Pārskats par
Valsts policijas koledžas
darbību 2014.gadā

Saturs
Ievads
Koledžas vēlēto institūciju darbība
Koledžas padome
Koledžas Studējošo dome
Koledžas metodiskā komisija

3
4
4
5

2.
2.1.
2.1.1.

Iestādes darbības rezultāti
Studiju un mācību procesa nodrošināšana
Koledžas pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
programmas „Policijas darbs” studiju rezultāti

7
7
7

2.1.2.

11

2.2.

Koledžas arodizglītības programmas
„Policijas darbs” mācību rezultāti
Koledžas profesionālās pilnveides izglītības
programmas „Policijas darba pamati” mācību rezultāti
Valsts policijas darbiniekiem realizētās profesionālās

2.3.
2.4.
2.5.

pilnveides izglītības programmas un kursi
Profesionālo pilnveides izglītības programmu izstrāde
Sporta pasākumi
Saimnieciskie un administratīvie jautājumi

23
26
28

2.5.1.
2.5.2.
2.5.3.
2.5.4.
2.5.5.

Darba grupas, auditi, dalība sanāksmēs
Normatīvo aktu un normatīvo tiesību aktu izstrāde
Saimnieciskais nodrošinājums
Tiesiskais nodrošinājums
Bibliotēkas darbs

28
29
33
35
37

2.5.6.
2.5.7.
2.5.8.
3.

Tehniskais nodrošinājums
Koledžas dokumentu aprites nodrošinājums
Medicīniskā atbalsta nodrošināšana
Personāla raksturojums

38
40
44
45

Personāla profesionālā pilnveide, pieredzes apmaiņa un
starptautiskā sadarbība
Koledžā 2014.gadā veiktie pētījumi
Koledžas starptautiskā sadarbība un projekti
Dalība starptautiskajos projektos

47
54
55
55

Komunikācija ar sabiedrību
Budžeta informācija
Konstatētās problēmas
Koledžas galvenās prioritātes 2015.gadam

61
64
64
65

1.
1.1.
1.2.
1.3.

2.1.3.

3.1.
3.2.
4.
4.1.
5.
6.
7.
8.

13
14

Ievads
Valsts policijas koledža (turpmāk - Koledža) ir Ministru kabineta dibināta
Valsts policijas pakļautībā esoša izglītības iestāde. Koledža personām pēc
vidējās izglītības ieguves nodrošina iespēju iegūt pirmā līmeņa profesionālo
augstāko izglītību un ceturto profesionālās kvalifikācijas līmeni.
Koledžas pārstāvības, vadības institūcijas un lēmējinstitūcijas ir Koledžas
padome un Koledžas direktors.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 11.jūlija noteikumiem Nr.584
„Valsts policijas koledžas nolikums” Koledžas darbības pamatvirzieni ir:
1. pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmu izstrāde un
īstenošana, sagatavojot policijas darbiniekus dienestam Valsts policijā;
2. izglītības procesa īstenošana, veicinot studējošo policijas darbinieku
personības attīstību un nodrošinot iespēju iegūt pirmā līmeņa
profesionālo augstāko izglītību un ceturtā līmeņa profesionālo
kvalifikāciju;
3. arodizglītības, profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides
programmu īstenošana;
4. iespēju sniegšana studējošajiem sagatavoties izglītības turpināšanai, lai
iegūtu otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību un piektā līmeņa
profesionālo kvalifikāciju;
5. nodrošināt izglītības procesa un pārbaudījumu kvalitāti, lai Koledžā
iegūto profesionālo izglītību un profesionālo kvalifikāciju atzītu
Latvijā un ārvalstīs;
6. Valsts policijas priekšnieka noteiktajā kārtībā sniegt teorētisko, praktisko
un metodisko palīdzību Valsts policijas struktūrvienībām;
7. veicināt pētniecības darba attīstību ar policijas darbību saistītajās nozarēs.
Koledžas personāla paveiktais darbs 2014.gadā bija vērsts uz to, lai
sasniegtu mērķi – sagatavot Valsts policijai profesionālu un izglītotu personālu
praktiskai dienesta pienākumu pildīšanai. Minētā mērķa realizēšanai Koledža ir
veikusi aktivitātes, kuras ir saistītas ar ne tikai Valsts policijas dienestā esošo
amatpersonu profesionālās pilnveides pasākumiem, bet arī ar Valsts policijas
dienesta un Koledžas tēla popularizēšanu un jaunu policijas personāla (kadetu)
piesaisti.
Izrietoši no minētā, Koledžas 2014.gada prioritārās aktivitātes ir bijušas
šādas:
1. saskaņā ar Iekšlietu ministrijas 2013.gada 30.septembra rīkojumu Nr.112/2209 nodrošināt Iekšlietu ministrijas padotības iestāžu amatpersonu
profesionālās izglītības attīstības koncepcijā 2014. – 2017.gadam
noteiktos izglītības pasākumus, it īpaši formālās izglītības ieguvē –
arodizglītības programmā „Policijas darbs” (klātienē un neklātienē) un
pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmā „Policijas
darbs” (pilna un nepilna laika studijās);

2. sadarbībā ar Valsts policiju izstrādāt un īstenot policijas darbinieku
profesionālās tālākizglītības un pieaugušo neformālās izglītības
programmas;
3. sadarbībā ar Valsts policiju sagatavot un apstiprināt Valsts policijas un
Valsts policijas koledžas stratēģiju 2014.-2016.gadam;
4. nodrošināt izglītības procesu un pārbaudījumu kvalitātes noteikšanas
kritērijus, organizēt izglītības kvalitātes paaugstināšanai nepieciešamos
pasākumus;
5. pilnveidot vispārējā un akadēmiskā personāla zināšanas, piedaloties
CEPOL, AEPC, Frontex u.tml. dalībvalstu rīkotajos semināros un
mācībās, veikt nepieciešamo, lai īstenotu CEPOL mācību kursus
(programmas) Koledžā;
6. nodrošināt Koledžas integritāti izglītības starptautiskajā vidē, veicināt
izglītojamo un akadēmiskā personāla starptautisko izglītības pieredzi un
mobilitāti;
7. izstrādāt jaunus un aktualizēt esošos Koledžas iekšējos normatīvos aktus
atbilstoši spēkā esošajiem ārējiem normatīvajiem aktiem;
8. nodrošināt Valsts policijas amatpersonu ārpus formālās izglītības sistēmas
apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanu un pielīdzināšanu otrajam
profesionālajam kvalifikācijas līmenim.
9. veicināt pētniecības darba attīstību ar policijas darbību saistītajās nozarēs,
organizēt starptautiski zinātniskās konferences, kā arī piedalīties šādās
konferencēs;
10. sadarboties ar Latvijas un ārvalstu izglītības iestādēm un Valsts policiju
profesionālās izglītības jomā;
11. nodrošināt Koledžas Latgales filiāles administrācijas jautājumu
sakārtošanu un pilnveidošanu;
12. nodrošināt Koledžas bibliotēkas akreditāciju un uzsākt bibliotēkas lasītāju
apkalpošanu elektroniski;
13. informēt sabiedrību par Koledžu un tās profesionālo darbu, kā arī sniegt
informāciju par Koledžas profesionālajām izglītības programmām un to
apguves iespējām;
14. Valsts policijas priekšnieka noteiktajā kārtībā piedalīties Valsts policijai
deleģēto uzdevumu veikšanā, kā arī pamatojoties uz šādu deleģējumu
organizēt un nodrošināt Iekšlietu ministrijas, Valsts policijas un Koledžas
sporta sacensības un spartakiādes, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai
kārtībai pieņemt Valsts policijas amatpersonu vispārējās un speciālās
fiziskās sagatavotības un šaušanas ieskaites;
15. Koledžas popularizēšanas pasākumu organizēšana, iesaistot Koledžas
kadetus, lai veicinātu vidusskolu absolventu interesi par mācībām
Koledžā un dienestu Valsts policijā.
Koledžas un Valsts policijas popularizēšanas ietvaros Koledžā 2014.gada
12.februārī norisinājās projekts „Ēnu dienas”, kas visā pasaulē ir populārs un
izglītojošs jauniešu karjeras izvēles veicinošs pasākums.

Koledža laika periodā no 2014.gada 28.februāra līdz 2.martam piedalījās
Starptautiskajā izstādē „SKOLA 2014”, kur prezentēja izglītības iespējas
Koledžā un Valsts policijas nozares jomas un dienesta specifiku.
Sadarbības līguma starp Koledžu un Lietuvas Policijas skolu ietvaros
Koledžas vadība, docētāji un kadeti piedalījās Lietuvas Policijas skolas rīkotajā
Starptautiski zinātniskajā konferencē „Jaunākās apmācības metodes policijas
izglītības sistēmā”, savukārt Koledžas un Igaunijas Drošības akadēmijas
Policijas un robežsardzes koledžas sadarbības līguma ietvaros Koledžas vadība,
vispārējais un akadēmiskais personāls, kā arī kadeti iepazinās ar Igaunijas
Drošības akadēmijas Policijas un robežsardzes koledžas studiju un mācību
procesu.
Lai stiprinātu Baltijas valstu policijas izglītības iestāžu sadarbību,
Koledžas, Lietuvas Policijas skolas un Igaunijas Drošības akadēmijas Policijas
un robežsardzes koledžas sadarbības līguma ietvaros, Koledžas vadība piedalījās
iepriekšminēto izglītības iestāžu rīkotajā kopsapulcē Paikusē, Igaunijas
Republikā, kuras laikā tika analizēta līdzšinējā sadarbības forma kadetu
apmācībā, kā arī izvirzītas sadarbības prioritātes.
Koledža 2014.gada 2.jūnijā izveidoja profilus sociālajos tīklos
Facebook.com, draugiem.lv un Twitter.com, kurā ievietota un aktualizēta
informācija par izglītības iespējām Koledžā. 2014.gadā Koledžas profila
sociālajā tīklā Facebook.com sekotāju skaits sasniedza 296 un tas apskatīts 6330
reizes, Koledžas profila draugiem.lv sekotāju skaits sasniedza 189, savukārt
twitter.com – 151 sekotājs.
Vienlaikus iepriekš minētajām aktivitātēm Koledžas un Valsts policijas
tēla popularizēšanas nolūkā, kā arī lai paplašinātu Koledžas profesionālo
izaugsmi un personāla sagatavošanu starptautiskā līmenī, Koledža 2014.gadā
pretendēja konkursā Erasmus + hartas augstākajā izglītībā saņemšanai.
Atbilstoši konkursa rezultātiem Koledžai 2014.gada decembrī tika piešķīra
Erasmus+ harta augstākajā izglītībā (ECHE), kas ir obligāts priekšnosacījums,
lai augstākās izglītības iestādes varētu iesniegt projektus izglītības, mācības,
jaunatnes un sporta programmas Erasmus+ projekta programmām (apvienotas
vienā programmā vairākas pašreizējās Eiropas Savienības atbalsta programmas,
tajā skaitā Comenius, Leonardo da Vinci, Grundtvig, Erasmus, Jean Monnet,
Mācību braucienu apakšprogrammas, Erasmus Mundus, Tempus, u.c.). Ievērojot
minēto, Koledža 2015.gadā uzsāks Erasmus + piedāvāto programmu apguvi
personāla un studējošo mobilitātē.

1.

Koledžas vēlēto institūciju darbība
1.1.

Koledžas padome

Koledžas padome ir Koledžas personāla koleģiālā lēmējinstitūcija
izglītības un pētniecības jautājumos.

Koledžas padomes kompetence un pilnvaras ir reglamentētas Augstskolu
likumā, Ministru kabineta 2006.gada 11.jūlija noteikumiem Nr.584 „Valsts
policijas koledžas nolikums” un Koledžas 2013.gada 30.augusta nolikumā Nr.
19 “Valsts policijas koledžas padomes nolikums”.
Koledžas padomes sastāvā ir 15 padomes locekļi – Koledžas direktors;
Koledžas direktora vietnieks; seši akadēmiskā personāla pārstāvji, kuriem
Koledža ir pamatdarba vieta; divi Koledžas vispārējā personāla pārstāvji; divi
Koledžas studējošo pašpārvaldes pārstāvji; trīs Valsts policijas priekšnieka
pilnvarotas Valsts policijas struktūrvienību amatpersonas.
Koledžas sastāvu apstiprina Valsts policijas priekšnieks ar pilnvaru laiku
– trīs gadi.
2014.gadā notika sešas Koledžas padomes sēdes, kuru laikā pieņemti 38
lēmumi, t.sk. par:
1. Koledžas iekšējo normatīvo aktu (noteikumi un nolikumi) apstiprināšanu;
2. Koledžas pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmā
„Policijas darbs” pilna laika klātienes un nepilna laika neklātienes
studējošo kvalifikācijas darbu tēmu apstiprināšanu;
3. Koledžas pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas
„Policijas darbs” pilna laika klātienes un nepilna laika neklātienes studiju
plāna apstiprināšanu;
4. ievēlēšanu vai iecelšanu Koledžas vakantajos akadēmiskajos amatos;
5. Koledžas pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas
„Policijas darbs” studiju kursa „Bērnu tiesību aizsardzība” apstiprināšanu;
6. Koledžas pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas
„Policijas darbs” studiju kursu „Krimināltiesības” un „Kriminālprocess”
optimizācijas apstiprināšanu.
1.2. Koledžas studējošo dome
Koledžas studējošo dome (turpmāk – Studējošo dome) ir Koledžas pilna
laika klātienē studējošo pašpārvaldes institūcija. Studējošo domei piemīt
iniciatīvas tiesības ierosināt Koledžas padomei izdot ar studējošo darbību un
pašpārvaldi saistītu iekšējos normatīvos aktus.
Studējošo dome, kura savā darbībā pārstāv un aizstāv studējošo intereses,
studējošo vārdā iesniedz Koledžas vadībai lūgumus un priekšlikumus par
programmas un studiju procesa pilnveidošanu, kā arī par sadzīves vai dienesta
jautājumiem.
Saskaņā ar Studējošo domes nolikumu, studējošo pašpārvaldi ievēl
studējošo kopsapulcē. Studējošo domi ievēl uz vienu gadu, un tās sastāvā
darbojas septiņi studējošie.
Gan studējošo kopsapulcē, gan Studējošo domē izteiktie priekšlikumi tiek
izskatīti pēc kompetences pie Koledžas direktora vai Koledžas padomē, kurā,

atbilstoši Koledžas 2013.gada 30.augusta nolikumā Nr. 19 “Valsts policijas
koledžas padomes nolikums” noteiktajām prasībām, ir ievēlēti divi Studējošo
domes lemttiesīgi pārstāvji, kuri Koledžas padomes darba kārtībā ir tiesīgi
iekļaut Koledžas studējošo pašpārvaldei interesējošos jautājumus.
Savas kompetences ietvaros Studējošo dome 2014.gadā veica šādus
uzdevumus:
1. Popularizēja izglītības iespējas Koledžā un veidoja pozitīvu dienesta tēlu
Valsts policijā šādos pasākumos:
 ikgadējā izstādē „Skola 2014”;
 Ropažu vidusskolā;
 Valmieras 5.vidusskolā;
 Rīgas 84.vidusskolā.
2. atbalstīja Koledžas kadetu dalību “Rīgas Nordea maratonā”, tādējādi
popularizējot veselīgu dzīvesveidu, motivējot Koledžas kadetus attīstīt
savu fizisko sagatavotību un pārstāvēt Koledžu valsts mēroga sacensībās;
3. izveidojaStudējošo domes profilus sociālajos tīklos (twitter, draugiem.lv
un facebook.com), ar mērķi popularizēt Valsts policiju, Koledžu un
Studējošo domi, kā arī informēt kadetus un interesentus par darbībām un
jaunumiem;
4. organizēja Koledžas arodizglītības programmas „Policijas darbs”
kadefikācijas uzdevumus un sadraudzības pasākumu, lai veicināti
Koledžas kadetu saliedētību, uzlabotu savstarpējās attiecības un atbalstītu
ikgadējās Koledžas tradīcijas;
5. piedalījās starptautiskajā konferencē Jūrmalā „ATBALSTS JAUNATNES
DARBAM LATVIJAS UN EIROPAS MĒROGĀ”, kuras mērķi bija veicināt jaunatnes jomā iesaistīto pušu sadarbību efektīvai jaunatnes darba
īstenošanai, nodrošināt pieredzes apmaiņu par atbalstu jaunatnes darbam
reģionālā, nacionālā un Eiropas mērogā, uzsvērt jauniešu centru nozīmi
jaunatnes darba attīstībā un jauniešu līdzdalības veicināšanā.
6. uzsāka sadarbību ar Latvijas Studentu apvienību, apmeklēja apvienības
sēdes: 2014.gada 20.septembrī Vidzemes augstskolā un 2014.gada
22.novembrī Latvijas Universitātē, kā arī sadarbojās ar citu Latvijas
augstskolu Studējošo pašpārvaldēm – Nacionālo Aizsardzības akadēmiju,
Latvijas Sporta un Pedagoģijas akadēmiju, Rīgas Stradiņa universitāti,
Latvijas Universitāti u.c. – piedaloties šo izglītības iestāžu rīkotajos
pasākumos;
7. piedalījās un sniedza atbalstu Koledžas administrācijai Koledžas
arodizglītības programmas „Policijas darbs” Zvēresta došanā un Valsts
policijas 96.gadadienai veltītajā svinīgajā pasākumā;
8. piedalījās Koledžas labdarības pasākuma organizēšanā - Juglas dzīvnieku
patversmē „Labās mājas”,lai rosinātu sabiedrības uzticību Valsts policijai,
atbalstītu aktīvi brīvprātīgo biedrības darbu un popularizētu labdarības
pasākumus;piedalījās Koledžas personāla sporta sacensību „Grupu

skrējiena” organizēšanā, lai veicinātu Koledžā veselīgu un sportisku
dzīvesveidu un atbalstītu ikgadējās tradīcijas;
9. ar mērķi radīt Ziemassvētku noskaņu Koledžā, ar kadetu palīdzību veidoja
rotājumus un izrotāja Koledžas telpas;
10. piedalījās un sniedza atbalstu Koledžas administrācijai Ziemassvētku
eglītes pasākuma Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu darbinieku bērniem
organizēšanā un nodrošināšanā;
11. organizēja Koledžas kadetu un darbinieku Ziemassvētku balli, lai
veicināti kadetu saliedētību, uzlabotu savstarpējās attiecības un atbalstītu
ikgadējās Koledžas tradīcijas;
12. piedalījās un sniedza atbalstu Koledžas administrācijai rīkotajās
sacensībās „Skriesim visi”. Sacensības tiek tradicionāli rīkotas par godu
Valsts policijas gadadienai, kā arī ar mērķi iesaistīt pēc iespējas lielāku
skaitu Koledžas vispārējā un akadēmiskā personāla, lai popularizētu
veselīgu dzīvesveidu, saliedētu kolektīvu un uzlabotu fizisko
sagatavotību.
1.3.

Koledžas metodiskā komisija

Koledžas metodiskā komisija ir koledžas dibināts un vēlēts iekšējs
institūts, kura funkcijas un uzdevumi ir noteikti Koledžas 2013.gada 5.februāra
nolikumā Nr.3 „Metodiskās komisijas nolikums” 2014.gadā tika organizētas
septiņas Metodiskās komisijas sēdes, kurās tika izskatīti 62 jautājumi.
Atbilstoši kompetencei Koledžas metodiskās komisijas darba rezultāti
2014.gadā bijuši šādi:
1.
izskatītas 50 Koledžas pieaugušo neformālās izglītības programmas;
2. noslēguma pārbaudījuma jautājumi un praktiskie uzdevumi:
 Koledžas arodizglītības programmā „Policijas darbs”;
 Koledžas pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
programmā „Policijas darbs”;
 Koledžas profesionālās pilnveides izglītības programmā „Policijas
darba pamati”;
 mācību priekšmetā „Uzbrukuma atvairīšanas un aizturēšanas
taktika”;
3. Vienotās profesionālās pilnveides izglītības programmā „Speciālo cīņas
paņēmienu un speciālo līdzekļu pielietošanas pamati un taktika Valsts
policijas amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm”;
4.
Izskatīti septiņi mācību metodiskie materiāli.

2. Iestādes darbības rezultāti
2.1.

Studiju un mācību procesa nodrošināšana

Koledžas studiju un mācību process 2014.gadā notika saskaņā ar

Izglītības likuma, Augstskolu likuma un Profesionālās izglītības likuma
prasībām, kā arī atbilstoši uz šo likumu deleģējuma izdoto Ministru kabineta
noteikumu prasībām.
Studiju un mācību procesa kvantitatīvajos rādītājos gan izglītojamo
skaita ziņā, gan akadēmiskā personāla skaita ziņā Koledža ir ievērojusi Iekšlietu
ministrijas sistēmas iestāžu amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm
profesionālās izglītības attīstības koncepcijā 2014. – 2017.gadam (apstiprināts ar
Iekšlietu ministrijas 2013.gada 30.septembra rīkojumu Nr.1-12/2209). Papildus
Koledža savā darbā ir ievērojusi un izpildījusi Ministru kabineta 2014.gada
7.aprīļa rīkojumā Nr.151 „Par Valdības rīcības plānu Deklarācijas par
Laimdotas Straujumas vadītā Ministru kabimeta iecerēto darbību īstenošanai”,
Iekšlietu ministrijas, Valsts policijas un Koledžas darba plānos 2014.gadam
noteiktos uzdevumus un izvirzītos mērķus.
2.1.1. Koledžas pirmā līmeņa profesionālās augstākās
izglītības programmas „Policijas darbs” studiju rezultāti
Koledžas akadēmiskais personāls nodrošināja Valsts policijas darbinieku
profesionālās sagatavošanas procesu pirmā līmeņa profesionālās augstākās
izglītības programmā „Policijas darbs” (pilna laika klātienes studijās un nepilna
laika neklātienes studijās), saglabājot iepriekš iegūtās profesionālās izglītības
pēctecību un nodrošinot specializācijas kursu – “Kārtības policijas darbs”,
“Eksperta darbs”, “Kriminālpolicijas darbs” un “Izmeklēšanas darbs”apguvi,
atbilstoši Valsts policijas vajadzībām, kā arī nodrošināja policijas darbinieku
profesionālās sagatavošanas procesu – otrajā profesionālās kvalifikācijas līmenī,
policijas darbinieka kompetences atbilstību profesijas standartā izvirzītajām
prasībām.
Koledžas pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmā
„Policijas darbs” pilna laika klātienes studijās 2014.gada 31.decembrī studēja 70
kadeti, savukārt nepilna laika neklātienes studiju programmu apguva 312
studējošie (amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi). Koledžas pirmā līmeņa
profesionālās augstākās izglītības programmas „Policijas darbs” studējošo
dinamika norādīta 1.diagrammā.

