzstāšanās ar referātiem 

konferencēs pēdējo sešu gadu laikā. 
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Valsts robeţsardzes koledţas akadēmiskā 

personāla vēlēšanu nolikums 

 

    Pielikums  

    Valsts robeţsardzes koledţas   

    2010.gada 16.jūnija 

Valsts robeţsardzes koledţas akadēmiskā 

personāla vēlēšanu nolikumam 

 

4. Kritēriji atbilstībai asistenta amatam: 

4.1. vismaz akadēmiskais maģistra grāds attiecīgajā zinātnes nozarē; 

4.2. ja nav akadēmiskā maģistra grāda, atbilstoša augstākā izglītība un pasniedzamajam 

priekšmetam (mācību kursam) atbilstošs praktiskā darba stāţs, ne mazāks kā 5 gadi; 

4.3. akadēmiskais maģistra grāds pedagoģijā vai profesionālās pilnveides programma par 

inovācijām augstākās izglītības sistēmā, augstskolu didaktikā vai izglītības darba vadībā 

160 akadēmisko stundu apjomā (tajā skaitā vismaz 60 kontaktstundas). 

5. Papildus tiek vērtēts: 

5.1.izraksts no kandidāta personīgās lietas par apbalvojumiem/sodiem; 

5.2.kandidāta tiešā priekšnieka rekomendācija par kandidāta atbilstību pedagoģiskajam 

darbam; 

5.3.citi iesniegtie dokumenti, kas apliecina kandidāta pēcdiploma/papildus iegūto izglītību 

(kvalifikācijas iegūšanu vai paaugstināšanu) vai kandidātam šķiet nozīmīgi šī nolikuma 

kontekstā; 

5.4. starpaugstskolu Latvijā un starptautiskie zinātniskie un pedagoģiskie sakari un saites - 

kopējā darbība projektos, zinātnisko un mācību - metodisko tēmu izpildē, lekciju lasīšanā, 

nodarbību vadīšanā u.c.; 

5.5.kandidāta zinātniski pētnieciskā darba rezultāti (piemēram, zinātniskās publikācijas, 

monogrāfijas, raksti, patenti un izgudrojumi un tml.) un metodiskās izstrādnes 

(informāciju iesniedz CV vai saraksta veidā). 

 



12.pielikums 

SADARBĪBAS LĪGUMS 

STARP VALSTS ROBEŢSARDZES KOLEDŢU 

UN 

RĒZEKNES AUGSTSKOLU  
 

 

Rēzeknē        2010.gada 20.aprīlī 

 

 

Valsts robeţsardzes koledţa, tās direktora IVARA ZĀLĪŠA personā, kas darbojas saskaľā 

ar LR Ministru kabineta 2006.gada 30.novembra noteikumiem Nr. 978 „Valsts robeţsardzes 

koledţas nolikums‖, no vienas puses, un Rēzeknes Augstskola, tās rektora pienākumu izpildītāja 

LEONĀRA SVARINSKA personā, kas darbojas saskaľā ar LR 2007.gada 26.aprīļa likumu "Par 

Rēzeknes Augstskolas Satversmi", no otras puses, turpmāk sauktas Puses, noslēdz Sadarbības 

līgumu, turpmāk tekstā Līgums, par sekojošo: 

 

1. LĪGUMA MĒRĶIS 
 

1.1. Attīstīt savstarpēji izdevīgu sadarbību abpusēju kontaktu nostiprināšanas un Pušu personāla 

profesionālās sagatavošanas jomā. 

 
2. SADARBĪBAS VIRZIENI 

 

2.1. Puses apľemas realizēt sadarbību šādos galvenajos virzienos: 

2.1.1. kopīgi zinātniski pētījumi sabiedriskās drošības jomā; 

2.1.2. kopīgu konferenču un semināru rīkošana; 

2.1.3. pieredzes apmaiľa mācību metodiskajā darbā; 

2.1.4. akadēmiskā personāla apmaiľa, uz atsevišķu vienošanos pamata; 

2.1.5. studējošo un akadēmiskā personāla piedalīšanās Pušu rīkotajos kultūras un sporta 

pasākumos. 

