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1. STUDIJU VIRZIENA RAKSTUROJUMS KOLEDŢĀ
1.1. Studiju virziena attīstības stratēģija, kopīgie mērķi un to saistība ar Koledţas kopējo
stratēģiju
Studiju virziena attīstības stratēģija ir Valsts robeţsardzes koledţas (turpmāk – Koledţa)
darbības stratēģijas sastāvdaļa. Koledţas darbības stratēģija ir izstrādāta 2012.-2014.gadam un tajā
ir noteikti attīstības virzieni un pasākumi Koledţas vīzijas sasniegšanai, t.i. – Koledţas, kā
profesionālās augstākās izglītības iestādes, attīstīšanai, kas piedāvā un nodrošina konkurētspējīgu,
kvalitatīvu, Valsts robeţsardzes (turpmāk – VRS) vajadzībām un Eiropas Savienības prasībām
atbilstošu profesionālo un augstāko izglītību.
Stratēģijā iekļautie pasākumi ietver VRS personāla profesionālās sagatavošanas sistēmas,
Koledţas studiju un mācību darbības kvalitātes pilnveidošanu, VRS un Koledţas pētnieciskās
darbības, Koledţas starptautiskās un iekšzemes sadarbības attīstīšanu, kā arī citu Koledţas darbības
jomu attīstīšanu, t.sk. personāla politikas, saimnieciskās un finansiālās darbības, materiāli tehniskās
bāzes pilnveidošanu.
1.2.

Studiju virziena un studiju programmas perspektīvais novērtējums no Latvijas
Republikas interešu viedokļa

Koledţa ir valsts dibināta VRS pakļautībā esoša izglītības iestāde, kuras darbības pamatvirzieni
ir:
pirmā līmeľa profesionālās augstākās izglītības, profesionālās tālākizglītības un profesionālās
pilnveides izglītības programmu izstrāde un īstenošana;
izglītības procesa īstenošana, veicinot studējošo personības attīstību un nodrošinot iespēju iegūt
pirmā līmeľa profesionālo augstāko izglītību un ceturtā līmeľa profesionālo kvalifikāciju;
iespējas sniegšana studējošajiem sagatavoties izglītības turpināšanai, lai iegūtu otrā līmeľa
profesionālo augstāko izglītību un piektā līmeľa profesionālo kvalifikāciju.
studējošo un izglītojamo sagatavošana dienestam VRS.
Koledţa neatkarīgi no darba tirgus prognozēm nodrošina VRS pasūtījumu pēc kvalificētiem
speciālistiem, pilda personāla profesionālās izglītošanas un profesionālās pilnveides funkcijas.
Koledţas unikalitāti un ilgtspēju raksturo fakts, ka tās īstenotās izglītības programmas ir vienīgās
valstī, kuras apgūstot ir iegūstama dienestam VRS nepieciešamā profesionālā kvalifikācija.
Atšķirībā no pārējām valsts augstskolām, Koledţai nedraud pārprodukcijas risks vai problēmas ar
izglītojamo nodrošināšanu ar praksi, jo visi Koledţas izglītojamie atrodas dienestā un dienesta
turpināšana viľiem tiek garantēta pēc sekmīgas programmas absolvēšanas.
1.3.

Studiju virziena attīstības plāns

Skat. 1.pielikumu Studiju virziena ―Iekšējā drošība un civilā aizsardzība‖ attīstības plāns līdz
2018. g.
1.4.

Studiju virziena un studiju programmu atbilstība darba tirgus pieprasījumam – darba
un izglītības tirgus novērtējuma rezultāti par darba vietu pieejamību studiju programmu
absolventiem, darba devēju aptaujas rezultāti

Koledţai pastāv cieša sadarbība ar darba devējiem - VRS struktūrvienībām. VRS pārstāvji
aktīvi darbojas Koledţas Padomes sastāvā - izglītības un pētniecības jautājumu risināšanā, piedalās
studējošo mācību prakšu īstenošanā, novērtēšanā, mācību kursu tēmu īstenošanā, kā arī
kvalifikācijas eksāmena norisē. Darba devēji aktīvi iesaistās profesijas standartu aktualizēšanā un
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studiju programmas saturiskajā izstrādē, tādējādi tiek nodrošināta VRS interesēm un uzdevumiem,
kā arī Eiropas Savienības robeţapsardzības nostādnēm un prasībām atbilstoša izglītība.
Koledţas docētājiem tiek nodrošināta iespēja veikt praksi VRS struktūrvienībās ar mērķi
paaugstināt profesionālo kompetenci, veicināt profesionālās izglītības kvalitāti un stiprināt tās
saikni ar darba vidi.
Sakarā ar dienesta specifiku, VRS plāno palielināt jaunāko virsnieku amatu skaitu atsevišķās
VRS struktūrvienībās, palielināsies nepieciešamība pēc profesionāli sagatavotiem robeţsargiem –
jaunākajiem virsniekiem. Līdz ar to VRS apľemas nākamajos sešos gados nodrošināt Koledţas
absolventus ar dienesta vietām VRS struktūrvienībās. Tādējādi studiju programma ir atbilstoša VRS
darbības stratēģijai, vajadzīga un ilgtspējīga.
2012.gada decembrī tika veikta aptauja Koledţas 2012.gada absolventu priekšniekiem, lai
iegūtu informāciju un novērtētu Koledţas 2012.gada absolventu iegūtās zināšanas un prasmes (VRS
likumdošanas un normatīvo aktu pārzināšana, svešvalodu zināšanas, profesionālās ētikas normu
ievērošana, prasme un iemaľas informācijas tehnoloģiju jomā, fiziskā sagatavošana, praktiskā
šaušana, zināšanas, prasmes un iemaľas amata pienākumu pildīšanā, atbildība, attieksme pret
dienestu, disciplīna, spējas vadīt padoto personālu). Tika sniegtas ziľas par 15 absolventiem.
Koledţas 2012.gada absolventu priekšnieki kopumā pozitīvi vērtē absolventu studiju programmas
apguves laikā iegūtās zināšanas un prasmes amata pienākumu pildīšanai. Robeţsargu profesionālās
sagatavošanas pilnveidošanai iesaka lielāku uzmanību pievērst izmaiľām normatīvajos aktos, kā arī
praktisko iemaľu attīstīšanai un pilnveidošanai, kas ir nepieciešamas, uzsākot dienestu uz valsts
robeţas.
1.5.

Studiju virziena stipro un vājo pušu, iespēju un draudu analīze

Skat. 2.pielikumu Studiju virziena ―Iekšējā drošība un civilā aizsardzība‖ izvērtējums (SVID).
1.6.

Studiju virziena iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas apraksts

Ievērojot labas pārvaldības principu, kā arī Koledţas iekšējās kontroles procedūru
nodrošināšanai un pilnveidošanai ik gadu tiek apstiprināti Koledţas kvalitātes sistēmas
nodrošināšanas pasākumi, t.sk. studiju programmas īstenošanas kvalitātes pasākumi. Koledţas
16.01.2013. pavēlē Nr.25 „Par Valsts robeţsardzes koledţas veicamajiem pasākumiem kvalitātes
sistēmas nodrošināšanai‖ noteikti arī kvalitātes sistēmas nodrošināšanas pasākumu veicēji, informācijas
apkopošanas un analīzes, kā arī rezultātu izskatīšanas veids.
Pavēlē noteikti studiju un mācību darba kontroles pasākumi, kas pamatā balstās uz Eiropas
asociācijas kvalitātes nodrošināšanai augstākajā izglītībā izstrādātajiem iekšējās kvalitātes
nodrošināšanas standartiem un vadlīnijām:
 studējošo sekmju un disciplīnas analīze;
Primāro studējošo sekmības analīzi veic docētāji un Izglītības koordinācijas nodaļas personāls,
izanalizējot vērtējumus nodarbību uzskaites ţurnālos un sniedzot ziľas Koledţas vadībai. Katru nedēļu
Koledţā notiek studējošo nedēļas rezultātu apkopošanas sanāksme, kuras laikā notiek sekmības analīze:
atzīmēti labākie, vājākie, izrunātas studiju aktualitātes, problēmas, izteikti priekšlikumi.
 mācību stundu, praktisko nodarbību un mācību prakses kontrole;
Ik nedēļu, sastādot nodarbību sarakstu, tiek noteiktas nodarbības, kuras tiks hospitētas. To
savstarpēji veic akadēmiskais personāls. Hospitācijas rezultāti tiek atspoguļoti hospitācijas veidlapā,
kura tiek iesniegta Koledţas direktora vietniekam (mācību darbā) izvērtēšanai, un tā glabājas Izglītības
koordinācijas nodaļā, kā arī docētāji savstarpēji izanalizē vēroto.
Papildus tiek sastādīts nodarbību kontroles grafiks, kura izpildi veic Koledţas noteiktās
amatpersonas. Šo pārbauţu mērķis - dienas sadales ievērošana, docētāju kontrole, studējošo
apmeklējums, mācību līdzekļu un materiāli tehniskais nodrošinājums, drošības noteikumu ievērošana
(piemēram, praktiskās šaušanas nodarbību laikā).
Koledţas pilnvarotās amatpersonas veic periodiskas studējošo mācību prakses pārbaudes
teritoriālajās pārvaldēs un kontroli. Pārbauţu laikā amatpersonas veic praktikantu skaitliskā sastāva,

6

dienesta disciplīnas un dienesta apstākļu pārbaudi prakses norises vietās, kopā ar attiecīgās VRS
struktūrvienības vadību veic norīkojumu un dienesta uzdevumu izpildes pārbaudes, kuros iesaistīti
praktikanti, veic praktikantu prakses programmas izpildes kontroli un attiecīgās praktikantu prakses
uzskaites dokumentācijas pārbaudi, nepieciešamības gadījumā sniedz ieteikumus un
rekomendācijas prakses vadītājiem kvalitatīvas prakses norises nodrošināšanai. Pārbaudes veicējs
ziľojumu par mācību prakses pārbaudes rezultātiem iesniedz Koledţas direktoram.
 metodiskais darbs;
Metodiskais darbs notiek atbilstoši katedru darba plāniem, kuros ir iekļauti vairāki pasākumi,
piemēram, jaunu mācību un metodisko līdzekļu izstrāde, regulāra profesionālās kvalifikācijas
paaugstināšana utt. Sadarbībā ar Bibliotēkas nodaļu katedras ne retāk kā reizi gadā organizē metodisko
līdzekļu skati, kuras laikā gan studējošie, gan paši docētāji iepazīstas ar jaunizveidotiem materiāliem, un
tiek novērtēti arī darba veicēji.
Metodiskā darba ietvaros regulāri tiek aktualizēts/pilnveidots studiju programmas saturs: katedras
iesniedz Koledţas Padomei priekšlikumus par veicamajām izmaiľām/papildinājumiem attiecīgajā
mācību kursā; Padome izskata priekšlikumus, apstiprina un ievieš izmaiľas.
 katedru darbs;
Atbilstoši Koledţas gada darba plānam tiek sastādīts Koledţas darbības mēneša darba plāns, kuru
apstiprina Koledţas direktors. Mēneša pasākumu īstenošanā ir iesaistīti visi Koledţas docētāji. Mēneša
darba plāna pasākumu izpilde tiek analizēta mēneša beigās, īsi rakstiski atskaitoties par katru
izpildīto/daļēji izpildīto/neizpildīto pasākumu, kā arī izskatīta katedru sēdēs. Katedras darbojas arī
saskaľā ar Katedras darba plānu gadam, kurā atspoguļota pedagogu plānotā darba slodze, pētnieciskais,
metodiskais un organizatoriskais darbs, plānotie profesionālās pilnveides pasākumi.
 eksāmenu un ieskaišu sesijas;
Atbilstoši studiju programmai un mācību plānam, ieskaišu un eksāmenu sesijas tiek
plānotas/noteiktas studiju gada sākumā. Vispārējā kārtība ir noteikta „Nolikumā par studiju un
pārbaudījumu kārtību Valsts robeţsardzes koledţā‖. Ieskaišu/eksāmenu programmas tiek laikus
sagatavotas, tās apstiprina Koledţas direktora vietnieks (mācību darbā), un izsniegtas studējošajiem.
Sesiju rezultāti tiek apkopoti un iesniegti Koledţas vadībai, kā arī katra katedra pēc studiju gada beigām
izvērtē rezultātus un iepazīstina ar tiem Koledţas Padomi. Ja nepieciešams, situācijas uzlabošanai
Padome var pieľemt attiecīgus lēmumus.
 ārpus studiju pasākumi;
Studējošo ārpus studiju pasākumi izpauţas šādās aktivitātēs: fakultatīvās nodarbības, taktiskās
mācības, sporta un kultūras pasākumi (muzeju apmeklējumi, dalība militārās parādēs). Šie pasākumi
galvenokārt tiek plānoti nodarbību saraksta ietvaros, kur ir norādīta arī atbildīgā amatpersona. Kontroli
veic Koledţas vadība.
 aptaujas VRS teritoriālo pārvalţu struktūrvienību priekšniekiem, studējošajiem, absolventiem,
amatpersonām, kuras iesaistītas studiju procesā;
Koledţas studējošo aptauju, ne retāk kā 2 reizes gadā, veic Izglītības koordinācijas nodaļas
personāls, izstrādājot noteiktai aktualitātei atbilstošu aptauju. Jautājumi ir vērsti gan studiju procesa
kvalitātes, sadzīves apstākļu uzlabošanai un pilnveidošanai, gan docētāju darba kvalitātes novērtēšanai
pēc vairākiem kritērijiem. Aptaujas rezultātus apkopo Izglītības koordinācijas nodaļas amatpersonas,
sniedzot attiecīgus secinājumus. Tie tiek nodoti tālākai rīcībai Koledţas vadībai un katedrām situācijas
izvērtēšanai, uzlabošanai un attīstībai.
Visi augstākminētie pasākumi reizi divos mēnešos tiek atspoguļoti pavēlē par Koledţas mācību
darbību. Šajās pavēlēs Koledţas vadība izanalizē situāciju: sasniegtos rezultātus, problēmas, nosaka
pasākumus trūkumu novēršanai, kā arī nosaka uzdevumus nākamajam laika periodam (mēnesim,
pusgadam).
Koledţas kvalitātes sistēmas nodrošināšanas pasākumu izpilde pārskata periodā:
regulāri veikta kadetu sekmju analīze;
veiktas 38 nodarbību hospitācijas (2012.gadā – 38);
veiktas 6 Koledţas studējošo mācību prakses pārbaudes (2012.gadā – 4);
organizēta 1 (viena) metodisko līdzekļu skate;
organizētas katedru sēdes: Vispārizglītojošo priekšmetu katedrā – 9 (2012.gadā – 10),
Robeţsardzes un imigrācijas dienestu priekšmetu katedrā – 12 (2012.gadā – 12), Militārās un
fiziskās sagatavošanas priekšmetu katedrā – 7 (2012.gadā – 12);
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veiktas 6 aptaujas: 3 - Koledţas kadetiem, 1 - VRS teritoriālo pārvalţu struktūrvienību
priekšniekiem, 1 – Koledţas amatpersonām, kuras iesaistītas mācību procesa realizācijā, 1 Koledţas 2012.gada absolventiem pēc 6 mēnešiem kopš Koledţas absolvēšanas.
Studiju programmas un tās īstenošanas kvalitāte tiek novērtēta ikgadējos programmas
pašnovērtējuma ziľojumos (www.vrk.rs.gov.lv) un Koledţas darbības publiskajos pārskatos
(www.vrk.rs.gov.lv), kurus apstiprina Koledţas Padome.
Robeţsargi pēc Koledţas absolvēšanas ir profesionāli sagatavoti dienesta pienākumu pildīšanai
VRS struktūrvienībās jaunāko virsnieku speciālajai dienesta pakāpei atbilstošos amatos. Daţādu
apstākļu dēļ 2013.gadā no dienesta VRS ir atvaļināti 23 jaunākie virsnieki gadā, 2012.gadā - 47.
Tuvākajā laikā, sakarā ar dienesta specifiku, VRS plāno palielināt jaunāko virsnieku amatu skaitu
atsevišķās VRS struktūrvienībās, līdz ar to palielināsies nepieciešamība pēc profesionāli sagatavotiem
robeţsargiem – jaunākajiem virsniekiem. Pamatojoties uz iepriekš minēto, VRS apľemas nākamajos
sešos gados nodrošināt Koledţas absolventus ar dienesta vietām VRS struktūrvienībās (VRS
14.10.2011. vēstule Nr.23/1-3/3258 „Par Valsts robeţsardzes koledţas absolventu nodarbinātību‖).
Veikto darba devēju aptauju rezultāti liecina, ka Koledţas absolventi ir profesionāli sagatavoti –
pārzina VRS normatīvos aktus, ir pietiekošas zināšanas, prasmes un iemaľas amata pienākumu
pildīšanā, labā līmenī ir svešvalodu zināšanas, fiziskā sagatavošana un praktiskā šaušana, kā arī
informācijas tehnoloģiju jomas pārzināšana.
Koledţas absolventi aptaujās raksta, ka ir apmierināti ar Koledţā iegūto izglītību, iegūtās
teorētiskās zināšanas ir pietiekamas, lai sekmīgi pildītu amata pienākumus, studiju procesa, prakses
organizāciju, bet vairāk uzmanību būtu jāpievērš praktisko iemaľu iegūšanai. Aptaujās absolventi
augstu vērtē pasniedzēju profesionālo kompetenci.
1.7.