1.diagramma

Koledžā 2014.gada 14.jūlijā notika uzņemšana pirmā līmeņa
profesionālās augstākās izglītības programmā „Policijas darbs” (pilna laika
klātienes un nepilna laika neklātienes) studijās. Šajās studiju programmās
iestājpārbaudījumus kārtoja 131 reflektants.
Pilna laika klātienes studijām iestājpārbaudījumus kārtoja 27 reflektanti,
no kuriem saskaņā ar iestājpārbaudījumu rezultātiem studijas 2014.gada
4.augustā uzsāka 25 kadeti (konkurss – 1,08 reflektanti un 1 studiju vietu),
savukārt nepilna laika neklātienes studijās iestājpārbaudījumus kārtoja 104
reflektanti, no kuriem saskaņā ar iestājpārbaudījumu rezultātiem studijas
2014.gada 12.septembrī uzsāka 95 studējošie (konkurss – 1,09 reflektanti un 1
studiju vietu).
Koledžā 2014.gada 17.septembrī notika papildus uzņemšana pirmā
līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmā „Policijas darbs” (nepilna
laika neklātienes) studijās. Šajās studiju programmās iestājpārbaudījumus
kārtoja 4 reflektanti, no kuriem saskaņā ar iestājpārbaudījumu rezultātiem
studijas 2014.gada 26.septembrī uzsāka 4 studējošie.
Koledžas studējošo sekmju uzskaites dati liecina, ka pirmā līmeņa
profesionālās augstākās izglītības programmas „Policijas darbs” pilna laika
klātienes studijās studējošo vidējais sekmju vērtējums ir 7.01 balles, savukārt
nepilna laika neklātienes studējošo vidējais sekmju vērtējums ir 6.77 balles
(2.diagramma).

2.diagramma

Koledžas pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmā
„Policijas darbs” pilna laika klātienes un nepilna laika neklātiene studijās notika
valsts noslēguma pārbaudījumi šādām studiju grupām:
1. no 2014.gada 7.janvāra līdz 10.janvārim 14P studiju grupas kadetiem
(pilna laika klātiene);
2. no 2014.gada 25.februāra līdz 28.februārim 2011 1N studiju grupas
studējošajiem (nepilna laika neklātiene);
3. no 2014.gada 15.jūlija līdz 18.jūlija 2011 2N un 2011 3N studiju
grupu studējošajiem (nepilna laika neklātiene);
4. no 2014.gada 29.jūlija līdz 1.augustam LF 2011 1N grupas
studējošajiem (nepilna laika neklātiene).
Koledžas pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmu
„Policijas darbs” absolvēja un diplomus par pirmā līmeņa profesionālās
augstākās izglītības ieguvi saņēma šāds skaits studējošo:
1. 2014.gada 15.janvārī 14 Koledžas kadeti (pilna laika klātienes
kadeti);
2. 2014.gada 14.martā 16 Koledžas studējošie (nepilna laika neklātienes
studējošie);
3. 2014.gada 19.septembrī 18 Koledžas studējošie (nepilna laika
neklātienes studējošie);

4. 2014.gada 30.septembrī 14 Koledžas studējošie (Koledžas Latgales
filiāles nepilna laika neklātienes studējošie).
Koledžas pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas
„Policijas darbs” pilna laika klātienes studijām 2014.gadā eksmatrikulēti 2
studējošie (pēc pašas vēlēšanas), savukārt no nepilna laika neklātienes studijām
– 26 studējošais (11 – pēc pašas vēlēšanas, 9 – neizpildīja studiju saistības, 2 –
nav nokārtojuši noslēguma pārbaudījumu, 4 – apstākļi neļāva turpināt studijās,
jo personas tika atvaļinātas no dienesta Valsts policijā) (3.diagramma).

3.diagramma

Atbilstoši Iekšlietu ministrijas 2014.gada 21.marta vēstules Nr. 1-42/820
“Par Iekšlietu ministrijas sistēmas izglītības iestāžu darbības rezultatīvo rādītāju
pārskatu” apstiprinātajam paraugam papildu informācija par Koledžas pirmā
līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas “Policijas darbs”
īstenošanas rezultātiem norādīta 1.pielikumā.
2.1.2. Koledžas arodizglītības programmas
„Policijas darbs” mācību rezultāti
Koledžas akadēmiskais personāls nodrošināja Valsts policijas darbinieku
profesionālās sagatavošanas procesu arodizglītības programmā „Policijas darbs”
(klātiene un neklātiene), tādējādi nodrošinot Valsts policijas instruktoru amatiem
nepieciešamo amatpersonu profesionalitāti un kapacitāti.
Koledžas arodizglītības programmā „Policijas darbs” klātienē 2014.gada
31.decembrī mācījās 117 kadeti, savukārt neklātienē mācības apguva 28
izglītojamie (amatpersona ar speciālo dienesta pakāpi). Koledžas arodizglītības

programmas „Policijas darbs” izglītojamo dinamika norādīta 4.diagrammā.

4.diagramma.

Koledžā no 2014.gada 27.janvāra līdz 30.janvārim notika uzņemšana
arodizglītības programmas „Policijas darbs” klātienes mācībām. Šajā izglītības
programmā iestājpārbaudījumus kārtoja 110 reflektanti, no kuriem saskaņā ar
iestājpārbaudījumu rezultātiem mācības uzsāka 20 izglītojamie.
Koledžā no 2014.gada 28.jūlija līdz 31.jūlijam notika uzņemšana
arodizglītības programmas „Policijas darbs” klātienes mācībām. Šajā izglītības
programmā iestājpārbaudījumus kārtoja 456 reflektanti, no kuriem saskaņā ar
iestājpārbaudījumu rezultātiem mācības uzsāka 121 izglītojamais.
Koledžā 2014.gada 22.augustā notika uzņemšana arodizglītības
programmā „Policijas darbs” neklātienes mācībām. Šajā izglītības programmā
iestājpārbaudījumus kārtoja 35 reflektanti, un atbilstoši iestājpārbaudījumu
rezultātiem mācības uzsāka 28 izglītojamie.
Koledžas kadetu sekmju uzskaites dati liecina, ka arodizglītības
programmas „Policijas darbs” klātienes izglītojamo vidējais sekmju vērtējums ir
7,01 balles, savukārt neklātienes izglītojamo vidējais sekmju vērtējums ir 6.76
balles (5. un 6.diagramma).

5.diagramma.
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6.diagramma.

Koledžas arodizglītības programmā „Policijas darbs” klātienes un
neklātiene mācībās notika kvalifikācijas eksāmeni šādām izglītojamo grupām:
1. no 2014.gada 16.jūnija līdz 18.jūnijam klātienes grupām Nr. 2013
2A; 2013 3A; 2013 4A; 2013 5A un 2013 6A (kvalifikācijas
eksāmenus kārtoja 92 izglītojamie);
2. no 2014.gada 18.decembra līdz 9.decembrim klātienes grupai Nr.
2014 1A (kvalifikācijas eksāmenus kārtoja 20 izglītojamie);
3. 2014.gada 11.septembrī un 2014.gada 12.septembrī neklātienes
grupai Nr. 2013 1AN (kvalifikācijas eksāmenus kārtoja 17
izglītojamie).
Koledžas arodizglītības programmu „Policijas darbs” 2014.gadā absolvēja

un arodizglītības kvalifikācijas apliecības saņēma šāds skaits izglītojamo:
1. 2014.gada 20.jūnijā 92 Koledžas izglītojamie (klātienes kadeti);
2. 2014.gada 19.septembrī 17 Koledžas izglītojamie (neklātienes
izglītojamie – Valsts policijas amatpersonas);
3. 2014. gada 19.decembrī 20 Koledžas izglītojamie (klātienes kadeti).
No Koledžas arodizglītības programmas „Policijas darbs” klātienes
mācībām 2014.gadā atskaitīti desmit izglītojamie, no kuriem trīs izglītojamie
sakarā ar noteiktā dienesta pārbaudes laika neizturēšanu, pieci izglītojamie
saistībā ar pašu izteiktu lūgumu un viens saistībā ar dienesta prasību
neatbilstību, savukārt no neklātienes mācībām 2014.gadā atskaitīti četri
izglītojamie saistībā ar pašu izteiktu lūgumu.
Atbilstoši Iekšlietu ministrijas 2014.gada 21.marta vēstules Nr. 1-42/820
“Par Iekšlietu ministrijas sistēmas izglītības iestāžu darbības rezultatīvo rādītāju
pārskatu” apstiprinātajam paraugam papildu informācija par Koledžas
arodizglītības programmas “Policijas darbs” īstenošanas rezultātiem norādīta
2.pielikumā.
2.1.3. Koledžas profesionālās pilnveides izglītības
programmas „Policijas darba pamati” mācību rezultāti
Koledžas akadēmiskais personāls nodrošināja Valsts policijas darbinieku
profesionālās sagatavošanas procesu profesionālās pilnveides izglītības
programmā „Policijas darba pamati” (mācību ilgums seši mēneši, 960 stundu
apmērā), tādējādi nodrošinot Valsts policijas jaunāko virsnieku amatiem
nepieciešamo amatpersonu profesionalitāti un kapacitāti.
Koledžas profesionālās izglītības programmā „Policijas darba pamati” mācības
2014.gadā uzsāka šāds skaits izglītojamo:
1. 2014.gada 13.janvārī – 23 izglītojamie (Koledžas kadeti);
2. 2014.gada 6.maijā – 33 izglītojamie (Koledžas kadeti);
3. 2014.gada 11.augustā- 31 izglītojamais (Koledžas kadeti);
4. 2014.gada 10.novembrī- 27 izglītojamie (Koledžas kadeti).
Koledžas profesionālās izglītības programmu „Policijas darba pamati”
2014.gadā sekmīgi apguvuši, un apliecības par profesionālās pilnveides
izglītības ieguvi saņēmis šāds izglītojamo skaits:
1. 2014.gada 14.martā – 54 izglītojamie (Koledžas kadeti);
2. 2014.gada 11.jūnijā – 23 izglītojamie (Koledžas kadeti);
3. 2014.gada 6.novembrī – 30 izglītojamie (Koledžas kadeti).
Koledža izglītības programmu „Policijas darba pamati” 2014.gadā sekmīgi
apguvuši, un apliecības par profesionālās pilnveides izglītības ieguvi saņēmuši
107 Koledžas izglītojamie – Valsts policijas jaunākie virsnieki. Koledžas
izglītības programmas „Policijas darba pamati” izglītojamo skaita statistika un
dinamika norādīta 7.diagrammā.

7. diagramma.

Atbilstoši Iekšlietu ministrijas 2014.gada 21.marta vēstules Nr. 1-42/820
“Par Iekšlietu ministrijas sistēmas izglītības iestāžu darbības rezultatīvo rādītāju
pārskatu” apstiprinātajam paraugam papildu informācija par Koledžas
progesionālās pilnveides izglītības programmas “Policijas darba pamati”
īstenošanas rezultātiem norādīta 3.pielikumā.
2.2. Valsts policijas darbiniekiem realizētās profesionālās pilnveides
izglītības programmas un kursi
Koledžas Policijas tiesību katedra 34 reizes organizēja un pieņēma 79
Valsts policijas amatpersonām dienesta šaujamieroču un speciālo līdzekļu
uzbūves, nēsāšanas, glabāšanas un pielietošanas zināšanu pārbaudes. Dienesta
vietās ieskaites šaušanas mācībā pieņemtas 3859 Valsts policijas amatpersonām.
Vispārējās fiziskās un speciālās fiziskās sagatavošanas jomā, Koledžas
Sporta katedra nodrošināja speciālo cīņas paņēmienu un speciālo līdzekļu
pielietošanas apmācību vairāk kā 1500 Valsts policijas amatpersonām.
Ieskaites vispārējā fiziskajā un speciālajā fiziskajā sagatavošanā
pieņemtas atbilstoši ieskaišu kārtošanas grafikiem un laika posmā no 6.maija
līdz 14.novembrim ieskaites pieņemtas vairāk nekā 2500 Valsts policijas
amatpersonām.
Koledžas Sporta katedra nodrošināja pieaugušo neformālās izglītības
programmu mācību tēmas „Aizturēšanas, atbruņošanas un aizsardzības taktika
policijas darbā izmantojot steku”, “Kurzemes reģiona pārvaldes amatpersonām
„Transportlīdzekļa apturēšanas un personas aizturēšanas taktika”, „Uzbrukuma
atvairīšanas un atbruņošanas taktikas instruktors” „Aizturēšanas taktika veicot
piespiedu izsēdināšanu no transportlīdzekļa”, „Speciālo cīņas paņēmienu un
speciālo līdzekļu pielietošanas pamati un taktika Valsts policijas amatpersonām
ar speciālajām dienesta pakāpēm”.
Koledžas Kinoloģijas nodaļa nodrošināja un īstenoja profesionālās
pilnveides izglītības programmu “Darbs ar policijas dienesta suņiem” Šīs
izglītības programmas ietvaros īstenots pēdējais piektais posms Valsts policijas

amatpersonām, kas pilda amata pienākumus kopā ar dienesta suni. Šīs izglītības
programma noslēgumā viena Valsts policijas amatpersona, kas pilda amata
pienākumus kopā ar dienesta suni saņēma apliecību par profesionālās pilnveides
izglītības apguvi.
Papildus iepriekš minētajam Koledžas Kinoloģijas nodaļa nodrošināja un
īstenoja šādas pieaugušo neformālās izglītības programmas:
1. „Dienesta suņu izmantošanas taktika personu meklēšanā pēc
atstātajām smaržu pēdām un lietisko pierādījumu (priekšmetu ar
cilvēka smaržu pēdām) meklēšana notikumu vietā”. Šī izglītības
programma no 7.aprīļa – 17.oktobrim īstenota trīs grupām divos
posmos un izsniegtas septiņas apliecības par šīs izglītības programmas
apguvi.
2. „Personu aizturēšana izmantojot dienesta suni uzpurnī”. Šī izglītības
programma no 11.augusta - 26.septembrim īstenota divos posmos un
izsniegtas četras apliecības par šīs izglītības programmas apguvi.
3. „Pazudušo personu meklēšanas taktika, izmantojot dienesta suņus,
mežā un apvidus teritorijās” Šī izglītības programma no 24.marta 19.septembrim īstenota divām grupām divos posmos un izsniegtas
septiņas apliecības par šīs izglītības programmas apguvi.
4. „Dienesta suņu meklēšanas iemaņu kvalitātes paaugstināšana
narkotisko un psihotropo vielu meklēšanā”. Šī izglītības programma
no 24.februāra - 7.martam īstenota vienā posmā un izsniegtas divas
apliecības par šīs izglītības programmas apguvi.
5. „Narkotisko un psihotropo vielu meklēšana pie cilvēkiem, izmantojot
dienesta suni”. Šī izglītības programma no 27.oktobra - 7.novembrim
īstenota vienā posmā un izsniegtas divas apliecības par šīs izglītības
programmas apguvi.
Koledžas Kinoloģijas nodaļa 24.janvārī organizēja semināru kinologiem
par tēmu „Stresa ietekme suņa apmācībā”, ko vadīja Valsts robežsardzes
koledžas Kinoloģijas centra priekšnieks V. Bikovskis.
Koledžas Kinoloģijas nodaļa 26.martā organizēja semināru kinologiem
par tēmu „Meža apvidū pazudušu personu meklēšanas operācijas vadīšanas
vispārīgie principi”, ko vadīja Latvijas Kinoloģiskās federācijas instruktore,
Dienesta un sporta suņkopības mācību centra Meklēšanas-glābšanas grupas
vadītāja V.Akimova.
Koledžas Kinoloģijas nodaļas 19.jūnijā organizēja semināru kinologiem
par tēmu „Vielu meklēšanas suņa veidošana, apmācība un izmantošana”, ko
vadīja Valsts robežsardzes koledžas Kinoloģijas centra priekšnieks V.Bikovskis.
Saskaņā ar apstiprināto mācību plānu, pieaugušo neformālās izglītības
mācības tika īstenotas šādās Koledžas reģionālajās mācību klasēs:
Koledžas reģionālajā mācību klasē Rīgā (Ezermalas ielā 8a, Rīgā) laika
posmā no 2014.gada 2.janvāra līdz 2014.gada 30.decembrim ir notikuši 14
pieaugušo neformālās izglītības kursi, kuros profesionālo kvalifikāciju
paaugstināja 273 Valsts policijas darbinieki un amatpersonasKoledžas

reģionālajā mācību klasē Rīgā (Gaujas ielā 15, Rīgā) profesionālo kvalifikāciju
paaugstināja Valsts policijas darbinieki un amatpersonas no Rīgas reģiona
pārvaldes iecirkņiem, Rīgas reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas pārvaldes un
Kārtības policijas pārvaldes, Valsts policijas Galvenās administratīvās
pārvaldes, Valsts policijas Galvenās kārtības policijas pārvaldes, Valsts policijas
Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes un Valsts policijas Iekšējā drošības biroja.
Laika posmā no 2014.gada 2.janvāra līdz 2014.gada 30.decembrim Rīgas
reģionālajās mācību klasēs ir notikuši 64 pieaugušo neformālās izglītības kursi,
kuros profesionālo kvalifikāciju paaugstināja 1021 Valsts policijas darbinieki un
amatpersonas.
Klausītāji savās aptaujas anketās izsaka vēlmi piedalīties mācībās par
šādām tēmām: psiholoģiskie aspekti pratināšanā, noziedznieka psiholoģiskais
profils, darbs ar EURODZE un AFIS, braukšana ekstremālos apstākļos,
šaujamieroča pielietošana ekstremālos gadījumos, kibernoziegumu izmeklēšanas
īpašības, ekonomisko noziegumu izmeklēšanas īpatnības, darbs ar
nepilngadīgām personām, izmeklēšanas eksperimenta veikšana, personāla
vadīšana, odoroloģija, trasoloģija.
Koledžas reģionālajās mācību klasēs Vidzemē (Cēsīs, Piebalgas ielā 89 un
Gulbenē, Gaitnieku ielā 2a) profesionālo kvalifikāciju paaugstināja Valsts
policijas darbinieki un amatpersonas no Vidzemes reģiona pārvaldes un
Alūksnes, Cēsu, Gulbenes, Limbažu, Madonas, Salacgrīvas, Smiltenes, Valkas
un Valmieras iecirkņiem.
Laika posmā no 2014.gada 2.janvāra līdz 2014.gada 30.decembrim
Koledžas reģionālajās mācību klasēs Vidzemē ir notikuši 26 pieaugušo
neformālās izglītības kursi, kuros profesionālo kvalifikāciju paaugstināja 453
Valsts policijas darbinieki un amatpersonas:
• Koledžas reģionālajā mācību klasē Cēsīs notikušas 23 pieaugušo
neformālās izglītības kursi;
• Koledžas reģionālajā mācību klasē Gulbenē notikušas 3 pieaugušo
neformālās izglītības kursi.
Kursu klausītāji savās aptaujas anketās izsaka vēlmi apgūt šādas tēmas:
Valsts policijas kompetence pagaidu aizsardzības pret vardarbību nodrošināšanā,
vispārīgie noteikumi un taktika iekļūšanai un aizdomās turēto personu
aizturēšanai telpās, cīņa ar nelegālo narkotisko vielu izplatību, jaunās
tehnoloģijas policijas darbā, bērnu pratināšanas psiholoģiskās īpatnības, melu
atpazīšana pratinot un pratināšanas iemaņu apguve, kā arī tēmu par operatīvo
transportlīdzekļu vadīšanu.
Koledžas reģionālajās mācību klasēs Latgalē (Daugavpilī, Vaļņu ielā 27
un Rēzeknē, Kr.Valdemāra ielā 20) profesionālo kvalifikāciju paaugstināja
Valsts policijas darbinieki un amatpersonas no Latgales reģiona pārvaldes un
Daugavpils, Rēzeknes, Preiļu, Ludzas, Balvu un Krāslavas iecirkņiem.
Laika posmā no 2014.gada 2.janvāra līdz 2014.gada 30.decembrim
Koledžas reģionālajās mācību klasēs Latgalē ir notikuši 24 pieaugušo
neformālās izglītības kursi, kuros profesionālo kvalifikāciju paaugstināja 349

Valsts policijas darbinieki un amatpersonas:
 Koledžas reģionālajā mācību klasē Daugavpilī notikuši 14 pieaugušo
neformālās izglītības kursi;
 Koledžas reģionālajā mācību klasē Rēzeknes notikuši 10 pieaugušo
neformālās izglītības kursi.
Klausītāji savās aptaujas anketās izsaka vēlmi piedalīties mācībās par
šādām tēmām: nepilngadīgo personu pratināšanas īpatnības, noziedzīgu
nodarījumu izmeklēšana par viltotām naudaszīmēm, jaunās tehnoloģijas
noziedzīgo nodarījumu izmeklēšanā, ekspertīzes iespējas (kas saistīts ar lietisko
pierādījumu izpēti), ceļu satiksmes negadījumu izmeklēšana, ekonomisko
noziegumu atklāšana un apkarošana, nelegālā alkohola apkarošana, kā arī
operatīvās darbības metodes, taktika, problēmas un tehniskie līdzekļi.
Koledžas reģionālajās mācību klasēs Kurzemē (Liepājā, Bāriņu ielā 3 un
Kuldīgā, Liepājas ielā 26) profesionālo kvalifikāciju paaugstināja Valsts
policijas darbinieki un amatpersonas no Kurzemes reģiona pārvaldes un
Liepājas, Ventspils, Kuldīgas, Saldus un Talsu iecirkņiem. Apmācības
vienlaikus iespējams īstenot gan Liepājas, gan Kuldīgas mācību klasēs, jo tās ir
aprīkotas ar konferenču iekārtām, kas nodrošina vienlaicīgu saslēgšanos ar
Koledžas auditoriju, no kuras tiek vadītas mācības. Konferenču iekārta
vienlaikus kalpo kā prezentācijas materiāls Koledžas popularizēšanai laikā, kad
Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldi apmeklē Liepājas pilsētas un
Kurzemes reģiona novadu skolu audzēkņi.
Laika posmā no 2014.gada 2.janvāra līdz 2014.gada 30.decembrim
Koledžas reģionālajās mācību klasēs Kurzemē ir notikuši 20 pieaugušo
neformālās izglītības kursi, kuros profesionālo kvalifikāciju paaugstināja 547
Valsts policijas darbinieki un amatpersonas:
 Koledžas reģionālajā mācību klasē Liepājā notikuši 20 pieaugušo
neformālās izglītības kursi;
 Koledžas reģionālajā mācību klasē Kuldīgā nav notikuši pieaugušo
neformālās izglītības kursi, jo tajā tiek īstenotas Valsts policijas
Kurzemes reģiona pārvaldes Kārtības policijas biroja darbinieku
teorētiskās un praktiskās mācības.
Klausītāji savās aptaujas anketās izsaka vēlmi piedalīties mācībās par
šādām tēmām: ētika un saskarsme, vardarbība ģimenē un varmākas nošķiršana,
nepilngadīgo personu nopratināšana, noziedznieka psiholoģija, operatīvā darba
organizācija, personu meklēšana, korupcijas novēršana Valsts policijā,
“SPAISS” apkarošanas metodika, notikumu vietas apskate – svarīgākie aspekti,
angļu valoda, ugunsgrēku izmeklēšana, kibernoziegumu izmeklēšana, apsardzes
darbības jomas kontrole, kā arī durvju atvēršana, iekļūšana pa logiem, stūru
„atvēršana” un ķīlnieku atbrīvošana.
Koledžas reģionālajās mācību klasēs Zemgalē (Jelgavā, Pētera ielā 5,
Bauskā, Zaļā ielā 12 un Aizkrauklē, Randēnu ielā 8) profesionālo kvalifikāciju
paaugstināja Valsts policijas darbinieki un amatpersonas no Valsts policijas