 
3. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

 

 

3.1. Puses apľemas sadarboties otrā līmeľa profesionālās augstākās izglītības studiju 

programmas izstrādē Valsts robeţsardzes koledţas absolventiem, kuri apguvuši pirmā 

līmeľa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu (turpmāk Programma) 

„Robeţapsardze‖, nodrošinot studiju procesa pēctecību. 

3.2. Rēzeknes Augstskola apľemas pārľemt Programmu „Robeţapsardze‖, ievērojot 

Augstskolu likuma 55.panta astotās daļas un LR Ministru kabineta 2006.gada 3.oktobra 

noteikumu Nr. 821 „Augstskolu, koledţu un augstākās izglītības programmu akreditācijas 

kārtība‖ 2.pielikuma 11.punkta prasības, un uzľemt Valsts robeţsardzes koledţas 

studējošos studiju turpināšanai Programmā „Robeţapsardze‖ gadījumā, ja Valsts 

robeţsardzes koledţa pārtrauc Programmas īstenošanu. 

3.3. Ievērojot LR Ministru kabineta 2004. gada 16.novembra noteikumos Nr.932 „Studiju 

uzsākšanas kārtība vēlākos studiju posmos‖ minētās prasības, dot iespēju Valsts 

robeţsardzes koledţas absolventiem, kuri apguvuši Programmu „Robeţapsardze‖, turpināt 

studijas vēlākos studiju posmos Rēzeknes Augstskolas īstenotajās otrā līmeľa profesionālās 

augstākās izglītības studiju programmās. 
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3.4. Puses veic Līguma izpildes laikā pieľemto lēmumu īstenošanas analīzi un izvērtēšanu par 

kārtējo studiju gadu ne retāk kā reizi gadā. Tikšanās notiek secīgi Valsts robeţsardzes 

koledţā un Rēzeknes Augstskolā. 

3.5. Puses apľemas savlaicīgi sniegt viena otrai informāciju par Līguma īstenošanu. 

3.6. Katra no Pusēm var prasīt no otras Puses Līguma prasību izpildi. 

3.7. Līguma nosacījumu neievērošanas gadījumā katra no Pusēm atbild saskaľā ar LR 

normatīvajiem aktiem. 

 

4. LĪGUMA DARBĪBA 
 

4.1. Līgums stājas spēkā ar visu tā eksemplāru abpusēju parakstīšanu un darbojas līdz 

2017.gada 31.decembrim vai līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei. 

4.2. Līguma termiľu var pagarināt uz 1 (vienu) gadu, 1 (vienu) mēnesi iepriekš Pusēm par to 

rakstiski vienojoties. 

4.3. Līgums var tikt grozīts vai lauzts, Pusēm par to rakstiski vienojoties. Šādā gadījumā 

Līgums zaudē savu likumīgo spēku pēc 3 (trīs) mēnešiem no dienas, kad saľemts rakstisks 

paziľojums par tā laušanu.  

 
5. STRĪDU RISINĀŠANA 

 

5.1. Strīdus, kuri radušies Līguma izpildes gaitā, Puses risina pārrunu veidā.  

5.2. Strīdi, kurus nav iespējams risināt pārrunu veidā, tiek risināti LR normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā. 

 
6. CITI NOTEIKUMI 

 

6.1. Līgums sastādīts latviešu valodā, uz 2 (divām) lapām, pa vienam eksemplāram katrai Pusei.  

6.2. Puses piekrīt visiem Līguma nosacījumiem un apstiprina to ar savu parakstu. 

 

 

 

Rēzeknes Augstskola     Valsts robeţsardzes koledţa 

Atbrīvošanas aleja 90     Zavoloko iela 8 

Rēzekne, LV-4600     Rēzekne, LV-4601   

Latvija       Latvija 

Reģistrācijas nr. 90000011588   Reģistrācijas nr. 90000014387 

Valsts kase, TREL LV22    Valsts kase, TREL LV22 

Konta nr.: LV90TREL9150160000000  Konta nr.: LV20TREL2140136009000 

   

  

 

 

L.Svarinskis ____________________  I.Zālītis ________________________ 
          (paraksts)           (paraksts) 

z.v.       z.v. 
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PIRMĀ LĪMEĽA PROFESIONĀLĀS 

AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS 

DIPLOMS 
 

Sērija PK E 

Nr. 0000 

Ar valsts kvalifikācijas eksāmena komisijas 

2011.gada 11.jūnija lēmumu 

Nr.01 

 

Jānis Bērziľš 
 

personas kods 010179-00001 

 

ieguvis 

Valsts robeţsardzes jaunākā virsnieka 
kvalifikāciju. 