Studiju virzienam pieejamie resursi (tai skaitā finanšu resursi) un materiāltehniskais
nodrošinājums

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.
11. Tehniskās kontroles punkts ar garāţām.
Koledţas administratīvajā mācību korpusā nodarbībām tiek izmantotas 19 auditorijas:
2.tabula
Studijās izmantojamo auditoriju (telpu) uzskaitījums Koledţā
Nr. p./k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Auditorijas (telpas)
101.*
104.
106.
108.
110.
120.*

Vietu skaits
24
48
64
18
144
12
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202.,204.
30/40
7.
8.
401.,403.,405.
26/30/35
9.
206., 208., 210. (svešvalodas)
16/20/17
10.
301. (dokumentu izpēte)
24
11.
303.,307. (informātika)
16/19
12.
310., 312.,314. (vadības klase)
7/5/29
13.
316. (šaušanas trenaţieris)
4
Vietu skaits kopā
628
*konferenču, darba grupu, semināru un videokonferenču organizēšanai un norisei paredzētās telpas.
Praktiski visas auditorijas 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 valsts robeţas
kontroles tehnoloģijām un tiek izmantota simulācijas nodarbībām. Dokumentu izpētes auditorija
aprīkota ar speciālo aprīkojumu: komparatoriem, regulām, UVS lampām, pasu lasītājiem, mikroskopu
u.c. Svešvalodu auditorijas aprīkotas ar datoriem un speciālo programmatūru.
Docētājiem nodrošinātas individuālās darba vietas, kuras aprīkotas ar nepieciešamo datortehniku
(datori, skeneri, printeri u.c.). Visiem datoriem ir Interneta pieslēgums, katram docētājiem piešķirta
elektroniskā pasta adrese.
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). Daţādu
patstāvīgo darbu, referātu, prakses darbu/kvalifikācijas darbu noformēšanai un aizstāvēšanas
prezentēšanai ir pieejamas tehnoloģijas (datori, skeneri, videoprojektori u.c.). Kopš 2008.gada Koledţas
studējošajiem, izglītojamajiem, daţādu kvalifikācijas paaugstināšanas kursu klausītājiem gan dienesta
viesnīcā, gan mācību administratīvajā korpusā ir nodrošinātas bezvadu interneta (WiFi) piekļuves vietas.
Koledţas mācību materiāli tehniskā bāze regulāri tiek papildināta ar studiju procesa
realizācijai nepieciešamo valsts robeţas kontroles aparatūru, aprīkojumu un līdzekļiem, kuri tiek
nodrošināti ar VRS atbalstu vai Eiropas Savienības struktūrfondu ietvaros. Piemēram, Eiropas
Atgriešanās fonda 2011.gada programmas projekta ietvaros Koledţā tika ierīkota mācību auditorija
ar biroja tehniku, mēbelēm (dators (portatīvais), videokamera, foto spoguļkamera digitālā, LCD
televizors ar antenu, DVD kinozāle, printeris, kopētājs un ekrāns u.c.) un 2 maketiem Konvojēšanas mikroautobusa salona maketu (12 vietām) un Konvojēšanas lidmašīnas salona
maketu (18 vietām).
Mācību administratīvajā korpusā atrodas ēdnīca, kas paredzēta 150 cilvēku ēdināšanai vienā
maiľā. Tā ir nodrošināta ar jaunu un modernu tehnoloģisko aprīkojumu.
Ir iekārtots Robeţsardzes muzejs ar daţādām ekspozīcijām.
Lauku mācību centrs „Janapole”: 2010.gada jūnijā tika pabeigti 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 m2 ar 1 mācību auditoriju, kas aprīkota ar speciālo
aprīkojumu un tiek izmantota praktiskās šaušanas un taktiskām 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, mākslīgā ūdenskrātuve, 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.
Koledţas Bibliotēkas nodaļas darbība: Lielu atbalstu studiju procesa materiāli informatīvajā
nodrošināšanā sniedz Koledţas Bibliotēkas nodaļa.
Bibliotēkas nodaļā ir 2 datori darbiniekiem un 9 datori ar pilnu interneta pieslēgumu. Studējošiem
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.
Bibliotēkas fonds uz 2013. gada beigās sastāda 7658 vienības, tai skaitā 7312 grāmatas, 5
audiovizuālie dokumenti, 341 elektroniskais dokuments (kasetes, kompaktdiski, kartogrāfiskie
dokumenti).
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2013. gadā bibliotēkas periodisko izdevumu klāstu sastāda 14 nosaukumu ţurnāli (10
latviešu un 4 krievu valodā), 8 nosaukumu avīzes (6 latviešu valodā, 2 krievu).
Bibliotēkas nodaļā ir pieejami Koledţas absolventu kvalifikācijas (321) darbi un VRS personāla
bakalaura/maģistra darbi.
Tiek veikts darbs krājuma popularizēšanā ar jaunumu un tematisko izstāţu palīdzību. Pavisam
2013.gadā tika organizētas 5 jaunieguvumu izstādes un 8 tematiskās izstādes. Informācija par
bibliotēku, tās lietošanas noteikumi, kā arī jaunienākušo grāmatu saraksti ievietoti Koledţas mājas lapā
http://www.vrk.rs.gov.lv.
2011.gada 1.jūnijā Koledţas Bibliotēkas nodaļa tika akreditēta uz 5 (pieciem) gadiem un tai
piešķirts vietējās nozīmes bibliotēkas statuss.
Turpinās pāreja no Latvijas izglītības informatizācijas sistēmā (LIIS) apakšsistēmā „Bibliotēka‖
uz jaunu bibliotēkas automatizācijas programmu SKOLU ALISE.
Koledţas finansējums: 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
finansēšanas plānā.
Koledţai kalendārajam gadam piešķirtais finansējums netiek sadalīts pa studiju programmām,
studiju programmu realizācija tiek finansēta no kopējā Koledţai piešķirtā finansējuma.
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.
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1.8.

Sadarbības iespējas Latvijā un ārzemēs attiecīgā studiju virziena ietvaros

Ľemot vērā to, ka šāda veida studiju programma šobrīd ir vienīgā Latvijas augstskolās, Koledţai
nav sadarbības partneru (augstskolu) Latvijā, kuras īsteno līdzīgas augstākās izglītības programmas.
Ilggadēja sadarbība personāla profesionālās sagatavošanas un abpusēju kontaktu nostiprināšanas jomā
Koledţai pastāv ar Rēzeknes Augstskolu, Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledţu un Valsts
Policijas koledţu.
Studiju virziena ietvaros visciešākā sadarbība izveidojusies ar Rēzeknes Augstskolu: augstskolā
īstenojamā 2.līmeľa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma
robeţapsardzībā (5.prof.kval.līm.) ir izstrādāta sadarbībā ar Koledţu, un tajā ir integrēta pirmā
līmeľa profesionālās augstākās izglītības studiju programma „Robeţapsardze‖. Koledţas docētāji ir
iesaistīti bakalaura programmas profesionālo studiju kursu īstenošanā un ir noteikti kā konsultanti
bakalaura darbu izstrādei.
Kopš 2011. gada VRS, Koledţas personāls un Rēzeknes Augstskolas pārstāvji piedalās
Eiropas Aģentūras operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robeţām
(turpmāk – FRONTEX Aģentūra) Apmācību nodaļas projektā par kopīgas maģistra studiju
programmas robeţapsardzībā izstrādi (Eiropas kopīgais maģistra grāds stratēģiskajā robeţu
menedţmentā - „European Joint Masters in Strategic Border Management‖).
No ārvalstu VRS izglītības iestādēm, kuras īsteno līdzīgas robeţsargu izglītības programmas,
ilggadēja un sekmīga sadarbība Koledţai pastāv ar:
 Igaunijas Republikas Drošības zinātľu Akadēmijas Policijas un Robeţsardzes koledţu;
 Lietuvas Republikas Mykolas Romeris Universitātes Sabiedriskās drošības fakultāti (Kauľa);
 Lietuvas Republikas Valsts robeţsardzes Robeţsargu skolu (Medininkai);
 Polijas Republikas Kentšinas Robeţsardzes mācību centru;
 Somijas Republikas Robeţas un krasta apsardzes akadēmiju;
 kā arī uzsākta un tiek attīstīta sadarbība ar Baltkrievijas Republikas Kara akadēmijas
Robeţapsardzības fakultāti, Moldovas Republikas Robeţapsardzības spēku koledţu, Krievijas
Federācijas Federālās drošības dienesta Robeţsardzes militāro akadēmiju un institūtu, Gruzijas,
Vidusāzijas un citu valstu Robeţsardzes izglītības iestādēm.
Kopš 2003.gada aktīva sadarbība turpinās ar FRONTEX Aģentūru akadēmiskajam,
vispārējam personālam piedaloties Aģentūras organizētajās starptautiskās sanāksmēs, semināros,
konferencēs, operācijās, darba grupās u.c.
Kopš 2008.gada Koledţas pedagogi un studējoši 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, iegūt zināšanas un pieredzi par
dalību starptautiskajās operācijās un misijās, kā arī pilnveidot praktiskās iemaľas vērojot un novērtējot
citu valstu ekspertu zināšanas un pieredzi. Liels uzsvars tiek likts uz praktiskajām iemaľām, kas ir
nepieciešams starptautiskajās operācijās. Mācību ietvaros dalībnieki dalās pieredzē saistībā ar robeţu
drošības izglītību.
Koledţas studējošo dalība šajās mācībās sniedz iespēju praktiski iepazīties ar citu valstu
robeţkontroles organizēšanu un specifiku, cilvēku darba stilu, mentalitāti un kultūru. Darbojoties
starptautiskā vidē studējošajiem ir nodrošināta iespēja pielietot angļu valodu un pilnveidot to, savukārt
Koledţas docētājiem dalība mācībās sniedz iespēju iepazīties ar ārzemju pasniedzēju mācību metodēm,
iegūt jaunus materiālus, kā arī nodibināt sakarus ar ārzemju kolēģiem. Iegūtās zināšanas un materiāli ļauj
pilnveidot pielietojamās mācību metodes un mācību metodisko bāzi Koledţā.
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1.9.

Studiju programmu uzskaitījums, norādot to apjomu kredītpunktos, studiju veidu,
iegūstamo grādu, grādu un profesionālo kvalifikāciju vai profesionālo kvalifikāciju.
Studiju programmu atbilstība Latvijas Republikas un koledţas stratēģijai

Studiju virzienam atbilstošās studiju
programmas nosaukums un kods saskaľā ar
Latvijas izglītības klasifikāciju:

Pirmā līmeľa profesionālās augstākās
izglītības
studiju
programma
ROBEŢAPSARDZE 41861.

Studiju virzienam atbilstošās studiju
programmas īstenošanas ilgums un apjoms:

80 KP (120 ECTS) – 2 gadi pilna laika
studijās un 2,5 gadi nepilna laika studijās.

Studiju virzienam atbilstošās studiju
programmas studiju veids un forma:

Pilna laika
neklātiene.

Prasības, kas noteiktas, uzsākot studiju
virzienam atbilstošās studiju programmas
apguvi:

Pilna laika studijās - vidējā izglītība un
3.profesionālās kvalifikācijas līmenis
(kvalifikācija – Valsts robeţsardzes
inspektors vai Robeţas inspektors);
Nepilna laika studijās - vidējā izglītība un
attiecīga dienesta pieredze Valsts
robeţsardzē.

Studiju virzienam atbilstošajā studiju
programmā iegūstamā profesionālā
kvalifikācija:

Kvalifikācija – Valsts
jaunākais virsnieks.

klātiene.

Nepilna

laika

robeţsardzes

Studiju programma atbilst Koledţas darbības stratēģijai 2012.-2014.gadam, kā arī Iekšlietu
ministrijas sistēmu iestāţu amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm profesionālās izglītības
attīstības koncepcijai 2014.-2017.gadam, kuras izstrādē tika ľemti vērā saistītie Ministru kabineta
apstiprinātie attīstības plānošanas dokumenti:
Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam;
Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020.gadam;
Latvijas nacionālās reformu programma „Eiropa 2020‖ stratēģijas īstenošanai;
Deklarācija par Valda Dombrovska vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību;
Iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2012.-2014.gadam.
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1.10. Studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla uzskaitījums, norādot tā
kvalifikāciju un pienākumus, tai skaitā studiju programmu un tās daļu, kuru katrs no
akadēmiskā personāla īstenos
Nr.
p/k

Vārds, uzvārds

Izglītība

1.

Dzintars Pavārnieks

Mg. paed.

2.

Alens Indriksons

Mg. paed.

3.

Ainārs Cauľa

Mg. soc.sc.

4.
5.

Diāna Soboļeva

Mg.paed.

Valentīns Buls

Mg.paed.

6.

Guntis Dukšta

Mg.paed.
Profesionālā
augstākā
izglītība

7.

Roberts Vikainis

8.

Jurijs Skorodihins

Mg.iur.

9.

Iveta Adijāne

Mg.iur.

10.

Inta Pokule

Mg.paed.

11.

Juris Madţuls

Mg.soc.sc.

12.

Jolanta
Zelenova

Mg.soc.sc.

13.

Arvīds Prikulis

Profesionālā
augstākā
izglītība

14.

Andrejs Garkalns

Mg.sc.env.

15.
16.
17.

Marina Ţukova

Mg.paed.

Mārtiľš Spridzāns

Mg.paed.

18.

Agris Labanovskis

19.

Atis Litaunieks

20.
21.
22.
23.
24.

Inta Madţule

Gaigalniece-

Jans Pavlovičs

Vēsma Jenzena
Māra Zaļaiskalns
Modris Marcinkēvičs
Ivars Matisovs

Mg.sc.comp.
Profesionālais
maģistra grāds
sabiedrības
pārvaldē
Profesionālā
augstākā
izglītība
Mg.paed.

Pamatdarbs vai
amatu savienošanas
kārtībā

Docējamie mācību kursi
Robeţuzraudzība; Robeţsardzes tiesības
dienesta organizācija; Tehniskie līdzekļi
inţeniertehniskais aprīkojums
Dokumentu tehniskā izpēte

un
un

Ekonomikas pamati; Loģistika; Personālvadība;
Pētnieciskā darba pamati; Robeţsardzes tiesības un
dienesta organizācija
Svešvaloda (vācu val.); Otrā svešvaloda (krievu
val.); Didaktika
Militārā sagatavošana; Militārā topogrāfija
Ieroču un šaušanas mācība; Militārā sagatavošana;
Militārā topogrāfija; Civilā aizsardzība
Robeţpārbaudes; Robeţuzraudzība; Imigrācijas
kontrole; Robeţsardzes tiesības un dienesta
organizācija;
Tehniskie
līdzekļi
un
inţeniertehniskais aprīkojums
Robeţpārbaudes; Robeţuzraudzība; Robeţsardzes
tiesības un dienesta organizācija; Imigrācijas
kontrole
Robeţpārbaudes; Robeţuzraudzība; Imigrācijas
kontrole; Robeţsardzes tiesības un dienesta
organizācija
Dokumentu tehniskā izpēte
Robeţpārbaudes; Imigrācijas kontrole;
Robeţsardzes tiesības un dienesta organizācija;
Tehniskie līdzekļi un inţeniertehniskais aprīkojums
Robeţpārbaudes; Robeţuzraudzība; Imigrācijas
kontrole; Robeţsardzes tiesības un dienesta
organizācija
Robeţpārbaudes;
Tehniskie
līdzekļi
un
inţeniertehniskais aprīkojums
Ieroču un šaušanas mācība; Militārā sagatavošana;
Robeţsardzes tiesības un dienesta organizācija;
Militārā topogrāfija; Civilā aizsardzība
Svešvaloda (angļu val.); Didaktika
Svešvaloda (angļu val.)
Informācijas tehnoloģijas
Politoloģija;
Darba
un
sociālās
tiesības;
Konstitucionālās tiesības; Administratīvās tiesības;
Krimināltiesības

Pamatdarbs
Pamatdarbs
Pamatdarbs
Pamatdarbs
Pamatdarbs
Pamatdarbs

Pamatdarbs
Pamatdarbs

Pamatdarbs

Pamatdarbs
Pamatdarbs

Pamatdarbs

Pamatdarbs

Pamatdarbs
Pamatdarbs
Pamatdarbs
Pamatdarbs
Pamatdarbs

Fiziskā sagatavošana
Pamatdarbs
Svešvaloda (angļu val.)

Pamatdarbs

Mg. iur.
Mg. art.

Kriminālprocess

Amatu sav. kārtībā

Publiskās runas pamati

Amatu sav. kārtībā

Mg. iur.

Kriminālistika

Amatu sav. kārtībā

Ģeogrāfija

Amatu sav. kārtībā

Mg.sc.env.
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1.11. Studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība un tā
ietekme uz studiju darbu, studējošo iesaistīšana pētniecības projektos, kā arī dalība
starptautiskajos projektos, Latvijas Zinātnes padomes un citu institūciju finansētajos
projektos pārskata periodā
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.
2012./2013.studiju gadā akadēmiskais personāls veica 37 pētījumus un izstrādāja 28 metodiskos
materiālus/līdzekļus.
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, saistīti ar reģiona interesēm, ar studiju programmas
saturu un nākotnes attīstību, aktuāli un prioritāri. Docētāju pētnieciskā darbība atspoguļojas arī studējošo
kvalifikācijas darbu vadīšanā un recenzēšanā.
Veicinot pētniecības darbības attīstīšanu, 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 starptautiskā mērogā. Savukārt, lai
apkopotu informāciju par VRS iespējamajiem attīstības virzieniem un piedāvātu mūsdienīgus problēmu
risinājumus, veicinātu VRS amatpersonu, docētāju un studējošo zinātniski pētniecisko darbību un
sadarbību nozares novitāšu apzināšanā, 2013.gada 10.maijā bija organizēta VRS amatpersonu un
Koledţas studējošo II ikgadējā zinātniski praktiskā konference „Valsts robeţsardze: attīstība, problēmas,
risinājumi‖.
Koledţas akadēmiskā personāla pētniecības darbības motivācijas nolūkā reizi gadā tiek
organizēta mācību metodisko līdzekļu skate. Ik gadu tiek novērtēti arī labākie studējošo kvalifikācijas
darbi, un to autori un vadītāji tiek apbalvoti.
Koledţas studējošie kvalifikācijas darbos atspoguļo patstāvīgi veikto pētījumu, kuros risināta
aktuāla un konkrēta specialitātes problēma, gūtās atziľas.
1.12.

Studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla galveno zinātnisko
publikāciju un sagatavotās mācību literatūras saraksts pārskata periodā

Skat.3.pielikumu
1.13. Studiju virziena īstenošanā iesaistīto struktūrvienību (piemēram, katedru, profesoru
grupu, laboratoriju, institūtu) uzskaitījums, norādot to uzdevumus studiju virziena un
konkrētu studiju programmu īstenošanā
Nr.
p/k
1.

Struktūrvienības nosaukums
Robeţsardzes un imigrācijas
dienestu priekšmetu katedra

2.

Militārās un fiziskās
sagatavošanas priekšmetu katedra

3.

Vispārizglītojošo priekšmetu
katedra

Uzdevums studiju virziena un studiju programmas īstenošanā
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.
Veikt robeţsargu profesionālu sagatavošanu atbilstoši mācību kursu
„Militārā sagatavošana‖, „Fiziskā sagatavošana‖, „Ieroču un šaušanas
mācība‖, „Militārā topogrāfija‖, „Civilā aizsardzība‖, „Robeţsardzes
tiesības un dienesta organizācija‖ programmām.
Veikt robeţsargu profesionālu sagatavošanu humanitāro zinātľu, sociālo
zinātľu, dabaszinātľu mācību kursos.
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1.14. Studiju virziena īstenošanā nepieciešamā mācību palīgpersonāla raksturojums,
norādot tā uzdevumus studiju virziena un konkrētu studiju programmu īstenošanā

Nr.
p/k
1.
2.

Koledţas vadība
Izglītības koordinācijas nodaļa

3.

Informātikas un sakaru nodaļa

4.
5.

Bibliotēkas nodaļa
Trešā mācību rota

6.

Administratīvais dienests

7.

Nodrošinājuma dienests

8.
9.

Kinoloģijas centrs
Lauku mācību centrs

10.

Sporta mācību centrs

11.

Iekšlietu ministrijas VRS un citu
institūciju iestādes un
struktūrvienības

Struktūrvienības nosaukums

1.15.

Uzdevums studiju virziena un studiju programmas īstenošanā
Organizēt un nodrošināt Koledţas kvalitatīva studiju procesa īstenošanu.
Plānot, kontrolēt un analizēt studiju procesu; veicināt, koordinēt un veikt
pētniecības darbību Koledţā un VRS, īstenot profesionālus sakarus ar ārvalstu
un Latvijas sadarbības partneriem un izglītības iestādēm.
Nodrošināt studiju procesa realizāciju ar nepieciešamo biroja tehniku un sakaru
līdzekļiem. Nodrošināt sakarus starp Koledţas struktūrvienībām, citām valsts
institūcijām, kā arī atbildēt par sakaru līdzekļu un sakaru tīklu uzturēšanu un
remontu.
Nodrošināt bibliotēkas un lasītavas darbību.
Savas kompetences ietvaros organizēt studējošo mācības un sniegt praktisku
palīdzību studējošo profesionālajā sagatavošanā.
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. Nodrošināt darba drošības un ugunsdrošības pasākumus.
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.
Nodrošināt atsevišķu mācību kursu tēmu īstenošanu.
Nodrošināt praktisko nodarbību organizāciju un norisi nozares profesionālajos
mācību kursos.
Nodrošināt fiziskās sagatavošanas nodarbību, sporta pasākumu organizāciju un
norisi.
Nodrošināt studējošos ar mācību prakses vietām.
Līdzdarboties mācību kursu realizācijā.