Zemgales reģiona pārvaldes un Jelgavas, Tukuma, Dobeles, Bauskas,
Aizkraukles un Jēkabpils iecirkņiem.
Laika posmā no 2014.gada 2.janvāra līdz 2014.gada 30.decembrim
Koledžas reģionālajās mācību klasēs Zemgalē ir notikuši 27 pieaugušo
neformālās izglītības kursi, kuros profesionālo kvalifikāciju paaugstināja 551
Valsts policijas darbinieki un amatpersonas:
 Koledžas reģionālajā mācību klasē Jelgavā notikuši 19 pieaugušo
neformālās izglītības kursi;
 Koledžas reģionālajā mācību klasē Bauskā notikuši divi pieaugušo
neformālās izglītības kursi;
 Koledžas reģionālajā mācību klasē Aizkrauklē notikuši 6 pieaugušo
neformālās izglītības kursi.
Klausītāji savās aptaujas anketās izsaka vēlmi piedalīties mācībās par
šādām tēmām: sabiedriskās kārtības nodrošināšana, Latvijas Administratīvo
pārkāpumu kodeksa un Krimināllikuma aktualitātes, ceļu satiksmes negadījumu
noformēšana, braukšana ekstremālos apstākļos, nepilngadīgo nopratināšana,
ekonomisko noziegumu izmeklēšanas īpatnības, notikuma vietas apskate
slepkavības gadījumā, pratināšanas īpatnības darbā ar aizdomās turamajiem,
iekļūšanas un aizdomās turēto aizturēšanas telpās vispārējie noteikumi un
taktika.
Laika posmā no 2014.gada 2.janvāra līdz 2014.gada 30.decembrim
Koledžas reģionālajās mācību klasēs ir notikušas 175 pieaugušo neformālās
izglītības kursi, kuros profesionālo kvalifikāciju paaugstināja 3194 Valsts
policijas darbinieki un amatpersonas.
Pieaugušo neformālās izglītības programmu apguvušo dalībnieku skaitu
sadalījumā pa gadiem skatīt 1.tabulā un 8.diagrammā.
1.tabula

Pieaugušo neformālās izglītības programmas apguvušo dalībnieku skaits pa
gadiem
Reģionālā mācību
klase
Kurzemē
Latgalē
Vidzemē
Zemgalē
Rīgē
Valsts policijas
koledžā
KOPĀ

Apmācīto Valsts policijas darbinieku un amatpersonu
skaits
2010
2011
2012
2013
2014
1084
983
900
770
547
3569
2642
1408
478
349
1145
1095
652
719
453
427
539
501
633
551
827
801
956
1756
1021
197
343
473
407
273
7249

6403

4890

4763

3194

7249

6403

4980

4763

3194

Pieaugušo neformālās izglītības programmas apguvušo Valsts
policijas darbinieku un amatpersonu skaits pa gadiem

2010

2011

2012

2013

2014

8.diagramma

Klausītāji savās aptaujas anketās visaugstāk novērtējuši šādas pieaugušo
neformālās izglītības programmas – Lietvedība administratīvo pārkāpumu lietās,
Cietušo atbalsta sistēma (tiesiskie aspekti) un Transportlīdzekļu apturēšanas un
personas aizturēšanas taktika. 2.tabulā apkopota informācija par pieaugušo
neformālās izglītības programmu vidējo vērtējumu.
2.tabula

Pieaugušo neformālās izglītības programmu vidējais vērtējums
Pieaugušo neformālās izglītības programmas nosaukums
Lietvedība administratīvo pārkāpumu lietās
Cietušo atbalsta sistēma (tiesiskie aspekti)
Transportlīdzekļu apturēšanas un personas aizturēšanas
taktika
Iekļūšanas un aizdomās turēto aizturēšanas telpās vispārīgie
noteikumi un taktika
Operatīvo transportlīdzekļu vadīšana
Pirmās palīdzības pamatzināšanu apmācība
Slepenās sadarbības organizēšanas aspekti (sadarbība ar
slepenajiem palīgiem)
Uzbrukuma atvairīšanas un aizturēšanas taktika
Kriminālistiskā fotogrāfija
Operatīvās vadības struktūrvienības darba organizācija,
reaģējot uz noziedzīgiem nodarījumiem un sabiedriski
bīstamiem notikumiem
Aizturēšanas, atbruņošanas un aizsardzības taktika lietojot
steku.
Dienesta suņu izmantošana personu atstāto smaržu pēdu
meklēšanā un uzņemšanā notikuma vietā
Efektīvas
komandas
veidošana
un
motivācijas
paaugstināšana
Korupcijas novēršana

Programmas
vidējais vērtējums
9,7
9,6
9,6
9,5
9,5
9,5
9,5
9,4
9,3
9,3

9,2
9,2
9,2
9,2

Kriminālizmeklēšanas taktika un operatīvā kombinācija
Policijas darbs daudznacionālajā sabiedrībā
Slēdzeņu kriminālistiskā izpēte
Šaušanas tehnika ar pistoli, mašīnpistoli, bisi un
triecienšauteni
Tiesu ekspertu kandidāti
Angļu valoda (procesuālās darbības administratīvo
pārkāpumu un noziedzīgu nodarījumu gadījumos)
Šaušanas instruktors - 2
Sabiedriskās kārtības nodrošināšanas tiesiskie aspekti
Angļu valoda policijas darbiniekiem
Kibernoziegumu un ar informācijas tehnoloģijām saistītu
noziedzīgu nodarījumu izmeklēšanas īpatnības
Konfliktu risināšanas veidi
Policijas amatpersonas atbildība par tiesību pārkāpumiem
pildot dienesta pienākumus sabiedriskās kārtības
nodrošināšanā, personu aizturēšanā un konvojēšanā
Bioloģiska rakstura pēdu izņemšana notikuma vietā,
problemātika. DNS paraugu izņemšanas nepieciešamība
Cilvēktirdzniecības/sutenerisma
gadījumu
novēršana,
apkarošana un izmeklēšana
Daktiloskopija: teorētiskie un praktiskie aspekti
Noziedzīgu nodarījumu kvalifikācijas un izmeklēšanas
problemātika
Noziedzīgu nodarījumu valsts institūciju dienestā
krimināltiesiskais raksturojums un izmeklēšana
Pasākumi nelikumīgu medību un zvejas atklāšanā un
prevencijā
Personas aizturēšanas, personas aplūkošanas un mantu
apskates tiesiskie aspekti
Personāla vadība
Personu speciālā aizsardzība
Policijas darbinieku rīcības psiholoģiskie un tiesiskie aspekti
seksuālās vardarbības gadījumos
Ugunsgrēku izmeklēšana
Bērnu tiesību aizsardzība - 2
Eiropas Savienības iekšējās drošības politika un dalībvalstu
sadarbība”.
Izmeklēšanas un izmeklēšanas darbību plānošana un taktika
kriminālprocesos. Izmeklēšanas versiju izvirzīšana,
pārbaude un analīze
Jaunāko informācijas tehnoloģiju izmantošana operatīvajā
darbā

9,2
9,2
9,2
9,2
9,2
9,1
9,1
9,1
9,0
9,0
9,0
9,0

8,9
8,9
8,9
8,9
8,9
8,9
8,9
8,9
8,9
8,9
8,9
8,8
8,8
8,8

8,8

Notikuma vietas apskate
Operatīvā transporta – motocikla droša vadīšana
Pratināšanas psiholoģiskie un taktiskie aspekti
Šaušanas instruktors
Valsts policijas kārtības policijas inspektoru kompetence
likumpārkāpumu, saistītu ar nelegālo alkaholisko dzērienu
tirdzniecību, konstatēšanā un atklāšanā
Angļu valoda policijas darbiniekiem (pierobežas zonā)
Personas kriminālistiskā raksturojuma un fotokomplekta
izveides praktiskie aspekti
Valsts policijas kompetence autopārvadājumu kontrolē
Ceļu satiksmes negadījumu noformēšana
Kārtības policijas biroja Operatīvās vadības nodaļas darba
organizācija, saņemot informāciju par likumpārkāpumiem
un citiem notikumiem
Pašnāvības tiesu medicīniskā aspektā
Publisku pasākumu pieteikšana, rīkošana un drošības
nodrošināšana to norises laikā
Saskarsmes kultūra ar satiksmes uzraudzības jomā
iesaistītajiem dalībniekiem
Speciālo izmeklēšanas darbību tiesiskie un praktiskie
aspekti, to veikšanas metodika
Bērnu tiesību aizsardzība
Cietušā pratināšanas psiholoģiskās īpatnības
Elektronisko sakaru līdzekļu izmantošanas sakaru
uzturēšanai internetā, to veidi un kontroles iespējas
Notikuma vietas apskates veikšanas specifika, ja pielietots
šaujamierocis
Psiholoģiskās īpatnības komunikācijā ar psihiski
nelīdzsvarotām personām Valsts policijas darbiniekiem
Publiskā runa
Durvju taktiskā uzlaušana
Ekspertīžu veidi un izpētes iespējas Latvijā. Izpētes objektu
un procesuālo dokumentu sagatavošana atsevišķu veidu
ekspertīzēm (2.daļa)
Operatīvās uzskaites lietu (OUL) ierosināšanas, plānošanas,
realizācijas un izbeigšanas nosacījumi. Materiālu
noformēšana
Kukuļdošanas satiksmes uzraudzības jomā konstatēšanas un
izmeklēšanas praktiskie un tiesiskie aspekti
Noziedzīgu nodarījumu izmeklēšana narkotisko, psihotropo
vielu un to prekursoru nelikumīgās aprites jomā
Valsts policijas amatpersonu darbības un tās rezultātu

8,8
8,8
8,8
8,8
8,8

8,7
8,7
8,7
8,6
8,6

8,6
8,6
8,6
8,6
8,5
8,5
8,5
8,5
8,5
8,5
8,4
8,4

8,4

8,3
8,3
8,3

novērtēšana
Personu, kurām ir tiesības uz aizstāvību, pratināšanas
tiesiskie un psiholoģiskie aspekti
Tiesu ekspertu kandidātu mācības par juridiskajiem
jautājumiem
Kriminālizlūkošanas modelis. Vispārīga izpratne
Narkotisko un psihotropo vielu meklēšana pie cilvēkiem,
izmantojot dienesta suni
Personu aizturēšana izmantojot dienesta suni uzpurnī
Valsts policijas amatpersonas ziņojumu veidi un to
izstrādāšanas īpatnības
Valsts policijas kompetence vardarbības draudu novēršanā
un pagaidu aizsardzības pret vardarbību nodrošināšanā
Policijas darbinieka rīcība gadījumos, kas saistīti ar
vardarbību ģimenē
Uz sadarbību vērsts policijas darbs: tiesiskais regulējums,
prakse un attīstības perspektīvas

8,2
8,2
8,1
8,1
8,1
8,1
8,1
7,8
7,4

Koledža nodrošināja Valsts policijas amatpersonu profesionālās mācības
dienesta vietās: teorētiskās mācības, speciālo fizisko sagatavošanu un šaušanas
mācības. 3.tabulā apkopota informācija par profesionālo mācību dienesta vietās
vidējo apmeklējumu skaitu vienā nodarbībā pa reģioniem laika posmā no
2014.gada septembra līdz decembrim.
3.tabula

Profesionālo mācību dienesta vietās apmeklējums pa reģioniem
Profesionālo mācību
dienesta vietās veids
Teorētiskās mācības
Speciālā fiziskā
sagatavošana
Šaušanas mācības

Rīga

Valsts policijas amatpersonu skaits
Kurzeme
Latgale
Vidzeme Zemgale

16

35

19

9

16

12

7

9

20

9

10

15

16

23

31

Koledžas Profesionālās pilnveides nodaļa sadarbībā ar Ugunsdrošības un
civilās aizsardzības koledžu organizēja un realizēja:
 mācības „Pamatlīmeņa zināšanu programma par objekta ugunsdrošību
atbildīgajiem darbiniekiem” (160 akadēmiskās stundas), apmācīti 19
Valsts policijas darbinieki un amatpersonas;
 mācības „Darba aizsardzības pamatlīmeņa zināšanu izglītības
programma” (60 akadēmiskās stundas), apmācīti trīs Valsts policijas
darbinieki un amatpersonas.
Koledžas Profesionālās pilnveides nodaļa sadarbībā ar Drošības policiju
organizēja mācības „Operatīvo transportlīdzekļu vadīšana”, apmācītas 191

Valsts policijas amatpersonas un darbinieki. Šīs mācības plānots īstenot arī
turpmāk.
Pēc Latvijas Pašvaldību savienības lūguma, Koledža realizēja mācības
„Pašvaldības policijas kompetence vardarbības draudu novēršanā un pagaidu
aizsardzības pret vardarbību nodrošināšanā”. Šajās mācībās profesionālo
kvalifikāciju paaugstināja 809 dažādu pašvaldību policijas darbinieki un 467
Valsts policijas amatpersonas.
Saskaņā ar 2014.gada 19.marta Starpresoru vienošanos „Par Valsts
policijas, Valsts policijas koledžas un Nacionālo bruņoto spēku amatpersonu
apmācību un sadarbību speciālo operāciju un operatīvo pasākumu laikā”
Koledžā no 2014.gada 15.septembra līdz 19.septembrim notika mācības
„Operatīvās darbības pamati”, kurās piedalījās 14 Nacionālo bruņoto spēku
amatpersonas.
2.3.

Profesionālo pilnveides izglītības programmu izstrāde

Koledžas Tiesību katedras vadītāja B.Hercmane izstrādāja pieaugušo
neformālās izglītības programmu „Noziedzīgu nodarījumu kvalifikācijas un
izmeklēšanas problemātika”.
Koledžas Tiesību katedras lektors A.Krastiņš izstrādāja pieaugušo
neformālās izglītības programmu „Noziedzīgu nodarījumu ceļu satiksmē
kvalifikācija un izmeklēšana”.
Koledžas Tiesību katedras lektors I.Vildavs izstrādāja pieaugušo
neformālās izglītības programmu „Nelikumīgu darbību ar finanšu instrumentiem
un maksāšanas līdzekļiem kvalifikācija un izmeklēšana”.
Koledžas Tiesību katedras docente G.Biezuma izstrādāja pieaugušo
neformālās izglītības programmas „Krāpšanas, noziedzīgi iegūtu līdzekļu
legalizēšanas un izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu
nomaksas kvalifikācija un izmeklēšana”, „VID atzīšana par cietušo, izmeklējot
noziedzīgus nodarījumus valsts ieņēmumu jomā. Piespiedu ietekmēšanas
līdzekļu piemērošana juridiskām personām, izmeklējot noziedzīgus nodarījumus
valsts ieņēmumu jomā”, „Speciālās izmeklēšanas darbības”, „Kriminālprocesa
likuma un krimināllikuma aktualitātes”.
Koledžas Tiesību katedra sadarbībā ar Policijas tiesību katedru un
Humanitāro katedru aktualizēja pieaugušo neformālas izglītības programmu
„Policijas darbinieka rīcība gadījumos, kas saistīti ar vardarbību ģimenē ”.
Koledžas Tiesību katedra sadarbībā ar Humanitāro katedru aktualizēja
pieaugušo neformālas izglītības programmas „Bērnu tiesību aizsardzība” un
„Bērnu tiesību aizsardzība 2”.
Koledžas Tiesību katedra sadarbībā ar Kriminālistikas katedru aktualizēja
pieaugušo neformālas izglītības programmu „Noziedzīgu nodarījumu
izmeklēšana narkotisko, psihotropo vielu un to prekursoru nelikumīgas aprites
jomā saistībā ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju”.

Koledžas Policijas tiesību katedras docente K.Kuzņecova aktualizēja
pieaugušo neformālās izglītības programmu „Radikalizācija, tās atklāšana un
novēršana”.
Koledžas Policijas tiesību katedras vadītāja V.Zukule izstrādāja
pieaugušo neformālās izglītības programmu „Vidzemes reģiona pārvaldes
Kārtības policijas biroja Operatīvās vadības nodaļas darba organizācija,
saņemot informāciju par likumpārkāpumiem un citiem notikumiem”.
Koledžas Policijas tiesību katedras lektors U.Bēniņš sadarbībā ar
Koledžas Sporta katedras lektoru R.Hvesko izstrādāja pieaugušo neformālās
izglītības programmu „Transportlīdzekļa apturēšanas un personas aizturēšanas
taktika”.
Koledžas Policijas tiesību katedra sadarbībā ar Valsts policiju izstrādāja
pieaugušo neformālās izglītības programmu „Valsts policijas kompetence
autopārvadājumu kontrolē”.
Koledžas Policijas tiesību katedras lektors A.Feierābends izstrādāja
pieaugušo neformālās izglītības programmu „Pasākumi nelikumīgu medību un
zvejas atklāšanā un prevencijā”.
Koledžas Policijas tiesību katedras lektors J.Skraucis izstrādāja
pieaugušo neformālās izglītības programmu „Valsts policijas kārtības policijas
inspektoru kompetence likumpārkāpumu, kas saistītu ar nelegālo alkoholisko
dzērienu tirdzniecību, konstatēšana un atklāšana”.
Koledžas Policijas tiesību katedras asistents G.Gregersons izstrādāja
pieaugušo neformālās izglītības programmu „Šaušanas instruktors 2”.
Koledžas Policijas tiesību katedras lektors Ē.Treļs izstrādāja pieaugušo
neformālās izglītības programmu „Policijas darbs daudznacionālajā sabiedrībā”.
Koledžas Policijas tiesību katedras vadītāja V.Zukule sadarbībā ar Valsts
policiju izstrādāja pieaugušo neformālās izglītības programmu „Valsts policijas
kompetence vardarbības draudu novēršanā un pagaidu aizsardzības pret
vardarbību nodrošināšanā”, „Pašvaldības policijas kompetence vardarbības
draudu novēršanā un pagaidu aizsardzības pret vardarbību nodrošināšanā”.
Koledžas Kriminālistikas katedras lektors A.Bebris izstrādāja pieaugušo
neformālās izglītības programmas „Elektronisko sakaru komersantu un
komersantu, kuri sniedz elektroniskus pakalpojumus, rīcībā esošo datu
izmantošana noziedzīgu nodarījumu izmeklēšanā” un ,,Jaunāko tehnoloģiju
izmantošana policijas darbā”.
Koledžas Kriminālistikas katedras vadītāja A.Zīle un Kriminālistikas
katedras lektors A.Ivaško izstrādāja pieaugušo neformālās izglītības
programmu ,,Apavu pēdas: teorētiskie un praktiskie aspekti”.
Koledžas Kriminālistikas katedras lektors I.Trofimovs izstrādāja
pieaugušo neformālās izglītības programmu ,,Nieziedzīgu nodarījumu
kvalifikācija un turpmākās darbības ārvalstīs zagtu transportlīdzekļu
konstatēšanas gadījumos”.

Koledžas Kriminālistikas katedras lektors A.Ivaško izstrādāja pieaugušo
neformālās izglītības programmas ,,Digitālo attēlu apstrāde ar grafiskiem
redaktoriem”, ,,Slēdzeņu kriminālistiskā izpēte”.
Koledžas Kriminālistikas katedras vadītāja A.Zīle un Kriminālistikas
katedras lektors A.Ivaško izstrādāja pieaugušo neformālās izglītības
programmu ,,Daktiloskopija: teorētiskie un praktiskie aspekti”.
Koledžas Kriminālistikas katedras lektors A.Buko izstrādāja pieaugušo
neformālās izglītības programmu ,,Elektronisko sakaru līdzekļu izmantošanas
sakaru uzturēšanai internetā, to veidi un kontroles iespējas”.
Koledžas Kriminālistikas katedras lektori A.Ivaško un N.Krapsis
izstrādāja pieaugušo neformālās izglītības programmu ,,Kriminālistikā
fotogrāfija”.
Koledžas Kriminālistikas katedras lektors R.Znotiņš izstrādāja pieaugušo
neformālās izglītības programmu ,,Operatīvā detektīvdarbība. Operatīvais
eksperiments (operatīvā eksperimenta veikšanas nosacījumi un noformēšana,
operatīvā eksperimenta taktiskie paņēmieni)”.
Koledžas Kriminālistikas katedras vadītāja A.Zīle sadarbībā ar Iekšlietu
ministrijas Informācijas centra Noziedzīgo nodarījumu uzskaites nodaļas
sektora „Kontingents” priekšnieci I.Trinkunu un Iekšlietu ministrijas
Informācijas centa Apmācības daļas priekšnieku P.Stroževu izstrādāja
pieaugušo neformālās izglītības programmu ,,Personas kriminālistiskā
raksturojuma un fotokomplekta izveides praktiskie aspekti”.
Koledžas Kriminālistikas katedras lektori A.Ruks un R.Znotiņš izstrādāja
pieaugušo neformālās izglītības programmu ,,Slepenās sadarbības
organizēšanas aspekti (sadarbība ar slepenajiem palīgiem)”.
Koledžas Kriminālistikas katedras lektori A.Ruks un J.Šulte izstrādāja
pieaugušo neformālās izglītības programmu ,,Speciālo izmeklēšanas darbību
tiesiskie un praktiskie aspekti, to veikšanas metodika”.
Koledžas Sporta katedras docente A.Homiča izstrādāja pieaugušo
neformālās izglītības programmu “Aizturēšanas, atbruņošanas un aizsardzības
taktika policijas darbā izmantojot steku”.
Koledžas Sporta katedras lektors I.Urbāns izstrādāja pieaugušo
neformālās izglītības programmu „Uzbrukuma atvairīšanas un atbruņošanas
taktikas instruktors”.
Koledžas Humanitārās katedras lektore V.Kalnbērza izstrādāja pieaugušo
neformālās izglītības programmas “Angļu valodas policijas darbiniekiem (ar
dažādām priekšzināšanām)”, “Angļu valoda pierobežas zonā”,
Koledžas Policijas tiesību katedra izstrādāja pieaugušo neformālās
izglītības programmas īstenošanai dienesta vietās:
1. Valsts policijas amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm šaušanas
prasmju pilnveidošana.
2. Aktualitātes Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kārtības policijas
pārvaldes Patruļpolicijas pārvaldes Ceļu policijas bataljona darbībā.