 
 

Iegūtā kvalifikācijas atbilst 

 ceturtajam profesionālās kvalifikācijas līmenim. 

 

 
  

  

 

 

           

         Direktors                                                                Arvīds Liepiľš 

 

         Valsts kvalifikācijas eksāmena 

         komisijas priekšsēdētājs                                           Jānis Krēsliľš 

 

        

         Rēzeknē,  

         2011.gada 18.jūnijā 

 

 

         Reģistrācijas Nr.1 

z.v. 
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LATVIJAS REPUBLIKA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIPLOMS 
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Diploma pielikums 
 

Diploma sērija PKE Nr.0167 
 

Diploma pielikums atbilst Eiropas Komisijas, Eiropas Padomes un Apvienoto Nāciju 

Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas (UNESCO/CEPES) izveidotajam paraugam. 

Pielikums sagatavots, lai sniegtu objektīvu informāciju un nodrošinātu kvalifikāciju apliecinošu 

dokumentu (piemēram, diplomu, sertifikātu) akadēmisku un profesionālu atzīšanu. 
 

1. Ziľas par kvalifikācijas ieguvēju: 

1.1. uzvārds: Bērziņš 

1.2. vārds: Jānis 

1.3. dzimšanas datums: 01.01.1979. 

1.4. personas kods: 010179-00001 
 

2. Ziľas par kvalifikāciju: 

2.1. kvalifikācijas nosaukums: Valsts robežsardzes jaunākais virsnieks; 

2.2. galvenā studiju joma kvalifikācijas iegūšanai: Robežapsardze; 

2.3. kvalifikācijas piešķīrējas institūcijas nosaukums un statuss: Valsts robežsardzes koledža, 

valsts akreditēta (19.05.2005.), valsts dibināta koledža; 

2.4. studijas administrējošās iestādes nosaukums un statuss: tā pati, kas 2.3.punktā; 

2.5. mācību valoda un eksaminācijas valoda: latviešu. 
 

3. Ziľas par kvalifikācijas līmeni: 

3.1. kvalifikācijas līmenis: pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības diploms (ceturtais 

profesionālās kvalifikācijas līmenis), skat.6.1.punktu; 

3.2. oficiālais programmas ilgums, programmas apguves sākuma un beigu datums: 2 gadi pilna 

laika studiju, 82 Latvijas kredītpunkti, 123 ECTS kredītpunkti; 2009.gada 28.augusts – 

2011.gada 17.jūnijs; 

3.3. uzľemšanas prasības:  

– vidējā profesionālā izglītība (3.profesionālās kvalifikācijas līmenis; kvalifikācija – Valsts 

robežsardzes inspektors vai Robežas inspektors); 

 vecums: kārtējā uzņemšanas gada 31.decembrī reflektants nav vecāks par 35 gadiem; 

 reflektants pēc savām profesionālajām spējām, personiskajām īpašībām, veselības 

stāvokļa, fiziskās sagatavotības ir piemērots dienestam Valsts robežsardzē. 
 