Informācija par ārējiem sakariem

1.15.1. Sadarbība ar darba devējiem, profesionālajām organizācijām
Ľemot vērā, ka Koledţa atrodas VRS (kas ir darba devējs) pakļautībā, pastāv visciešākā un
rezultatīvākā sadarbība ar to:
darba devēji ļoti aktīvi iesaistās gan profesijas standarta un studiju programmas pilnveidošanā,
gan studējošo mācību prakšu īstenošanā;
sadarbojoties ar teritoriālajām pārvaldēm programmas īstenošanas procesā regulāri notiek
robeţsargu reālās darba vides analīze (darba devēju, absolventu aptaujas), un nepieciešamības
gadījumā tiek veikta studiju programmas pilnveidošana un piemērošana robeţsargu reālajiem
darba apstākļiem uz valsts robeţas (piemēram, ES normatīvo dokumentu iekļaušanā, aktuālu
tēmu ieviešanā, mācību materiāla nodrošināšanā – reālu situāciju atspoguļojumi, foto un
videomateriāls utt.);
darba devēji prakses vērtējumu un priekšlikumus prakses organizācijai, studiju procesam sniedz
gan mutiski (prakses pārbaudītājiem), gan rakstiski pēc studējošo veiktajām praksēm;
VRS pārstāvji aktīvi darbojas Koledţas Padomes sastāvā - izglītības un pētniecības jautājumu
risināšanā;
Koledţas docētājiem tiek nodrošināta iespēja veikt praksi VRS struktūrvienībās ar mērķi
paaugstināt profesionālo kompetenci, veicināt profesionālās izglītības kvalitāti un stiprināt tās
saikni ar darba vidi;
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svarīgākie un ar mācībām saistītie jautājumi regulāri tiek aktualizēti Koledţas vadībai reizi
mēnesī tiekoties ar VRS priekšnieku un teritoriālo pārvalţu priekšniekiem dienesta sanāksmēs
Rīgā vai videokonferences reţīmā;
darba devēji ir iekļauti valsts noslēguma pārbaudījuma – profesionālās kvalifikācijas eksāmena
komisijas darbā;
darba devēji nodrošina turpmākās dienesta vietas studiju programmas studējošajiem pēc
Koledţas absolvēšanas;
kopš 2011.gada Koledţas docētāji piedalās VRS pārvalţu rīkotajās taktiskajās mācībās
„Pēddzinis ", kuru mērķis ir pilnveidot valsts robeţas pārkāpēju un nelegālo imigrantu atklāšanas
un aizturēšanas metodiku, paľēmienus un savstarpējo sadarbību starp VRS pārvalţu
struktūrvienībām;
VRS regulāri nodrošina Koledţu ar aktuālo dienesta dokumentāciju, ar valsts robeţapsardzībā
izmantojamiem tehniskajiem līdzekļiem, iekārtām, aprīkojumu.

1.15.2. Sadarbība ar Latvijas un ārvalstu augstskolām un koledţām, kuras īsteno līdzīgus studiju
virzienus un līdzīgas studiju programmas
Skat.1.8.punktu.

1.15.3. Studējošie, kas studējuši ārvalstīs studējošo apmaiľas programmu ietvaros, norādot
apmaiľas programmu un valsti
Nav.

1.15.4. Ārvalstu studējošo skaits studiju virzienā kopumā, kā arī sadalījumā pa studiju
programmām, norādot studiju ilgumu, valsti
Nav.

16

2.

KATRAS STUDIJU VIRZIENAM ATBILSTOŠĀS STUDIJU PROGRAMMAS
(TURPMĀK – STUDIJU PROGRAMMA) RAKSTUROJUMS
2.1. Studiju programmas īstenošanas mērķi un uzdevumi

Studiju programmas mērķis ir sagatavot VRS jaunākos virsniekus dienesta pienākumu
veikšanai VRS, 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, VRS 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.
2.2. Studiju programmas paredzētie studiju rezultāti
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 VRS 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;
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 ārkārtējās 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;
atbilstoši kompetencei īstenot patvēruma procedūras;
nodrošināt personāla, tehnisko līdzekļu, bruľojuma, transportlīdzekļu, dienesta suľu efektīvu
izmantošanu robeţpārbaudes, robeţuzraudzības un imigrācijas kontroles uzdevumu izpildē;
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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.
2.3. Studiju programmas plāns
Studiju programmas plāns (4.pielikums) ir veidots ľemot vērā teorētisko un praktisko
zināšanu apguves secību un mācību kursu pēctecību un savstarpējo saikni.
2.4. Mācību kursu un studiju moduļu (ja tādi ir) apraksti
Mācību kursu apraksti – 5.pielikumā.
2.5. Studiju programmas organizācija
Studijas Koledţā tiek organizētas atbilstoši studiju programmai, studiju gada plāniem un
Koledţas noslodzes grafikam. Studiju gada ilgums, tā sākums un beigas, sadalījums semestros, kā
arī ieskaišu un eksāmenu sesiju norises laiki, studiju gada saturiskais plānojums atbilstoši studiju
programmai noteikts studiju programmas plānā un atspoguļots Koledţas noslodzes grafikā.
Studiju procesu plāno Koledţas Izglītības koordinācijas nodaļa. Par studiju procesa īstenošanu
atbildīgs Koledţas direktora vietnieks (mācību darbā).
Studiju programmas struktūra pašnovērtēšanas periodā nav mainījusies. 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
Studiju programmā iekļautie mācību kursi atbilst pirmā līmeľa profesionālās augstākās
izglītības standarta, profesijas standarta prasībām un VRS noteiktajām prasībām:
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1.tabula
Studiju programmas saturs

Nr.
p/k

Mācību kursi

Vispārizglītojošie mācību kursi
1. Svešvaloda (angļu val., vācu val.)
2. Ekonomikas pamati
3. Loģistika
4. Saskarsmes psiholoģija
5. Personālvadība
6. Didaktika
7. Politoloģija
8. Ģeogrāfija
9. Ētika
10. Publiskās runas pamati
11. Pētnieciskā darba pamati
12. Darba un sociālās tiesības
13. Konstitucionālās tiesības
14. Otrā svešvaloda (krievu val.)
Nozares profesijas mācību kursi
1. Robeţpārbaudes
2. Robeţuzraudzība
3. Imigrācijas kontrole
4. Administratīvās tiesības
5. Ieroču un šaušanas mācība
6. Militārā sagatavošana
7. Fiziskā sagatavošana
Robeţsardzes tiesības un dienesta
8.
organizācija
9. Kriminālistika
10. Krimināltiesības
11. Dokumentu tehniskā izpēte
Tehniskie līdzekļi un inţeniertehniskais
12.
aprīkojums
13. Informācijas tehnoloģijas
14. Militārā topogrāfija
15. Kriminālprocess
16. Civilā aizsardzība
Kopā
Mācību prakse I
Mācību prakse II
Kvalifikācijas darbs
PAVISAM KOPĀ

Apjoms kredītpunktos
(kontaktstundas)
Pārbaudījuma veids
pilna laika nepilna laika
studijas
studijas
20
20
Eksāmens
3 (78)
3 (36)
Eksāmens
2 (52)
2 (24)
Eksāmens
2 (52)
2 (24)
Eksāmens
2 (52)
2 (24)
Eksāmens
2 (52)
2 (24)
Ieskaite
1 (26)
1 (12)
1 (26)
Ieskaite
1 (12)
1 (26)
Ieskaite
1 (12)
1 (26)
Ieskaite
1 (12)
1 (26)
Ieskaite
1 (12)
1 (26)
Ieskaite
1 (12)
1 (26)
1 (12)
Ieskaite
1 (26)
Ieskaite
1 (12)
1 (26)
1 (12)
Ieskaite
16
16
Ieskaite/Eksāmens
3 (78)
3 (36)
Ieskaite/Eksāmens
3 (78)
3 (36)
Ieskaite/Eksāmens
3 (78)
3 (36)
Ieskaite/Eksāmens
3 (78)
3 (36)
Ieskaite/Eksāmens
3 (78)
3 (36)
Ieskaite/Eksāmens
3 (78)
3 (36)
Ieskaite/Eksāmens
3 (78)
3 (36)
Eksāmens
2 (52)
2 (24)
2 (52)
2 (52)

2 (24)
2 (24)

2 (52)

2 (24)

2 (52)

2 (24)

2 (52)
1 (26)
1 (26)
1 (26)
36
8
8
8

2 (24)
1 (12)
1 (12)
1 (12)
36
8
8
8

80

80

Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Ieskaite/Eksāmens
Ieskaite
Ieskaite
Ieskaite

Saskaľā ar Koledţas katedru darba plāniem 2013. gadam, Koledţas Padomes darba plānu
2013.gadam un Koledţas nolikumu „Nolikums par izglītības programmu izstrādes un aktualizācijas
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kārtību Valsts robeţsardzes koledţā‖ 2013.gada septembrī gan pilna, gan nepilna laika studiju
programmas tika aktualizētas. Kopējais studiju programmas apjoms pēc studiju programmas
aktualizācijas nav mainījies.
Studiju programmas iekšējās kvalitātes sistēma
Studiju programmas iekšējās kvalitātes pasākumi tiek nodrošināti veicot Koledţas pavēlē „Par
Valsts robeţsardzes koledţas veicamajiem pasākumiem kvalitātes sistēmas nodrošināšanai‖
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 VRS teritoriālo pārvalţu struktūrvienību priekšniekiem, studējošajiem, absolventiem,
amatpersonām, kuras iesaistītas studiju procesā;
Tāpat minētajā pavēlē tiek noteikti kvalitātes sistēmas nodrošināšanas pasākumu veicēji,
informācijas apkopošanas un analīzes, kā arī rezultātu izskatīšanas veids.
2.6. Prasības, uzsākot studiju programmu
Koledţā pilna laika studijām (klātienē) uzľem Latvijas pilsoľus, kuri ieguvuši 3.profesionālās
kvalifikācijas līmeni (kvalifikācija – Valsts robeţsardzes inspektors vai Robeţas inspektors), un
kuri kārtējā uzľemšanas gada 31. decembrī nav vecāki par 35 gadiem.
Reflektantu atlase studijām notiek atbilstoši „Uzľemšanas noteikumiem Valsts robeţsardzes
koledţā‖. Uzľemšana notiek konkursa kārtībā. Prasības:
1. jābūt nokārtotiem centralizētajiem eksāmeniem divos mācību priekšmetos: latviešu valoda, angļu
valoda vai vācu valoda, ar eksāmena kopvērtējumu procentos, kas nav mazāks par Uzľemšanas
noteikumos norādīto vērtējumu procentos;
2. ja vidējā izglītība iegūta līdz 2004.gada 1.janvārim, sekmju lapā par vidējo izglītību jābūt divu
mācību priekšmetu: latviešu valoda un literatūra vai latviešu valoda, svešvaloda (angļu vai vācu)
noslēguma pārbaudījumu vai to apguves sekmīgam vērtējumam.
Saľemot vienādu kopējo punktu skaitu, priekšroka tiek dota robeţsargiem, kuri ieľem augstākus
amatus. Gadījumā, ja amati ir līdzvērtīgi, tiek vērtēta dienesta pieredze VRS.
Reģistrācijas laikā reflektantiem jānoslēdz līgums par pilna laika studijām Koledţā un turpmāko
dienestu VRS. Ja reflektants noteiktajā laikā nav reģistrējies, tad tiesības reģistrēties studijām ir
nākošajam reflektantam, kurš konkursā ieguvis mazāku punktu skaitu.
Reflektantu atlase nepilna laika studijām (klātienē) studijām notiek atbilstoši „Uzľemšanas
noteikumiem nepilna laika studijām Valsts robeţsardzes koledţā‖.
Koledţā nepilna laika studijām (neklātienē) uzľem:
1. Robeţsargus, ar vidējo vai augstāko izglītību, kuri ieľem virsleitnanta, kapteiľa, majora vai
pulkveţleitnanta amatu VRS, kuru dienesta pieredze VRS ir ne mazāka par 1 gadu.
2. Robeţsargus, kuri ieľem virsserţanta vai virsniekvietnieka amatu VRS, kuru dienesta pieredze
VRS ir ne mazāka par 4 gadiem.
Uzľemšana studijām 1.punktā minētajiem robeţsargiem notiek ārpus konkursa. Gadījumā, ja
studijām piesakās vairāk robeţsargu nekā ir noteikts vietu skaits, priekšroka tiek dota tiem, kuri
ieľem augstākus amatus VRS. Gadījumā, ja amati ir līdzvērtīgi, tiek vērtēta dienesta pieredze VRS.
Uzľemšana 2.punktā minētajiem robeţsargiem notiek konkursa kārtībā:
1. tiek aprēķināts izglītības dokumenta par vidējo izglītību sekmju vidējais vērtējums;
2. saľemot vienādu kopējo punktu skaitu, priekšroka tiek dota robeţsargiem, kuri ieguvuši trešo
kvalifikācijas līmeni (kvalifikācija – Valsts robeţsardzes inspektors vai Robeţas inspektors).
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Gadījumā, ja ir gan vienāds punktu skaits, gan iegūta kvalifikācija – Valsts robeţsardzes
inspektors vai Robeţas inspektors, tiek vērtēta dienesta pieredze VRS.
Reģistrācijas laikā reflektantiem jānoslēdz līgums par nepilna laika studijām Koledţā un
turpmāko dienestu VRS. Ja reflektants noteiktajā laikā nav reģistrējies, tad tiesības reģistrēties
studijām ir nākošajam reflektantam, kurš konkursā ieguvis mazāku punktu skaitu.

2.7. Studiju programmas praktiskā īstenošana (izmantotās studiju metodes un formas,
tālmācības metoţu izmantošana)
Studiju metodes un formas
Pilna laika studijas sastāv no nodarbībām auditorijās (lekcijas, praktiskie darbi, semināri,
konsultācijas), ārpus auditorijām (praktiskās nodarbības, literatūras, dokumentu u.c. materiālu
apguve, referātu, prakses atskaišu sagatavošana, kvalifikācijas darbu izstrāde u.tml.), mācību
praksēm un 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;
 kolokvijs;
 problēmsituāciju/problēmuzdevumu risināšana.
Praktiskā darba metodes, apgūstot speciālos līdzekļus, robeţapsardzības tehniskos līdzekļus,
jaunākās mūsdienu tehnoloģijas, vairāk tiek pielietotas nozares profesijas mācību kursu apguvē.
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.
Ar mērķi nostiprināt un papildināt Koledţā iegūtās teorētiskās zināšanas un pilnveidot
profesionālās prasmes VRS struktūrvienību vecāko inspektoru amatos studējošie veic mācību
prakses VRS teritoriālo pārvalţu struktūrvienībās. 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.
Tālmācības metoţu izmantošana
Ar nolūku sistematizēt Koledţas esošo mācību materiālu krājumu un papildinātu to ar jauniem
mācību līdzekļiem elektroniskā veidā 2008.gadā tika ieviesta Koledţas tālmācības sistēma (turpmāk
– TIS). Koledţas TIS programmnodrošinājums balstās uz MOODLE (Modular Object-Oriented
Dynamic Learning Environment) sistēmu. Uz doto brīdi Koledţas studējošajiem ir iespēja izmantot
Koledţas TIS resursus VRS iekštīklā, bet pašlaik sistēmas lietotāji nevar pieslēgties pie resursiem
no publiskajiem tīkliem. 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 VRS iekštīkla,
bet sistēmas lietotājiem ir iespēja apskatīt vai lejupielādēt nepieciešamo informāciju savā datorā, kā
arī kārtot pārbaudes darbus elektroniskā veidā, izmantojot kādu Internet pārlūkprogrammu.
Tuvākajā laikā ir paredzēts uzstādīt jauno TIS serveri un pieslēgt to publiskajam tīklam, kā arī
paplašināt WiFi pārklājumu un nomainīt datortehniku tālmācības vajadzībām Koledţā.
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2.8. Vērtēšanas sistēma (izglītības kritēriji un vērtēšanas metodes studiju rezultātu
sasniegšanai un novērtēšanai, pārbaudes formas un kārtība)
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.
Detalizētākā 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‖ vai ―neieskaitīts‖. 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‖.
Lai sasniegtu katra mācību kursa studiju rezultātus, studiju laikā katrā kursā ir jāizpilda
noteiktas prasības:
 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. Pārbaudījumi – ieskaites un
eksāmeni tiek organizēti atbilstoši studiju gada plāniem. Atsevišķos gadījumos (piemēram,
studējošā darbnespējas dēļ) ar Koledţas direktora vietnieka (mācību darbā) atļauju ieskaites
studējošais 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 Koledţas direktora vietniekam (mācību darbā). Ja studējošais pārbaudījumu nav nokārtojis
divas reizes, Koledţas direktors izveido komisiju pārbaudījuma kārtošanai trešo reizi. Ja studējošais
trīs reizes pēc kārtas vienā mācību kursā nav nokārtojis pārbaudījumus, Koledţas Padome lemj
jautājumu par studējošā izslēgšanu no Koledţas studējošo skaita (eksmatrikulēšanu).
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.
Jebkurā pārbaudes darbā studējošajam tiek dota iespēja apliecināt analītiskās un radošās
spējas, zināšanas, prasmes un iemaľas visiem apguves līmeľiem atbilstošos uzdevumos un
situācijās. Rezultātu kontrolei galvenokārt tiek pielietoti mutvārdu pārbaudes darbi, rakstiskie
pārbaudes darbi vai praktiskie pārbaudes darbi.
Pārbaudēs iekļaujamais satura apjoms atbilst kursu programmās noteiktajam saturam un
profesiju standartā noteiktajām prasmju un zināšanu prasībām.
Ja studējošais ir izpildījis visas 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).

22

Studējošo, kurš neattaisnojošu iemeslu dēļ nav kārtojis kvalifikācijas eksāmenu vai ieguvis
tajā vērtējumu, kas zemāks par „4‖ ballēm (gandrīz viduvēji), eksmatrikulē, ar tiesībām vienu reizi
atkārtoti kārtot kvalifikācijas eksāmenu divu nākamo studiju gadu laikā. Savukārt studējošo, kurš
attaisnojošu iemeslu dēļ nav kārtojis kvalifikācijas eksāmenu noteiktajā laikā un kuram
nepieciešams to kārtot, eksmatrikulē, ar tiesībām kārtot pārbaudījumu divu nākamo studiju gadu
laikā.
2.9. Studiju programmas izmaksas
Koledţa tiek finansēta no VRS budţeta līdzekļiem.
Gadā, pilna laika studijām, plānots uzľemt 20 studējošos. Viena studējošā izmaksas gadā937,09 Ls.
Gadā, nepilna laika studijām, plānots uzľemt 20 studējošos. Viena studējošā izmaksas gadā 702,82 Ls.
2.10. Studiju programmas atbilstība valsts akadēmiskās izglītības standartam vai profesijas
standartam un profesionālās augstākās izglītības valsts standartam un citiem
normatīvajiem aktiem augstākajā izglītībā
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 Koledţā
īstenotās pirmā 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 (skat. 3.tabulu): .
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:
– mācību prakse I - VRS teritoriālo pārvalţu Robeţapsardzības nodaļās, imigrācijas
kontroles struktūrvienībās, Koledţā (dokumentu tehniskā izpēte) - 8 KP;
– mācību prakse II - plānota VRS 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.
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3.tabula
Studiju programmas atbilstība valsts standartam
Pirmā līmeľa profesionālās augstākās izglītības
valsts standarts
1. Programmas apjoms ir no 80 līdz 120 kredītpunktiem.