3. Aktualitātes Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kārtības policijas
pārvaldes Patruļpolicijas pārvaldes Konvoja bataljona darbībā.
4. Aktualitātes Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kārtības policijas
pārvaldes Patruļpolicijas pārvaldes Patruļpolicijas bataljona darbībā.
5. Aktualitātes iecirkņu inspektoru darbībā.
6. Aktualitātes nepilngadīgo lietu inspektoru dienesta darbībā.
7. Aktualitātes Kārtības policijas struktūrvienību darbībā.
8. Aktualitātes īslaicīgās aizturēšanas vietas, konvoja un objektu apsardzes
darbībā.
9. Aktualitātes operatīvās vadības struktūrvienību darbībā.
10. Aktualitātes patruļdienesta un satiksmes uzraudzības struktūrvienību
darbībā.
Koledžas Kinoloģijas nodaļa izstrādāja pieaugušo neformālās izglītības
programmas „Dienesta suņu izmantošanas taktika personu meklēšanā pēc
atstātajām smaržu pēdām un lietisko pierādījumu (priekšmetu ar cilvēka smaržu
pēdām) meklēšana notikumu vietā”, „Pazudušo personu meklēšanas taktika,
izmantojot dienesta suņus, mežā un apvidus teritorijās” un „Personu aizturēšana
izmantojot dienesta suni uzpurnī”.
2.4.

Sporta pasākumi

Atbilstoši kompetencei un ievērojot Iekšlietu ministrijas, Valsts policijas
un Koledžas pamatnostādnes sportā, apstiprinātos sporta sacensību un
spartakiādu rīkojuma dokumentus un nolikumus, Koledžas Sporta katedra
2014.gadā organizēja un nodrošināja:
1. 24.janvārī – Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas rektora kausa
izcīņā virves vilkšanā;
2. 30.janvārī – Koledžas Spartakiādes sacensības volejbolā;
3. 3.februārī – Koledžas Spartakiādes sacensības telpu futbolā sievietēm;
4. 7.februārī – Valsts policijas Spartakiādes sacensības galda tenisā;
5. 12.februarī – pārbaudes spēle basketbolā ar BK „Rīga” komandu;
6. 12.februārī – Koledžas Spartakiādes sacensības svara stieņa spiešanā
guļus;
7. 7.martā – Valsts policijas Spartakiāde volejbolā;
8. 4.aprīlī – Valsts policijas Spartakiādes sacensības basketbolā vīriešiem;
9. 11.aprīlī – Iekšlietu ministrijas atklātā čempionāta sacensībās basketbolā
sievietēm;
10. 4.maijā – „Stipro skrējiens”;
11. 18.maijā – Nordea Rīgas maratonā;
12. 23.maijā – Iekšlietu ministrijas Spartakiādes sacensībās peldēšanā;
13. 23.maijā – Valsts policijas Spartakiādes sacensības peldēšanā;
14. 23.maijā – Valsts policijas Spartakiādes sacensības policijas trīscīņā;
15. 6.-7.jūnijs – Iekšlietu ministrijas sporta sezonas noslēguma sacensības;
16. 11.septembrī – noorganizētas vieglatlētikas sacensības „Rudens kross”;

17. 18.septembrī – organizēta Koledžas „Sporta diena” (noskaidroti labākie
strītbola spēlētāji, labākie pludmales volejbola spēlētāji, spēcīgākie
automašīnas stūmēji, uzvarētāji vīriešu, sieviešu un jauktajos stafešu
skrējienos, dažādu konkursu uzvarētāji);
18. 19.septembrī – Valsts policijas Spartakiāde vieglatlētikas krosā;
19. no 9. – 28.oktobrim – organizētas Koledžas Spartakiādes sacensības telpu
futbolā vīriešiem;
20. 10.oktobrī – Valsts policijas Spartakiādes sacensībās šaušanā;
21. no 27. – 4.novembrim – organizētas Koledžas Spartakiādes sacensības
telpu futbolā sievietēm;
22. 7.novembrī – Valsts policijas Spartakiādes sacensībās telpu futbolā
vīriešiem;
23. no 10.– 17.novembrim – organizētas Koledžas Spartakiādes sacensības
basketbolā vīriešiem;
24. 14.novembrī – Iekšlietu ministrijas atklātā čempionāta sacensības telpu
futbolā sievietēm;
25. 28.novembrī – Valsts policijas izlases sastāvā Iekšlietu ministrijas
spartakiādes sacensības telpu futbolā vīriešiem;
26. 2.decembrī – organizēta draudzības spēle basketbolā ar Latvijas
Nacionālo aizsardzības akadēmiju;
27. 3.decembrī – organizētas Koledžas Spartakiādes sacensības „Skrienam
visi!”
28. 11.decembrī – organizētas Koledžas spartakiādes sacensības galda tenisā;
29. 12.decembrī – Valsts policijas Spartakiādes sacensībās tuvcīņā;
30. 12.decembrī – Iekšlietu ministrijas atklātā čempionāta sacensībās tuvcīņā,
31. 17.decembrī – Koledžas Spartakiādes sacensības tautas bumbā.
Koledžas Sporta katedra nodrošināja speciālo cīņas paņēmienu un
speciālo līdzekļu pielietošanas apmācību Valsts policijas struktūrvienību
amatpersonām gan Rīgā, gan citviet Valsts policijas teritoriālajās pārvaldēs un
nodrošināja šo amatpersonu vispārējās un speciālās fiziskās sagatavotības
ieskaišu pieņemšanu saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.
Koledžas Sporta katedra organizēja un nodrošināja 46 Valsts policijas
sporta komandu komplektēšanu un dalību Valsts policijas, Iekšlietu ministrijas
un citu valstisko un sabiedrisko organizāciju rīkotajos sporta pasākumos.
Koledžas personāla sporta sasniegumi 2014.gadā – Koledžas kadets
Aleksandrs Arhipovs ieguva Latvijas čempiona titulu - WPC (World
Powerlifting Congress) atklātajā Latvijas čempionātā spēka trīscīņā un spiešanā
guļus bez ekipējuma divīzijā izcīnīja pirmo vietu un kļuva par Latvijas
čempionu junioru grupā (no 20 līdz 23 gadi) svara kategorijā līdz 90 kg. WPC
atklātajā Latvijas čempionātā spiešanā guļus A.Arhipovs izcīnīja otro vietu ar
rezultātu 160kg. Koledžas kadeti Jekaterīna Meļehova un Jānis Mūrmanis
izcīnīja uzvaras Iekšlietu ministrijas un Valsts policijas Spartakiādes sacensībās
tuvcīņā. Koledžas kadets Dmitrijs Fedosejenkovs ieguva Latvijas čempiona
titulu Starptautiskajā džudo turnīrā Latvian Open 2014 svara kategorijā līdz 73

kg. Koledžas kadets Dzintars Lācis Latvijas čempionātā klasiskajā spēka
trīscīņā, svara kategorijā -105kg. Vilkmē pirmajā piegājienā uzvilktie 210 kg
deva pietiekamu kopsummu, lai pārliecinoši būtu pirmā vieta. Latvijas studentu
čempionātā (LASS Universiāde) spēka trīscīņā notika pirmo reizi un šajā
vērtējumā Dz.Lācis izcīnīja pirmo vietu. Koledžas Sporta katedras personāla
apmācības speciālists Andrejs Maslovs Pasaules čempionātā Pankrationa cīņā
izcīnīja pirmo vietu un pasaules čempiona titulu Pankrationa cīņā. Koledžas
kadets Dāvis Klints izcīnīja sudraba medaļu 4.Baltijas Starptautiskajā
čempionātā Pankration cīņā. Valsts policijas darbinieks Anatolijs Macuks
Frankfurtes maratonā savā vecuma grupā izcīnīja piekto vietu. Koledžas kadete
Līga Girgensone Nordea Rīgas maratona 5km distancē sievietēm izcīnīja augsto
otro vietu.
Valsts policijas 2014.gada spartakiādes sacensību kopvērtējuma rezultāti
norādīti 4.tabulā:
Nr.

Komanda

Galda
teniss

Volejbols

Basketbols

Peldēšana

Policijas
trīscīņa

Kross

Šaušana

Futbols

Tuvcīņa

Punkti

1.

VP Rīgas RP

1 (1)

2 (2)

6 (2)

3 (3)

/8/* (4)

1 (2)

1 (1)

1 (1)

3 (1)

18

2.

VP Latgales RP

3 (4)

1 (3)

5 (3)

1 (5)

1 (2)

3 (7)

3 (4)

6* (5)

1 (4)

18

3.

VP Koledža

2 (2)

6* (1)

1 (5)

4 (2)

4 (3)

2 (3)

5 (2)

2 (3)

2 (2)

22

4.

Valsts PCA

7*(5)

5 (4)

4 (6)

2 (1)

2 (1)

6 (1)

2 (3)

3 (2)

/10/ (-)

34,5

5.

VP Kurzemes
RP

5 (3)

7* (5)

3 (1)

6 (4)

5 (-)

4 (4)

6 (5)

4 (4)

4 (3)

37,5

6.

VP Vidzemes RP

4 (6)

4 (7)

7 (7)

5 (-)

3 (-)

4 (6)

7 (6)

7* (7)

5 (6)

39,5

7.

VP Zemgales RP

6 (-)

3 (6)

2 (4)

/8/ (-)

/8/* (-)

6 (5)

4 (7)

5 (6)

6 (5)

40,5

P.S. Sacensību uzvarētājus, komandu vērtējumā, nosaka pēc mazākās punktu (vietu) summas 3 (trīs)
obligātajos sporta veidos (Vieglatlētikas kross, šaušana, tuvcīņa) un papildus 5 (piecos) sporta veidos,
kur sasniegti labākie rezultāti.
* – Netiek ņemts vērā spartakiādes sacensību rezultātu kopvērtējumā.

Iekšlietu ministrijas 2014.gada spartakiādes sacensību kopvērtējuma
rezultāti norādīti 5.tabulā:
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Galda
Volejbols
Basketbols
Peldēšana
teniss
„Dinamo”
1 (1)
5* (7)
2 (6)
1 (5)
Valsts robežsardze
2 (3)
1 (1)
5* (-)
2 (1)
Valsts policija
3 (5)
3 (4)
1 (1)
3 (2)
VUGD
4 (4)
2 (3)
3 (4)
4* (3)
Rīgas pašvaldības pol. 7* (7)
4 (2)
4 (2)
5 (4)
VP Rīgas RP
5 (2)
7* (6)
6 (3)
7* (7)
Drošības policija
6 (6)
6 (5)
7* (5)
6 (6)
Apvienotā IC/NVA
8 (-)
8 (8)
8 (7)
- (-)
P.S. Komandu vērtējumā tiek ieskaitīti 5 labākie rezultāti (7 sporta veidi).
augstāku vietu ieņem tā komanda, kura izcīnījusi vairāk 1., 2., 3.u.t.t. vietas.
Komanda

* – rezultāts kopvērtējumā netiek ņemts vērā.

Futbols
telpās
5*(7)
3 (2)
1 (3)
2 (2)
1 (1)
3* (1)
1 (1)
6* (6)
4* (4)
3 (3)
- (-)
2 (5)
6 (5)
4 (4)
7* (2)
4 (4)
5 (3)
5 (5)
7*(6)
2 (5)
6 (7)
- (-)
- (-)
- (-)
Vienāda punktu skaita gadījumā
Kross

Šaušana

Punkti
8
8
11
14
23
25
26
3 iesk.

2.5. Saimnieciskie un administratīvie jautājumi
2.5.1.Darba grupas, auditi, dalība sanāksmēs
Koledžas direktora vietnieks M.Riekstiņš piedalījās pētījuma (projekta)
“Pasaules bankas pētījumā “Par jauna augstākās izglītības un augstskolu
zinātniskās darbības finansēšanas modeļa ieviešanai” sanāksmēs, sniedzot
informāciju par Iekšlietu ministrijas sistēmas izglītības iestāžu specifiku;
Koledžas direktora vietnieks M.Riekstiņš pastāvīgi piedalījās Latvijas
Koledžu asociācijas rīkotajās sanāksmēs;
Koledžas direktora vietnieki M.Riekstiņš un D.Tarāne piedalījās Valsts
policijas izveidotajā darba grupā, lai izstrādātu Valsts policijas amatu profesiju
standartus;
Koledžas direktora vietnieks M.Riekstiņš un Koledžas Nodrošinājuma
nodaļas vadītāja M.Grunte pastāvīgi piedalījās Nodrošinājuma valsts aģentūras
rīkotajās sanāksmēs par “Daugavpils cietokšņa” būvniecībā paredzētā Iekšlietu
ministrijas (Valsts policijas un Koledžas) sporta kompleksa un Koledžas
Latgales filiāles projekta izstrādi.
Koledžas Kinoloģijas nodaļas vadītājs J.Novikovs piedalījās Valsts
policijas izveidotajā darba grupā (Valsts policijas 2013.gada 20.decembra pavēli
Nr.4426 „Par darba grupas izveidi”), kuras darbības mērķis - Iekšlietu
ministrijas 2013.gadā veiktā audita Nr.5-1/11-2013 „Dienesta suņi iekšlietu
nozares funkciju nodrošināšanai” ieteikumu izpilde un Valsts policijas dienesta
kinoloģijas nozares attīstīšana. Darba grupas darbības ietvaros izstrādāts „Suņu
reģistra projekts”, veikts 2013.gadā sasniegto Valsts policijas kinologu darba
rezultātu (dienesta suņu izmantošanas rezultātu) apkopojums, izstrādāta
kinologu atskaites veidlapa, kura apstiprināta ar Valsts policijas 2014.gada
30.maija pavēli Nr.1977 „Par Valsts policijas dienesta suņu izmantošanas
rezultātu atskaitēm”, sagatavota informācija par Koledžas Kinoloģijas nodaļas
esošo kapacitāti un nepieciešamajiem papildus resursiem (personālu), izstrādāts
Valsts policijas iekšējo noteikumu projekts „Kinoloģijas darba noteikumi Valsts
policijā un Valsts policijas koledžā”. Darba grupas aktivitātes turpināsies
2015.gadā.
Koledžas Kinoloģijas nodaļas vadītājs J.Novikovs un Koledžas
Nodrošinājuma nodaļas vecākā inspektore I.Dzelme piedalījās Iekšlietu
ministrijas izveidotajā darba grupā (Iekšlietu ministrijas 2013.gada 15.marta
rīkojums Nr.1-12/586 „Par darba grupas izveidošanu”).
Koledžas Izglītības koordinācijas nodaļas vecākā inspektore I.Retenā
piedalījās Valsts policijas izveidotajā darba grupā (Valsts policijas 2014.gada
03.marta pavēle Nr.799 “ Par darba grupas izveidi”) par rezultātu un rezultatīvo
radītāju sistēmas sakārtošanu Valsts policijā, kuras ietvaros tika izstrādāta Valsts
policijas darbības stratēģija 2014.-2016.gadam (apstiprināta ar Iekšlietu
ministrijas 2014.gada 03.oktobra rīkojumu Nr.1-12/2226 “Par Valsts policijas
darbības stratēģijas 2014.-2016.gadam apstiprināšanu”).

2.5.2. Normatīvo aktu un tiesību aktu izstrāde
Koledža 2014.gadā veica ārējo un iekšējo normatīvo aktu izvērtēšanu, kas
sekmējusies ar ārējo un iekšējo administratīvo resursu un jautājumu sakārtošanu
atbilstoši mūsdienu sabiedrības prasībām un modernizācijai, kā arī lai izpildītu
iestādes pienākumu – mazināt administratīvo slogu un padarīt iestādes darbību
iespējami saprotamu sabiedrībai un veicināt administratīvo resursu
„caurspīdīgumu”.
Atbilstoši minētajam Koledžā izstrādāti un normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā virzīti šādi ārējo un iekšējo normatīvo aktu projekti:
Koledžas 2014.gada 9.janvāra iekšējie noteikumi Nr.1 „Kārtība, kādā
Valsts policijas koledžā organizē dienesta laika pagarināšanu”.
Koledžas 2014.gada 9.janvāra iekšējie noteikumi Nr.2 „Profesionālās
pilnveides izglītības programmu izstrādes un īstenošanas kārtība Valsts policijas
koledžā”.
Koledžas 2014.gada 14.marta iekšējie noteikumi Nr.4 „Kārtība, kādā
Valsts policijas koledžā veic bezskaidras naudas norēķinus par sniegtajiem
maksas pakalpojumiem, izmantojot maksājumu termināli”.
Koledžas 2014.gada 3.aprīļa iekšējie noteikumi Nr.6 „Kārtība, kādā
Valsts policijas koledžā kompensē izdevumus par speciālo medicīniski optisko
redzes korekcijas līdzekļu iegādi”.
Koledžas 2014.gada 15.aprīļa iekšējie noteikumi Nr.9 „Valsts policijas
koledžas bibliotēkas lietošanas noteikumi”.
Koledžas 2014.gada 12.maija iekšējie noteikumi Nr.12 „Grozījumi
2012.gada 6.novembra iekšējos noteikumos Nr.28 „Inventarizācijas veikšanas
kārtība Valsts policijas koledžā””.
Koledžas 2014.gada 13.maija iekšējie noteikumi Nr.13 „Ētikas
pamatprincipi un uzvedības noteikumi Valsts policijas koledžā”.
Koledžas 2014.gada 21.maija iekšējie noteikumi Nr.14 “Valsts policijas
koledžas arodizglītības programmas "Policijas darbs" kvalifikācijas prakses
noteikumi”.
Koledžas 2014.gada 26.maija iekšējie noteikumi Nr.15 „Kārtība, kādā
Valsts policijas koledžā slēdz līgumus par izglītības ieguvi un dienestu, organizē
noslēgto līgumu nosacījumu izpildi, mācību izdevumu atmaksu un piedziņu”.
Koledžas 2014.gada 9.jūnija iekšējie noteikumi Nr.16 “Par Valsts
policijas koledžas 2012.gada 31.oktobra iekšējo noteikumu Nr.26 "Valsts
policijas koledžas uzņemšanas komisijas nolikums" atzīšanu par spēku
zaudējušiem”.
Koledžas 2014.gada 16.jūnija iekšējie noteikumi Nr.17 “Valsts policijas
koledžas pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas "Policijas
darbs" kvalifikācijas prakses noteikumi”.
Koledžas 2014.gada 20.jūnija iekšējie noteikumi Nr.18 „Grozījumi Valsts
policijas koledžas 2012.gada 23.jūlija iekšējos noteikumos Nr.19 „Valsts
policijas koledžas iekšējās kārtības noteikumi””.

Koledžas 2014.gada 18.augusta iekšējie noteikumi Nr.21 “Uzņemšanas
noteikumi Valsts policijas koledžas pirmā līmeņa profesionālās augstākās
izglītības programmā "Policijas darbs" 2015./2016. akadēmiskajam gadam”.
Koledžas 2014.gada 4.septembra iekšējie noteikumi Nr.26 „Grozījumi
Valsts policijas koledžas 2014.gada 9.janvāra iekšējos noteikumos Nr.2
„Profesionālās pilnveides izglītības programmu izstrādes un īstenošanas kārtība
Valsts policijas koledžā””.
Koledžas 2014.gada 5.septembra iekšējie noteikumi Nr.27 „Valsts
policijas koledžas dežurantu darba organizācijas noteikumi”.
Koledžas 2014.gada 8.septembra iekšējie noteikumi Nr.28 “Uzņemšanas
noteikumi Valsts policijas koledžas arodizglītības programmā "Policijas darbs"
2015./2016. mācību gadam”.
Koledžas 2014.gada 11.septembra iekšējie noteikumi Nr.29 „Sakaru
līdzekļu izmantošanas kārtība Valsts policijas koledžā”.
Koledžas 2014.gada 3.oktobra reglaments Nr.32 “Grozījumi Valsts
policijas koledžas Kriminālistikas katedras 2013.gada 16.aprīļa reglamentā
Nr.10 "Valsts policijas koledžas Kriminālistikas katedras reglaments"”.
Koledžas 2014.gada 23.oktobra iekšējie noteikumi Nr.33 “Valsts policijas
koledžas pedagogu skaita noteikšanas, darba slodzes plānošanas, uzskaites,
kontroles un darba samaksas kārtība”.
Koledžas 2014.gada 24.novembra iekšējie noteikumi Nr.35 „Ētikas
komisijas nolikums”.
Koledžas 2014.gada 12.decembra iekšējie noteikumi Nr.36 “Grozījumi
Valsts policijas koledžas 2014.gada 21.maija iekšējos noteikumos Nr.14 "Valsts
policijas koledžas arodizglītības programmas "Policijas darbs" kvalifikācijas
prakses noteikumi"”.
Koledžas
2014.gada
23.decembra
iekšējie
noteikumi Nr.37
“Kvalifikācijas darba, referāta un esejas izstrādāšanas, glabāšanas un
aizstāvēšanas noteikumi”.
Koledžas 2014.gada 12.marta reglaments Nr.3 “Grozījumi Izglītības
koordinācijas nodaļas 2013.gada 24.septembra reglamentā Nr.22 “Valsts
policijas koledžas Izglītības koordinācijas nodaļas reglaments””.
Koledžas 2014.gada 4.septembra nolikums Nr.25 “Valsts policijas
koledžas Latgales filiāles nolikums”.
Koledžas 2014.gada 27.augusta reglaments Nr.22 “Grozījumi Valsts
policijas koledžas Tiesību katedras 2013.gada 16.aprīļa reglamentā Nr.12
"Valsts policijas koledžas Tiesību katedras reglaments"”.
Koledžas 2014.gada 27.augusta reglaments Nr.23 “Grozījumi Valsts
policijas koledžas Policijas tiesību katedras 2013.gada 13.marta reglamentā Nr.7
"Valsts policijas koledžas Policijas tiesību katedras reglaments"”.
Koledžas 2014.gada 3.septembra reglaments Nr.24 “Grozījumi Valsts
policijas koledžas Sporta katedras 2013.gada 3.aprīļa reglamentā Nr.9 " Valsts
policijas koledžas Sporta katedras reglaments"”.
Koledžas 2014.gada 19.septembra reglaments Nr.30 “Grozījumi Valsts

policijas koledžas Humanitārās katedras 2013.gada 16.aprīļa reglamentā Nr.11
"Valsts policijas koledžas Humanitārās katedras reglaments"”.
Koledžas 2014.gada 22.aprīļa nolikums Nr.11 “Valsts policijas koledžas
studiju nolikums”.
Koledžas 2014.gada 10.jūlija nolikums Nr.19 “Valsts policijas koledžas
mācību nolikums”.
Koledžas 2014.gada 10.jūlija nolikums Nr.20 “Valsts policijas koledžas
uzņemšanas komisijas nolikums”;
Koledžas Metodiskie norādījumi kvalifikācijas darbu, referātu un eseju
izstrādāšanai un noformēšanai (apstiprināti 2014.gada 2.oktobra Padomes sēdē,
prot. Nr.05).
Izstrādāti šādi ārējie normatīvie akti:
Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta
2013.gada 23.septembra noteikumos Nr.904 „Valsts policijas koledžas maksas
pakalpojumu cenrādis””, kas jau izskatīts Ministru kabineta sēdē;
Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījums Ministru kabineta
2013.gada 10.septembra noteikumos Nr.791 „Profesionālās izglītības iestāžu un
eksaminācijas centru maksas pakalpojumu cenrādis””, kas iesniegts izskatīšanai
Ministru kabineta sēdē;
Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta
2010.gada 16.marta noteikumos Nr.257 „Noteikumi par kārtību, kādā Iekšlietu
ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonas ar
speciālajām dienesta pakāpēm tiek nosūtītas izglītības iegūšanai, kā arī mācību
izdevumu segšanas un atmaksāšanas kārtību””, kas tiek gatavots iesniegšanai
Valsts sekretāru sanāksmē.
Noslēgti šādi sadarbības līgumi:
2014.gada 6.februāra noslēgts sadarbības līgums Nr.350 starp Koledžu un
Nacionālo Bruņoto Mācību vadības pavēlniecību, par mācību procesa kvalitātes
uzlabošanu izglītības, zinātnes un pētniecības jomā, kopīgu kultūras un sporta
aktivitāšu organizēšanā, pasniedzēju pedagoģiskās un metodiskās pieredzes
apmaiņu īstenošanā, bibliotēku izmantošanā, atklātu lekciju apmeklēšanā,
studējošo pašpārvalžu sadarbības veicināšanu, kā arī nepieciešamības gadījumā
– vienoties par otra sadarbības pantera administratīvo telpu izmantošanu.
2014.gada 28.februārī noslēgts sadarbības līgums Nr.414 starp Koledžu
un Biedrības Resursu centru sievietēm „Marta”, par savstarpēji izdevīgu
sadarbību policijas darbinieku profesionālās pilnveides īstenošanā un abpusēju
kontaktu nostiprināšanas jomā.
2014.gada 19.martā noslēgts sadarbības līgums Nr.538 starp Koledžu un
Priekules vidusskolu.
2014.gada 13.oktobrī noslēgts sadarbības protokols par sadarbību
izglītības un zinātnes jomā starp Koledžu un Ukrainas Nacionālo iekšlietu
akadēmiju.