4. Ziľas par studiju saturu un rezultātiem: 

4.1. studiju veids: pilna laika studijas; 

4.2. programmas prasības:  

 programmas mērķis: sagatavot robežsardzes jaunākos virsniekus dienesta pienākumu 

veikšanai Valsts robežsardzes pārvalžu, Robežkontroles punktu, Robežapsardzības 

nodaļu, Imigrācijas dienestu un nodaļu virsnieku amatos atbilstoši spēkā esošajiem 

normatīvajiem aktiem un Valsts robežsardzes uzdevumiem; 

 plānotie studiju rezultāti: sekmīgi apgūt pirmā līmeņa profesionālās augstākās 

izglītības studiju programmas vispārizglītojošos un nozares profesijas mācību kursus, 

veikt mācību praksi Robežapsardzības nodaļās, Imigrācijas dienestos (nodaļās), 

Robežkontroles punktos un Valsts robežsardzes koledžas Robežsardzes un Imigrācijas 

dienestu priekšmetu katedrā, iegūstot pozitīvu vērtējumu par to, veikt patstāvīgus 

pētījumus izvēlētajā nozarē un rezultātus apkopot kvalifikācijas darbā, kā arī nokārtot 

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

viduvēji”; 
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4.3. programmas sastāvdaļas un personas iegūtais novērtējums (atzīmes) un kredītpunkti: 
 
 

Mācību kurss 
Kredīt-
punkti 

ECTS 
kredīt-
punkti 

Vērtējums 

Vispārizglītojošie mācību kursi 
Didaktika 3  4,5 9 (teicami) 

Saimniecisko procesu vadīšana 3  4,5 10 (izcili) 
Saskarsmes psiholoģija 2  3 10 (izcili) 

Ģeogrāfija 2  3 9 (teicami) 

Ekonomikas pamati 2  3 10 (izcili) 
Personālvadība 2  3 9 (teicami) 

Politoloģija 2  3 8 (ļoti labi) 

Lietvedība 1  1,5 ieskaitīts (9) 
Vides aizsardzība 1  1,5 ieskaitīts (8) 

Publiskās runas pamati 1  1,5 ieskaitīts (7) 

Pētnieciskā darba pamati 1  1,5 ieskaitīts (10) 

Kopā: 20 30  

Nozares profesijas mācību kursi 
Robeţpārbaudes  4  6 9 (teicami) 
Robeţuzraudzība  3 4,5 8 (ļoti labi) 

Imigrācijas kontrole 3 4,5 8 (ļoti labi) 

Fiziskā sagatavošana 3  4,5 10 (izcili) 
Militārā taktika 3 4,5 8 (ļoti labi) 

Kriminālistika 3  4,5 8 (ļoti labi) 

Krimināltiesības   2 3 9 (teicami) 
Ieroču un šaušanas mācība 2  3 8 (ļoti labi) 

Kriminālprocesuālās tiesības 2  3 9 (teicami) 

Administratīvās tiesības 2  3 9 (teicami) 
Informācijas tehnoloģijas 2  3 9 (teicami) 

Profesionālā terminoloģija svešvalodā (angļu val.) 2  3 9 (teicami) 

Dokumentu tehniskā izpēte  1 1,5 ieskaitīts (8) 

Robeţkontroles un imigrācijas kontroles līdzekļi un 

inţeniertehniskais aprīkojums 
1 1,5 ieskaitīts (8) 

Darba un sociālās tiesības 1  1,5 ieskaitīts (9) 

Militārā topogrāfija 1  1,5 ieskaitīts (10) 

Civilā aizsardzība 1  1,5 ieskaitīts (9) 
Konstitucionālās tiesības 1  1,5 ieskaitīts (9) 

Profesionālā terminoloģija otrajā svešvalodā  

(krievu val.) 
1  1,5 ieskaitīts (10) 

Kopā: 38 57  

Mācību prakse Robeţapsardzības nodaļās  8 12 ieskaitīts (7) 

Mācību prakse Robeţkontroles punktos  8 12 ieskaitīts (8) 

Kvalifikācijas darbs 8 12 8 (ļoti labi) 

Kvalifikācijas darba nosaukums: Bezpilota lidaparātu izmantošanas iespējas robežuzraudzībā 

KVALIFIKĀCIJAS EKSĀMENS - - 8 (ļoti labi) 
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4.4. atzīmju sistēma un informācija par atzīmju statistisko sadalījumu:  
 

Atzīme (nozīme) Atzīmes īpatsvars šīs programmas 
studentu vidū 

10 - izcili 5 % 

9 - teicami 20 % 

8 - ļoti labi 28 % 

7 - labi 27 % 

6 - gandrīz labi 14 % 

5 - viduvēji 4 % 

4 - gandrīz viduvēji 3 % 

3 - 1 (negatīvs vērtējums) 1 % 

Kvalifikācijas īpašnieka svērtā vidējā atzīme: 8,512 
 

4.5. kvalifikācijas klase: nav. 