Studiju programma
”Robeţapsardze”
Studiju programmas apjoms ir 80
kredītpunkti.
2. Pirmā līmeľa profesionālās augstākās izglītības
Studiju programmas obligāto
obligātais saturs ietverts šādās programmu pamatdaļās:
saturu veido:
2.1. mācību kursi;
 30 mācību kursi - 56 KP;
2.2. mācību prakse ārpus izglītības iestādes;
 divas mācību prakses - 16 KP;
2.3. kvalifikācijas darbs.
 kvalifikācijas darbs - 8 KP.
Skat.4.tabulu
3. Pirmā līmeľa profesionālās augstākās izglītības
Programmas
obligāto
saturu
mācību kursu obligāto saturu veido:
veido:
3.1. vispārizglītojošie mācību kursi, kuru apjoms ir ne
- 14 vispārizglītojošie mācību
mazāk kā 20 kredītpunkti:
kursi - 20 KP;
3.1.1. humanitārās zinātnes, sociālās zinātnes, dabas- 16
nozares
profesionālie
zinātnes, tehniskās zinātnes un informācijas tehnoloģijas;
mācību kursi - 36 KP;
3.2. nozares mācību kursi, kuru apjoms ir ne mazāk kā
 divas mācību prakses - 16 KP;
36 kredītpunkti;
 kvalifikācijas darbs - 8 KP.
3.3. prakse, kuras apjoms ir ne mazāk kā 16 kredītpunkti; Skat. 1.,4.tabulu
3.4. kvalifikācijas darbs — ne mazāk kā 8 kredītpunkti,
bet nepārsniedzot 10 % no programmas kopējā apjoma.
10. Mācību kursu izvēli programmā, mācību kursu un
Skat. 5.,6.,7.tabulā ietverto studiju
prakses saturu atbilstoši iegūstamās profesionālās
programmas salīdzinājumu un
kvalifikācijas pamatprasībām un specifiskajām
atbilstību Valsts robeţsardzes
prasībām, kas nepieciešamas pienākumu un galveno
jaunākā virsnieka profesijas
darba uzdevumu veikšanai attiecīgajā profesijā, nosaka
standartam.
attiecīgie profesiju standarti.
11. studiju procesā ne mazāk kā 30 % no studiju kursu
Ne mazāk kā 30% no mācību
apjoma īsteno praktiski. Patstāvīgā darba uzdevumus un kursu apjoma īsteno praktiski.
to izpildes kontroles veidus nosaka programmas mācību
kursu aprakstos.
12. Programmas apguves beigās kārtojams valsts
Studiju programmas apguves
noslēguma pārbaudījums — kvalifikācijas eksāmens,
beigās kārtojams kvalifikācijas
kurš tiek vērtēts 10 ballu skalā un kura sastāvdaļa ir
eksāmens, kurš tiek vērtēts 10
kvalifikācijas darba aizstāvēšana.
ballu skalā un kura sastāvdaļa ir
kvalifikācijas darba aizstāvēšana.
Skat. 1.tabulu
13. Praksi īsteno saskaľā ar prakses līgumu, kuru Skat. VRS izziľu par prakses
augstskola vai koledţa slēdz ar darba devēju par prakses vietu nodrošināšanu (8.pielikums)
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.
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Pirmā līmeľa profesionālās augstākās izglītības
valsts standarts
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".

3.tabulas turpinājums
Studiju programma
”Robeţapsardze”

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

Vispārizglītojošie mācību kursi
Nozares mācību kursi
Prakse
Kvalifikācijas darbs
Kopā

Valsts standartā
paredzētie
kredītpunkti
20
36
16
8
80

Studiju
programmas
kredītpunktu
apjoms
20
36
16
8
80

Kā ieguvums studējošajiem būs ir iespēja atsevišķu mācību kursu ietvaros, tos sekmīgi
apgūstot, saľemt noteikta parauga apliecības, piemēram, sekmīgi apgūstot mācību kursu
„Dokumentu tehniskā izpēte‖ – tiks tiek izsniegta apliecība par kvalifikācijas „Otrā līmeľa
dokumentu izpētes speciālists‖ ieguvi, vai mācību kursa „Tehniskie līdzekļi un inţeniertehniskais
aprīkojums‖ ietvaros un apgūstot integrēto kvalifikācijas paaugstināšanas kursa programmu –
saľemt apliecību par programmas „Automatizētās pirkstu nospiedumu identifikācijas sistēmas
(AFIS) operators‖ apguvi. Mācību kursā „Ieroču un šaušanas mācība‖ ir integrētas tēmas no VRS
profesionālās pilnveides programmas „Šaušanas instruktors‖, līdz ar to, sekmīgi apgūstot šo kursu,
studējošajam būs iespēja iegūt sertifikātu, kas turpmāk dos iespēju VRS ietvaros organizēt un vadīt
praktiskās šaušanas nodarbības.
Studiju programmas apguves vērtēšanas pamatformas ir eksāmens un ieskaite: programmā
iekļauti 18 eksāmeni un 21 ieskaite. 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.
Salīdzinot studiju programmu ar VRS jaunākā virsnieka profesijas standartu, uzskatāmi
atbilstību standartam parāda turpmāk tabulās ietvertās ziľas, proti:
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5.tabula
Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas priekšstata līmenī:
Profesijas standarts
Studiju programma
politikas zinātnes pamatjautājumi
Politoloģija
pasaules valstu ekonomiskās un sociālās
Ģeogrāfija
ģeogrāfijas pamati
ekonomikas teorijas pamati
Ekonomikas pamati
6.tabula
Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas izpratnes līmenī:
Profesijas standarts
Studiju programma
VRS saistošie starpvalstu līgumi un
Robeţsardzes tiesības un dienesta
starptautiskās konvencijas
organizācija
Eiropas Savienības tiesību akti tiesiskuma un Robeţsardzes tiesības un dienesta
drošības jomā
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
VRS izmantojamo informācijas sistēmu
Informācijas tehnoloģijas, Robeţpārbaudes,
raksturojums, izmantošanas iespējas un
Imigrācijas kontrole
lietošanas nosacījumi
pārkāpēju uzvedības īpatnību ārējās pazīmes
Robeţpārbaudes
kriminālistikas taktiskās metodes un tehniskie Kriminālistika
paľēmieni noziedzīgo nodarījumu atklāšanai
un izmeklēšanai
administratīvā procesa tiesības
Administratīvās tiesības
kriminālprocesa tiesības
Kriminālprocess
civilās aizsardzības pamati
Civilā aizsardzība
robeţuzraudzības organizācija
Robeţuzraudzība
VRS gaisa kuģu un kuģošanas līdzekļu
Robeţsardzes tiesības un dienesta
izmantošanas nosacījumi
organizācija, Tehniskie līdzekļi un
inţeniertehniskais aprīkojums
struktūrvienību, kas veic imigrācijas kontroli, Imigrācijas kontrole
darbības organizācija
cilvēktiesības
Konstitucionālās tiesības
tehnisko līdzekļu, inţeniertehniskā
Tehniskie līdzekļi un inţeniertehniskais
aprīkojuma un bruľojuma tehniskie dati,
aprīkojums
parametri un ekspluatācijas noteikumi
šaujamieroču uzbūve un darbības principi
Ieroču un šaušanas mācība
valsts robeţas, robeţas joslas, robeţpārejas
Robeţuzraudzība
punkta, robeţzīmju, robeţgrāvju un
robeţstigu uzturēšanas prasības
bruľojuma aprites kārtība VRS
Loģistika
didaktikas pamatprincipi
Didaktika
saskarsmes psiholoģija
Saskarsmes psiholoģija
psiholoģisko tipu raksturīgākās īpašības
Saskarsmes psiholoģija, Personālvadība
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pētnieciskā darba pamati
saimniecisko procesu organizēšana un
vadīšana

Pētnieciskā darba pamati
Loģistika

7.tabula
Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas lietošanas līmenī:
Profesijas standarts
Studiju programma
VRS normatīvo aktu prasības
Visu mācību kursu ietvaros
normatīvo aktu prasības robeţpārbaudes,
Robeţuzraudzība, Robeţpārbaudes,
robeţuzraudzības, imigrācijas kontroles un
Imigrācijas kontrole
patvēruma jomā
Valsts robeţas drošības un neaizskaramības
Robeţsardzes tiesības un dienesta
nodrošināšana
organizācija
robeţkontroles un imigrācijas kontroles
Robeţsardzes tiesības un dienesta
dienesta organizācija
organizācija
dokumentu veidi, to aizsardzības elementi,
Dokumentu tehniskā izpēte
iespējamo viltojumu pazīmes un to atklāšanas
metodes
personu profilēšanas, intervēšanas un
Robeţpārbaudes, Imigrācijas kontrole
identificēšanas metodika
profesionālā terminoloģija valsts valodā un
Visu mācību kursu ietvaros;
vismaz divās svešvalodās
Svešvaloda (angļu, vācu val.), Otrā
svešvaloda (krievu val.)
personu, transportlīdzekļu un priekšmetu Robeţpārbaudes
identificēšanas un aizturēšanas kārtība
pārmeklēšanas, apskates un aizturēšanas Robeţuzraudzība
metodes un taktika
fiziskā spēka, speciālo līdzekļu, speciālo Robeţuzraudzība, Fiziskā sagatavošana
cīľas paľēmienu un šaujamieroču lietošana
un dienesta suľu izmantošana
pirmā palīdzība
Ieroču un šaušanas mācība
militārā taktika kājnieku vada komandiera Militārā sagatavošana
līmenī
topogrāfija robeţuzraudzībā
Militārā topogrāfija
Valsts robeţas, valsts robeţas joslas,
Robeţsardzes tiesības un dienesta
pierobeţas joslas, pierobeţas un
organizācija, Robeţuzraudzība
robeţšķērsošanas vietas reţīma noteikumi
rīcība ārkārtas situācijās, izľēmuma stāvoklī Robeţsardzes tiesības un dienesta
un kara laikā
organizācija, Robeţuzraudzība
ārzemnieka ieceļošanas, uzturēšanās, tranzīta Imigrācijas kontrole
un izceļošanas noteikumu kontroles kārtība
pārvietošanas
apsardzes
uzraudzībā, Imigrācijas kontrole, Robeţuzraudzība
izmitināšanas un apsardzības kārtība
ārzemnieka piespiedu izraidīšanas nosacījumi Imigrācijas kontrole
un specifika
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 Tehniskie līdzekļi un inţeniertehniskais
informācijas iegūšanā, apstrādē, uzglabāšanā aprīkojums
un lietošanā
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Profesijas standarts
patvēruma procedūra
dienesta
un
procesuālo
dokumentu
noformēšanas kārtība
dienesta gaitu reglamentējošie normatīvie akti
profesionālās ētikas un uzvedības normas
sabiedrības kultūras normas
darba un vides aizsardzības, ugunsdrošības
noteikumi
publiskās runas pamati un tehnika
ierindas noteikumi
fiziskās sagatavotības prasības
šaušanas nodarbību organizēšana
Valsts robeţsardzes amatpersonas un
darbinieka Ētikas kodekss
valsts valoda
vismaz divas svešvalodas saziľas līmenī
darba tiesiskās attiecības

7.tabulas turpinājums
Studiju programma
Imigrācijas kontrole
Administratīvās tiesības
Visu mācību kursu ietvaros
Ētika
Ētika
Darba un sociālās tiesības, Robeţsardzes
tiesības un dienesta organizācija
Publiskās runas pamati
Militārā sagatavošana
Fiziskā sagatavošana
Ieroču un šaušanas mācība
Ētika
Visu mācību kursu (izľemot svešvalodas)
ietvaros
Svešvaloda (angļu, vācu val.), Otrā
svešvaloda (krievu val.)
Darba un sociālās tiesības

2.11. Salīdzinājums ar vienu tāda paša līmeľa un tādam pašam studiju virzienam atbilstošu
Latvijas (ja līdzīga studiju programma Latvijā tiek īstenota) un vismaz divām Eiropas
Savienības valsts atzītu augstskolu vai koledţu studiju programmām
Ľemot vērā, ka salīdzinājumam izvēlētajās valstīs robeţsardzes virsnieku pirmā līmeľa
profesionālā augstākā izglītība nepastāv, studiju programma tika salīdzināta ar līdzīgām, Koledţas
ārvalstu sadarbības partneru izglītības iestādēs īstenojamām robeţsardzes virsnieku studiju
programmām (skat. 7.tabulu).
Robeţsardzes virsnieku izglītošanu Igaunijas Republikā veic Drošības zinātľu akadēmijas
Policijas un Robeţsardzes koledţa. Uzľemšanas obligāts nosacījums – vidējā izglītība, nedrīkst būt
krimināla sodāmība, jābūt derīgam dienestam un garīgi veselam. Dotajā brīdī Policijas un Robeţsardzes
koledţa robeţsardzes virsnieku sagatavošanu veic profesionālās augstākās izglītības programmā
„Policijas dienests‖ (180 ECTS/120 KP, 3 gadi) ar robeţsardzes specializāciju. Mācību prakses, līdzīgi
kā Koledţas studējošajiem, tiek īstenotas Robeţsardzes struktūrvienībās. Pēc Policijas un robeţsardzes
koledţas absolvēšanas, virsniekiem ir iespēja turpināt studijas maģistratūrā apgūstot iekšējās drošības
maģistra studiju programmu.
Lietuvas robeţsardzes virsnieku profesionālo sagatavošanu veic Lietuvas Republikas M.Romerisa
Universitātes Sabiedriskās drošības fakultāte, realizējot studiju programmu „Tiesības un Valsts
robeţsardze‖. Tās kopējais apjoms ir 210 ECTS. Uzľemšana studiju programmā ir līdzīga Latvijas
sistēmai (pēc vidusskolas, un balstoties uz centralizēto eksāmenu vērtējumu pamata), taču kopš
2013.gada arī Lietuvas VRS finansē 10 budţeta vietas bakalaura studiju programmā „Tieslietas un
Valsts robeţsardze‖. Tādējādi studiju līgumā starp VRS, studentu un universitāti tiek paredzēts, ka
absolventam pēc studijām jānodien VRS 3 gadi. Vienīgā priekšrocība nepilna laika studijām šajā
programmā ir paredzēta Medininkai Robeţsargu skolas 10 labākajiem absolventiem – dienošiem
robeţsargiem, kuri var tikt ieskaitīti šīs studiju programmas 2.kursā. Noslēguma pārbaudījums ir
kvalifikācijas eksāmens (bakalaura darbs netiek rakstīts), iegūstama kvalifikācija - bakalaura grāds
tiesībās. Pēc bakalaura grāda iegūšanas absolventiem ir iespēja turpināt studijas maģistratūrā vai dienēt
Iekšlietu ministrijas iestādēs virsnieku amatos, vai veikt jurista praksi valsts iestādēs, vai
privātuzľēmumos.
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7.tabula
Robeţsardzes virsnieku izglītošana citu valstu izglītības iestādēs un Koledţā

Virzieni

Studiju ilgums, forma

Igaunijas Republikas
Drošības zinātľu
akadēmijas
Policijas un
Robeţsardzes koledţa

M.Romerisa
Lietuvas
Universitātes
Sabiedriskās
drošības
fakultāte
(Kauľa)

Koledţa

3 gadi klātiene,
tālmācība

3,5 gadi
klātiene,
5 gadi –
neklātiene

2 gadi klātiene,
2,5 gadineklātiene

94 ECTS

191 ECTS
(t.sk.prakse)

54 ECTS
(36 KP)

19 ECTS

30 ECTS
(20 KP)
24 ECTS
(16 KP)
12 ECTS
(8 KP)

Studiju saturs un apjoms:
- nozares profesijas mācību
kursi
-specializācijas kursi
- vispārizglītojošie mācību
kursi

48 ECTS
30 ECTS
29 ECTS (iekļauta
studiju kursu apjomā)

15 ECTS

8 ECTS

-

180 ECTS

210 ECTS

Iegūstamais grāds,
kvalifikācija

Robeţsargs (tikai
robeţsargu
specializācijai)

Bakalaura
grāds tiesībās;
Jurists

Iegūstamā izglītība

Profesionālā augstākā
izglītība policijas
dienestā
5A (ISCED)**

5A (ISCED)**

Prakse
Kvalifikācijas darbs/Kursa
darbs
Programmas kopējais
kredītpunktu skaits

* 1 KP = 1,5 ECTS

120 ECTS*
(80 KP)
Valsts
robeţsardzes
jaunākais
virsnieks
Pirmā līmeľa
profesionālā
augstākā
5B (ISCED)

** Starptautiskās standartizētās izglītības klasifikācija (ISCED)

Rezumējums:
1. Salīdzinājuma valstīs robeţsardzes virsnieku izglītošana notiek samērā atšķirīgi, atkarībā no
izglītības sistēmas un izglītošanas iespējām valstī.
2. 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 VRS 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 VRS
struktūrvienībām.
5. Koledţas akadēmiskajam personālam ir iespēja piedalīties visos dienesta un mācību pasākumos,
kuri notiek VRS Galvenajā pārvaldē un teritoriālajās pārvaldēs. Tas veicina Koledţas sadarbību ar
VRS teritoriālajām pārvaldēm (darba devējiem) un ļauj nekavējoties izmantot iegūto informāciju
mācību procesā.
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6. Tā kā vienā mācību iestādē tiek izglītoti VRS inspektori, kinologi un topošie virsnieki, pastāv
unikāla iespēja praktisko nodarbību laikā apgūt sadarbības un vadības pamatus (virsnieki
kadeti
(inspektori) kinologi).
7. Koledţas pirmā līmeľa profesionālās augstākās izglītības programma ‖Robeţapsardze‖ ir
mūsdienīga, atbilstoša VRS funkcijām, uzdevumiem, darbībai un VRS jaunāko virsnieku darba
videi, kā arī veidota uz profesijas standarta „Valsts robeţsardzes jaunākais virsnieks‖ bāzes un
sadarbībā ar darba devējiem – VRS struktūrvienību virsniekiem.
2.12. Informācija par studējošajiem
2.15.1. Studējošo skaits
Patreiz studiju programmu apgūst 74 studējošie: pilna laika studijās 1.kursā – 20, 2.kursā – 19,
nepilna laika studijās 1.kursā – 20, 2.kursā – 15.

74 studējošie

39
pilna laika studējošie

20 studējošie
1.kurss

35
nepilna laika
studējošie

19 studējošie
2.kurss

20 studējošie
1.kurss

15 studējošie
2.kurss

2.15.2. Pirmajā studiju gadā imatrikulēto studējošo skaits
2013./2014.studiju gadam Koledţā kopā tika imatrikulēti 40 studējošie (pilna laika studējošo
sarakstā ierakstīti 20 studējošie un nepilna laika studējošo sarakstā – 20 studējošie).
2.15.3. Absolventu skaits
Pirmie 18 pilna laika studiju programmas absolventi diplomus saľēma 2012.gada jūnijā.
2013.gadā diplomus saľēma pilna laika studiju programmas 18 absolventi un nepilna laika studiju
programmas 19 absolventi.
Līdz 2011.gada jūnijam Koledţas īstenotajā pirmā līmeľa profesionālās augstākās izglītības
studiju programmā (4.kvalifikācijas līmenis, kvalifikācijas „Valsts robeţsardzes jaunākais
virsnieks‖) kopējais absolventu skaits pilna laika studijās bija 156 cilvēki un nepilna laika studijās –
91 cilvēks.
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2.13. Studējošo aptaujas un to analīze
Lai iegūtu informāciju un novērtētu studiju norisi un organizāciju, mācību prakses,
kvalifikācijas darba izstrādes organizāciju, mācību kursu lietderību, sadzīves apstākļus Koledţā,
vismaz divas reizes gadā Koledţā tiek organizētas studējošo aptaujas par aktuāliem jautājumiem.
2013.gada februārī un augustā bija veikta Koledţas pilna un nepilna laika studējošo aptauja,
un tajā tika vērtēts Bibliotēkas nodaļas darbs, sadzīves apstākļi, studiju un mācību prakses
organizācija, kā arī pedagoģiskā personāla darbs. Aptauja bija anonīma. Studējošie izteica arī savus
priekšlikumus un ierosinājumus par mācību un sadzīves apstākļiem Koledţā.
Aptaujā piedalījās 30 studējošie (19 – pilna laika un 11 – nepilna laika studējošie).
Pozitīvi tiek vērtētas mācību telpas, mācību apstākļi, rotas vadības atbalsts sadzīves
jautājumu risināšanā. Savukārt studiju procesa kvalitātes paaugstināšanai bibliotēkā nepieciešams
kvalitatīvs tehniskais nodrošinājums (jauni datori un ātrāks internets), arī dzīves apstākļi dienesta
viesnīcā varētu būt labāki.
Ar aptaujas rezultātiem ir iepazinusies arī Koledţas vadība. Iegūtā informācija tiek
izmantota tālākai studiju organizācijas un plānošanas optimizācijai, docētāju pedagoģiskās darbības
pilnveidošanai, studējošo sadzīves apstākļu uzlabošanai, efektīvākai brīvā laika plānošanai.
2.14. Absolventu (ja tādi ir) aptaujas un to analīze
Lai iegūtu informāciju un novērtētu studija procesa organizāciju, sadzīves apstākļus, mācību
prakses, kvalifikācijas darba izstrādes organizāciju, tika veikta aptauja Koledţas absolventiem pēc 6
mēnešu dienesta. Aizpildītas aptauju veidlapas tika saľemtas no 14 Koledţas absolventiem.
Pozitīvi studējošie vērtēja pasniedzēju darbu (pēc 6 daţādiem kritērijiem), viľu attieksmi,
sadzīves apstākļus Koledţā, bibliotēkas darbu, studiju laikā patika jaunizveidotais kolektīvs.
Aptaujātie norādīja arī uz pilnveidojamām lietām, piemēram, būtu jāpapildina bibliotēkas
informācijas avoti atsevišķos mācību kursos, jāuzlabo kvalifikācijas darbu izstrādes organizācija,
specifisku tēmu vadīšanai jāpieaicina praktiķi no robeţas, vairāk pievērst uzmanību aktīvai atpūtai,
organizējot sporta un sabiedriskos pasākumus.
Ar aptaujas rezultātiem tika iepazīstināta Koledţas vadība un docētāji.
2.15. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā
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 Koledţas amatpersonām, gan VRS 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. Pašreiz pašpārvaldē darbojas 4 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 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 6.4. apakšpunktu).
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3.