Atskaites periodā Koledža sagatavoja un noslēdza vairākus saimnieciska
rakstura līgumus, t.sk.:
2014.gada 25.februāra biroja tehnikas apkalpošanas līgums ar SIA „Biroja
Tehnikas Eksperts”;
2014.gada 25.februāra līgums par biroja preču pirkšanu ar līgums ar SIA
„Biroja Tehnikas Eksperts”;
2014.gada 19.jūnija līgums ar SIA „DK Media” par informatīvi
izglītojošu materiālu izgatavošanu;
2014.gada 10.jūlija līgums par dzīvnieku barības iegādi ar SIA
“Komekss”;
2014.gada 1.septembra Pakalpojuma līgums par darbinieku veselības
apdrošināšanas pakalpojumiem uz diviem gadiem ar “BTA Insurance
Company” SE;
2014.gada 15.decembra trīspusējā vienošanās (Koledža, Valsts
policija, Latvijas Pasts) par grozījumiem 2014.gada 27.jūnija Iepirkuma līgumā
(pasta pakalpojumi);
2014.gada 15.decembra trīspusējā vienošanās (Koledža, Valsts
policija, Latvijas Pasts) par grozījumiem 2012.gada 10.augusta līgumā
(klasificēto dokumentu piegāde);
2014.gada 30.decembra līgums ar TELE2 par sakaru pakalpojumiem.
2.5.3. Saimnieciskais nodrošinājums
Koledžā 2014.gada laikā veiktas 3 (trīs) inventarizācijas:
1. 2014.gada 4.februārī, materiāli atbildīgo personu maiņa (Koledžas
2014.gada 3.februāra pavēle Nr.79 „Par materiāli atbildīgās personas
nozīmēšanu un materiālo vērtību nodošanu - pieņemšanu”);
2. no 2014.gada 1.jūlija līdz 2014.gada 2.jūlijam, materiāli atbildīgo personu
maiņa (Koledžas 2014.gada 27.jūnija pavēle Nr.383 „Par materiāli
atbildīgās personas nozīmēšanu un materiālo vērtību nodošanu pieņemšanu”);
3. no 2014.gada 10.novembra līdz 2014.gada 19.decembrim, gada slēguma
inventarizācija (Koledžas 2014.gada 9.oktobra pavēle Nr.650 „Par
inventarizācijas veikšanu”).
Inventarizācijas laikā inventāra saraksts tika ievadīts elektroniskajā datu
terminālī.
Koledžas Nodrošinājuma nodaļa, lai nodrošinātu lietderīgu Koledžai
piešķirto finanšu līdzekļu izlietojumu sagatavojusi:
1. Koledžas kapitālo izdevumu plānu 2015.gadam (Koledžas 2014.gada
30.decembra pavēle Nr.863 „Par kapitālo izdevumu plānu
2014.gadam”);
2. Koledžas preču un pakalpojumu iegādes plānu 2015.gadam (Koledžas
2014.gada 30.decembra pavēle Nr.862 „Par preču un pakalpojumu
iegādes organizēšanu 2014.gadam”).

Atskaites periodā Koledžas uzskaitē ņemtas un norakstītas materiālās
vērtības.
Koledža atskaites periodā iegādājusies vai saņēmusi no Valsts policijas,
Informācijas centra un Nodrošinājuma valsts aģentūras 114 materiālās vērtības
(pamatlīdzekļus) par kopējo summu 34248 EUR mācību, darba procesa un
profesionālās pilnveides apmācību nodrošināšanai, tajā skaitā:
Datortehnika, sakaru un biroja tehnika:
1. Datori (6 gab. portatīvie datori, 10 gab. personālie datori):
2. Kopētājs Canon iR2520 komplektā ar divpusējo papīra padeves bloku DADFAB1 un toneri C-EXV33 – 1 gab.;
3. Skaneris Canon Dokument Scanner DR-C120 – 4 gab. ;
4. Rācijas un to piederumi kopā 27 priekšmeti;
5. Projektori 13 gab.;
6. Videokamera;
7. Gaisa kondicionieri 13 gab.;
8. Apskaņošanas sistēmas – 2 gab.
Sporta aprīkojums:
1. Futbola vārti;
2. Velotrenažieris Body Bike – 1 gab.;
3. Laerdal mugurkaula imobilizācijas dēlis – 1 gab.;
Kinoloģijas aprīkojums:
1. Pārvietojams voljērs 3mx2m ar būdu – 3 gab.;
2. Siltināta suņu būda – 3 gab.;
3. Suņu pastaigu laukums 3mx3m pie voljēra – 3 gab.
Atskaites periodā norakstīti pamatlīdzekļi:
1. Datortehnika, biroja un sadzīves tehnika – 12 datori, 18 monitori, 2 projektori,
6 televizori, kopā 38 gab.
2. Trenažieris – 1 gab.
Atskaites periodā Koledžas uzskaitē ņemtas un norakstītas materiālās
vērtības (līdz 213 EUR):
 Norakstītas materiālās vērtības – 41 akti (9345 vienības);
 Ieviestas ekspluatācijā materiālās vērtības – 29 akti (532 vienības);
 Prezentācijās norakstītas materiālās vērtības – 19 akti (1076 vienības).
Norakstīti pamatlīdzekļi:
 datortehnika, biroja un sadzīves tehnika – 12 datori, 18 monitori, 2
projektori, 6 televizori, kopā 38 gab.;
 trenažieris – 1 gab.
Materiālo vērtību un pakalpojumu iegādei organizētas 5 (piecas)
iepirkuma komisijas Publisko iepirkuma likuma 8. 2panta kārtībā:
„Valsts policijas koledžas profesionālās pilnveides izglītības programmas
„Operatīvo
transportlīdzekļu
vadīšana”
īstenošanai
nepieciešamās
trases/poligona īre”- noslēgts līgums 2014.gada 14.februārī;

„Valsts policijas koledžai nepieciešamo telpu (sporta zāļu un
šautuvju) īre” - 2014.gada janvāris, iepirkums beidzies bez rezultātiem;
„Pārvietojamo suņu voljēru ar suņu būdām iegāde Valsts policijas
koledžas vajadzībām”- 2014.gada decembris, iepirkuma procedūra pārtraukta;
„Valsts policijas koledžai nepieciešamo telpu (sporta zāļu un
šautuvju) īre” (- 2014.gada decembris) - iepirkums atrodas darba kārtībā;
„Valsts policijas koledžas profesionālās pilnveides izglītības
programmas „Operatīvo transportlīdzekļu vadīšana” īstenošanai nepieciešamās
trases/poligona īre”- 2014.gada decembris, iepirkums beidzies bez rezultātiem.
Sagatavota minēto iepirkumu dokumentācija – uzaicinājumi iepirkumiem,
izsludināti iepirkumi Iepirkumu uzraudzības biroja un Koledžas mājaslapā,
sagatavoti un izsludināti Ziņojumi par Lēmuma pieņemšanu, sagatavoti sēdes
protokoli.
Nodrošinājuma nodaļa 2014.gadā turpināja darba un mācību telpu
labiekārtošanu Koledžā:
 pagraba noliktavas telpā Nr.10 veikts remonts, iekārtojot
pneimatisko šautuvi;
 kosmētiskais remonts veikts Mācību korpusa 333, 212 telpās;
 tika aprīkotas jaunas telpas (auditorijas) Mācību korpusā telpa 333,
334, 335 (projektori, internets, žalūzijas);
 regulāri iekārtošanas darbi un uzlabojumi tika veikti Koledžas
Sporta kompleksā, tā – izgatavoti plaukti sporta inventāram,
piestiprinātas divas virves, izgatavoti stiprinājuma kronšteini,
iestikloti pieci logi cīņas zālē;
 veikts solu remonts sporta laukumā;
 iekārtota izglītojamo garderobe - izgatavoti drēbju pakaramie,
apavu plaukti;
 izgatavots pneimatisko ložu uztvērējs;
 regulāri tika veikti sīki remontdarbi – galdu, krēslu u.c. priekšmetu
remonts.
Koledžas Nodrošinājuma nodaļa turpināja kontrolēt Koledžai piestiprināto
piecu autotransporta vienību uzdevumu pildīšanai paredzēto izmantošanu
reģistrējot autotransporta izmantošanu un fiksēja tā izmantošanas laiku.
Nodrošināja autotransporta uzturēšanu darba kārtībā, veica nobraukumu uzskaiti
un kontroli, plānoja un organizēja remontu.
Saskaņā ar Valsts policijas 2013.gada 1.novembra iekšējo noteikumu
Nr.30 „Valsts policijas transportlīdzekļu uzskaites, ekspluatācijas un
norakstīšanas noteikumi” 9.punkta prasībām tika sagatavotas 27 vienreizējas
atļaujas par transporta piesaisti.
2.5.4.Tiesiskais nodrošinājums
Atskaites periodā veikta iepriekšējos gados neatmaksāto mācību

izdevumu piedziņa saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 16.marta
noteikumiem Nr.257 „Noteikumi par kārtību, kādā Iekšlietu ministrijas sistēmas
iestāžu un Ieslodzījumu vietu pārvaldes amatpersonas ar speciālajām dienesta
pakāpēm tiek nosūtītas izglītības iegūšanai, kā arī mācību izdevumu segšanas un
atmaksāšanas kārtību”, Valsts policijas 2011.gada 1.marta iekšējiem
noteikumiem Nr.4 „Kārtība, kādā organizē amatpersonu ar speciālajām dienesta
pakāpēm, kuras par valsts budžeta līdzekļiem iegūt izglītību, noslēgto līgumu
nosacījumu izpildi un mācību izdevumu atmaksu un piedziņu” un Valsts
policijas koledžas 2014.gada 26.maija iekšējiem noteikumiem Nr.15 „Kārtība,
kādā Valsts policijas koledžā slēdz līgumus par izglītības ieguvi un dienestu,
organizē noslēgto līgumu nosacījumu izpildi, mācību izdevumu atmaksu un
piedziņu”.
Kopā veikts darbs ar 17 personām (turpmāk – parādnieki), kuras Koledžai
nav atmaksājušas faktiski segtos mācību izdevumus vai izdevumus par
proporcionāli nenodienēto laiku (turpmāk – mācību izdevumi). Lai no
parādniekiem piedzītu mācību izdevumus, Nodrošinājuma nodaļa veica
piedziņas procesu, tas ir, sūtīja pirmstiesas brīdinājuma vēstules, sniedza
pieteikumus brīdinājuma kārtībā rajona (pilsētas) zemesgrāmatu nodaļai, sniedza
pieteikumus maza apmērā prasībai, ja rajona (pilsētas) zemesgrāmatu nodaļas
pieņēma lēmumu pieteikumu izbeidza tiesvedību un pieteikumus vispārējā
tiesvedības kārtībā rajonu (pilsētu) tiesām, kā arī slēdza vienošanās par
atmaksājamās summas atmaksāšanu vairākos maksājumos un sūtīja pieteikumus
parādā piespiedu izpildei.
Gada laikā:
1) rajona (pilsētas) tiesām iesniegti četri pieteikumi maza apmēra prasībā,
no kuriem jau izskatīti trīs pieteikumi. Trijos izskatītajos gadījumos prasības ir
apmierinātas pilnā apmērā. No kurām vienā gadījumā parādnieks jau atmaksājis
mācību izdevumus, bet divos gadījumos daļēji atmaksāti mācību izdevumi;
2) rajona (pilsētas) tiesās izskatīti trīs pieteikumi vispārējās tiesvedības
kārtībā. Visos gadījumos prasības ir apmierinātas pilnā apmērā. Divos
gadījumos spriedums jau ir stājies spēkā;
3) saņemti četri iesniegumi no parādniekiem, par vēlēšanos noslēgt
vienošanos, lai mācību izdevumus atmaksātu vairākos maksājumos. No tiem
tikai viens parādnieks atmaksā saskaņā ar noslēgto vienošanos. Pārējos
gadījumos tiek turpināts piedziņas process;
4) iesniegti četri izpildu raksti zvērinātiem tiesu izpildītājiem parādu
piespiedu izpildei saistībā ar rajonu (pilsētu) tiesu un rajonu (pilsētu) tiesu
zemesgrāmatu nodaļu nolēmumiem, jo parādnieki mācību izdevumus
neatmaksāja tiesu noteiktajos termiņos;

5) bez rakstiskas vienošanās divi parādnieki uzsāka atmaksāt mācību
izdevumus. No tiem viens atmaksāja pilnā apmērā, bet otrs atmaksā neregulāri,
līdz ar to tiek turpināts piedziņas process;
6) vienā gadījumā parādnieka deklarētā dzīvesvieta nav Latvijas
Republika, bet, tā kā tiesas nolēmums ir stājies spēkā un prasība ir apmierināta
pilnā apmērā, tiek turpināts piedziņas process, lūdzot tiesu izsniegt Eiropas
Savienības izpildes rīkojumu par spēkā stājušos tiesas spriedumu.
Sagatavoti 30 atzinumi par Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātajiem
projektiem, sagatavoti 6 atzinumi par Iekšlietu ministrijas TAPVK
izsludinātajiem projektiem, sniegti 5 atzinumi par Valsts policijas izstrādātajiem
iekšējo normatīvo aktu projektiem, sniegti atzinumi par 9 Koledžas
struktūrvienību izstrādātajiem iekšējiem normatīvajiem aktiem un
struktūrvienību reglamentiem, sagatavoti 2 atbilžu projekti par fizisku personu
iesniegumiem.
Koledžā 2014.gada laikā veiktas 7 nelaimes gadījumu izmeklēšanas, kā
rezultātā sagatavojot nelaimes gadījumu izmeklēšanas dokumentāciju un 5
(pieciem) darbiniekiem izmaksāts pabalsts.
2.5.5. Bibliotēkas darbs
Koledžas bibliotēkas galvenais uzdevums ir izglītības programmu
īstenošanai nepieciešamo iespieddarbu, dokumentu komplektēšana, uzskaite,
apstrāde, uzglabāšana, elektroniskā kataloga izveide, kā arī bibliogrāfisko un
bibliotekāro pakalpojumu sniegšana.
Koledžas bibliotēkas krājumā ir 87520 grāmatas. Ne retāk kā reizi gadā
bibliotēkas krājumu papildina saskaņā ar Augstskolu likumā noteiktajām
prasībām.
2014.gadā ir iegādāti 163 iespieddarbi, no kuriem 130 ir juridiskā
literatūra. Bez atlīdzības ir saņemtas kopumā 82 grāmatas.
Bibliotēkas lietotāju skaits ar katru gadu palielinās 2012.gadā – 854,
2013.gadā – 1103 un 2014.gadā – 1295 bibliotēkas fonda lietotāji.
2014. gada 21.maijā sekmīgi noritēja Bibliotēkas akreditācija, līdz ar ko
Koledžas Bibliotēka akreditēta kā vietējās nozīmes bibliotēka, ko apliecina
2014.gada 12.septembrī saņemtā Bibliotēkas akreditācijas apliecība Nr. 260A.
No 2014.gada 5.maija ir uzsākts darbs elektroniskajā katalogā ALISErekataloģizētas 14545 juridiskā fonda grāmatas un notiek sagatavošanas darbs,
lai uzsāktu bibliotēkas lietotāju apkalpošanu elektroniski abonementa modulī.
Lai nodrošinātu studējošo ērtības maksas pakalpojumu saņemšanai
Koledžas bibliotēkā, ir ieviesta bezskaidras naudas norēķinu iespēja, apmaksa
veicot ar termināli.
Koledžas bibliotēkā regulāri tiek organizētas un bibliotēkas lasītavā
apskatei izliktas izstādes, kas atspoguļo būtiskus notikumus Latvijas valstī,
Valsts policijā vai Koledžā.

Regulāri tiek organizētas un izveidotas bibliotēkas fonda jaunieguvumu
izstādes. Koledžas akadēmiskajā2014. gadā ir notikušas šādas 12 tematiskās
izstādes vai grāmatu izstādes:
1. 2014.gada janvārī – „Barikāžu atmiņu ugunskuru gaismā”, grāmatu
izstāde veltīta dzejniekam K. Elsbergam;
2. 2014.gada februārī – „Ir tikai mīlestība vien”;
3. 2004.gada martā – „Tavs vārds ir Sieviete …”, marta mēneša
jubilāriem: A. Jaunušanam, A.Niedrai, A.Einšteinam;
4. 2014.gada aprīlī – „Tikai smiekli ir tie, kas bez ļaunuma soda un
stiprina visu labo”; „ Lieldieniņa braukšus brauca, olas veda vezumā”;
aprīļa jubilāriem – R.Ancanam, Ē. Valteram, V. Šekspīram, kā arī
„Informēts – tātad vesels”;
5. 2014.gada maijā – veltīta Latvijas Republikas neatkarības
atjaunošanas gadadienai; Mātes dienai; izstāde „Latvijas dārgumi”,
6. 2014.gada jūnijā – veltīta Līgo svētkiem, Koledžas izlaidumam, jūnija
mēneša jubilāriem: A. Grūtupam, J.Peteram, kā arī bibliotēkas fondu
jaunieguvumu izstāde;
7. 2014.gada jūlijā - bibliotēkas fondu jaunieguvumu izstāde;
8. 2014.gada augustā - bibliotēkas fondu jaunieguvumu izstāde, kā arī
izstāde, kas veltīta “Zinību dienai”’
9. 2014.gada septembrī - veltītas E.Zālītei, K. Zālem un A.Belam;
10. 2014.gada oktobrī - bibliotēkas fondu jaunieguvumu izstāde;
11. 2014.gada novembrī - veltīta Lāčplēša dienai, Latvijas Republikas
Proklamēšanas dienai; Latvijas slaveniem aktieriem un O.Vācietim;
12. 2014.gada decembrī – veltīta Valsts policijas profesionālajiem
svētkiem un Ziemassvētkiem.
Regulāri notiek Bibliotēkas darbinieku profesionālā pilnveide.
Bibliotēkas vadītāja V. Krieviņa:
1. No 2014. gada 10.marta līdz 19.septembrim piedalījās profesionālās
pilnveides 240 stundu apmācību programmā „Informācijas un
bibliotēku zinību pamati”.
2. 2014. gada 3.novembrī un 7.novembrī piedalījās seminārā
„Līderība. Plānošana. Sadarbība”.
3. 2014.gada 21.janvārī seminārs „Darbs ar Karšu pieņemšanas
iekārtām (POS termināliem).
Vecākā bibliotekāre I. Garbuzova:
1. 2014.gada 21.janvarī absolvēja Latvijas Kultūras koledžu un
saņēma pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības diplomu
Bibliotēku informācijas specialitātē.
2. No 2014.gada 15.septembra līdz 24.septembrim apmeklēja kursus
„Dokumentu pārvaldība”.
3. 2014.gada
9.aprīlī
apmeklēja
semināru
„Informācijas
meklējumvalodas”.