 

1. Ziľas par kvalifikāciju:  

1.1. turpmākās studiju iespējas: turpinot studijas otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 

programmās, iespējama kredītpunktu pārnese; 

1.2. profesionālais statuss: dod tiesības strādāt robežsarga profesijā, Valsts robežsardzes 

struktūrvienībās vai Valsts robežsardzes koledžā. 
 

 

6. Papildinformācija:  

6.1. sīkāka informācija:  

  Valsts robežsardzes koledža nodibināta 2002.gada 1.aprīlī ar Latvijas Republikas 

Ministru kabineta 2002.gada 27.februāra rīkojumu Nr.109. Valsts robežsardzes koledžas 

nolikums ir apstiprināts ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 30.novembra 

noteikumiem Nr. 978; 

 Valsts robežsardzes koledžas pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma 

„Robežapsardze” ir akreditēta 11.05. 2005. līdz 31.12.2011.; 

 papildinājums 4.4.punktam: kvalifikācijas īpašnieka svērto vidējo atzīmi rēķinā kā:  

aw =sum(a*f)/sum(f), kur: aw – svērtā vidējā atzīme, a – studenta iegūtais vērtējums par 

katru programmas kursu, f – šā kursa apjoms kredītpunktos; 

 ceturtais profesionālās kvalifikācijas līmenis – teorētiskā un praktiskā sagatavotība, kas 

dod iespēju veikt sarežģītu izpildītāja darbu, kā arī organizēt un vadīt citu speciālistu 

darbu; 

6.2. papildinformācijas avoti:  

VALSTS ROBEŽSARDZES KOLEDŽA, 

Zavoloko iela 8, Rēzekne, LV - 4601, Latvija; tālr.: +371 64603699, fakss: +371 64603681; 

e-pasts: vrk@rs.gov.lv; mājas lapa: http://www.vrk.rs.gov.lv 
 

 

7. Pielikuma apstiprinājums: 

7.1. datums: 2011.gada 17.jūnijā 

 

7.2. paraksts:                                      A.Liepiņš 

 

7.3. pielikuma apstiprinātāja amats: Valsts robežsardzes koledžas direktors 

 

7.4. zīmogs: 

 

8. Ziľas par augstākās izglītības sistēmu valstī:  

Plašākas ziņas par izglītības sistēmu Latvijā skat. pielikumā, kā arī mājas lapā: www.aic.lv. 
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Diploma supplement 
 
 

Series PKE No 0167 

 

This Diploma Supplement follows the model developed by the European Commission, 

Council of Europe and UNESCO/CEPES. The purpose of the supplement is to provide sufficient 

independent data to improve the international “transparency” and fair academic and 

professional recognition of qualifications (diplomas, certificates etc.).  
 

1. Information identifying the holder of the qualification: 

1.1. family name: Bēržiņš  

1.2. given name: Jānis 

1.3. date of birth (day/ month/ year): 01.01.1979. 

1.4. student identification number or code: 010179-00001 
 

2. Information identifying the qualification: 

2.1. title of qualification: the junior officer of the State Border Guard; 

2.2. main field of study for the qualification: Border guarding; 

2.3. name and status of awarding institution: Valsts robežsardzes koledža (State Border 

Guard’s College), state accredited (19.05.2005.), state founded college; 

2.4. name and status of institution administering studies: same as in point 2.3.; 

2.5. language(s) of instruction/examination: Latvian. 

 

3. Information on the level of the qualification: 

3.1. level of qualification: first-level higher professional education diploma (the fourth level 

of the professional qualification), see 6.1.p.; 

3.2. official length of the programme, start and end date of the acquisition of the programme: 

two years of full-time studies, 82 Latvian credit points, 123 ECTS credit points; August 

28, 2009 – June 17, 2011; 

3.3. access requirements: 

 vocational secondary education (3
rd

 professional qualification level; qualification – 

State Border Guard Inspector or Border inspector); 

 age: applicant should not be older than 35 by December 31 of the current enrolment 

year; 

 applicant’s professional abilities, personal features, state of health and fitness are 

appropriate for the service in State Border Guard. 
 