KOPSAVILKUMS PAR STUDIJU VIRZIENA UN TAM ATBILSTOŠO STUDIJU
PROGRAMMU ATTĪSTĪBAS PLĀNIEM UN ILGTSPĒJU

3.1. Studiju virziena un studiju programmu perspektīvais novērtējums, ľemot vērā Latvijas
uzdevumus Eiropas Savienības kopējo stratēģiju īstenošanā
3.1.1.Studiju programmas atbilstība normatīvo aktu prasībām un Eiropas augstākās izglītības telpas
veidošanas rekomendācijām
Studiju virziena „Iekšējā drošība un civilā aizsardzība‖ studiju programma veidota atbilstoši šādu
normatīvo aktu prasībām:
Izglītības likums;
Profesionālās izglītības likums;
Augstskolu likums;
Ministru kabineta 20.03.2001. noteikumi Nr.141 „Noteikumi par pirmā līmeľa profesionālās
augstākās izglītības valsts standartu‖;
Ministru kabineta 18.05.2010. noteikumi Nr.461 „Noteikumi par Profesiju klasifikatoru,
profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju
klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību‖ (profesijas standartam „Valsts robeţsardzes
jaunākais virsnieks‖ (4.profesionālās kvalifikācijas līmenis));
Ministru kabineta 02.12.2008. noteikumi Nr.990 „Noteikumi par Latvijas izglītības
klasifikāciju‖;
Ministru kabineta 25.04.2013. noteikumi Nr. 230 „Studiju programmu licencēšanas noteikumi‖;
Ministru kabineta 25.09.2012. noteikumi Nr.668 Augstskolu, koledţu un studiju virzienu
akreditācijas noteikumi‖;
- Ministru kabineta 10.10.2006. noteikumi Nr.846 „Noteikumi par prasībām, kritērijiem un
kārtību uzľemšanai studiju programmās‖;
- Ministru kabineta 16.04.2013. noteikumi Nr.202 „Kārtība, kādā izsniedz valsts atzītus augstāko
izglītību apliecinošus dokumentus‖,
kā arī balstoties uz VRS interesēm, Eiropas Savienības un Šengenas līguma prasībām, Šengenas
Robeţu kodeksu (Eiropas Padomes un Parlamenta Regula Nr.562/2006, 2006.gada 15.marts).
Studiju virziena „Iekšējā drošība un civilā aizsardzība‖ studiju programmas atbilstība Eiropas
augstākās izglītības telpas veidošanas rekomendācijām (Boloľas deklarācijai un Boloľas procesa
vadlīnijām):
- tiek izsniegts Eiropas vienotais Diploma pielikums un pielietota Eiropas kredītpunktu sistēma
(ECTS);
- kopš 2011.gada VRK pārstāvji piedalās FRONTEX Aģentūras projektā „Nozares kvalifikācijas
ietvarstruktūra robeţapsardzībā‖. Projekta ietvaros izstrādāto dokumentu Boloľas eksperti
atzina par „labās prakses piemēru‖ Eiropas Savienības līmenī, kuru metodikas un pieeju ziľā
vajadzētu pārľemt izstrādājot citu profesiju ietvarstruktūras, jo tā atspoguļo patieso Boloľas
būtību un kalpo tam, lai panāktu saskaľošanu un mobilitāti izglītībā visā ES robeţsardzes jomā.
Izstrādātā ietvarstruktūra kalpos par pamatu precīzāku, saskaľotu, uz kompetencēm balstītu ES
dalībvalstu robeţsargu izglītības programmu izveidei (moduļu un to saturu noteikšanai), kas,
savukārt, nodrošinās Eiropas dimensiju robeţsargu izglītošanā un iegūstamo kvalifikāciju
salīdzināšanu/pielīdzināšanu. Turpmāk Koledţa sadarbībā ar Rēzeknes Augstskolu būs atbildīga
par attiecīgo studiju programmu aktualizēšanu atbilstoši izstrādātajai robeţsargu nozares
kvalifikācijas ietvarstruktūrai;
- 2013.gadā izstrādāts un Koledţas Padomē apstiprināts „Nolikums par iepriekšējā izglītībā vai
profesionālajā pieredzē sasniegtu studiju rezultātu atzīšanu Valsts robeţsardzes koledţā‖;
- sadarbībā ar Rēzeknes Augstskolu izstrādāta un kopš 2011.gada tiek īstenota otrā līmeľa
profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma „Robeţapsardze‖;
- kopš 2011.gada Koledţas un Rēzeknes Augstskolas pārstāvji ir iesaistīti FRONTEX Aģentūras
projektā „Eiropas Kopīgais maģistrs grāds stratēģiskajā robeţu menedţmentā‖, kura mērķis ir
izstrādāt vienotā grāda studiju programmu maģistra līmenim robeţapsardzības jomā, kas ļaus
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-

-

pārľemt labāko pieredzi Eiropas robeţsargiem mācoties kopā, mācīties operacionālās darbības
kontekstā, attīstīt Eiropas robeţsargu kultūru augstākajā līmenī, tādējādi uzsverot Eiropas
dimensiju robeţsargu darbā;
kopš 2008.gada Koledţa ir iesaistīta FRONTEX Aģentūras projektā „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. Programmas saturs jau daļēji ir integrēts Koledţas studiju programmā, tādējādi
nodrošinot Eiropas Savienības robeţapsardzības un imigrācijas kontroles jomas aktualitāšu
ievērošanu. Nākotnē tas nodrošinās studējošo apmaiľu starp līdzīgām robeţsargu izglītības
programmām, kas būs viens no ārējās kvalitātes rādītājiem.
Koledţa īsteno ERASMUS, NORDPLUS projektus;
kopš 2003.gada aktīva sadarbība turpinās ar FRONTEX Aģentūru akadēmiskajam, vispārējam
personālam piedaloties Aģentūras organizētajās starptautiskās sanāksmēs, semināros,
konferencēs, operācijās, darba grupās u.c..
3.1.2.Darba devēju un profesionālo organizāciju sniegtā informācija par absolventu nodarbinātības
iespējām vismaz nākamo sešu gadu perspektīvā

VRS 14.10.2011. vēstule Nr.23/1-3/3258 „Par Valsts robeţsardzes koledţas absolventu
nodarbinātību‖ – 6.pielikumā.
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4.

Studiju virziena pašnovērtējuma pielikumi

1.pielikums
Studiju virziena “Iekšējā drošība un civilā aizsardzība” attīstības plāns līdz 2018. g.
Virziens

Studiju
programmas
satura attīstība

Studiju darbības
kvalitātes
pilnveidošana

Akadēmiskā
personāla attīstība

Pasākums
1. Darba vides, ES likumdošanas un
normatīvo aktu Robeţsardzes jomā
izpēte.
2. Profesijas standartu (4., 5.prof.kval.līm.)
aktualizācija.
3. 1.līmeľa profesionālās augstākās
izglītības studiju programmas
„Robeţapsardze‖ mācību kursu satura
aktualizācija.
4. Dalība 2.līmeľa profesionālās augstākās
izglītības bakalaura studiju programmas
„Robeţapsardze‖ studiju kursu satura
aktualizācijā.
1. Koledţas kvalitātes sistēmas
nodrošināšanas pasākumu īstenošana.
2. Pilnvērtīga ikgadēja studiju programmas
pašnovērtējuma veikšana.
3. E-vides, e-mācību līdzekļu
izmantošanas, tālmācības iespēju
attīstīšana.
4. Metodisko līdzekļu un kvalifikācijas
darbu datu bāzes veidošana.
5. Citu mācību iestāţu, t.sk. ārvalstu,
praktiskā un metodiskā darba pieredzes
apgūšana.
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.).

Par pasākuma īstenošanu
atbildīgās
struktūrvienības
Valsts robeţsardzes
pārstāvji, Valsts
robeţsardzes koledţas
akadēmiskais personāls,
Valsts robeţsardzes
koledţas Izglītības
koordinācijas nodaļa,
Valsts robeţsardzes
koledţas Padome

Izpildes termiľš

1.Katru gadu.
2.Pēc nepieciešamības.

3.Katru gadu.

4.Katru gadu.

Valsts robeţsardzes
pārstāvji, Valsts
robeţsardzes koledţas
akadēmiskais personāls,
Valsts robeţsardzes
koledţas Izglītības
koordinācijas nodaļa

1.Katru gadu.
2.Katru gadu.
3.2013.-2017.g.

4.2013.g.
5.Katru gadu.
Valsts robeţsardzes
koledţas vadība un katedru
docenti
Valsts robeţsardzes
direktora vietnieks, Valsts
robeţsardzes koledţas
Izglītības koordinācijas
nodaļa

1.-3.Katru gadu.

1.pielikuma turpinājums
Virziens

Pasākums

Mācību materiāli
tehniskās bāzes
attīstība

1. Mācību poligona ―Janapole‖
rekonstrukcijas II kārta.
2. Valsts robeţsardzes koledţas Bibliotēkas
nodaļas nodrošinājums un darbības
attīstība:
-a) Koledţas bibliotēkas fonda
paplašināšana un jaunākās literatūras
izdevumu iegādes nodrošināšana;
-b) Koledţas bibliotēkas krājuma
jaunieguvumu ievade Bibliotēku
informācijas sistēmas (BIS) Skolu
ALISE elektroniskajā katalogā, kā arī
veco krājuma vienību rekataloģizācijas
pabeigšana;
c) Bibliotēku informācijas sistēmas
(BIS) Skolu ALISE automatizētas
izsniegšanas/saľemšanas uzsākšana;
d) Elektroniskā lasītavas izveide
koledţā, ierīkojot elektroniskās lasītavas
darba vietas un apgādājot ar materiāli
tehnisko aprīkojumu(Wi-Fi).
3. Kvalitatīvu metodisko materiālu
izstrāde.
4. Bezvadu datortīkla pieejamības
paplašināšana koledţas teritorijā.
5. Jauna servera uzstādīšana koledţas
Tālākizglītības sistēmas darbības
nodrošināšanai.
6. Pasākumu veikšana interneta ātruma
palielināšanai līdz 100 Mbit.
7. Biroja tehnikas un datortehnikas
nomaiľa:
a) bibliotēkā un auditorijās;
b) koledţas personāla dienesta (darba)
vietās.
1. Akadēmiskā personāla pētnieciskā darba
veicināšana.
2. Studējošo kvalifikācijas darbu izstrāde.
3. Pētniecisko konferenču rīkošana un
piedalīšanās tajās:
a) Starptautiskā pētnieciskā konference
„Inovācijas robeţsargu
profesionālajā sagatavošanā‖;
b) Valsts robeţsardzes personāla un
Valsts robeţsardzes koledţas
studējošo zinātniskā konference
„Valsts robeţsardze: attīstība,
problēmas, risinājumi‖.
4. Iesaistīšanās ārvalstu finansētos
projektos, starptautisko projektu
izstrāde (ERASMUS, Nordplus,
Leonardo da Vinci u.c.).

Pētnieciskās
darbības attīstība

Par pasākuma īstenošanu
atbildīgās
struktūrvienības
Valsts robeţsardzes
koledţas Nodrošinājuma
dienests,
Valsts robeţsardzes
koledţas katedru docenti,
Bibliotēkas nodaļas
personāls

Izpildes termiľš

1.2013.-2014.g.
2. a) 2013.-2018.g.
b) 2013.g.
c) 2013.g.
d) 2013.-2014.g.

3.2013.-2018.g.
4.2013.-2014.g.
5.2013.g.
6.2013.g.

7.a) 2013.g.
b) 2014.g.

Valsts robeţsardzes
koledţas vadība, VRK
Izglītības koordinācijas
nodaļa, akadēmiskais
personāls

1.Katru gadu.
2.Katru gadu.
3.a) 2014.-2016.2018.g.
b) 2013.-2015.2017.g.

4.Katru gadu.

1.pielikuma turpinājums
Virziens
Sadarbības
attīstība ar
izglītības
iestādēm un
institūcijām
Latvijā un
ārzemēs

Pasākums
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.
6. Līdzdalība 2.līmeľa profesionālās
augstākās izglītības bakalaura studiju
programmas „Robeţapsardze‖ īstenošanā.
7. Dalība FRONTEX Apmācību nodaļas
projektā „Kopīgā maģistra grāda studiju
programmas izstrāde (Joint degree study
programme-JDSP) sadarbībā ar Rēzeknes
Augstskolu.

Par pasākuma īstenošanu
atbildīgās
struktūrvienības
Valsts robeţsardzes
koledţas vadība un
Izglītības koordinācijas
nodaļa,
Valsts robeţsardzes
koledţas vadība un
akadēmiskais personāls,
Valsts robeţsardzes
koledţas vadība un
Studējošo pašpārvalde

Izpildes termiľš

1.Katru gadu.
2.Pēc nepieciešamības.
3.Katru gadu.

4.Katru gadu.

5.Katru gadu.

6.Katru gadu.

7.2013.-2014.g.

2.pielikums
Studiju virziena “Iekšējā drošība un civilā aizsardzība” izvērtējums (SVID)
Stiprās puses:
Vājās puses:
1. Koledţas atrašanās Valsts robeţsardzes 1. Personāla atalgojums un sociālās garantijas nav
(VRS) pakļautībā, līdz ar to ir stabila
motivējošas.
finansēšana
un
materiāli
tehniskais 2. Nepietiekošs interneta ātrums un bezvadu
nodrošinājums VRS ietvaros.
interneta
pārklājums,
datortehnikas
2. Cieša sadarbība ar VRS (darba devēju)
novecošana.
profesijas standartu, izglītības programmu
izstrādē un pilnveidošanā, studējošo prakšu
un
docētāju
praktiskās
staţēšanās
nodrošināšanā, kvalifikācijas darbu tēmu
definēšanā,
nodrošināšanā
ar
VRS
pielietojamiem tehniskajiem līdzekļiem un
dokumentāciju.
3. Studiju programmas mērķis ir skaidrs un
atbilstošs VRS vajadzībām.
4. Moderna un atbilstoša materiāli tehniskā bāze
(infrastruktūra, aprīkojums, transportlīdzekļi,
sakaru līdzekļi).
5. Motivēti studējošie.
6. Kvalificēts un profesionāls akadēmiskais
personāls.
7. Absolventiem nodrošinātas darba vietas.
8. Absolventiem nodrošināta iespēja pēctecīgi
turpināt studijas otrā līmeľa profesionālās
augstākās
izglītības
bakalaura
studiju
programmā
„Robeţapsardze‖
Rēzeknes
Augstskolā.
9. Cieša sadarbība ar Latvijas un ārvalstu
radniecīgām izglītības iestādēm.
10. Sadarbība ar FRONTEX Aģentūru un
iespējas
piedalīties
tās
finansētajos
pasākumos ļauj apgūt robeţsargu dienesta
labāko starptautisko praksi un pieredzi.
11. Izdevīgs ģeogrāfiskais izvietojums (tuvu
Austrumu robeţai)
Iespējas:
Draudi:
1. Darbības paplašināšana, izmantojot esošos 1. Nekonsekventa
likumdošanas
attīstība
resursus.
(„Strukturālas reformas‖).
2. Iesaistīšanās ārvalstu finansētajos projektos.
2. Finansējuma tālāks samazinājums, kas var
3. Tālmācības studiju attīstīšana.
apdraudēt saimniecības uzturēšanu un
4. Pētnieciskās
darbības
attīstīšana
Valsts
speciālistu piesaisti.
robeţsardzei aktuālās tēmās.
5. Radniecīgu mācību iestāţu, t.sk. ārvalstu,
praktiskā un metodiskā darba pieredzes
apgūšana.

3.pielikums
Studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla galveno zinātnisko
publikāciju un sagatavotās mācību literatūras saraksts pārskata periodā
Nr.
Darba nosaukums
p/k
2012.gads (oktobris-decembris)
1.
Mācību metodiskais materiāls „Profesionālā terminoloģija krievu valodā
robeţsargiem‖
2.
Valsts robeţas noteikšanas tiesiskais regulējums // Tiesību aktu kvalitāte un tās
nozīme mūsdienu tiesiskajā telpā: Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes
rīkotās starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. – Rīga, 2012.
3.
Dāvanu pieľemšanas ierobeţojumi Latvijas valsts amatpersonām kā
pretkorupcijas elements // Korupcija un valsts drošība. No vīzijas līdz realitātei:
Polijas Mācību centra rīkotās starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. –
2012.
4.
Mācību metodiskais materiāls „Likumpārkāpēju aizturēšanas taktika un
metodika‖
5.
Mācību metodiskais materiāls „Ārzemnieku pārvietošanas apsardzes uzraudzībā
un izraidīšanas pasākumu lidmašīnā un ar specializēto VRS transportlīdzekli
tiesiskie un praktiskie aspekti‖
6.
Mācību metodiskais materiāls „Čehijas Republikas vadītāja apliecības viltojums
un tās pazīmes‖
7.
Mācību metodiskais materiāls „Grieķijas pilsoľa pases pilns viltojums un tā
atklāšanas iespējas‖
8.
Mācību metodiskais materiāls „Mācību procesa organizēšana un nodarbību
vadīšana Latvijas Republikas Valsts robeţsardzes koledţā dokumentu izpētes
jomā‖
9.
Mācību metodiskais materiāls „Beļģijas pilsoľa pases pilna viltojuma pazīmes‖
10. Militārās sagatavošanas nepieciešamība robeţsargu izglītībā // Inovācijas
robeţsargu profesionālajā sagatavošanā: Valsts robeţsardzes koledţas IV
starptautiskās pētnieciskās konferences materiāli. – Rēzekne, 2012. – 148 lpp.
11. Apkures sistēmas efektivitātes paaugstināšana // Inovācijas robeţsargu
profesionālajā sagatavošanā: Valsts robeţsardzes koledţas IV starptautiskās
pētnieciskās konferences materiāli. – Rēzekne, 2012. – 240 lpp.
12. Šaušanas nodarbību sagatavošana, plānošana un vadīšana // Inovācijas
robeţsargu profesionālajā sagatavošanā: Valsts robeţsardzes koledţas IV
starptautiskās pētnieciskās konferences materiāli. – Rēzekne, 2012. – 180 lpp.
13. Referāts „Sporta spēles – fiziskās audzināšanas līdzeklis‖
14. Referāts „Fizisko vingrinājumu ietekme uz cilvēka organismu‖
15. Mācību metodiskais materiāls „Inţeniertehniskais nodrošinājums militārajā jomā‖
16. Mācību metodiskais materiāls (videofilma) „Ierindas paľēmieni bez ieročiem‖
17. Mācību metodiskais materiāls „Biotehnoloģijas jēdziens. Bioinţenērija kā
biotehnoloģijas sastāvdaļa.‖
18. Mācību metodiskais materiāls „Antropoģēnie elektromagnētiskie procesi vidē‖
19. Rēzeknes pilsētas apkures sistēmas siltuma zudumi transportēšanas laikā //
Cilvēks. Vide. Tehnoloģijas: Rēzeknes Augstskolas 16.starptautiskās studentu
zinātniski praktiskās konferences rakstu krājums 2012.gada 25.aprīlis. –
Rēzekne, 2012. – 83 lpp.