2.5.6. Tehniskais nodrošinājums
Nodrošinājuma nodaļa 2014.gada laikā tehniski nodrošinājusi visus gan
Koledžas, gan Koledžā organizētos pasākumus (konferences, semināri,
iestājeksāmeni, noslēguma eksāmeni, teletilti):
 Koledžas 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas
„Policijas darbs” izlaidums (2014.gada 15.janvārī);
 Koledžas 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas
„Policijas darbs” un profesionālās pilnveides programmas „Policijas
darba pamati” izlaidums (2014.gada 14.martā);
 Starptautiskā konference „Koordinēta institūciju reakcija uz vardarbību
ģimenē” (2014.gada 26.maija līdz -2014.gada 29.maijam);
 Mācību nodrošināšana LR Iekšlietu ministrijas projekta „Nacionālās
kriminālizmeklēšanas moduļa izveide” ietvaros (no 2014.gada 2.jūnija
līdz 2014.gada 13.jūnijam);
 Zvēresta un Valsts policijas koledžas arodizglītības programmas
„Policijas darbs” izlaiduma svinīgais pasākums (2014.gada 20.jūnijā);
 Koledžas profesionālās pilnveides programmas „Policijas darba pamati”
izlaidums (2014.gada 11.jūlijā;
 Koledžas sporta diena (2014.gada 18.septembrī);
 Koledžas pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas
„Policijas darbs” nepilna laika neklātienes un arodizglītības programmas
„Policijas darbs” neklātienes absolventu izlaidumu (2014.gada
19.septembrī);
 Apmācību nodrošināšana uzņēmuma „INELO Stocerz Sp.J” profesionālās
kvalifikācijas paaugstināšanai Valsts policijas darbiniekiem (2014.gada
23.septembrī);
 Eiropas policijas koledžu asociācijas (AEPC) ikgadējās starptautiskās
konferences norise. (2014.gada 7.oktobrī);
 Koledžas profesionālās pilnveides programmas „Policijas darba pamati”
izlaidums (2014.gada 6.novembrī);
 Koledžā svinīgā zvēresta došana (2014.gada 4.decembrī);
 Koledžas arodizglītības programmas „Policijas darbs” izlaiduma
svinīgais pasākums (2014.gada 19.decembrī);
 Ziemassvētku eglīte bērniem (2014.gada 16. un 18.decembrī).
Atskaites periodā regulāri veikts teletiltu mācību procesa nodrošināšanai
tehniskais nodrošinājums, Koledžas mājas lapas uzturēšana, jaunu sadaļu
izstrāde, Datorapmācības stundu vadīšana, Šaušanas trenažiera „Scatt”
prezentēšana Kara muzejā (2014.gada 5.septembrī), Profesionālās pilnveides
stundu vadīšana “Informācijas sistēmas policijas iestādē”, Koledžas datoru
pieslēgšana aktīvajai direktorijai, jaunu datoru darbstaciju konfigurēšana
lietotāju vajadzībām, uzstādīšana, jaunu mācību auditoriju nodrošināšana ar
datortehniku, novecojušo datoru darbstaciju nomaiņa, videonovērošanas serveru

uzturēšana.
Tāpat, tika nodrošinātas šādas aktivitātes Koledžā - caurlaides karšu
sistēmas administrēšana, datorlietotāju atbalsts (nepieciešamo datubāžu
instalēšana, konfigurācija, e-pasta izveide, darbstacijas pielāgošana darbam),
antivīrusu programmatūras instalēšana, administrēšana, ikmēneša vīrusu un
kaitīgās programmatūras profilakse un iznicināšana Koledžas datortīklā,
dokumentācijas sagatavošana sadarbojoties ar citām Iekšlietu ministrijas
sistēmas iestādēm, Koledžas veidlapu izstrāde, publisko iepirkumu publicēšana
vietnē www.iub.gov.lv, printeru un citas biroja tehnikas darbības uzraudzība,
printeru un kopētāju kasetņu pasūtīšana un uzstādīšana, kā arī datu par izlietoto
kasetņu daudzumu uzskaite turpmākā kasetņu pasūtījuma plāna sastādīšanai,
programmatūras licenču sadalījums reģionos esošajai datortehnikai, bojātās
tehnikas remonta nodrošināšana.
2.5.7. Koledžas dokumentu aprites nodrošinājums
Salīdzinot dokumentu apjomu par periodu no 2013.gada 2.janvāra līdz
2013.gada 30.decembrim un to pašu periodu par 2014.gadu, var redzēt kā
Koledžas Nodrošinājuma nodaļas sekretariātā reģistrēti un apstrādāti dokumenti:

Saņemtie dokumenti
Nosūtāmie dokumenti
Iekšējie dokumenti
Sūtījumi
Ziņojumi
Iesniegumi
Pavēles
Normatīvie dokumenti
Lēmumi
Valsts
policijas
un
Iekšlietu
ministrijas
iekšējie
normatīvie
dokumenti
Protokoli
Līgumi
Rēķini
Kopā:

2013.g.
785
1755
1339
353
2862
394
944
32
133
1062

2014.g.
1143
2046
1568
333
3100
345
864
37
151
1184

23
1500
693
11855

34
1362
884
13051

6.tabula

9. diagramma.

Sekretariāta darbinieki lietvedības programmatūrā „DocsVision”
vienlaicīgi ar reģistrāciju veic visu dokumentu veidu pievienošanu skenētā
veidā. Visi dokumenti elektroniskā veidā tiek nosūtīti izpildītājiem. Tiek
sagatavotas vienkāršas un ierakstītas vēstules nosūtīšanai un nodrošināta
korespondences nogādāšana. Pastāvīgi sniedz Koledžas darbiniekiem
konsultācijas jautājumos par lietvedību, dokumentu arhivēšanu un darbu
lietvedības programmatūrā „DocsVision”. Veic Koledžas dokumentācijas kopiju
apstiprināšanu, visu līgumu veidu apstiprināto kopiju izgatavošanu un
izsniegšanu (parasti divos eks.), tiek apstiprinātas pavēļu un lēmumu kopijas.
Papildus tiek veikta elektroniskā pasta apstrāde. Sekretariātā ir ievestas 50
nomenklatūras lietas, kuras gada laika tiek kārtotas saskaņā ar lietvedības
noteikumiem.
2.5.8. Medicīniskā atbalsta nodrošināšana
Koledžā nodarbinātajiem un kadetiem ir nodrošināta ārsta klātbūtne un
sniegta pirmā palīdzība koledžas plānotajos mācību un sporta pasākumos, kā arī
Valsts policijas amatpersonām ikgadējo fiziskās sagatavotības normatīvu
kārtošanas laikā. Piecos negadījumos tika izsaukta neatliekamā palīdzība, lai trīs
cietušos nogādātu ārstniecības iestādē iespējamu kaulu un locītavu strukturālu
bojājumu izvērtēšanai. Pārsiešanu skaits - 88.

Konsultāciju skaits saslimšanu gadījumos - 220, kurās ieteikta tālākās
rīcības taktika.
Nodrošināta pirmās palīdzības sniegšanai nepieciešamo medicīnisko
preču iegāde janvārī, aprīlī, jūlijā un oktobrī atbilstoši plānotajam finansējumam.
Veikta saņemto preču uzskaite un norakstīšana. Regulāri nodrošināta Koledžā
esošo aptieciņu papildināšana ar mūsdienīgiem pārsiešanas materiāliem.
2014.gada oktobrī ārsts piedalījās dienesta viesnīcas sanitārā stāvokļa
kontroles apgaitā. Četrās kadetu istabās konstatēta nekārtība (nenomazgāti
trauki, pilni atkritumu grozi). Nekārtība dienas laikā tika novērsta, komisija
nolēma, ka apgaitas jāveic regulāri.
Jūlijā veikta veselības stāvokli apliecinošu dokumentu analīze 456
arodizglītības reflektantiem, lai risinātu jautājumus par iespējamu neatbilstību
dienestam Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādēs un nosūtīšanas secību uz
CMEK.
Atskaites periodā tika veikta pirmās palīdzības apmācību profesionālās
pilnveides izglītības programmā ,,Šaušanas instruktors’’(3 mācību grupas). Pēc
Humanitārās katedras pieprasījuma ārsts aizvietoja pirmās palīdzības
pasniedzēju tā prombūtnes laikā, tai skaitā Koledžas Latgales filiālē Daugavpilī.
Kā dienesta šaujamieroču glabāšanas un pielietošanas pārbaudes komisijas
loceklis Nodrošinājuma nodaļas ārsts veica pirmās palīdzības zināšanu pārbaudi
eksāmena kārtošanas laikā.
Nodrošinājuma nodaļas ārsts regulāri apmeklē kvalifikācijas
paaugstināšanas pasākumus ar dalību apliecinošiem sertifikātiem, atskaites
periodā iegūti 21.05 kredītpunkti – 2014.gada 31.janvārī Latvijas internistu
biedrības (turpmāk – LIB) sēde ,,Sirds un asinsvadu riska faktori un akūts
koronārs sindroms’’, 2014.gada 28.februāra LIB sēde ,,Nesteroīdo
pretiekaisuma līdzekļu ilgtermiņa lietošana un kardiovaskulārā drošība.
Hiperurikēmija. Aldosterona antagonistu loma kardiovaskulāro slimību
ārstēšanā’’, 2014.gada 21.marta LIB sēde ,,Arteriālās hipertensijas vadlīnijas
Eiropā un Amerikā’’, 2014.gada 25.marta.LIB sēde ,,Bayer pasaulē 150 un tā
ieguldījums Latvijas medicīnā’’, 2014.gada 26.septembra LIB konference
,,Tradicionālie sindromi-simptomi internā medicīnā un to šodienas ārstēšanas
iespējas’’, 2014.gada 17.oktobra LIB konference ‘’Kombinētā terapija arteriālās
hipertensijas gadījumos.
Kā pirmās palīdzības pasniedzēja Nodrošinājuma nodaļas ārste
paaugstināja kvalifikāciju piedaloties 2014.gada 18.un 20.augustā seminārā
,,Paplašinātās pirmās palīdzības 40 stundu apmācības vadlīniju ieviešana’’,
2014.gada 13.decembrī seminārā par tēmām ,,Amputāciju un saspieduma
traumas. Ķīmisko vielu izraisītie nelaimes gadījumi. Pirmā palīdzība
apsaldējumu gadījumos’’.
3. Personāla raksturojums
Koledžas personāla faktiskā komplektācija uz 2014.gada 31.decembri

norādīta 10.diagrammā.
 Amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi – 289;
 Darbinieki, ar kuriem noslēgti darba līgumi – 97

10.diagramma

Koledžas personālsastāva (amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm
un darbiniekiem, ar kuriem noslēgts darba līgums) izglītība norādīta 11. un 12.
diagrammā.:
1) doktora grāds – 2;
2) maģistra grāds – 71;
3) otrā līmeņa akadēmiskā/profesionālā augstākā izglītība – 85;
4) pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība –24;
5) vidējā/profesionālā vidējā izglītība – 134;
6) arodizglītība („Policijas darbs”) – 70.

11.diagramma

12.diagramma

Studijas augstākās izglītības ieguvei doktorantūrā, maģistrantūrā un
augstākās izglītības ieguvei turpina:
1. 6 amatpersonas un 7 darbinieki, ar kuriem noslēgts darba līgums
(doktorantūra);
2. 1 amatpersona (otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība);
3. 2 amatpersonas un 1 darbinieks, ar kuru noslēgts darba līgums (pirmā
līmeņa profesionālā augstākā izglītība).
Informācija norādīta 13.diagrammā.

13.diagramma

3.1.

Personāla profesionālā pilnveide, pieredzes apmaiņa
un starptautiskā sadarbība

Koledžas pārstāvji 2014.gada 27.-28.martā piedalījās Lietuvas Policijas
skolas organizētajā konferencē „Jaunākās apmācības metodes policijas izglītības
sistēmā”, kur ar referātu uzstājās direktora vietniece D.Tarāne. Vienlaicīgi ar
konferenci tika organizēta arī kaimiņvalstu (Latvijas, Lietuvas, Igaunijas)

policijas izglītības iestāžu kadetu sporta sacensības.
Koledžas direktora vietniece D.Tarāne pārstāvēja Valsts policiju
regulārajās Eiropola darba grupās korporatīvajos jautājumos, kas norisinājās
2014.gada 9.aprīlī un 6.novembrī Eiropola mītnē Hāgā.
Koledžas Kriminālistikas katedras lektors A.Ivaško no 30.-31.janvārim
piedalījās Eiropas Komisijas un Valsts policijas projekta seminārā ,,Valsts
policijas tehniskās kapacitātes stiprināšana, lai ieviestu daktiloskopisko datu
apmaiņu saskaņā ar Prīmes lēmumiem”.
Koledžas Policijas tiesību katedras vadītāja V.Zukule, Koledžas
Kriminālistikas katedras vadītāja A.Zīle, Koledžas Humanitārās katedras
vadītāja E.Lipe 27.februārī piedalījās SIA “’Baltic communication partners”
mācībās “Sadarbība ar plašsaziņas līdzekļiem” un “Mediju komunikācijas
treniņš”.
Koledžas Kriminālistikas katedras lektors A.Buko februārī un martā
piedalījās Successfully completed the Open Source Intelligence Course.
Koledžas Kinoloģijas nodaļas vadītājs J.Novikovs un inspektore M.Eglīte
11. un 12.martā piedalījās Valsts ieņēmuma dienesta Muitas pārvaldes Muitas
kontroles organizēšanas daļas Kinoloģijas nodaļas organizētajā seminārā, Rīgā.
Koledžas Sporta katedras docentes A.Homiča un U.Jermakova 18.martā
piedalījās Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas seminārā „Augstskolu
mācībspēku profesionālā identitāte”.
Koledžas Policijas tiesību katedras pārstāvji 24.martā piedalījās seminārā
„Valsts policijas kompetence vardarbības draudu novēršanā un pagaidu
aizsardzības pret vardarbību nodrošināšanā”.
Koledžas Humanitārās katedras vadītāja E.Lipe 26.martā angļu valodas
mācību centrā “New Horizons” pabeidza angļu valodas kursus un ieguva
sertifikātu par C1 līmeņa iegūšanu.
Koledžas Kriminālistikas katedras vadītāja A.Zīle un Kriminālistikas
katedras lektori A.Ruks, J.Šulte un A.Ivaško, Koledžas Humanitārās katedras
lektore V.Kalnbērza no 17.marta līdz 7.jūlijam apguva Latvijas Universitātes
profesionālās pilnveides izglītības programmu 30P14100 Augstskolas didaktika:
mūsdienu teorijas un prakse.
Koledžas Kriminālistikas katedras vadītāja A.Zīle 28.martā piedalījās
Latvijas universitātes un Latvijas Profesionālo Psihologu Asociācijas
tarptautiskā simpozijā ,,Eiropas ētika psiholoģijā un izglītībā”.
Koledžas Sporta katedras docente A.Homiča 28.martā piedalījās
Starptautiskajā Simpozijā „Ētika Eiropas psiholoģijā un izglītībā”.
Koledžas
Kinoloģijas
nodaļas
personāla
apmācības
speciālists G.Strazdiņš 5.aprīlī piedalījās Dienesta un sporta suņkopības mācību
centra organizētajā seminārā “Cilvēka un suņa savstarpējās attiecības. Kā radies
mīts par alfa dominanci un kā tika atspēkots” Rumbulā, Stopiņu novadā.
Koledžas Sporta katedras docente A.Homiča 7.,14. un 28.aprīlī piedalījās
Profesionālās pilnveides programmā Augstskolas didaktika: mūsdienu teorija un
prakse.

Koledžas Kriminālistikas katedras lektors A.Buko no 8.-11.aprīlim
piedalījās Participated in CEPOL course Child Abuse in Cyberspace,
Barselona, Spānija.
Koledžas Policijas tiesību katedras lektors R.Koptenkovs no 6.11.aprīlim piedalījās CEPOL seminārā „Policing in Europe” (1.daļa), Madride,
Spānijā.
Koledžas Latgales filiāles vadītāja I.Boluža 9.aprīlī piedalījās Daugavpils
Universitātes 56.starptautiskajā konferencē, kur uzstājās ar referātu „Valsts
policijas un pašvaldību sadarbības aspekti sabiedrības drošības stiprināšanai”.
Koledžas Kriminālistikas katedras vadītāja A.Zīle no 9.-11.aprīlim
piedalījās Daugavpils universitātes 56.starptautiskajā zinātniskajā konferencē,
kur uzstājās ar referātu,,Uz cilvēka ādas esošo papillārlīniju rakstu pēdu
vizualizēšanas pēctecība”.
Koledžas Sporta katedras docentes A.Homiča un U.Jermakova no 16.17.aprīlim piedalījās Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas Starptautiskajā
zinātniskajā konferencē sporta zinātnē, sekcijā: Sports un izglītība.
Koledžas Kinoloģijas nodaļas inspektore M.Eglīte no 14.-17.aprīlim
piedalījās Valsts robežsardzes koledžas Kinoloģijas dienesta Kinoloģijas centra
kvalifikācijas celšanas kursos „Aizsardzība un personu meklēšana”, Rēzeknē.
Koledžas Sporta katedras docente A.Homiča 22.aprīlī piedalījās Latvijas
Sporta pedagoģijas akadēmijas seminārā „Augstskolu mācībspēku profesionālā
identitāte”.
Kriminālistikas katedras vadītāja A.Zīle, Humanitārās katedras vadītāja E.
Lipe, Tiesību katedras vadītāja B.Hercmane un Tiesību katedras lektore
K.Viļuma- Fedčuna 22.aprīlī piedalījās Rīgas Stradiņa universitātes Jurididkās
fakultātes rīkotajā seminārā „Jauno psihoaktīvo vielu prevences jaunās
iespējas”.
Koledžas Humanitārās katedras vadītāja E.Lipe 28.aprīlī piedalījās
projekta “Drošības kompass – efektīvi risinājumi cilvēku tirdzniecības
novēršanai” mācībās.
Koledžas Policijas tiesību katedras pārstāvji no 29.-30.aprīlim piedalījās
projekta „Drošības kompass – efektīvi risinājumi cilvēku tirdzniecības
novēršanai” ietvaros organizētajās mācībās tālruņu operatoriem par cilvēku
tirdzniecības novēršanu”.
Kriminālistikas katedras lektors I.Trofimovs, Koležas Humanitārās
katedras vadītāja E.Lipe no 29.-30.maijam piedalījās Korupcijas novēršanas un
apkarošanas biroja kursos ,,Tālākizglītotāju apmācība par pretkorupcijas
jautājumiem publiskās institūcijās”.
Koledžas Policijas tiesību katedras docente K.Kuzņecova 30.aprīlī
piedalījās Rīgas Juridiskās augstskolas rīkotajā diskusijā (konferencē) „Latvijai
aktuālie cilvēktiesību jautājumi”.
Kriminālistikas katedras lektors R.Kalnačs 6.maijā piedalījās Valsts
policijas Personāla pārvaldes Personāla attīstības un plānošanas nodaļas
Psihologu grupas rīkotajā seminārā ,,Uzvedības traucējumi pusaudžu vecumā”.

Koledžas Kriminālistikas katedras vadītāja A.Zīle no 13.-15.maijam
piedalījās Baltijas Starptautiskās akadēmijas un Rēzeknes augstskolas IV
Starptautiskā jauno pētnieku un studentu zinātniski praktiskajā konferencē
,,Izaicinājumu un iespēju laiks: problēmas, risinājumi, perspektīvas”, kur
uzstājās ar referātu ,, Asiņainu papillārlīniju rakstu pēdu vizualizēšana ar melno
amīdu: teorētiskie un praktiskie aspekti”.
Koledžas Sporta katedras docente A.Homiča no 15.-16.maijam piedalījās
IV Starptautiskā jauno pētnieku un studentu zinātniski praktiskā konferencē
„Izaicinājumu un iespēju laiks: problēmas, risinājumi, perspektīvas”.
Koledžas Policijas tiesību katedras lektors Ē.Treļs no 16.-17.maijam
piedalījās Sociālo tehnoloģiju augstskolas, Starptautiskā zinātniski praktiskā
konferencē "Taisnīguma principa realizācija publiskajās un privātajās tiesībās",
kur uzstājās ar referātu „Nacionālo minoritāšu pārstāvju diskriminācijas
aizliegums".
Koledžas Policijas tiesību katedras vadītāja V.Zukule 22.maijā piedalījās
starptautiskajā konferencē „Novēršana, aizsardzība un reaģēšana uz vardarbību
pret sievietēm: no normatīvajiem aktiem līdz to efektīvai piemērošanai”.
Koledžas Tiesību katedras docente I.Sokolovska no 26. – 28.maijam
piedalījās John Paul II Catolic Universisty of Lublin, Institute of Sociology,
Departament of Social Microstructures and Contemporary Sociological Theories
the XV international scientific conference „The Netwoek as a Space for
Socioeconomic Cooperation in Central and Eastern Europe”, kur uzstājas ar
referātu un publikāciju „Проблематика уголовно розисных меропреятий в
сети”.
Koledžas Kriminālistikas katedras vadītāja A.Zīle no 26.-28.maijam
piedalījās John Paul II Catolic Universisty of Lublin, Institute of Sociology,
Departament of Social Microstructures and Contemporary Sociological The
ories the XV international scientific conference „The Netwoekas a Space for
Socio economic Cooperation in Central and Eastern Europe”, kur uzstājās ar
referātu
,,ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ
И
ПРАКТИЧЕСКИЕ
АСПЕКТЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РАБОТЕ
ЭКСПЕРТА”.
Koledžas Tiesību katedras lektors V.Brigmanis no 26. – 28.maijam
piedalījās John Paul II Catolic Universisty of Lublin, Institute of Sociology,
Departament of Social Microstructures and Contemporary Sociological Theories
the XV international scientific conference „The Netwoek as a Space for
Socioeconomic Cooperation in Central and Eastern Europe”, kur uzstājās ar
referātu un publikāciju „Проблематика превенции морального ущерба в
отдельних аспектах использования сети”.
Koledžas Policijas tiesību katedras vadītāja V.Zukule 26. un 29.maijā
uzstājās ar uzrunu Valsts policijas koledžas sadarbībā ar Amerikas Savienoto
Valstu vēstniecību Latvijā organizētajās mācībās „Koordinēta institūciju
reakcija uz vardarbību ģimenē”.