4. Information on the contents and results gained: 

4.1. mode of study: full - time studies; 

4.2. programme requirements:  

 goal of the programme: to train junior officers of the State Border Guard for 

deployment as officers to positions in the Territorial Boards, Border Crossing Points, 

Border Guarding Divisions, Immigration Service and its divisions according to the 

existing legislation and the tasks assigned by the State Border Guard; 

 planned outcomes of the studies: to successfully acquire professional and general 

knowledge from courses in the curriculum of first-level higher professional education; 

to obtain practical skills in Border Guarding Divisions, Immigration Service and its 

divisions, Border crossing points and in Border Guard and Immigration Service Subjects’ 

Department of the State Border Guard College thus obtaining positive evaluations; to 

successfully complete independent research within the branch chosen and to summarize 

the results in a qualification paper; and finally, to pass the qualification exam by 

obtaining a grade of not less than 4 „almost satisfactory”; 

13.pielikuma turpinājums 



 

 

2 
 

4.3. programme details and  the individual grades/marks/credits obtained: 
 

Training course 
Credit 

points 

ECTS 

credit 

points 

Assessment 

General training courses    

Didactics 3  4,5 9 (excellent) 

Management of economic activities 3 4,5 10 (with distinction) 

Communication psychology 2  3 10 (with distinction) 

Geography 2  3 9 (excellent) 

Basic training in economics 2  3 10 (with distinction) 

Human resources management 2  3 9 (excellent) 

Politology 2  3 8 (very good) 

Record keeping 1  1,5 passed (9) 

Environment protection 1  1,5 passed (8) 

Basic training in public speech 1  1,5 passed (7) 

Basic training on research work 1  1,5 passed (10) 

In total: 20 30  
Special profession training courses    

Border checks  4  6 9 (excellent) 

Border guarding  3 4,5 8 (very good) 

Immigration control 3 4,5 8 (very good) 

Physical preparation 3  4,5 10 (with distinction) 

Military tactics 3 4,5 8 (very good) 

Forensic science 3  4,5 8 (very good) 

Criminal law 2 3 9 (excellent) 

Weapons and shooting training 2  3 8 (very good) 

Criminal procedure 2  3 9 (excellent) 

Administrative law  2  3 9 (excellent) 

Information technologies 2  3 9 (excellent) 

Professional terminology in a foreign language 

(English) 
2  3 9 (excellent) 

Technical examination of documents  1 1,5 passed (8) 

Means of border and immigration control and 

engineering technical equipment  
1 1,5 passed (8) 

Labour code 1  1,5 passed (9) 

Military topography 1  1,5 passed (10) 

Civil protection 1  1,5 passed (9) 

Constitutional law 1  1,5 passed (9) 

Professional terminology in 2
nd

 foreign language 

(Russian) 
1  1,5 passed (10) 

In total: 38 57  

Training practice in Border guarding divisions  8  12 passed (7) 

Training practice in Border control points 8  12 passed (8) 

Qualification paper 8  12 8 (very good) 

Title of the Qualification paper: Potentialities of using unmanned aerial vehicles in border 

surveillance 

QUALIFICATION EXAMINATION - - 8 (very good) 
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4.4. grading scheme and grade distribution guidance:  
 

Grade (meaning) Frequency of the grade among the 
graduates of the programme in question 

10 - with distinction 5 % 

9 - excellent 20 % 

8 - very good 28 % 

7 - good 27 % 

6 - almost good 14 % 

5 - satisfactory 4 % 

4 - almost satisfactory 3 % 

3 - 1 unsatisfactory 1 % 

Weighed average grade of the qualification holder: 8,512 
 

4.5. overall classification of the qualification: none. 
 