Autors
D.Soboļeva
A.Gaveika

J.Skorodihins

Dz.Pavārnieks
Dz.Pavārnieks,
J.Skorodihins
A.Indriksons
I.Pokule
I.Pokule
A.Indriksons
V.Buls

A.Garkalns
G.Dukšta

O.Anisimovs
A.Litaunieks
V.Buls
G.Dukšta
A.Garkalns
A.Garkalns
A.Garkalns

3.pielikuma turpinājums
20. Mācību metodiskais materiāls (videofilma) „Fiziskās sagatavotības normatīvu
vingrinājumu izvēles pamatojums, raksturojums un apraksts.

O.Anisimovs
A.Litaunieks

2013.gads (janvāris-decembris)
1.
Mācību darba rezultātu vērtēšanas problēmas un iespējamie risinājumi //
D.Soboļeva
Izaicinājumu un iespēju laiks: problēmas, risinājumi, perspektīvas: 2013.gada
16.-17.maija III starptautiskās jauno pētnieku un studentu zinātniski praktiskās
konferences materiālu krājums. – Rēzekne: 2013. – 449.- 452. lpp.
2.
Datu drošība un aizsardzība valsts nozīmes un VRS izmantojamās informācijas
J.Pavlovičs
sistēmās // Valsts robeţsardze: attīstība, problēmas, risinājumi: Valsts
robeţsardzes amatpersonu un studējošo II zinātniski praktiskās konferences
materiāli. – Rēzekne, 2013. – 111.-118. lpp.
3.
„Pašmācību līdzekļi robeţsargu profesionālās angļu valodas terminoloģijas
M.Spridzāns
uzlabošanai‖ //Valsts robeţsardzes amatpersonu un Valsts robeţsardzes
koledţas studējošo II zinātniski praktiskās konferences materiāli, Valsts
robeţsardzes koledţa, 2013.
4.
Svešvalodu zināšanu nepieciešamība strādājot Valsts robeţsardzē //
I.Madţule
Izaicinājumu un iespēju laiks: problēmas, risinājumi, perspektīvas: 2013.gada
16.-17.maija III starptautiskās jauno pētnieku un studentu zinātniski praktiskās
konferences materiālu krājums. – 463.-466. lpp.
5.
Valsts robeţsardzes personāla darbību motivējošie faktori // Izaicinājumu un
A.Cauľa
iespēju laiks: problēmas, risinājumi, perspektīvas: 2013.gada 16.-17.maija III
starptautiskās jauno pētnieku un studentu zinātniski praktiskās konferences
materiālu krājums. – Rēzekne: 2013. – 276.-280. lpp.
6.
Referāts „Klausīšanās prasmju attīstīšana svešvalodas apguves procesā VRK
D.Soboļeva
studējošajiem un VRK Robeţsargu skolas kadetiem‖
7.
Referāts „Korupcijas riski un iespējamie to novēršanas veidi Valsts
A.Labanovskis
robeţsardzē‖.
8.
Referāts „Eiropas Savienības struktūrfondu finansētie projekti Valsts
A.Cauľa
robeţsardzē‖.
9.
Referāts „Video un audio materiālu izmantošana mācot profesionālo
I.Madţule
terminoloģiju svešvalodā‖.
10. Referāts „Darba tiesisko attiecību nodibināšana‖.
J.Stafeckis
11. Metodiskie norādījumi kvalifikācijas darba un referāta izstrādāšanai un
A.Cauľa
aizstāvēšanai (brošūra).
12. Mācību metodiskais materiāls (brošūra) „Profesionālā terminoloģija krievu
D.Soboļeva
valodā robeţsargiem‖.
13. Mācību metodiskais materiāls „Profesionālā angļu un krievu valodas
M.Spridzāns,
terminoloģija ārzemnieku konvojēšanā‖
D.Soboļeva
14. „Mid-level English for Border Guards at Airports‖ (pašmācību līdzeklis).
M.Spridzāns
15. Mācību metodiskais materiāls (vārdnīca) „Profesionālās angļu valodas pamat
M.Spridzāns
terminoloģijas ilustrētā vārdnīca robeţsargiem‖.
16. Mācību metodiskais materiāls (videofilma) „Portatīvās radiostacijas „Motorola
J.Pavlovičs
MTS-2000 III‖ izmantošana VRS‖.
Mācību metodiskais materiāls (elektroniskais resurss) „Robeţsargu
I.Madţule
profesionālās terminoloģijas angļu valodā audio ierakstu un klausīšanās
uzdevumu krājums‖.

3.pielikuma turpinājums
17.

18.
19.
20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Mācību metodiskais materiāls (vārdnīca) „Angļu-latviešu, latviešu-angļu
vārdnīca robeţsargiem‖ (brošūra).
Mācību metodiskais materiāls (prezentācija) „Korupcijas jēdziens, cēloľi un
sekas‖.
Mācību metodiskais materiāls (prezentācija) „Valsts robeţsardzes amatpersonu
ārējais izskats un savstarpējās dienesta attiecības‖.
Latvijas valsts teritorijas kā valsts suverenitātes elementa tiesiskais regulējums //
Nacionālās tiesību sistēmas problēmas un to risinājumi: Rēzeknes augstskolas
organizētās Zinātniski praktiskās konferences materiāli. – Rēzekne, 2013.
Valsts robeţsardzes darbības principi un pilnvaras // Valsts robeţsardze:
attīstība, problēmas, risinājumi: Valsts robeţsardzes amatpersonu un Valsts
robeţsardzes koledţas studējošo II zinātniski praktiskās konferences materiāli. –
Rēzekne, 2013. -14 lpp.
Ārkārtas situāciju novēršanas tiesiskā regulējuma tendences un problēmas //
Izaicinājumu un iespēju laiks: Problēmas, Risinājumi, Perspektīvas: III
Starptautiskās jauno pētnieku un studentu zinātniski praktiskās konferences
materiāli. – Rēzekne, 2013. – 4 lpp.
CVIS ieviešanas tiesiskie un praktiskie aspekti Valsts robeţsardzē // Valsts
robeţsardze: attīstība, problēmas, risinājumi: Valsts robeţsardzes amatpersonu
un Valsts robeţsardzes koledţas studējošo II zinātniski praktiskās konferences
materiāli. – Rēzekne, 2013. -9 lpp.
Riska analīzes veikšanas tiesiskie un praktiskie aspekti// Valsts robeţsardze:
attīstība, problēmas, risinājumi: Valsts robeţsardzes amatpersonu un Valsts
robeţsardzes koledţas studējošo II zinātniski praktiskās konferences materiāli. –
Rēzekne, 2013. -10 lpp.
Patvēruma procedūras un ar to saistīto jēdzienu izpratne mūsdienās// Daugavpils
Universitātes 8. Starptautiskās zinātniskās konferences „Sociālās zinātnes
reģionālajai attīstībai 2013‖ rakstu krājums, datu bāze GESIS SocioGuide.
Patvēruma procedūras efektivitātes uzlabošanas iespējas// Valsts robeţsardze:
attīstība, problēmas, risinājumi: Valsts robeţsardzes amatpersonu un Valsts
robeţsardzes koledţas studējošo II zinātniski praktiskās konferences materiāli. –
Rēzekne, 2013. - 8 lpp.
Likumprojekta „Grozījumi Patvēruma likumā‖ ietekme uz valsts robeţsardzes
darbību // Tiesībsargājošo institūciju loma sabiedriskās kārtības un drošības
garantēšanā: Valsts policijas koledţas III Starptautiskās zinātniskās konferences
materiāli. – Rīga, 2013.
Dokumentu tehniskajā izpētē iegūto zināšanu pielietošanas rezultātu
analizēšanas problēma Valsts robeţsardzes koledţā // Valsts robeţsardze:
attīstība, problēmas, risinājumi: Valsts robeţsardzes amatpersonu un Valsts
robeţsardzes koledţas studējošo II zinātniski praktiskās konferences materiāli. –
Rēzekne, 2013. - 5 lpp.

M.Ţukova,
M.Spridzāns,
I. Madţule
A.Labanovskis
J.Stafeckis
A.Gaveika

A.Gaveika

A.Gaveika

A.Prikulis

R.Vikainis

I.Adijāne
I.Adijāne

I.Adijāne

I.Pokule

3.pielikuma turpinājums
29.

30.

31.

32.

33.

34.
35.
36.

37.

38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

Robeţšķērsošanas vietas tiesiskais regulējums // Valsts robeţsardze: attīstība,
problēmas, risinājumi: Valsts robeţsardzes amatpersonu un Valsts robeţsardzes
koledţas studējošo II zinātniski praktiskās konferences materiāli. – Rēzekne,
2013. - 10 lpp.
Valsts robeţsardzes amatpersonu darba procesa īpatnības ar aizturētajiem
ārzemniekiem // Valsts robeţsardze: attīstība, problēmas, risinājumi: Valsts
robeţsardzes amatpersonu un Valsts robeţsardzes koledţas studējošo II
zinātniski praktiskās konferences materiāli. – Rēzekne, 2013. - 7 lpp.
Patvēruma procedūras tiesiskais regulējums un ar patvēruma procedūras
ļaunprātīgo izmantošanu saistītās problēmas // Izaicinājumu un iespēju laiks:
Problēmas, Risinājumi, Perspektīvas: III Starptautiskās jauno pētnieku un
studentu zinātniski praktiskās konferences materiāli. – Rēzekne, 2013. – 6 lpp.
Patvēruma meklētāju aizturēšanas tiesiskie un praktiskie aspekti // Nacionālās
tiesību sistēmas problēmas un to risinājumi: Rēzeknes augstskolas organizētās
Zinātniski praktiskās konferences materiāli. – Rēzekne, 2013.
Referāts „Amatniecības problēmas Latgalē‖, 15.studentu un docētāju zinātniski
praktiskās konferences „Tautsaimniecības attīstība: problēmas un risinājumi‖
zinātniskajam rakstu krājumam.
Referāts „Likumpārkāpēju aizturēšanas metodika‖
Mācību metodiskais materiāls „Viltotās Spānijas uzturēšanās atļaujas viltojuma
pazīmes‖
Mācību metodiskais materiāls „Mācību līdzeklis „Šengenas konvencijas
dalībvalstu atgriešanas (konvojēšanas) pasākumi‖

Robeţsarga fiziska un psiholoģiskā sagatavotība //Valsts robeţsardze: attīstība,
problēmas, risinājumi: Valsts robeţsardzes koledţas studējošo II zinātniski
praktiskajā konferencē VRK – Rēzekne, 2013.gada 10.maijā
Mācību metodiskais materiāls „Maskēšanās, tās iedalījums un pielietošana‖
Mācību metodiskais materiāls (videofilma) „Strēlnieku ieroču, lodes caursišanas
spējas‖
Mācību metodiskais materiāls (videofilma) „Ierindas paľēmieni ar ieročiem‖
Mācību metodiskais materiāls „Apļa treniľš komandu sporta veidos‖
Referāts „Saules kolektoru izmantošana Valsts robeţsardzes koledţā‖
Referāts „Amatpersonu psiholoģiska sagatavotība šaušanas nodarbību laikā‖
Referāts „Iesildīšanās un atsildīšanās nozīme sportā‖

J.Madţuls

J.GaigalnieceZelenova
I.Adijāne,
I.Pokule,
J.GaigalnieceZelenova
I.Adijāne,
I.Pokule,
J.GaigalnieceZelenova.
J.GaigalnieceZelenova,
I.Pokule
Dz.Pavārnieks
A.Indriksons
A.Gaveika,
I.Adijāne
Dz.Pavārnieks,
J.Gaigalniece –
Zelenova,
J.Skorodihins,
R.Vikainis,
I.Purmale
V.Buls

V.Buls
A.Garkalns
G.Dukšta
A.Litaunieks
A.Garkalns
G.Dukšta
A.Litaunieks

4.pielikums
Studiju programmas plāns

Nr.
p/k

Mācību kursi

Vispārizglītojošie mācību kursi
1.
Svešvaloda (angļu val., vācu val.)
2.
Ekonomikas pamati
3.
Loģistika
4.
Saskarsmes psiholoģija
5.
Personālvadība
6.
Didaktika
7.
Politoloģija
8.
Ģeogrāfija
9.
Ētika
10. Publiskās runas pamati
11. Pētnieciskā darba pamati
12. Darba un sociālās tiesības
13. Konstitucionālās tiesības
14. Otrā svešvaloda (krievu val.)
15.
Nozares profesijas mācību kursi
Robeţpārbaudes
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Robeţuzraudzība
Imigrācijas kontrole
Administratīvās tiesības
Ieroču un šaušanas mācība
Militārā sagatavošana
Fiziskā sagatavošana
Robeţsardzes tiesības un dienesta
organizācija
Kriminālistika
Krimināltiesības
Dokumentu tehniskā izpēte
Tehniskie līdzekļi un
inţeniertehniskais aprīkojums
Informācijas tehnoloģijas
Militārā topogrāfija
Kriminālprocess
Civilā aizsardzība
1.

Semestri/Apjoms
(KP)/
pārbaudījuma veids
Pilna laika studijas
I
II III IV
2

Semestri/Apjoms
(KP)/
pārbaudījuma veids
Nepilna laika studijas
I
II III IV V
2

1E

2E

2E

2E

2E
2E

1Ie
1Ie

2E
1Ie
1Ie

1Ie

1Ie

1Ie

1Ie
1Ie

1Ie

1Ie

1Ie

1Ie

1Ie
1Ie

1Ie
1Ie

2Ie

1

1Ie

2Ie

1E
2Ie
1Ie
1Ie
2Ie

1E
2E
2E
1E
1Ie
1Ie 1E

2E
1

2E

3

1Ie
1Ie 1E

3
3
3
3
3
3

2E

2E

2
2E

2E

2
2
2

2E

2E

2E

2Ie,
E

2
Ie,E
1Ie

2

1E

1Ie

1Ie
1Ie

2
1
1
1
36

1Ie
1Ie

23

1E

1Ie
1Ie

8

PAVISAM KOPĀ 17

1E

1E
2E
2E
1E

2E

Kopā
Mācību prakse I
Mācību prakse II
Kvalifikācijas darbs

3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
20
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5.pielikums
Mācību kursu apraksti
Vispārizglītojošie mācību kursi
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).

Pārbaudes forma: Eksāmens.
Studiju rezultāti
Studējošais kursa noslēgumā
Prot sniegt informāciju par Valsts robeţsardzi, tās
struktūru, veicamajiem uzdevumiem, kā arī saviem amata
pienākumiem.
Pielietot profesionālās terminoloģijas zināšanas, veicot
ceļošanas dokumentu, transportlīdzekļu dokumentu, vīzu
un uzturēšanās atļauju, darba atļauju kvalitatīvu pārbaudi.
Pielieto profesionālo terminoloģiju angļu valodā
nodrošinot personu profilēšanu, intervēšanu un
identificēšanu.
Prot sniegt norādījumus un paskaidrot daţādas procedūras
(ieceļošanas atteikšana, naudas soda piemērošana, lēmumu
pārsūdzēšanas kārtība).
Pielieto profesionālo terminoloģiju angļu valodā
organizējot un nodrošinot patvēruma meklētāja iesnieguma
par bēgļa vai alternatīvā statusa piešķiršanu pieľemšanu.
Spēj komunicēt ar ārzemju kolēģiem par tēmām, kuras ir
saistītas ar dienestu.
Prot noformēt vēstules un e-pasta vēstules.

Studiju rezultātu pārbaudes forma
Kontroldarbs, individuālā
prezentācija, eksāmens
Kontroldarbs, eksāmens
Kontroldarbs, eksāmens
Praktiskās nodarbības, kontroldarbs,
eksāmens
Praktiskās nodarbības, kontroldarbs,
eksāmens
Kontroldarbs, eksāmens
Kontroldarbs, eksāmens

5.pielikuma turpinājums
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).

Pārbaudes forma: eksāmens.
Studiju rezultāti
Studējošais kursa noslēgumā
Prot sniegt informāciju par Valsts robeţsardzi, tās
struktūru, veicamajiem uzdevumiem, kā arī saviem amata
pienākumiem.
Prot pielietot profesionālās terminoloģijas zināšanas,
veicot ceļošanas dokumentu, transportlīdzekļu
dokumentu, vīzu un uzturēšanās atļauju, darba atļauju
kvalitatīvu pārbaudi.
Pielieto profesionālo terminoloģiju vācu valodā
nodrošinot personu profilēšanu, intervēšanu un
identificēšanu.
Prot sniegt norādījumus un paskaidrot daţādas
procedūras (ieceļošanas atteikšana, naudas soda
piemērošana, lēmumu pārsūdzēšanas kārtība).
Pielieto profesionālo terminoloģiju vācu valodā
organizējot un nodrošinot patvēruma meklētāja
iesnieguma par bēgļa vai alternatīvā statusa piešķiršanu
pieľemšanu.
Spēj komunicēt ar ārzemju kolēģiem par tēmām, kuras ir
saistītas ar dienestu.
Prot noformēt vēstules un e-pasta vēstules.

Studiju rezultātu pārbaudes forma
Kontroldarbs, individuālā prezentācija,
eksāmens
Kontroldarbs, eksāmens

Kontroldarbs, eksāmens
Praktiskās nodarbības, kontroldarbs,
eksāmens
Praktiskās nodarbības, kontroldarbs,
eksāmens
Kontroldarbs, eksāmens
Kontroldarbs, eksāmens

5.pielikuma turpinājums
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).

Pārbaudes forma: referāts, eksāmens.
Studiju rezultāti
Studējošais kursa noslēgumā
Izprot un atšķir galvenos ekonomikas rādītājus.
Patstāvīgi veic ekonomiskos aprēķinus.
Pārzina komercdarbības formas.
Spēj atšķirt fiskālo politiku no monetārās politikas.
Spēj raksturot starpvalstu ekonomiskās attiecības.

Studiju rezultātu pārbaudes forma
Seminārs, eksāmens.
Praktiskās nodarbības, referāts,
eksāmens.
Praktiskās nodarbības, referāts,
eksāmens.
Praktiskās nodarbības, referāts,
eksāmens.
Seminārs, referāts, uzľēmuma
raksturojums, eksāmens.

5.pielikuma turpinājums
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).