Koledžas Policijas tiesību katedras docente K.Kuzņecova no 26.28.maijam piedalījās seminārā "Infopolex Coordination Initiative", Budapešta,
Ungārijā.
Koledžas Kriminālistikas katedras vadītāja A.Zīle 29.maijā piedalījās
Biznesa augstskolas ,,Turība” XV Starptautiskā zinātniskā konferencē ,,10 gadi
Eiropas Savienībā – sasniegumi, problēmas un nākotnes ieceres”, kur uzstājās ar
referātu ,,Inovatīvu metožu ieviešanas un pilnveidošanas teorētiskie, praktiskie
un tiesiskie aspekti tiesu ekspertu darbības nodrošināšanā Latvijas Republikā”.
Koledžas
Kinoloģijas
nodaļas
personāla
apmācības
speciālists G.Strazdiņš un A.Dzenis no 2.-13.jūnijam piedalījās Valsts
robežsardzes koledžas Kinoloģijas dienesta Kinoloģijas centra kvalifikācijas
celšanas kursos „Aizsardzība un personu meklēšana”, Rēzeknē.
Koledžas Kriminālistikas katedras vadītāja A.Zīle 4.jūnijā piedalījās
Kanādas Britu Kolumbijas universitātes asoc. prof. Anda Klegera vieslekcijā un
praktiskajā nodarbībā ,,Problēmbalstīta mācīšanās augstskolu pedagoģijā:
metodes integrācija studiju procesā”.
Koledžas Policijas tiesību katedras vadītāja V.Zukule 22.jūlijā piedalījās
11.konstitucionālās tiesībpolitikas seminārā.
Koledžas Kinoloģijas nodaļas inspektore M.Eglīte no 28.jūlija-15.augusta
piedalījās Valsts robežsardzes koledžas Kinoloģijas dienesta Kinoloģijas centra
kvalifikācijas celšanas kursos „Narkotisko vielu meklēšana”, Rēzeknē.
Koledžas
Kinoloģijas
nodaļas
personāla
apmācības
speciālists G.Strazdiņš no 25.-29.augustam piedalījās Valsts robežsardzes
koledžas Kinoloģijas dienesta Kinoloģijas centra kvalifikācijas celšanas kursos
„Pēdu meklēšana”, Rēzeknē.
Koledžas Kriminālistikas katedras vadītāja A.Zīle un Koledžas Kadetu
nodaļas kadeti piedalījās mācībās par kriminālistikas tehniku un taktiku, no
25.augusta līdz 4.septembrim Murasti (Igaunijā).
Koledžas Policijas tiesību katedras docente K.Kuzņecova no 17.19.septembrim piedalījās seminārā "Infopolex Coordination Initiative",
Budapešta, Ungārija.
Koledžas Kinoloģijas nodaļas vadītājs J.Novikovs un inspektore M.Eglīte
30.septembrī un 1.oktobrī piedalījās Valsts ieņēmuma dienesta Muitas pārvaldes
Muitas kontroles organizēšanas daļas Kinoloģijas nodaļas organizētajā seminārā,
Salacgrīvā.
Koledžas Policijas tiesību katedras docente K.Kuzņecova un lektors
R.Koptenkovs un Koledžas Latgales filiāles vadītāja I.Boluža un lektors Jurijs
Fjodorovs, Koledžas Humanitārās katedras vadītāja E.Lipe, lektore V.Kalnbērza
un lektore A.Šulte 7.oktobrī piedalījās Eiropas policijas koledžu asociācijas
(turpmāk – AEPC) starptautiskajā konferencē "Policijas izglītība multikulturālā
vidē: problēmas un izaicinājumi”.
Koledžas Kinoloģijas nodaļas inspektore M.Eglīte no 6.-10.oktobrim
piedalījās Valsts robežsardzes koledžas Kinoloģijas dienesta Kinoloģijas centra
kvalifikācijas celšanas kursos „Aizsardzība dienesta suņiem”, Rēzeknē.

Koledžas Sporta katedras docentes A.Homiča un U.Jermakova 15.oktobrī
piedalījās Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas seminārā „Ētiska rakstura
grūtības, ar kurām sastopas sporta psihologi, strādājot sporta vidē”.
Koledžas Latgales filiāles vadītāja I.Boluža 17.oktobrī I.Boluža piedalījās
Daugavpils Universitātes 9.starptautiskajā zinātniskajā konferencē „Sociālās
zinātnes reģionālajai attīstībai 2014”, kur uzstājās ar referātu „Sabiedrības
kontrole pār policiju”.
Koledžas Tiesību katedras vadītāja B.Hercmane no 17.-18.oktobrim
piedalījās Daugavpils Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Sociālo pētījumu
institūta sadarbībā ar Ekonomiku un Socioloģiju, tiesību zinātnes, Sociālās
psiholoģijas katedrām, organizētajā konferencē „Sociālās zinātnes reģionālajai
attīstībai 2014”, kur uzstājās ar referātu un publikāciju „Vardarbības ģimenē
krimināltiesiskais raksturojums: kvalifikācijas problemātika”.
Koledžas Tiesību katedras lektors V.Brigmanis no 17.-18.oktobrim
piedalījās Daugavpils Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Sociālo pētījumu
institūta sadarbībā ar Ekonomiku un Socioloģiju, tiesību zinātnes, Sociālās
psiholoģijas katedrām, organizētajā konferencē „Sociālās zinātnes reģionālajai
attīstībai 2014”, kur uzstājās ar referātu un publikācija „Noziedzīga nodarījuma
rezultātā
nodarītā
kaitējuma
atlīdzināšanas
problemātikas
aspekti
kriminālprocesā cietušās fiziskās personas skatījumā”.
Koledžas Humanitārās katedras vadītāja E.Lipe no 17. -18.oktobrim
piedalījās Daugavpils Universītātes 9.starptautiski zinātniskajā konferencē
“Sociālās zinātnes reģionālajai attīstībai 2014”, kur uzstājās ar referātu “Līdrības
stili un personības iezīmes Valsts policijas struktūrvienību vadītājiem”.
Koledžas Tiesību katedras docente I.Sokolovska no 17.-18.oktobrim
piedalījās Daugavpils Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Sociālo pētījumu
institūta sadarbībā ar Ekonomiku un Socioloģiju, tiesību zinātnes, Sociālās
psiholoģijas katedrām, organizētajā konferencē „Sociālās zinātnes reģionālajai
attīstībai 2014”, kur uzstājās ar referātu un publikāciju „Kriminālmeklēšanas
pasākumu piemērošanas problemātika personas pamattiesību un pamatbrīvību
jomā”.
Koledžas Policijas tiesību katedras vadītāja V.Zukule no 17.-18.oktobrim
piedalījās Daugavpils Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Sociālo pētījumu
institūta sadarbībā ar Ekonomiku un Socioloģiju, tiesību zinātnes, Sociālās
psiholoģijas katedrām, organizētajā konferencē „Sociālās zinātnes reģionālajai
attīstībai 2014”, kur uzstājās ar referātu „Valsts policijas kompetence pagaidu
aizsardzības piemērošanā pret vardarbību mājoklī”.
Koledžas Policijas tiesību katedras docente K.Kuzņecova no 17.18.oktobrim piedalījās Daugavpils Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes
Sociālo pētījumu institūta sadarbībā ar Ekonomiku un Socioloģiju, tiesību
zinātnes, Sociālās psiholoģijas katedrām, organizētajā konferencē „Sociālās
zinātnes reģionālajai attīstībai 2014”, kur uzstājās ar referātu “Mūsdienu
drošības teorijas attīstības tendences”.

Koledžas Kriminālistikas katedras vadītāja A.Zīle no 17.-18.oktobrim
piedalījās Daugavpils universitātes Sociālo zinātņu fakultātes un Sociālo
pētījumu institūta 9.starptautiskā zinātniskā konferencē ,,Sociālās zinātnes
reģionālajai attīstībai 2014”, kur uzstājās ar referātu ,,Mikrobioloģiskās metodes
pielietošanas teorētiskie un praktiskie aspekti papillārlīniju rakstu pēdu
vizualizēšanā”.
Koledžas Humanitārās katedras vadītāja E.Lipe no 3. - 5. novembrim
piedalījās Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras (FRA) organizētajā darba
grupā par naida noziegumiem, Romā (Itālijā).
Koledžas direktora vietnieki, katedru un nodaļu vadītāji 3. un 7.novembrī
piedalījās „WIN partners” rīkotajā seminārā „Līderība. Plānošana. Sadarbība.”
Koledžas
Kinoloģijas
nodaļas
personāla
apmācības
speciālists G.Strazdiņš no 7.- 9.novembrim piedalījās K-9.LV organizētajā
seminārā kinologiem par tēmu „GAK-9 metodes praktiskais pielietojums cilvēka
atstāto pēdu smaržu meklēšanā”, Rīgā.
Koledžas Kinoloģijas nodaļas inspektore M.Eglīte no 19.novembris23.decembrim piedalījās Valsts robežsardzes koledžas Kinoloģijas dienesta
Kinoloģijas centra profesionālās pilnveides programmas „Dienesta kinoloģijas
pamati” apmācības kursos, Rēzeknē.
Koledžas Sporta katedras docentes A.Homiča un U.Jermakova
20.novembrī piedalījās Latvijas galda tenisa federācijas rīkotajā seminārā
„Dopings sportā”.
Koledžas Kriminālistikas katedras vadītāja A.Zīle, Koležas Humanitārās
katedras vadītāja E.Lipe 22.novembrī piedalījās Latvijas Supervizoru
Apvienības praktiskajā konferencē ,,Supervīzija un tās kvalitātes nozīme
profesionālajā attīstībā”.
Koledžas Sporta katedras docentes A.Homiča un U.Jermakova
29.novembrī piedalījās Izglītības un zinātnes ministrijas rīkotajā seminārā sporta
skolotājiem un pedagoģijas prakšu mentoriem „Par pamatnostādnēm sporta
stundas kvalitātes paaugstināšanā”.
Koledžas Policijas tiesību katedras vadītāja V.Zukule 1.decembrī
piedalījās seminārā „Speciālistiem starpinstitucionālās sadarbības stiprināšanai
pret vardarbību sievietēm un vardarbību ģimenē gadījumu risināšanai”.
Koledžas Tiesību katedras lektors E. Freimanis 12.decembrī piedalījās
Baltijas starptautiskās akadēmijas, Starptautiskajā zinātniskajā konferencē
„Transformācijas process tiesībās, reģionālajā ekonomikā un ekonomiskajā
politikā: ekonomiski – politisko un tiesisko attiecību aktuālās problēmas”, kur
uzstājās ar referātu „Tiesību normu pielietošanas problemātika bērnu un vecāku
tiesiskajās attiecībās civiltiesību aspektā”.
Koledžas Kriminālistikas katedras vadītāja A.Zīle 12.decembrī piedalījās
BalticInternational Academy, Daugavpils University, Stradina Riga University,
Siedle University of Natural Scienes and Humanities, Information System
Management Higher School has taken part in III International Scientific
Conference ,,Transformtional Processesin Law, Regional Economics and

Economic Policies: Topical Economic, Political and Lagal Issues”, kur uzstājās
ar referātu ,,Uz cilvēka ādas atstāto papillārlīniju rakstu pēdu saglabāšanās
iespējamība un to ietekmējošie faktori”.
Koledžas Latgales filiāles vadītāja un lektors sadarbības ietvaros decembrī
apmeklēja Lietuvas Valsts policijas Utenas ģenerālkomisariāta Zarasu
komisariātu, kur iepazinās ar policijas darbu, izglītības iespējām un apmeklēja
sporta kompleksu un šautuvi.
Koledžas
Kinoloģijas
nodaļas
personāla
apmācības
speciālists G.Strazdiņš piedalījās Valsts robežsardzes koledžas mācību
programmas "Kinoloģijas pamati" teorētisko un praktisko nodarbību vadīšanā
dienesta suņa izmantošana pēdu meklēšanas tematikā.
3.2.

Koledžā 2014.gadā veiktie pētījumi

Koledžas Kriminālistikas katedras vadītāja A.Zīle izstrādāja mācību
metodiskā līdzekļa projektu studiju priekšmetam ,, Praktiskā kriminālistika”.
Koledžas Kriminālistikas katedras vadītāja A.Zīle veic promocijas darba
,,Kriminālistikās metodikas modernizācijas virzieni. Uz līķa konstatējamo
papillārlīniju rakstu pēdu atrašanas, vizualizēšanas, fiksēšanas un izņemšanas
gadījumu analīzes piemēri” teorētiskās un pētījuma daļas izstrādi.
Koledžas Tiesību katedras vadītāja B.Hercmane veic promocijas darba
„Psihiski traucējumi kā kriminālatbildības par miesas bojājumu nodarīšanu
determinējošs apstāklis” teorētiskās un pētījuma daļas izstrādi.
Koledžas Tiesību katedras lektors V.Brigmanis veic promocijas darba
„Morālās kompensācijas tiesiskā regulējuma problemātika un tās modernizācijas
virzieni”
teorētiskās un pētījuma daļas izstrādi.
Koledžas Tiesību katedras lektore I.Sokolovska veic promocijas darba
„Kriminālmeklēšanas tiesiskās un organizatoriskās problēmas transformācijas
apstākļos” teorētiskās un pētījuma daļas izstrādi.
Koledžas Tiesību katedras lektors E.Freimanis veic promocijas darba
„Tiesību normu pielietojuma problemātika bērnu un vecāku tiesiskajās
attiecībās” teorētiskās un pētījuma daļas izstrādi.
Koledžas Tiesību katedras docente B.Akmentiņa apstiprināja pētījumu
tēmu „Administratīvā pārkāpuma norobežošana no citiem tiesību
pārkāpumiem”.
Koledžas Tiesību katedras docente G.Makane apstiprināja pētījumu tēmu
„Pirmstiesas izmeklēšanas kvalitāte un problemātika”.
Koledžas Sporta katedras lektors R.Hvesko izstrādāja mācību filmu (25
minūšu garumā) „Uzbrukuma atvairīšanas un aizturēšanas taktika”, kas
paredzēta arodizglītības programmas kadetiem speciālo cīņas paņēmienu
apgūšanā.
Koledžas Sporta katedras docente A.Homiča izstrādāja mācību metodisko
līdzekli – Stenda prezentācija „Uzbrukuma atvairīšanas un aizturēšanas taktika”

(ar 400 fotogrāfijām), kas paredzēta speciālo cīņas paņēmienu apmācībai
arodizglītības programmā.
Koledžas Sporta katedra sagatavoja un publicēja Koledžas mājas lapā
septiņus rakstus par Valsts policijas un Koledžas kadetu izciliem sporta
sasniegumiem vietējā un starptautiskajā līmenī.
Koledžas Humanitārās katedras vadītāja E.Lipe un lektore M.Ņesterova
izstrādāja zinātnisko publikāciju „Valsts policijas darbinieku priekšstati par
taisnīgumu un agresijas savstarpējās sakarības”, kas publicēta Daugavpils
Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes starptautisko zinātnisko konferenču
rakstu krājumā.

4. Koledžas starptautiskā sadarbība un projekti
Koledža 24.februārī noslēdza līgumu ar Lietuvas Policijas skolu par
pasniedzēju mobilitātes vizīti ES Mūžizglītības programmas projekta Nr. LLPLdV-VETPRO-2013-LT-0876 Leonardo da Vinči projekta ietvaros, kuru
Humanitārā katedra īstenoja no 5. – 16.maijam.
Koledžas Humanitārās katedras vadītāja E.Lipe no 17. - 18.decembrim
piedalījās Eiropas Komisijas organizētajā starptautiskajā konferncē “Eiropas
Savienības Pamattiesību harta: mācību satura novērtēšana un atbilde uz mācību
vajadzību pilnveidi praktizējošiem juristiem un valsts amatpersonām”, Briselē
(Beļģijā).
Koledžas direktora vietnieks M.Riekstiņš, Sporta katedras vadītājs
I.Zvirbulis, Tiesību katedras vadītāja B.Hercmane, Kriminālistikas katedras
vadītāja A.Zīle, Izglītības koordinācijas nodaļas vadītāja A.Fišere, Policijas
tiesību katedras lektors R.Koptenkovs un Sporta katedras vadītājs R.Hvesko no
22.-26.septembrim piedalījās mācību vizītē Igaunijā, Norvēģijas finanšu
instrumenta projekta nr. LV08/3 „Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu
standartu uzlabošana” ietvaros.
Koledžas direktors R.Kviesītis un direktora vietnieks M.Riekstiņš 14. un
15.maijā piedalījās Koledžas un Igaunijas Drošības akadēmijas Policijas un
robežsardzes koledžas rīkotajā kopsapulcē Paikusē, Igaunijas Republikā.
Saskaņā ar Valsts policijas prioritāšu īstenošanas plānu 2014.gadam
Koledža
nodrošināja
partnerību
Lietuvas
policijas
projektā
HOME/2012/ISEC/FP/C1/4000003828 „Veiksmīga pārrobežu sadarbības
modeļa ieviešana”:
1. Valsts policijas 2014.gada 24.janvāra pavēle Nr.288 „Par komandējumu
uz Jelgavas novadu (Latvijā)” projekta aktivitātes Jelgavas novadā no
š.g.28.janvāra līdz 29.janvārim;
2. Valsts policijas 2014.gada 31.janvara pavēle Nr.398 „Par komandējumu
uz Trakai pilsētu. (Lietuvā)” projekta ietvaros organizētais seminārs
„Kopīgu mācību programmu izstrāde” Trakai pilsētā no šā gada
4.februāra līdz 5.februārim.

3. Valsts policijas 2014.gada 7.februāra pavēle Nr.479 „Par komandējumu
uz Pērnavu (Igaunijā)” projekta aktivitātes Pērnavā no š.g.27.februāra
līdz 28.februārim.
4. Valsts policijas 2014.gada 26.februāra pavēle Nr.699 „Par komandējumu
uz Valkas novadu (Latvijā) un Valgu (Igaunijā)” projekta aktivitātes,
kopīgās patrulēšanas mācības Valkas novadā no š.g.5.marta līdz
6.martam un uz Valgu š.g. 7.martā.
5. Valsts policijas 2014.gada 11.marta pavēle Nr.881 „Par komandējumu uz
Klaipēdu (Lietuvā)” projekta aktivitātes Klaipēdā no šā gada 13.marta
līdz 14.martam.
6. Valsts policijas 2014.gada 12.marta pavēle Nr.895 „Par komandējumu uz
Paņevežu (Lietuvā)” projekta aktivitātes Paņevežā no šā gada
18.marta līdz 21.martam.
7. Valsts policijas 2014.gada 30.aprīļa pavēle Nr.1533 „Par komandējumu
uz Paikusi (Igaunijā)” projekta ietvaros dalība kopīgajās vajāšanas
mācībās Latvijas un Igaunijas policijas un robežsardzes darbiniekiem:
8. Teorētiskā daļā no š.g. 6.-7.maijam Paikusē, Igaunijā;
9. Prakstiskās mācības no š.g. 8.-9.maijam Latvijas un Igaunijas Republiku
pierobežu reģionos.
10. Valsts policijas 2014.gada 15.maija pavēle Nr.1751 „Par komandējumu uz
Skrundalienu (Latvijā)” projekta ietvaros dalība sanāksmē „Par
sadarbības un problēmu analīzi dažādos vadības līmeņos”
Skrundalienē no šā gada 20.maija līdz 21.maijam.
11. Valsts policijas 2014.gada 27.maija pavēle Nr.1915 „Par komandējumu uz
Trakai (Lietuvā)” projekta ietvaros dalība vadības darba sanāksmē ar
mērķi īstenot projekta aktivitātes Trakai no š.g.3.jūnija līdz 4.jūnijam.
12. Valsts policija 2014.gada 3.jūnija pavēle Nr.1989 „Par komandējumu uz
Īslīces pagastu (Latvijā)” projekta aktivitātes, kopīgās patrulēšanas
mācības Īslīces pagastā no š.g.11.jūnija līdz 12.jūnijam.
13. Valsts policijas 2014.gada 3.jūnijā pavēle Nr.1990 „Par komandējumu uz
Paņevežu (Lietuvā)” projekta aktivitātes, kopīgās patrulēšanas
mācības Paņevežā šā gada 13.jūnijā.
14. Valsts policijas 2014.gada 19.augusta pavēle Nr.2950 „Par komandējumu
uz Paņevežu (Lietuvā)” projekta ietvaros dalība sanāksmē no š.g. 28.29.augustam.
15. Valsts policijas 2014.gada 3.oktobra pavēle Nr.3564 „Par komandējumu
uz Skuodas (Lietuvā)” projekta ietvaros dalība kopīgās pārrobežu
vajāšanas mācībās 2014.gada no 8.-10.oktobrim.
16. Valsts policijas 2014.gada 30.oktobra pavēle Nr.3927 „Par komandējumu
uz Nīcas pagastu (Latvijā)” projekta ietvaros dalība sanāksmē
2014.gada no 30.- 31.oktobrim.
17. Valsts policijas 2014.gada 12.novembrī pavēle Nr.4107 „Par
komandējumu uz Veru pilsētu (Igaunijā)” projekta ietvaros dalība
aktivitātēs, 2014.gada no 19.-21.novembrim.

18. Valsts policijas 2014.gada 12.novembrī pavēle Nr.4108 „Par
komandējumu uz Stary Folwark pilsētu (Polijā)” projekta ietvaros
dalība kopīgās pārrobežu vajāšanas aktivitātēs, 2014.gada no 2628.novembrim.
19. Valsts policijas 2014.gada 12.decembrī pavēle Nr.4518 „Par
komandējumu uz Trakai (Lietuvā)” projekta ietvaros dalība kopīgās
pārrobežu vajāšanas aktivitātēs, 2014.gada no 18.- 19.decembrim.
Koledžas pārstāvji piedalījās CEPOL, AEPC dalībvalstu rīkotajos
semināros, Eiropas Savienības projektos, programmās un izglītībai veltītajos
pasākumos. Attīstīja sadarbību ar Eiropas Savienības valstīm, Krievijas
Federāciju, citām Austrumeiropas valstīm:
1. Valsts policijas 2014.gada 9.maija pavēle Nr.1636 „Par komandējumu uz
Lionu (Francijā)” dalība CEPOL kursā 75/2014 „CEPOL tiešsaistes
mācību moduļu izstrāde un pārvaldīšana”, no š.g. 2.jūnija līdz 6.jūnijam.
2. Valsts policijas 2014.gada 29.maija pavēle Nr.1950 „Par komandējumu uz
Minsteri (Vācijā)” dalība CEPOL kursā 54/2014 „Policijas starptautiskā
sadarbība”, no š.g. 22.jūnija līdz 27.jūnijam.
3. Valsts policijas 2014.gada 10.maija pavēle Nr.1643 „Par komandējumu uz
Paikusi (Igaunijā)” dalība Igaunijas Policijas un robežsardzes koledžas
organizētajā sapulcē par nākotnes sadarbības un attīstības plāniem starp
Baltijas valstu policiju iestādēm, no š.g. 14.-15.maijam.
4. Valsts policijas 2014.gada 15.septembra pavēle Nr.3316 „Par
komandējumu uz Templemori (Īrijā)” dalība CEPOL kursā 72/2014
„Angļu valodas mācības: Eiropas policijas sadarbības instrumenti un
sistēmas” no š.g.5.oktobra līdz 24.oktobrim.
5. Valsts policijas 2014.gada 3.jūnija pavēle Nr.1991 „Par komandējumu uz
Hannoveri (Vācijā)” dalība projektā „Vienotā Eiropas policijas augstākā
izglītība”, no š.g. 16.jūnija līdz 18.jūnijam.
6. Valsts policijas 2014.gada 19.jūnija pavēle Nr.2231 „Par komandējumu uz
Viļņas
reģionu
(Lietuvā)”
dalība
projekta
Nr.
HOME/2013/ISEC/FP/C1/4000005037 „Stratēģiskas pieejas izstrāde un
ieviešana policijas starptautiskajai sadarbībai un ES acquis ieviešanai
reģionālajā līmenī Igaunijā, Lietuvā, Somijā un Zviedrijā” atklāšanas
konferencē, no š.g. 26.jūnija līdz 27.jūnijam.
7. Dalība Starptautiskajā policijas darbinieku un SPA biedru sporta
pasākumā- Valsts policijas 2014.gada 11.jūlija pavēle Nr.2509 „Par Valsts
policijas amatpersonu dalību SPA sporta pasākumā” no š.g. 18.jūlija līdz
20.jūlijam.
8. Valsts policijas 2014.gada 8.septembra pavēle Nr.3228 „Par
komandējumu uz Moletas reģionu (Lietuvā)” dalība projekta Nr.
HOME/2013/ISEC/FP/C1/4000005037 „Stratēģiskas pieejas izstrāde un
ieviešana policijas starptautiskajai sadarbībai un ES acquis ieviešanai
reģionālajā līmenī Igaunijā, Lietuvā, Somijā un Zviedrijā” aktivitātē 1.26
un 1.2., no š.g. 16.septembra līdz 19.septembrim.