5. Information on the function of the qualification: 

5.1. access to further study: possible credit transfer when continuing studies in bachelors or 

second-level higher professional education programmes; 

5.2. professional status: entitles to work in border guard profession, structural units of the 

State Border Guard and in the State Border Guard College.  

6. Additional information: 

6.1. additional information: 

 State Border Guard’s College was established on April 1, 2002 by the Latvian Republic 

Cabinet of Ministers order No.109 of February 27, 2002. The Statute of the State Border 

Guard College approved by the Cabinet of Ministers of the Republic of Latvia regulations 

No.978 on the 30
th

 November 2006; 

 first - level professional education programme of the State Border Guard College has been 

accredited on May 19, 2005 until December 31,  2011; 

 amendment to point 4.4.: weighed average grade of the qualification holder is calculated 
as: aw =sum(a*f)/sum(f), where: aw - weighed average grade, a - grade in each course of 

the programme, f - course volume in credit points; 

 fourth professional qualification level – theoretical and practical training, which enables 

to do complicated executor’s work, as well as to organise and manage the work of other 

specialists. 

6.2. further information sources: 

STATE BORDER GUARD COLLEGE,  

 8 Zavoloko str., Rezekne LV-4601, Latvia; tel.: +371 64603699, fax: +371 64603681; 

 e-mail: vrk@rs.gov.lv; website: http://www.vrk.rs.gov.lv 
 

7. Certification of the supplement: 

7.1. date: June 17, 2011 

 

7.2. signature:                                           A.Liepiņš 

 

7.3. certifying official: Director of the State Border Guard College 

 

7.4. official stamp or seal: 

 

8. Information on the national higher education system: 

For more information on the education system in Latvia, please see the appendix, as well as 

www.aic.lv.
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AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS SISTĒMAS 

RAKSTUROJUMS 

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 vai koledţā saskaľā ar 
vispārīgajiem augstskolas/koledţas uzľemšanas noteikumiem. Augstskolas un 

koledţas var noteikt arī specifiskas uzľemšanas prasības (piemēram, noteikt, kādi 

mācību priekšmeti jāapgūst vidusskolā, lai varētu iestāties konkrētajā 

augstskolā/koledţā attiecīgās studiju programmas apguvei). 

 

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) - 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, zob-

ārstniecības 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 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. 
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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 

attiecīgajā 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 

padome. 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.gov.lv 

http://www.aic.lv 

 

2. Par augstskolu un programmu statusu - http://www.aiknc.lv 

 

 

 

 

 

Piezīme. 

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. 
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 HIGHER EDUCATION SYSTEM OF LATVIA 

The secondary education is required for the admission to studies in a 

university/college. All holders of certificates and diplomas the general secondary 
education or vocational secondary education meet the general admission requirements. 

However, the universities/colleges are free to set specific admission requirements e.g. 

additional subjects that had to be taken at the school level to quality for admission to a 

particular programme. 

Bachelor (bakalaurs) and master (maģistrs) degrees are awarded in both, in academic 

and professional higher education programmes. 

The objectives of academic higher education (HE) are to prepare graduates for an 

independent research, as well as to provide theoretical background for professional 
activities. 

Academic programmes, leading to a bachelor degree, comprise 120 - 160 credits1: 

compulsory part - > 50 (75 ECTS) credits, electives >20 (30 ECTS) credits, thesis >10 

(15 ECTS) credits, and the rest is left for students as free choice. Duration of full-time 

studies is 6 - 8 semesters. 

Academic 

programmes, leading 

to a master degree, 

comprise 80 (120 

ECTS) credits, of 

which > 20 (30 
ECTS) credits are 

allocated for thesis, 

compulsory part of 

the programme 

includes theoretical 

aspects of the specific 

field of scientific 

discipline > 30 (45 

ECTS) credits and 

their practical 

application in solving 
of actual problems 

>15 (22,5 ECTS) 

credits. 

Academic education programmes are implemented according to the state standard of 

academic education. 

Higher education (HE) 

The objectives of professional HE are to provide in-depth knowledge in a particular 

field, preparing graduates for design or improvement of systems, products and 

technologies, as well as to prepare them for creative, research and teaching activities in 

this field. 