Pārbaudes forma: Referāts, eksāmens.
Studiju rezultāti
Studējošais kursa noslēgumā
Izprot raţošanas procesu un materiālo plūsmu organizāciju.
Patstāvīgi spēj sagatavot projekta pieteikumu un izstrādāt
projektu.
Pārzina finanšu plānošanas paľēmienus.
Spēj pielietot mārketinga elementus un paľēmienus.
Spēj nodrošināt racionālu rīcību ēku ekspluatācijā Valsts
robeţsardzē.

Studiju rezultātu pārbaudes forma
Seminārs, eksāmens.
Praktiskās nodarbības, referāts,
projekta raksturojums, eksāmens.
Praktiskās nodarbības, referāts,
eksāmens.
Seminārs, referāts, eksāmens.
Praktiskās nodarbības, referāts,
eksāmens.

5.pielikuma turpinājums
Kurss "SASKARSMES PSIHOLOĢIJA"

Anotācija:

Kursā tiek apgūtas teorētiskās un praktiskās zināšanas par cilvēku
individuālajām iezīmēm, kā arī 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).

Pārbaudes forma: Prezentācija, eksāmens.
Studiju rezultāti
Studējošais kursa noslēgumā
Prot veidot pozitīvu saskarsmi ar daţāda rakstura
cilvēkiem.
Prot noteikt cilvēka psiholoģisko tipu, padotā kompetences
līmeni.
Spēj strādāt patstāvīgi un komandā.
Ir iemaľas lietišķa un pozitīva psiholoģiskā klimata
veidošanā kolektīvā.

Studiju rezultātu pārbaudes forma
Praktiskās nodarbības
Praktiskās nodarbības, patstāvīgais
darbs, eksāmens
Praktiskās nodarbības
Praktiskās nodarbības, patstāvīgais
darbs, eksāmens

5.pielikuma turpinājums
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).
Pārbaudes forma:

Referāts, eksāmens.

Studiju rezultāti
Studējošais kursa noslēgumā
Spēj vadīt padoto personālu.
Prot pielietot personāla plānošanas paľēmienus.
Spēj veikt padotā personāla novērtēšanu.
Prot izvērtēt personāla darbību ietekmējošos faktorus.
Spēj darboties darba grupās.

Studiju rezultātu pārbaudes forma
Seminārs, eksāmens.
Praktiskās nodarbības, referāts, darba
grupas raksturojums, eksāmens.
Praktiskās nodarbības, referāts,
seminārs, eksāmens.
Praktiskās nodarbības, referāts,
seminārs, eksāmens.
Seminārs, referāts, darba grupas
raksturojums, eksāmens.

5.pielikuma turpinājums
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).

Pārbaudes forma: Ieskaite.
Studiju rezultāti
Studējošais kursa noslēgumā
Pielieto didaktikas pamatprincipus padotā personāla
mācību vajadzību apzināšanā.
Patstāvīgi izstrādā mācību programmas, ľemot vērā padotā
personāla mācību vajadzības.
Plāno, organizē un vada padotā personāla mācības.
Plāno un organizē izglītojošus pasākumus valstiskās
attieksmes veidošanai.

Studiju rezultātu pārbaudes forma
Patstāvīgais darbs, ieskaite
Praktiskās nodarbības, patstāvīgais
darbs, ieskaite
Praktiskās nodarbības, patstāvīgais
darbs, ieskaite
Patstāvīgais darbs, ieskaite

5.pielikuma turpinājums
Kurss "POLITOLOĢIJA"

Anotācija:
Kursa mērķis:

Kursā tiek apgūtas pamata teorētiskās zināšanas politoloģijā.
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).

Pārbaudes forma: Ieskaite.
Studiju rezultāti
Studējošais kursa noslēgumā
Spēj definēt un izskaidrot politikas saturu.
Spēj uzskaitīt pasaules politiskos reţīmus.
Pārzina nozīmīgākās politiskās starptautiskās
organizācijas un to darbības jomas.
Spēj izprast valsts un pašvaldību institūciju lomu
tiesiskā valstī.

Studiju rezultātu pārbaudes forma
Patstāvīgais darbs, ieskaite
Praktiskās nodarbības, patstāvīgais darbs,
ieskaite
Praktiskās nodarbības, patstāvīgais darbs,
ieskaite
Praktiskās nodarbības, patstāvīgais darbs,
ieskaite

5.pielikuma turpinājums
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).

Pārbaudes forma: Ieskaite.
Studiju rezultāti
Studējošais kursa noslēgumā
Pārzina pasaules ģeogrāfijas pamatfaktus un attīstības
tendences.
Izprot ģeogrāfiskās likumsakarības un to izpausmes
daţādos telpiskajos mērogos.
Pārzina pasaules politisko karti un valstu sociāli
ekonomiskās attīstības tendences.

Studiju rezultātu pārbaudes forma
Praktiskās nodarbības, kontroldarbs,
ieskaite.
Praktiskās nodarbības, ieskaite.
Patstāvīgais darbs, ieskaite.

5.pielikuma turpinājums
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)

Pārbaudes forma:

Ieskaite.

Studiju rezultāti
Studējošais kursa noslēgumā
Ievēro profesionālās ētikas un uzvedības normas.
Spēj patstāvīgi risināt ētiskās dilemmas.
Ir tolerants saskarsmē ar daţādu kultūru, reliģiju u.c.
pārstāvjiem.
Organizē profesionālās ētikas un uzvedības normu
ievērošanu padotajiem.

Studiju rezultātu pārbaudes forma
Patstāvīgais darbs, ieskaite
Praktiskās nodarbības, ieskaite
Patstāvīgais darbs, ieskaite
Praktiskās nodarbības

5.pielikuma turpinājums
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).

Pārbaudes forma: Ieskaite.
Studiju rezultāti
Studējošais kursa noslēgumā
Pielieto publiskās runas pamatus sapulcēs,
konferencēs, prezentācijās ,intervijās, diskusijās.
Patstāvīgi izstrādā runas modeli, ľemot vērā retorikas
principus. Uzstājas ar runu auditorijas priekšā.
Spēj analizēt labas runas kritērijus, tās saturīgumu,
tēmas izvirzīšanu, saskarsmi runas laikā, atgriezenisko
saikni.
Izprot efektīvas runas principus.

Studiju rezultātu pārbaudes forma
Praktiskās nodarbības, patstāvīgais darbs,
ieskaite
Praktiskās nodarbības, patstāvīgais darbs,
ieskaite
Praktiskās nodarbības, patstāvīgais darbs,
tests, ieskaite
Patstāvīgais darbs, ieskaite

5.pielikuma turpinājums
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).
Pārbaudes forma: Referāts, ieskaite.
Studiju rezultāti
Studējošais kursa noslēgumā
Spēj veikt pētījumu.
Prot pielietot pētījuma metodes un paľēmienus.
Izprot pētnieciskajam darbam izvirzītās prasības.
Spēj patstāvīgi izstrādāt un sagatavot pētniecisko darbu.

Studiju rezultātu pārbaudes forma
Praktiskās nodarbības, referāts,
pētījuma raksturojums, ieskaite.
Praktiskās nodarbības, referāts,
pētījuma raksturojums, ieskaite.
Praktiskās nodarbības, referāts,
pētījuma raksturojums, ieskaite.
Praktiskās nodarbības, referāts,
pētījuma raksturojums, ieskaite.

5.pielikuma turpinājums
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).
Pārbaudes forma: Ieskaite.
Studiju rezultāti
Studējošais kursa noslēgumā
Spēj nodrošināt darba aizsardzības prasību ievērošanu.
Pārvalda LR darba un sociālo likumdošanu.
Pārzina darba līgumu veidus un to sastāvdaļas.

Studiju rezultātu pārbaudes forma
Praktiskās nodarbības, patstāvīgais
darbs, ieskaite
Patstāvīgais darbs, ieskaite
Praktiskās nodarbības, patstāvīgais
darbs, ieskaite

5.pielikuma turpinājums
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).

Pārbaudes forma: ieskaite.
Studiju rezultāti
Studējošais kursa noslēgumā
Spēj interpretēt konstitucionālo tiesību pamatelementus.
Spēj analizēt daţādu valstu konstitūcijas.
Spēj definēt, uzskaitīt un izskaidrot cilvēku un pilsoľu
konstitucionālās tiesības un brīvības.
Spēj nodrošināt personu tiesību un tiesisko interešu
ievērošanu.

Studiju rezultātu pārbaudes forma
Patstāvīgais darbs, ieskaite
Praktiskās nodarbības, patstāvīgais
darbs, ieskaite
Praktiskās nodarbības, patstāvīgais
darbs, ieskaite
Patstāvīgais darbs, ieskaite

5.pielikuma turpinājums
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)

Pārbaudes forma: Ieskaite.
Studiju rezultāti
Studējošais kursa noslēgumā
Pielieto profesionālo terminoloģiju krievu valodā darbā ar
patvēruma meklētājiem, kā arī personu profilēšanā,
intervēšanā un identificēšanā.
Pielieto profesionālo terminoloģiju krievu valodā
sadarbībā ar kompetentajām iestādēm.
Prot prezentēt savu darbu krievu valodā.

Studiju rezultātu pārbaudes forma
Praktiskās nodarbības, patstāvīgais
darbs, kontroldarbs, ieskaite
Praktiskās nodarbības, patstāvīgais
darbs, ieskaite
Prezentācija, ieskaite

5.pielikuma turpinājums
NOZARES PROFESIJAS MĀCĪBU KURSI
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.
Robeţpārbaudes veikšana.
120 stundas (3 KP).

Priekšzināšanas:
Kursa apjoms:

Pārbaudes forma: Referāts, ieskaite, eksāmens.
Studiju rezultāti
Studējošais kursa noslēgumā
Spēj nodrošināt starptautisko un nacionālo tiesību aktu
tiesiskuma un drošības jomā piemērošanu savas
kompetences ietvaros.
Spēj veikt nepieciešamās informācijas ieguvi, analīzi,
apstrādi un apmaiľu, spēj atlasīt un apstrādāt
nepieciešamo informāciju robeţpārbaudes rezultātu
apkopošanai.
Spēj analizēt robeţpārbaudes izpildes apstākļus,
optimāli plānot personālu, tehniskās iekārtas,
bruľojumu,
transportlīdzekļus,
dienesta
suľus
robeţpārbaudes uzdevumu izpildei.
Spēj vadīt un kontrolēt robeţpārbaudes, uzdevumu
savlaicīgu un precīzu izpildi, savas kompetences
ietvaros pieľemt lēmumus un kvalitatīvi sagatavot un
noformēt dienesta un procesuālos dokumentus.
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.
Spēj strādāt ar Valsts robeţsardzē izmantojamajām
informācijas sistēmām un nodrošināt datu ievadi un
pārbaudi tajās.

Studiju rezultātu pārbaudes forma
Seminārs, referāts, ieskaite, eksāmens
Praktiskās nodarbības, seminārs, referāts,
ieskaite, eksāmens
Praktiskās nodarbības, seminārs, referāts,
ieskaite, eksāmens
Praktiskās nodarbības, seminārs, referāts,
ieskaite, eksāmens
Praktiskās nodarbības, seminārs, referāts,
ieskaite, eksāmens

Praktiskās nodarbības, seminārs, referāts,
ieskaite, eksāmens

5.pielikuma turpinājums
Kurss „ROBEŢUZRAUDZĪBA”

Anotācija:

Kursā tiek apgūtas teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaľas robeţuzraudzības
pasākumu plānošanā, organizēšanā, vadīšanā un veikšanā.

Kursa mērķis:

Sniegt studējošajiem zināšanas un attīstīt praktiskās iemaľas par
robeţapsardzības nodaļas (RSN) 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)

Pārbaudes forma: referāts, ieskaite, eksāmens.
Studiju rezultāti
Studējošais kursa noslēgumā
Spēj nodrošināt starptautisko un nacionālo tiesību aktu
tiesiskuma un drošības jomā piemērošanu savas
kompetences ietvaros.
Spēj iegūt un analizēt informāciju, veic informācijas
apstrādi, apmaiľu un tās izmantošanu.
Spēj nodrošināt valsts robeţas drošību reglamentējošo
noteikumu ievērošanu.
Spēj izvērtēt situāciju un organizēt rīcības pasākumus.
Spēj vadīt un kontrolēt uzdevumu savlaicīgu un precīzu
izpildi.
Prot sagatavot valsts robeţas kontroles uzdevumu.
Spēj plānot robeţuzraudzības resursus atkarībā no
situācijas izmaiľām.
Spēj plānot un organizēt robeţuzraudzības pasākumus.
Spēj organizēt pārkāpēju aizturēšanu.
Spēj aizpildīt un noformēt dokumentus atbilstoši
normatīvo aktu prasībām.
Spēj organizēt un vadīt personālu ārkārtējās situācijās.

Studiju rezultātu pārbaudes forma
Referāts, ieskaite, eksāmens
Patstāvīgais darbs, ieskaite
Patstāvīgais darbs, ieskaite
Praktiskās nodarbības, patstāvīgais
darbs, ieskaite
Patstāvīgais darbs, ieskaite
Praktiskās nodarbības, patstāvīgais
darbs, eksāmens
Praktiskās nodarbības, patstāvīgais
darbs, eksāmens
Praktiskās nodarbības, patstāvīgais
darbs, eksāmens
Praktiskās nodarbības, patstāvīgais
darbs, ieskaite, eksāmens
Praktiskās nodarbības, patstāvīgais
darbs, ieskaite, eksāmens
Patstāvīgais darbs, ieskaite

5.pielikuma turpinājums
Kurss „IMIGRĀCIJAS KONTROLE”

Anotācija:

Kursa mērķi:

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.
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)
Pārbaudes forma: Referāts, ieskaite, eksāmens.
Studiju rezultāti
Studējošais kursa noslēgumā
Spēj nodrošināt starptautisko un nacionālo tiesību
aktu tiesiskuma un drošības jomā piemērošanu
savas kompetences ietvaros.
Pārzina situāciju nelegālās migrācijas un patvēruma
jomā, veicot nepieciešamās informācijas ieguvi,
apstrādi, analīzi un apmaiľu, nodrošināt rezultātu
izmantošanu.
Spēj plānot, organizēt un nodrošināt ārzemnieku
ieceļošanas, uzturēšanās, tranzīta un izceļošanas
noteikumu kontroli.
Spēj savlaicīgi sagatavot, organizēt un nodrošināt
ārzemnieka atgriešanas pasākumus.
Spēj kvalitatīvi sagatavot un noformēt sarakstes,
rīkojuma, dienesta un procesuālos dokumentus
migrācijas jomā atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
Spēj organizēt darbu ar informācijas sistēmām,
veicot datu apstrādi un analīzi, ievērojot datu
aizsardzību.
Spēj organizēt un nodrošināt ārzemnieka vai
patvēruma meklētāja aizturēšanu, pārvietošanu
apsardzes uzraudzībā, izmitināšanu un apsardzību.
Spēj organizēt un nodrošināt patvēruma meklētāja
iesnieguma par bēgļa vai alternatīvā statusa
piešķiršanu pieľemšanu un tālākās procesuālās
darbības.

Studiju rezultātu pārbaudes forma
Referāts, ieskaite, eksāmens
Praktiskās nodarbības, referāts, ieskaite
eksāmens
Praktiskās nodarbības, referāts, ieskaite
eksāmens
Praktiskās nodarbības, referāts, ieskaite
eksāmens
Praktiskās nodarbības, eksāmens
Praktiskās nodarbības, referāts, ieskaite
eksāmens
Praktiskās nodarbības, referāts, ieskaite
eksāmens
Praktiskās nodarbības, referāts, ieskaite
eksāmens

5.pielikuma turpinājums
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)

Pārbaudes forma: Referāts, ieskaite, eksāmens.
Studiju rezultāti
Studējošais kursa noslēgumā
Spēj pieľemt lēmumus valsts robeţas, valsts robeţas
joslas, pierobeţas un robeţšķērsošanas vietas reţīma
nodrošināšanai.
Spēj kvalitatīvi sagatavot un noformēt dienesta un
procesuālos dokumentus atbilstoši normatīvo aktu
prasībām.
Spēj definēt, uzskaitīt un izskaidrot administratīvā
procesa būtību.
Spēj salīdzināt atsevišķu valsts pārvaldes iestāţu
institucionālo nozīmi.
Spēj definēt, uzskaitīt un izskaidrot piespiedu
līdzekļus valsts pārvaldē.

Studiju rezultātu pārbaudes forma
Patstāvīgais praktiskais darbs, ieskaite,
eksāmens
Praktiskās nodarbības, patstāvīgais
darbs, ieskaite, eksāmens
Praktiskās nodarbības, patstāvīgais
darbs, ieskaite, eksāmens
Patstāvīgais darbs, ieskaite, eksāmens
Patstāvīgais darbs, ieskaite, eksāmens

5.pielikuma turpinājums
Kurss “IEROČU UN ŠAUŠANAS MĀCĪBA”

Anotācija:

Kursā tiek pilnveidotas teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaľas
šaušanas mācībā.

ieroču

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).
Pārbaudes forma: Referāts, ieskaite, eksāmens**
Studiju rezultāti
Studējošais kursa noslēgumā
Pārzina un pielieto normatīvo aktu prasības bruľojuma,
speclīdzekļu glabāšanā, uzskaitē un pielietošanā.
Pārzina bruľojuma tehniskos datus, parametrus un
ekspluatācijas noteikumus.
Pārzina šaujamieroču uzbūvi un darbības principus.

Studiju rezultātu pārbaudes forma

Praktiskās nodarbības, referāts,
ieskaite, eksāmens
Praktiskās nodarbības, referāts,
ieskaite, eksāmens
Praktiskās nodarbības, referāts,
ieskaite, eksāmens
Pārzina un ievēro drošības noteikumus rīkojoties ar Praktiskās nodarbības, referāts,
ieročiem un drošības noteikumus šautuvē.
ieskaite, eksāmens
Prot izpildīt šaušanas vingrinājumus no Valsts Praktiskās nodarbības, referāts,
robeţsardzes bruľojumā esošajiem šaujamieročiem.
ieskaite, eksāmens
Prot plānot, organizēt un vadīt šaušanas nodarbības Praktiskās nodarbības, referāts
padotajam personālam.

5.pielikuma turpinājums
Kurss" MILITĀRĀ SAGATAVOŠANA"

Anotācija:

Kursā tiek pilnveidotas militārās taktikas zināšanas un praktiskās iemaľas vada
komandiera darba organizēšanā, ierindas paľēmienu izpildē 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).

Pārbaudes forma: Referāts, ieskaite, eksāmens.
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
Praktiskās nodarbības, referāts,
ieskaite
Praktiskās nodarbības, referāts,
ieskaite, eksāmens
Praktiskās nodarbības, referāts,
ieskaite, eksāmens

Pārzina ierindas vadīšanas pamatus un metodiku.
Prot izmantot un pielietot lauka kaujas iemaľas.
Prot nodrošināt un vadīt kājnieku nodaļas kaujas darbību,
veikt izlūkošanu, kaujas darbības plānošanu,
organizēšanu un koordināciju, kā arī analīzi.
Prot organizēt vada darbību daţādos kaujas veidos.

Praktiskās nodarbības, referāts,
ieskaite, eksāmens

5.pielikuma turpinājums
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).
Pārbaudes forma: Referāts, ieskaite, eksāmens.
Studiju rezultāti
Studējošais kursa noslēgumā
Zina vispārējās fiziskās sagatavošanas attīstīšanas
paľēmienus, prot tos praktiski pielietot.
Prot pielietot tuvcīľas paľēmienus un speciālos līdzekļus
pārkāpēju aizturēšanā.
Plāno, organizē un vada padotā personāla fiziskās
sagatavošanas nodarbības, rīta rosmes.
Zina sporta spēļu noteikumus, prot tos praktiski pielietot.