9. Valsts policijas 2014.gada 16.septembra pavēle Nr.3333 „Par
komandējumu uz Varnsveldu (Nīderlande)” dalība seminārā „Satiekot
policijas izglītību zem jūras līmeņa”, no š.g. 9.novembra līdz
14.novembrim.
10. Valsts policijas 2014.gada 21.novembra pavēle Nr.4222 „Par
komandējumu uz St Cyr au Mont d’Or (Francijā)” dalība CEPOL kursā
55/2014 „Policijas darbs Eiropā” no š.g. 30.novembra līdz 5.decembrim.
11. Valsts policijas 2014.gada 15.oktobra pavēle Nr.3731 „Par komandējumu
uz Ādažu novadu (Latvijā)”, lai piedalīties Lietuvas Policijas
departamenta īstenotajā projektā Nr.HOME/2013/ISEC/FP/C1/40
„Statēģiskas pieejas izstrāde un ieviešana policijas starptautiskajai
sadarbībai un ES acquis ieviešanai reģionālajā līmenī Igaunijā, Latvijā,
Lietuvā, Somijā un Zviedrijā” aktivitātē Nr.1.29 „Apmācības pae ES
Padomes darbības nodrošināšanas institūcijās un ES acquis”, š.g. no
20.oktorbra līdz 22.oktobrim.
12. Valsts policijas 2014.gada 17.oktobra pavēle Nr.3760 „Par komandējumu
uz Briseli (Beļģijā)”, lai piedalīties Lietuvas Policijas departamenta
projektā Nr. Nr.HOME/2013/ISEC/FP/C1/4000005037 „Stratēģiskās
pieejas izstrāde un ieviešana policijas starptautiskajai sadarbībai un ES
acquis ieviešanai reģionālajā līmenī Igaunijā, Latvijā, Lietuvā, Somijā un
Zviedrijā” aktivitātē Nr.2.1. „Mācību vizīte Beļģijas Federālajā policijā”,
š.g. no 20.oktobra līdz 24.oktobrim.
Koledža organizēja un piedalījās sadraudzības pasākumos ar Lietuvas,
Igaunijas un citu valstu tiesībsargājošo iestāžu mācību iestādēm:
1. Dalība 17.Starptautiskajā policijas darbinieku un Starptautiskās
Policijas Asociācijas (SPA) biedru sporta pasākumā, no 13.-15.jūnijam
- Valsts policijas 2014.gada 9.jūnija pavēle Nr.2094 „Par Valsts
policijas amatpersonu dalību SPA sporta pasākumā”.
2. Valsts policijas 2014.gada pavēle Nr.3213 „Par komandējumu uz
Mastaičiai (Lietuvā)„ vizīte Lietuvas Policijas skolas jauno telpu
atklāšanā, no š.g. 11.septembra līdz 12.septembrim.
3. Valsts policijas 2014.gada 12.decembra pavēle Nr.4517 „Par
komandējumu uz Zarasti (Lietuvā)” dalība uz Lietuvas policijas
Departamenta ielūgumu apmeklēt jaunuzcelto sporta kompleksu un
šautuvi, 2014.gada 16.decembrī.
Koledžas pārstāvji 2014.gada laikā piedalījās šādos Eiropas policijas koledžu
asociācijas (AEPC) pasākumos:
1. Starptautiskā konference “Jaunās stratēģijas policijas apmācībā –
tehnoloģiskās iespējas” un Vadības sēde – 22.01. – 25.01.2014,
Lisabona.
2. Dalība AEPC izpildkomitejas sēdē Parīzē 31.03.- 01.04.2014. un
nākamās AEPC konferences sagatavošanās sanāksmē Briselē
2014.gada 3.jūlijā, kur tika apspriesti organizatoriskie un saturiskie
jautājumi sakarā ar gatavošanos nākamajai konferencei.

3. Dalība AEPC Izpildkomitejas sēdē Oslo 2014.gada 18.-19.novembrī,
sanāksmē tika saņemta ļoti pozitīvā atgriezeniskā saite un labas
atsauksmes no AEPC biedriem par Koledžas organizēto konferenci
Rīgā, 2014.gada oktobrī.
Koledža 2014.gada 7. un 8.oktorbī organizēja Eiropas policijas koledžu
asociācijas (AEPC) ikgadējo sanāksmi, kuras ietvaros norisinājās arī
starptautiskā konference “Policijas izglītība multikulturālā vidē: problēmas un
risinājumi”.
Konferences darba tēma bija saistīta ar policijas izglītību, līdz ar ko tā bija
aktuāla visām AEPC sanāksmi pārstāvošajām valstīm.
Dalībai iepriekš minētajā konferencē, kā arī darbam grupās tika pieaicināti
Latvijas un ārzemju eksperti šādās jomās:
1. Personāla vadības eksperti, kuri nosaka vai veido policijas iestāžu
personāla attīstības politiku;
2. Policijas izglītības iestāžu un policijas iestāžu amatpersonas, atbildīgās
par policijas darbinieku dienesta apmācības procesu;
3. Policijas un citu organizāciju eksperti multikulturālās sabiedrības
problēmās.
Minētajā konferencē kā darba grupas eksperti piedalījās arī Koledžas
vispārējā un akadēmiskā personāla pārstāvji, kuri sniedz priekšstatu un viedokli
par Latvijas Republikas policijas kompetenci definētajās tēmās, kā arī ieguva
neatsveramu ārzemju praksi un pieredzi.
Koledža 2014.gadā noslēdza Partnerības līgumu ar CEPOL, saskaņā ar ko
Koledža, kā Iestāde, tiesīga piedalīties granta konkursos uz CEPOL kursu un
semināru realizāciju Latvijā. Pamatojoties uz minēto līgumu, tika sagatavots un
iesniegts CEPOL granta pieteikums 2015.gadam semināra „Naida noziegumi”
organizēšanai Rīgā.
Koledžā 2014.gada 3.aprīlī viesojās Latvijā dislocētu ārvalstu bruņoto
spēku atašeji, kuri tika iepazīstināti ar policijas izglītības sistēmu, Koledžas
darbību, sasniegumiem un prioritātēm.

5. Komunikācija ar sabiedrību
Saskaņā ar Izglītības likuma un Augstskolu likuma prasībām – informēt
sabiedrību par izglītības ieguves iespējām, kā arī lai popularizētu policista
profesiju Koledža 2014.gadā nodrošināja šādus informatīvus un preventīvus
pasākumus.
Koledža 2014.gada 12.februārī piedalījās ikgadējā karjeras izglītības
akcijā – „Ēnu diena 2014”. Pasākumā piedalījās 33 skolēni, kuriem bija unikāla
iespēja - iepazīties ar Koledžas direktoru un personīgi uzdot sev interesējošos
jautājumus. Kā arī visa pasākuma garumā bija iespēja iepazīt arī citu Valsts
policijas koledžas darbinieku ikdienas darbu un pat piedalīties dažādos
pasākumos:

 Policijas tiesību mācību stunda;
 Profesionālās fiziskās sagatavotības nodarbība;
 Informācija par mācību un studiju iespējām Valsts policijas koledžā;
 Kriminālistikas poligona apskate;
 Kriminālistikas muzeja apskate;
 Kinoloģijas nodaļas ikdienas darbs – suņu demonstrācija;
 Ierindas mācības nodarbība.
Koledžas Sporta katedra 2014.gada 21.februārī piedalījās Valsts policijas
un Koledžas popularizēšanas pasākumā Dobeles Amatniecības un
vispārizglītojošā vidusskolā ar tuvcīņas paraugdemonstrējumiem.
Koledžas pārstāvji laika posmā no 2014.gada 28.februāra līdz 2.martam
piedalījās 20.Starptautiskā izglītības izstādē – „Skola 2014”, kura norisinājās
Starptautiskajā izstāžu centrā „Ķīpsala”, Rīgā, Ķīpsalas ielā 8. Izstādes laikā
interesenti tika iepazīstināti ar mācību un studiju iespējām Koledžā, mācību un
studiju specifiku, ar piedāvāto izglītības programmu priekšrocībām, uzņemšanas
noteikumiem un Koledžas mācību un studiju vidi un ārpus mācību aktivitāšu
iespējām. Kā arī tika dota iespēja izmēģināt šaušanas stenda iekārtas „Scatt”
darbību, redzēt Koledžas kinologu paraugdemonstrējumus un iepazīties ar
Valsts policijas ekipējumu un transportlīdzekļiem.
Koledža 2014.gada 28.februārī noslēdza sadarbības līgums Nr. 414 ar
Sieviešu resursu centru „Marta”.
Koledža 2014.gada 9.maijā organizēja pasākumu – „Atvērto durvju
diena”, kuras ietvaros uzņēma 103 apmeklētāju no visiem Latvijas reģioniem.
Pasākuma laikā apmeklētājiem tika nodrošināta iespēja gan vērot mācību un
studiju procesu, gan Koledžas Kinoloģijas nodaļas paraugdemonstrējumus, gan
apskatīt Koledžas bibliotēku, Kriminālistikas poligonu un Kriminālistikas
vēstures ekspozīciju, gan piedalīties praktiskajās nodarbībās: Policijas tiesību
mācību stundā un Profesionālās fiziskās sagatavotības nodarbībā.
Koledžas pārstāvji 2014.gada 17. maijā piedalījās Drošības festivālā
„Piedzīvojumu vasara 2014” kas saistīts ar drošību un veselību. Pasākuma laikā
tika nodrošināta šaušanas stenda iekārtas „Scatt” darbība un prezentēšana, tika
sniegat sabiedrībai informācija Koledžu un izglītības iespējām tajā, kā arī tika
veiktas atbalsta funkcijas citām Valsts policijas struktūrvienībām.
Koledža 23.maijā piedalījās Valsts robežsardzes koledžas studējošo
sadraudzības pasākumā.
Koledža 2014.gada 29.maijā piedalījās Drošības dienās Garkalnē,
Garkalnes Mākslu un vispārizglītojošā vidusskolas stadionā, kur ar tuvcīņas
paraugdemonstrējumiem uzstājās Koledžas Sporta katedra.
Koledžas pārstāvji 2014.gada 19.jūnijā, lai rosinātu bērnos un jauniešos
uzticību Valsts policijas un popularizētu veselīgu dzīves veidu, organizēja
labdarības pasākumu un viesojās Irlavas bērnu namā – patversmē. Pasākuma
laikā bija iespēja apskatīt policijas speclīdzekļus, kā arī pārbaudīt savu
precizitāti uz šaušanas trenažiera, ar vērot tuvcīņas paraugdemonstrējumus,

darboties ar kriminālistikas koferi pirkstu pēdu noņemšanā un piedalīties
sportiskās aktivitātēs kopā ar Koledžas kadetiem. Koledžas darbinieki un kadeti
pasākumā sniedza aizkustinošus muzikālos priekšnesumus.
Koledžas kadeti piedalījās Koledžas Sporta katedras un Nacionālās
aizsardzības akadēmijas organizētajās virves vilkšanas sacensībās un basketbola
draudzības spēlē vīriešiem.
Atbalstot Valsts policijas organizēto CEPOL apmaiņas programmas vizīti
Koledža 2014.gada 13.augustā, uzņēma CEPOL pārstāvjus no Čehijas, kuras
laikā tika rādīta prezentācija par Koledžu, nodrošināta Kriminālistikas muzeja
un Poligona apskate un sniegta informācija par to izmantošanu.
Pamatojoties uz Lietuvas policijas skolas vadības ielūgumu 2014.gada
12.septembrī Koledžas vadība piedalījās jauno telpu atklāšanas ceremonijā un
svinīgajā kadetu zvēresta došanas pasākumā. Vizītes laikā tika pārrunātas arī
turpmākās savstarpējās sadarbības iespējas starp izglītības iestādēm, kā arī
dalījās pieredzē.
Koledža personāls un Koledžas kadeti 2014.gada novembrī un decembrī
organizēja un piedalījās labdarības pasākumos Juglas dzīvnieku patversmē
“Labās mājas”.. Labdarības pasākumu ietvaros Koledžas pārstāvji ņēma aktīvu
dalību Juglas dzīvnieku patversmes “Labās mājas” darbinieku ikdienas darbos
un dzīvnieku pastaigu nodrošināšanā.
Koledžas Kriminālistikas katedras vadītāja A.Zīle 2014.gada 6.decembrī
vadīja Daugavpils Universitātes Zinātnes skolas otro nodarbību par tēmu
„Daktiloskopija”, kurā piedalās 55 skolēni no Daugavpils, Ilūkstes, Krāslavas,
Dagdas, Ludzas, Preiļu, Aglonas, Rēzeknes, Dricānu, Riebiņu, Špoģu,
Zemgales, Vaboles un citām skolām.
Koledžas Humanitārā katedra sadarbībā ar Valsts policijas Iekšējo
drošības biroju un Latvijas Cilvēktiesību centru 2014.gada 10.decembrī
organizēja apaļā galda diskusiju par policijas darbinieku ētikas un korupcijas
jautājumiem.
Koledžas izglītojamie, lai palielinātu sabiedrības interesi par izglītības
iespējām Koledžā un dienestu Valsts policijā, kā arī, lai veicinātu pozitīvu
sabiedrības viedokli par Valsts policiju kopumā, piedalījās šādos pasākumos:
1. Godasardzē barikāžu piemiņas plāksnes atklāšanā pie bijušās Iekšlietu
ministrijas ēkas Raiņa bulvārī 6, Rīgā un godasardzes nodrošināšanā
Bastejkalnā pie piemiņas akmeņiem barikāžu atceres dienas ietvaros.
2. Sabiedriskās kārtības nodrošināšanā Leģionāru piemiņas pasākumā.
3. Piedalījās projektā „Roku rokā”, Krimuldas novada, Lēdurgas pagasta
Lēdurgas sporta kompleksā.
4. Nodrošināja atbalsta funkcijas pasākumā „Esi drošs – neesi pārdrošs”.
5. Piedalījās drošības festivālā ģimenēm un bērniem „Piedzīvojumu
vasara 2014”.
6. Piedalījās zinību dienas pasākumā „Zem viena jumta”, Vērmanes
dārzā.

7. Piedalījās Drošības policijas organizētajās pretterorisma mācībās
„KURBADS 2014”.
8. Piedalījās sabiedriskās kārtības nodrošināšanā Latvijas Republikas
Saeimas atvērto durvju dienā.
9. Piedalījās militārajā parādē Daugavpilī, Vienības laukumā.
10. Piedalījās Lāčplēša dienai veltītajā militārajā parādē pie Brīvības
pieminekļa, ziedu nolikšanas pasākumā Brāļu kapos un dievkalpojumā
Doma baznīcā.
11. Piedalījās Latvijas Republikas proklamēšanas 96.gadadienai veltītajā
vienību militārajā parādē 11.novembra krastmalā, Rīgā .

6. Budžeta informācija
2014.gadā nodrošināta Koledžai piešķirto finanšu līdzekļu mērķtiecīga
izlietošana (skat.7.tabulu).
7.tabula Koledžas finansējums un tā izlietojums
Iepriekšējā gadā

Nr.

Finanšu līdzekļi

Pārskata gadā

Faktiskā izpilde

Apstiprināts
likumā

Faktiskā
izpilde

Finanšu resursi izdevumu segšanai
(kopā)

2 728 174

2 896 108

2 895 898

1.1.

Dotācijas

2 709 835

2 878 768

2 878 768

1.2.

Maksas pakalpojumi un citi pašu
ieņēmumi

18 339

17 340

17 130

p.k.
1.

2.

Izdevumi (kopā)

2 728 185

2 896 108

2 895 898

2.1.

Uzturēšanas izdevumi (kopā)

2 707 256

2 878106

2 877896

2.1.1.

Kārtējie izdevumi

2 707 256

2 878 106

2 877 896

2.1.2.

Atlīdzība

2 522 790

2 712 170

2 712 170

2.1.3.

Mācību,
darba
un
komandējumi,
darba
izdevumi

dienesta
braucienu
3 729

3 186

2.1.4.

Pakalpojumi

91 165

124 269

2.1.5.

Krājumi, materiāli, energoresursi,
preces, biroja preces un inventārs,
kurus neuzskaita kodā 5000

89 087

36 868

Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un
naudas sodu maksājumi

485

1 403

2.1.6.
2.2.

Izdevumi kapitālieguldījumiem

20 929

18 002

18 002

Papildus tika piešķirts finansējums 2014.gadā:
 programmā „Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē
nodrošināšana 2015.gadā” EUR 1 837 apmērā, no kuriem atlīdzībai
izlietoti EUR 1 483;
 projektā „Personu, kuras cietušas no vardarbības un vajāšanas, personisko
tiesību aizsardzība” EUR 1 163 apmērā, no kuriem pakalpojumiem
izlietots EUR 1 102 ;
 programmā „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem izlietojums ” saskaņā ar
Finanšu ministrijas 2014.gada 12.decembra rīkojumu Nr.707 „Par
līdzekļu piešķiršanu” EUR 18 486 apmērā, no kuriem inventāra iegādei
izlietoti EUR 2 240 un pamatlīdzekļu iegādei EUR 16 246.
6.

Konstatētās problēmas

1. Pastāv
problēmātika
par
Koledžas
sporta
kompleksa
apsaimniekošanas un īpašuma jautājuma sakārtošanu, ievērojot to, ka
Koledžas sporta kompleksa būve ir Aizsardzības ministrijas valdījumā
esošs nekustamais īpašums.
2. Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 11.decembra noteikumiem
Nr.839 „Nodrošinājuma valsts aģentūras nolikums” Nodrošinājuma
valsts aģentūra apsaimnieko Iekšlietu ministrijas valdījumā esošos
nekustamos īpašumus, tostarp Koledžas teritorijas un telpu Ezermalas
ielā 8a, Rīgā, apsaimniekošanu un uzturēšanu. Neskatoties uz to, ka
Nodoršinājuma valsts aģentūras rīcībā ir nepieciešamie cilvēku,
materiālie un tehniskie resursi, Koledža regulāri saskaras ar dažāda
rakstura nepienācīgu apsaimniekošanu un tās sekām.
3. Koledžas ekspluatācijā esošās datortehnikas lielākais klāsts ir
atzīstams par novecojušu un ekspluatācijas laiku nokalpojušu,
ievērojot to, ka liela daļa datortehniskas iegādāta 2003. un 2005.gadā.
Šādas datortehnikas parametri nav atzīstami par moderniem un
mūsdienīgiem, līdz ar ko Koledžā, Koledžas Latgales filiālē un
Koledžas reģionālajās mācību klasēs ir nepieciešams veikt
datortehnikas nomaiņu vai novecojušās sistēmas detaļas vai sistēmu
mezglu aizstāšana ar jauniem.
4. Pastāv neatrisināta problemātika par Koledžas personāla, izglītojamo
un neformālās izglītības pasākumu apmeklētāju ēdināšanas servisa
nodrošināšanu, ņemot vērā to, ka Nodrošinājuma valsts aģentūra nav
atrisinājusi jautājumu par ēdināšanas pakalpojuma sniedzēja piesaisti
Ezermalas ielā 8a, Rīgā.
5. Pastāv problemātika par moderna un daudzpusīga policijas taktikas un

praktisko apmācību (šaušanā, cīņas mākslās, kriminālistikā, kinoloģijā
u.tml.) poligona – mācību centra izveidi.
7. Koledžas galvenās prioritātes 2015.gadam
1. Saskaņā ar Iekšlietu ministrijas 2013.gada 30.septembra rīkojumu
Nr.1-12/2209 nodrošināt Iekšlietu ministrijas padotības iestāžu
amatpersonu profesionālās izglītības attīstības koncepcijā 2014. –
2017.gadam noteiktos izglītības pasākumus, it īpaši formālās izglītības
ieguvē – arodizglītības programmā „Policijas darbs” (klātienē un
neklātienē) un pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
programmā „Policijas darbs” (pilna un nepilna laika studijās);
2. Nodrošināt neformālās izglītības kvalitatīvus pasākumus Koledžas
licencētajās profesionālās pilnveides izglītības programmās un
pieaugušo neformālās izglītības programmās. Atbilstoši Valsts
policijas pieprasījumam, kā arī izrietoši no tiesiskās reglamentācijas
izmaiņām, izstrādāt jaunas pieaugušo neformālās izglītības
programmas vai pilnveidot esošās.
3. Izstrādāt jaunās arodizglītības programmas “Policijas darbs” projektu
un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nodrošināt šīs izglītības
programmas akreditāciju un licencēšanu.
4. Turpināt Koledžas Latgales filiāles administrācijas jautājumu
sakārtošanu, telpu iekārtošanu un materiāltehniskā aprīkojuma
modernizēšanu, turpināt nodrošināt izglītības ieguves iespējas Valsts
policijas Latgales reģiona pārvaldes nodarbinātajiem formālās un
neformālās izglītības programmās.
5. Piešķirtā finansējuma ietvaros uzsākt Koledžas policijas taktikas un
praktisko apmācību (šaušanā, cīņas mākslās, kriminālistikā, kinoloģijā
u.tml.) poligona – mācību centra izveidi, kā arī sagatavot
nepieciešamos aprēķinus un papildu finansējuma šim mērķim
pieprasījumu Valsts policijai.
6. Veicināt pētniecības darba attīstību ar policijas darbību saistītajās
nozarēs, organizēt starptautiski zinātniskās konferences, kā arī
piedalīties šādās konferencēs;
7. Sadarboties ar Latvijas un ārvalstu izglītības iestādēm un Valsts
policiju profesionālās izglītības jomā;
8. Turpināt darbu, lai Valsts policijas amatpersonām nodrošinātu iespēju
novērtēt ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās
kompetences un pielīdzinātu otrajam profesionālajam kvalifikācijas
līmenim.
9. Uzsākt un nodrošināt Koledžas personāla (vispārējā un akadēmiskā)
iesaistīšanu Erasmus+ programmu piedāvātajos augstākās izglītības

mobilitātes projektos.
10. Nodrošināt Koledžas piedāvāto izglītības programmu popularizēšanas
pasākumus, lai veicinātu vidusskolu absolventu interesi par mācībām
Koledžā un dienestu Valsts policijā.