Professional HE programmes, leading to a professional bachelor degree, are designed 

to ensure professional competence, they comprise at least 160 (240 ECTS) credits and 

they consist of: general courses >20 (30 ECTS) credits, theoretical courses of the 

chosen field >36 (54 ECTS) credits, specialization courses >60 (90 ECTS) credits, 
optional courses >6 (9 ECTS) credits, practical placement >26 (39 ECTS) credits, and 

state examinations including thesis >12 (18 ECTS) credits. 

Professional HE programmes, leading to a professional master degree, comprise no 
less than 40 (60 ECTS) credits: up-to-date achievements in the field - in theory and in 

practice >7 (10,5 ECTS) credits, practical placements >6 (9 ECTS) credits, state 

examinations including thesis >20 (30 ECTS) credits as well as research training, 

courses of design, management, psychology etc. 

Graduates of both types of the bachelor degree have access to master studies, 

graduates of the master degree - to doctoral studies. 

Studies in medicine, dentistry and pharmacy professional studies (5 and 6 year 

studies), are equal to the master degree and the graduates can continue their studies in 

doctoral level programmes. 

Apart from the programmes, leading to bachelor and master degrees, there are other 

types of professional higher education programmes. 

• first-level professional HE (university college) programmes comprise 80-120 (120-

180 ECTS) credits and lead to the 4th level professional qualification. These 

programmes are targeted mainly to the labour market. Yet, the graduates of the first-

level programmes can continue their studies in second-level professional programmes. 
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• second-level professional HE programmes lead to the 5th level professional 

qualification. Such programmes can comprise either at least 40 (60 ECTS) credits for 

holders of the bachelor degree or at least 160 (240 ECTS) credits for secondary school 

leavers. In both cases programmes should include a practical placement of at least 26 

(39 ECTS) credits and graduation examinations including thesis >10 (15 ECTS) 

credits. Graduates of programmes including the 70 (105 ECTS) credits compulsory 

part of the bachelor programme, have access to master studies. 

Doctoral studies 

From January 1, 2000 a single type of doctoral (doktors) degree is being awarded in 

Latvia. The degree of master is required for admission to doctoral studies. Doctoral 

degree is awarded after public defence of doctoral thesis and successfully passed 

exams in the chosen scientific discipline. The doctoral thesis has to include original 

results of the research and new cognitions in the scientific discipline and may be a 

result of three to four years of doctoral studies at a higher education institution or an 

equivalent amount of independent research. The doctoral thesis may be a dissertation, 

assemblage of topically single peer reviewed publications or monograph. The rights to 

award the doctoral degree are delegated by decision of the Cabinet of Ministers to 

promotion councils established at the universities. The procedure for awarding the 

doctoral degree is controlled by the Commission of the Scientific Qualification. 

Grading system: a 10-point grading scheme for knowledge assessment. 

Achievement 

level 
Grade Meaning 

Approx. 

ECTS grade 

very high 
10 izcili (with distinction) A 

9 teicami (excellent) A 

high 
8 ļoti labi (very good) B 

7 labi (good) C 

medium 

6 gandrīz labi (almost good) D 

5 viduvēji (satisfactory) E 

4 gandrīz viduvēji (almost satisfactory) E/FX 

low 3-1 negatīvs vērtējums (unsatisfactory) Fail 

Quality assurance. According to the Latvian legislation, state-recognized 
degrees/diplomas may be awarded upon completion of an accredited programme in an 

accredited HE institution holding a state-approved Satversme (By-law) or college 

statute. Decisions on programme accreditation are taken by the Accreditation Board, 

while those on institutional accreditation - by the Higher Education Council. 

More information: 

1. On educational system - http://www.izm.gov.lv; http://www.aic.lv; 

www.eurydice.org 

2. On status of programmes/institutions: http://www.aiknc.lv 

1
 Latvian credit point is defined as a one-week full-time study workload. 

An average workload of a full-time study year in most HE programmes 

is 40 credits. Latvian credit point system is compatible with ECTS. The 

number of ECTS credits is found by multiplying the number of Latvian 

credit points by a factor of 1.5. 
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