Studiju rezultātu pārbaudes forma
Praktiskās nodarbības, patstāvīgais
darbs, ieskaite, eksāmens
Praktiskās nodarbības, patstāvīgais
darbs, ieskaite, eksāmens
Praktiskās nodarbības, patstāvīgais
darbs, referāts
Praktiskās nodarbības, patstāvīgais
darbs, eksāmens

5.pielikuma turpinājums
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).

Pārbaudes forma: Referāts, eksāmens.
Studiju rezultāti
Studējošais kursa noslēgumā
Spēj nodrošināt starptautisko un nacionālo tiesību aktu
tiesiskuma un drošības jomā piemērošanu savas
kompetences ietvaros.
Prot sagatavot, izstrādāt un noformēt sarakstes, rīkojuma,
procesuālos dokumentus robeţpārbaudēs,
robeţuzraudzībā, imigrācijas kontrolē, kā arī veicot citus
Valsts robeţsardzes uzdevumus.
Spēj sadarboties ar valsts un pašvaldību institūcijām,
ārvalstu kompetentām institūcijām, juridiskām un
fiziskām personām drošības un tiesiskuma jomā.
Prot izstrādāt un dot robeţpārbaudes, robeţuzraudzības,
imigrācijas kontroles uzdevumus un kontrolēt to izpildi.
Prot plānot personālu, tehniskās iekārtas, bruľojumu,
transportlīdzekļus, dienesta suľus robeţpārbaudes,
robeţuzraudzības un imigrācijas uzdevumu izpildei.
Spēj veikt un izmantot riska analīzi.
Spēj organizēt un vadīt personālu ārkārtas situācijās.
Spēj sagatavot dokumentus atbilstoši normatīvo aktu
prasībām.
Pārzina prasības dokumentu sagatavošanai turpmākajai
glabāšanai.

Studiju rezultātu pārbaudes forma
Patstāvīgais darbs, referāts, eksāmens.
Praktiskās nodarbības, referāts,
eksāmens.
Patstāvīgais darbs, referāts, eksāmens.
Praktiskās nodarbības, referāts,
eksāmens.
Praktiskās nodarbības, referāts,
eksāmens.
Patstāvīgais darbs, referāts, eksāmens.
Patstāvīgais darbs, referāts, eksāmens.
Praktiskās nodarbības, referāts,
dokumentu sagatavošana, eksāmens.
Praktiskās nodarbības, referāts,
dokumentu sagatavošana, eksāmens.

5.pielikuma turpinājums
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 pirmstiesas kriminālprocesā. Praktisko nodarbību laikā – tiek
noskaidrotas un veiktas sākotnējās un neatliekamās 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 robeţapsardzības sistēmā.
Priekšzināšanas: Nav nepieciešamas.
Kursa apjoms: 80 stundas (2 KP).
Pārbaudes forma: Referāts, eksāmens (mutisks).
Studiju rezultāti:
Studējošais kursa noslēgumā spēj:
Analizēt, klasificēt un pielietot kriminālistikas tehnikas
līdzekļus robeţapsardzības sistēmā.
Robeţapsardzības sistēmas pildīšanas laikā māk meklēt,
identificēt un izľemt notikuma vietā esošās pēdas.
Noformulēt un risināt kriminālistikas taktikas un
kriminālprocesa prasības procesuālo darbību veikšanā
robeţapsardzības sistēmā.
Pastāvīgi izmantot apgūtās zināšanas kriminālistikas
metodikā un praktiski tos pielietot robeţapsardzības
sistēma.

Studiju rezultātu pārbaudes forma
Atbilde semināros, patstāvīgais darbs;
praktiskās nodarbības; atbilde
eksāmenā.
Atbilde semināros, patstāvīgais darbs;
praktiskās nodarbības; atbilde
eksāmenā.
Atbilde semināros, patstāvīgais darbs;
praktiskās nodarbības; atbilde
eksāmenās.
Referāta prezentācija, patstāvīgais
darbs, praktiskās nodarbības, atbilde
eksāmenā.

5.pielikuma turpinājums
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).
Pārbaudes forma: Referāts, eksāmens.
Studiju rezultāti
Studējošais kursa noslēgumā
Spēj pieľemt lēmumus valsts robeţas, valsts robeţas
joslas, pierobeţas un robeţšķērsošanas vietas reţīma
nodrošināšanai.
Spēj definēt, klasificēt un izskaidrot noziedzīgā
nodarījuma būtību.
Spēj definēt, uzskaitīt un izskaidrot kriminālsodus.
Spēj salīdzināt atsevišķus noziedzīgu nodarījumu veidus.
Spēj kvalificēt, klasificēt un uzskaitīt VRS kompetencē
esošus noziedzīgus nodarījumus.

Studiju rezultātu pārbaudes forma
Patstāvīgais praktiskais darbs,
eksāmens
Praktiskās nodarbības, patstāvīgais
darbs, eksāmens
Praktiskās nodarbības, patstāvīgais
darbs, eksāmens
Patstāvīgais darbs, eksāmens
Patstāvīgais darbs, eksāmens

5.pielikuma turpinājums
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).

Pārbaudes forma: Tests, eksāmens.
Studiju rezultāti
Studējošais kursa noslēgumā
Atpazīst dokumentos pielietojamos aizsardzības
elementus.
Prot izveidot ceļošanas dokumenta aprakstu.
Atpazīst un konstatē viltotu dokumentu un tā pazīmes.
Pārzina un ievēro tehnisko iekārtu ekspluatācijas
noteikumus.

Studiju rezultātu pārbaudes forma
Kontroldarbs, eksāmens
Kontroldarbs, eksāmens
Kontroldarbs, eksāmens
Praktiskās nodarbības, eksāmens

5.pielikuma turpinājums
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)

Pārbaudes forma: Referāts, ieskaite, eksāmens.
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.
Spēj nodrošināt tehnisko līdzekļu un inţeniertehniskā
aprīkojuma efektīvu izmantošanu robeţpārbaudes,
robeţuzraudzības un imigrācijas kontroles uzdevumu
izpildē.
Spēj
nodrošināt
inţeniertehniskā
aprīkojuma
apsekošanu, tehnisko līdzekļu pārbaudi un uzturēšanu
darba kārtībā.
Spēj nodrošināt un kontrolēt no tehniskajiem līdzekļiem
iegūtās informācijas apstrādi, uzglabāšanu un lietošanu.
Pārzina un ievēro tehnisko iekārtu un inţeniertehniskā
aprīkojuma
tehniskos
datus,
parametrus
un
ekspluatācijas noteikumus.

Praktiskās nodarbības, seminārs, referāts,
eksāmens
Praktiskās nodarbības, seminārs, referāts,
eksāmens
Praktiskās nodarbības, seminārs, referāts,
eksāmens
Praktiskās nodarbības, seminārs, referāts,
eksāmens
Praktiskās nodarbības, seminārs, referāts,
eksāmens

5.pielikuma turpinājums
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.
Kursa apjoms:

80 stundas (2 KP).

Pārbaudes forma: Ieskaite, eksāmens.
Studiju rezultāti
Studējošais kursa noslēgumā
Pārzina Valsts robeţsardzē izmantojamo informācijas
sistēmu raksturojumus, izmantošanas iespējas un
lietošanas nosacījumus.
Prot strādāt ar Valsts robeţsardzē izmantojamo
datortehniku un tās ārējām iekārtām.
Prot strādāt ar Valsts robeţsardzē izmantojamajām
informācijas sistēmām un nodrošina datu ievadi un
pārbaudi tajās.
Nodrošina un kontrolē no tehniskajām iekārtām iegūtās
informācijas apstrādi, uzglabāšanu un lietošanu.
Plāno savu darbu, izmantojot elektronisko organizatoru
un pasta programmnodrošinājumu.

Studiju rezultātu pārbaudes forma
Praktiskās nodarbības, patstāvīgais
darbs, ieskaite, eksāmens
Praktiskās nodarbības, patstāvīgais
darbs
Praktiskās nodarbības, patstāvīgais
darbs, ieskaite, eksāmens
Praktiskās nodarbības, patstāvīgais
darbs
Praktiskās nodarbības, patstāvīgais
darbs, eksāmens

5.pielikuma turpinājums
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:
Pārbaudes forma:

40 stundas (1 KP).
Referāts, ieskaite.

Studiju rezultāti
Studējošais kursa noslēgumā
Prot orientēties apvidū ar karti un bez
robeţuzraudzības laikā.
Prot izmantot GPS aparatūru robeţuzraudzībā.

Studiju rezultātu pārbaudes forma
tās Praktiskās nodarbības, referāts, ieskaite

Praktiskās nodarbības, patstāvīgais
darbs, referāts, ieskaite
Zina apvidus novērtēšanas un izpētes paľēmienus, prot Praktiskās nodarbības, patstāvīgais
darbs, referāts, ieskaite
klasificēt apvidu pēc taktiskajām īpašībām.

5.pielikuma turpinājums
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).

Pārbaudes forma:

Ieskaite.

Studiju rezultāti
Studējošais kursa noslēgumā
Izprot kriminālprocesuālo tiesību normas.
Atrod, formulē, analizē juridiska rakstura problēmas
konkrētā situācijā.
Atlasa atbilstošās kriminālprocesuālo tiesību normas un
izmanto tās argumentēta sprieduma veidošanā.
Publiski, koncentrētā veidā pauţ savu viedokli par
konkrētu jautājumu un to aizstāv.

Studiju rezultātu pārbaudes forma
Patstāvīgais darbs, ieskaite.
Praktiskās nodarbības, patstāvīgais
darbs, ieskaite.
Praktiskās nodarbības, patstāvīgais
darbs, ieskaite.
Referāts, patstāvīgais darbs, ieskaite.

5.pielikuma turpinājums
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:
Tai skaitā:

40 stundas (1 KP).
kontaktstundas – 26 stundas (teorētiskās – 19 stundas, praktiskās – 7 stundas),
patstāvīgais darbs – 14 stundas.

Pārbaudes forma: Ieskaite.
Studiju rezultāti
Studējošais kursa noslēgumā

Studiju rezultātu pārbaudes forma

Prot organizēt un vadīt drošības pasākumus ārkārtējās Praktiskās nodarbības, referāts,
ieskaite
situācijas gadījumā.
Pārzina kodolieroču, ķīmisko, bakterioloģisko ieroču Referāts, ieskaite
veidus un to raksturojumu.
Praktiskās nodarbības, referāts
Prot izmantot individuālos aizsardzības līdzekļus.
ieskaite
Praktiskās nodarbības, ieskaite
Prot pielietot dozimetriskos mērinstrumentus.
Prot sadarboties ar valsts un pašvaldību institūcijām
ārkārtējās situācijās.

Praktiskās nodarbības, referāts,
ieskaite

6.pielikums
PAR VALSTS ROBEŢSARDZES KOLEDŢAS ABSOLVENTU NODARBINĀTĪBU

7.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.

3.4.

3.5.
3.6.
3.7.

7.pielikuma turpinājums
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.
Puses apľemas savlaicīgi sniegt viena otrai informāciju par Līguma īstenošanu.
Katra no Pusēm var prasīt no otras Puses Līguma prasību izpildi.
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
Atbrīvošanas aleja 90
Rēzekne, LV-4600
Latvija
Reģistrācijas nr. 90000011588
Valsts kase, TREL LV22
Konta nr.: LV90TREL9150160000000

Valsts robeţsardzes koledţa
Zavoloko iela 8
Rēzekne, LV-4601
Latvija
Reģistrācijas nr. 90000014387
Valsts kase, TREL LV22
Konta nr.: LV20TREL2140136009000

L.Svarinskis ____________________

I.Zālītis ________________________

(paraksts)

z.v.

(paraksts)

z.v.

8.pielikums
VALSTS ROBEŢSARDZES IZZIĽA PAR NODROŠINĀŠANU AR PRAKSES VIETĀM

9.pielikums
DIPLOMA PIELIKUMS
Diploma sērija PKE Nr.0000
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. vārds: Jānis
1.2. uzvārds: Bērziņš
1.3. dzimšanas datums: 01.01.1981.
1.4. personas kods: 010181 - 0000
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, 80 Latvijas kredītpunkti, 120 ECTS kredītpunkti; 2011.gada 26.augusts –
2013.gada 14.jūnijs;
3.3. uzľemšanas prasības:
– 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 Valsts robežsardzes jaunākos virsniekus dienesta
pienākumu veikšanai Valsts robežsardzē, spējīgus organizēt un vadīt robežuzraudzību
un robežpārbaudes, kā arī organizēt un veikt ārzemnieku ieceļošanas, uzturēšanās,
izceļošanas un tranzīta noteikumu ievērošanas kontroli;
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
Vispārizglītojošie mācību kursi
Svešvaloda (angļu val.)
Ekonomikas pamati
Loģistika
Saskarsmes psiholoģija
Personālvadība
Didaktika
Politoloģija
Ģeogrāfija
Ētika
Publiskās runas pamati
Pētnieciskā darba pamati
Darba un sociālās tiesības
Konstitucionālās tiesības
Otrā svešvaloda (krievu val.)

Kredītpunkti

ECTS
kredītpunkti

3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
20

4,5
3
3
3
3
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
30

Vērtējums
6 (gandrīz labi)
7 (labi)
9 (teicami)
6 (gandrīz labi)
9 (teicami)
ieskaitīts (9)
ieskaitīts (9)
ieskaitīts (8)
ieskaitīts (6)
ieskaitīts (6)
ieskaitīts (7)
ieskaitīts (7)
ieskaitīts (7)
ieskaitīts (8)

Kopā:
Nozares profesijas mācību kursi
Robeţpārbaudes
3
4,5
7 (labi)
Robeţuzraudzība
3
4,5
5 (viduvēji)
Imigrācijas kontrole
3
4,5
6 (gandrīz labi)
Administratīvās tiesības
3
4,5
6 (gandrīz labi)
Ieroču un šaušanas mācība
3
4,5
8 (ļoti labi)
Militārā sagatavošana
3
4,5
7 (labi)
Fiziskā sagatavošana
3
4,5
9 (teicami)
Robeţsardzes tiesības un dienesta organizācija
2
3
7 (labi)
Kriminālistika
2
3
7 (labi)
Krimināltiesības
2
3
6 (gandrīz labi)
Dokumentu tehniskā izpēte
2
3
7 (labi)
Tehniskie līdzekļi un inţeniertehniskais aprīkojums
2
3
6 (gandrīz labi)
Informācijas tehnoloģijas
2
3
7 (labi)
Militārā topogrāfija
1
1,5
ieskaitīts (6)
Kriminālprocess
1
1,5
ieskaitīts (6)
Civilā aizsardzība
1
1,5
ieskaitīts (7)
Kopā:
36
54
ieskaitīts (6)
Mācību prakse Robeţapsardzības nodaļās
8
12
ieskaitīts (6)
Mācību prakse Robeţkontroles punktos
8
12
Kvalifikācijas darbs
8
12
7 (labi)
Kvalifikācijas darba nosaukums: Datorizētās robežpārbaudes īpatnību izvērtējums dzelzceļa
robežkontroles punktā, tās tiesiskie un praktiskie aspekti
KVALIFIKĀCIJAS EKSĀMENS
5 (viduvēji)
-
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4.4. atzīmju sistēma un informācija par atzīmju statistisko sadalījumu:
Atzīme (nozīme)

Atzīmes īpatsvars šīs programmas
studentu vidū
10 - izcili
1%
9 - teicami
17%
8 - ļoti labi
32%
7 - labi
26%
6 - gandrīz labi
13%
5 - viduvēji
6%
4 - gandrīz viduvēji
2%
3 - 1 (negatīvs vērtējums)
0%
Kvalifikācijas īpašnieka svērtā vidējā atzīme: 6,775
4.5. kvalifikācijas klase: nav.
5. Ziľas par kvalifikāciju:
5.1. turpmākās studiju iespējas: turpinot studijas otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
programmās, iespējama kredītpunktu pārnese;
5.2. profesionālais statuss: dod tiesības strādāt robežsarga profesijā, Valsts robežsardzes
struktūrvienībās vai Valsts robežsardzes koledžā.
6. Papildinformācija un tās avoti:
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 29.02.2012. līdz 31.12.2018.;
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.
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: 2013.gada 14.jūnijā
7.2. paraksts un tā atšifrējums:

Arvīds 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 0000
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 and ensure academic and professional recognition of qualifications (diplomas,
degrees, certificates etc.).
1. Information identifying the holder of the qualification:
1.1. given name: Jānis
1.2. family name: Bērziņš
1.3. date of birth (day/ month/ year): 01.01.1981.
1.4. personal identification number: 010181 - 00000
2. Information identifying the qualification:
2.1. name of qualification: Valsts robežsardzes jaunākais virsnieks (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
College), state accredited (19.05.2005.), state founded college;
2.4. name and status of institution administering studies: the 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, 80 Latvian credit points, 120 ECTS credit points; August 26,
2011 – June 14, 2013;
3.3. excess requirements:
vocational education (3rd 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 prepare junior officers of the State Border Guard to carry out
duties in the State Border Guard. Junior officers must be able to manage and lead border
surveillance and border checks as well as to organize and perform the control of compliance
to regulations concerning foreigners entry, residence, departure and transit;
planned learning outcomes: to acquire successfully 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 complete successfully
independent research within the branch chosen and to summarize the
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results in a qualification paper; and finally, to pass the qualification exam by obtaining a
grade of not less than 4 „almost satisfactory”;
4.3. programme details and the individual grades/marks/credits obtained:
Training course
General training courses
Foreign language (English)
Basic training in economics
Logistics
Communication psychology
Human resources management
Didactics
Politology
Geography
Ethics
Basic training in public speech
Basic training on research work
Labour code
Constitutional law
Foreign language (Russian)
In total:
Special profession training courses
Border checks
Border guarding
Immigration control
Administrative law
Weapons and shooting training
Military tactics
Physical preparation
State Border Guard laws and service organization
Forensic science
Criminal law
Technical examination of documents
Technical means and engineering technical
equipment
Information technologies
Military topography
Criminal procedure
Civil protection

Credit
points

ECTS
credit
points

Assessment

3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

4,5
3
3
3
3
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5

6 (almost good)
7 (good)
9 (excellent)
6 (almost good)
9 (excellent)
passed (9)
passed (9)
passed (8)
passed (6)
passed (6)
passed (7)
passed (7)
passed (7)
passed (8)

20

30

3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2

4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
3
3
3
3

7 (good)
5 (satisfactory)
6 (almost good)
6 (almost good)
8 (very good)
7 (good)
9 (excellent)
7 (good)
7 (good)
6 (almost good)
7 (good)

2

3

6 (almost good)

2
1
1
1

3
1,5
1,5
1,5

7 (good)
passed (6)
passed (6)
passed (7)

In total:
36
54
Training practice in Border guarding divisions
8
passed (6)
Training practice in Border control points
8
passed (6)
Qualification paper
7 (good)
8
Title of the Qualification paper: Assessment of computerised border check at railway border
crossing point and its legal and practical aspects
QUALIFICATION EXAMINATION
5 (satisfactory)
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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
1%
10 - with distinction
17%
9 - excellent
32%
8 - very good
26%
7 - good
13%
6 - almost good
6%
5 - satisfactory
2%
4 - almost satisfactory
0%
3 - 1 unsatisfactory
Weighed average grade of the qualification holder: 6,775
4.5. overall classification of the qualification: none.
5. Information 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 and sources:
State Border Guard 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 30th November 2006;
first - level professional education programme of the State Border Guard College has been
accredited on February 29, 2012 until December 31, 2018;
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.
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 14, 2013
7.2. signature:

Arvīds Liepiņš

7.3. position: 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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STUDIJU VIRZIENA ĪSTENOŠANĀ IESAISTĪTĀ AKADĒMISKĀ PERSONĀLA
ZINĀTNISKĀS PĒTNIECĪBAS VAI MĀKSLINIECISKĀS JAUNRADES BIOGRĀFIJAS

Skat. atsevišķu 10.pielikumu.

