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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 2015.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.
Koledžas studiju (mācību) procesu rezultātā 2015.gadā diplomus par pirmā
līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas „Policijas darbs” apguvi
saņēma 95 absolventi, kvalifikācijas apliecības par arodizglītības programmas
„Policijas darbs” apguvi saņēma 156 izglītojamie, apliecības par profesionālās
pilnveides izglītības programmas „Policijas darba pamati” apguvi saņēma 90
izglītojamie.
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
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twitter.com – 151 sekotājs. 2015.gadā Koledžas profila sociālajā tīklā
Facebook.com sekotāju skaits sasniedza 760 un Koledžas profila draugiem.lv
sekotāju skaits sasniedza 308, savukārt twitter.com – 215 sekotājs.
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 noteikumos 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.
2015.gadā notika sešas Koledžas padomes sēdes, kuru laikā pieņemti 52
lēmumi, t.sk. par:
1. Koledžas pārskata par Koledžas darbību 2014.gadā apstiprināšanu;
2. Koledžas pārskata par studiju virziena „Iekšējā drošība un civilā
aizsardzība” pilnveidi 2014./2015.studiju gadā apstiprināšanu;
3. Koledžas iekšējo normatīvo aktu (noteikumi un nolikumi) apstiprināšanu;
4. Koledžas pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmā
„Policijas darbs” pilna laika klātienes un nepilna laika neklātienes
studējošo kvalifikācijas darbu tēmu apstiprināšanu;
5. Koledžas pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas
„Policijas darbs” pilna laika klātienes un nepilna laika neklātienes studiju
plāna apstiprināšanu;
6. Ievēlēšanu vai iecelšanu Koledžas vakantajos akadēmiskajos amatos;
7. Koledžas pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas
„Policijas darbs” studiju kursa programmu aktualizēšanu.
1.2.

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”.
2015.gadā tika organizētas sešas Metodiskās komisijas sēdes, kurās tika
izskatīti 58 jautājumi.
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Atbilstoši kompetencei Koledžas metodiskās komisijas darba rezultāti
2015.gadā bijuši šādi:
1. Izskatītas 24 Koledžas pieaugušo neformālās izglītības programmas.
2. Izskatīti noslēguma pārbaudījuma jautājumi un praktiskie uzdevumi:
- Koledžas pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmā
„Policijas darbs”;
- Koledžas arodizglītības programmā „Policijas darbs”;
- Koledžas profesionālās pilnveides izglītības programmā „Policijas
darba pamati”.
3. Izskatīti jautājumi kvalifikācijas eksāmenam pirmā līmeņa augstākās
profesionālās izglītības programmā „Policijas darbs” un eksāmena biļetes.
4. Izskatīti noslēguma jautājumi arodizglītības programmā “Policijas darbs”
pārbaudījuma “Šaušanas mācība” teorētiskajā daļā.
5. Izskatītas eksāmena biļetes arodizglītības programmā “Policijas darbs”.
6. Izskatīti vispārējās fiziskās sagatavošanas vērtēšanas kritēriji pirmā
līmeņa augstākās izglītības programmā “Fiziskā sagatavotība”.
7. Izskatīti kārtējā pārbaudījuma vērtēšanas kritēriji arodizglītības
programmā “Policijas darbs”.
8. Izskatīta prezentācija “Aizturēšanas, atbruņošanas un aizsardzības taktika
policijas darbā lietojot steku”.
9. Izskatīti divi jautājumi par izglītojamo nesekmību.
10. Izskatīti 20 mācību metodiskie materiāli.
1.3.

Koledžas studējošo dome

Koledžas Studējošo pašpārvalde (turpmāk – Pašpārvalde) īsteno savu
darbību saskaņā ar Augstskolu likuma 53.-54.pantu, 2015.gada 20.februāra
Koledžas Studējošo pašpārvaldes nolikumu un Koledžas Studējošo domes darba
un aktivitāšu plānu 2015.gadam.
Savas kompetences ietvaros Koledžas Pašpārvalde veica šādus
uzdevumus:
1. Atbalstīja „Ēnu diena 2015” pasākumu Koledžā, Koledžas organizēto
atvērto durvju dienu.
2. Organizēja sadraudzības balli ar Nacionālās aizsardzības akadēmiju.
3. Organizēja Valentīndienas pasākumu Koledžā.
4. Piedalījās Koledžas popularizēšanas pasākumos Valmieras 5.vidusskolā,
Rēzeknes Valsts ģimnāzijā, Liepājā, Karjeras dienā Ventspilī.
5. Organizēja Mini florbola sacensības Koledžas un Latvijas Nacionālās
aizsardzības akadēmijas kadetiem.
6. Devās uz Latvijas Studentu apvienības (turpmāk – LSA) Kongresu
Biznesa augstskolā turība.
7. Organizēja
kadetu
saliedēšanas
pasākumus
„Redbull
paper
wing”,„LASERMAXX lāzera peintbols”.
8. Organizēja Koledžas sieviešu dzimuma pārstāvju apsveikšanu
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starptautiskajā sieviešu dienā, apsveikumu mātes dienā un apsveikumu
Tēvu dienā.
9. Valsts mēroga pasākuma „Lielā Talka 2015” ietvaros organizēja talku
Koledžas teritorijā.
10.Devās uz LSA Domes sēdi Ekonomikas un Kultūras augstskolā.
11.Organizēja Koledžas Pašpārvaldes ikgadējo sapulci ar LSA pārstāvjiem
Hotel Jūrmala SPA.
12.Organizēja Lieldienu pasākumu Koledžas kadetiem un darbiniekiem.
13.Organizēja intelektuālo viktorīnu Koledžas kadetiem un darbiniekiem
„Erudīts 2015”.
14.Piedalījās Militārajās parādēs - Jelgavā par godu Latvijas neatkarības
atjaunošanas gadadienai, par godu Lāčplēša dienai, par godu Latvijas
neatkarības proklamēšanas gada dienai.
15.Piedalījās Iekšlietu ministrijas sporta sezonas noslēguma sacensībās
Kandavā.
16.Piedalījās LSA Domes sēdē Rīgas Tehniskās universiādes Arhitektūras un
pilsētplānošanas fakultātē.
17.Organizēja fitnesa treniņu Koledžas grupu kadetiem.
18.Organizēja Koledžas Pašpārvaldes vēlēšanas.
19.Piedalījās sadraudzības pasākumā ar Valsts robežsardzes koledžu,
Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžu un Rēzeknes Augstskolu;
20.Organizēja „La Pizza” picu degustāciju Koledžā.
21.Organizēja Rīta rosmi kadetiem „Move week” pasākuma ietvaros.
22.Atbalstīja Koledžas Sporta katedru sporta dienas organizēšanā un
sadarbībā ar Koledžas Sporta katedru organizēja grupu skrējienu
„Skriesim visi2015”.
23.Piedalījās LSA Domes sēdē Latvijas Lauksaimniecības universitātē
Jelgavā.
24.Piedalījās LSA seminārā „Kam rūp students? 2015”.
25.Nosūtīja iesniegumu Rīgas Satiksmes drošības departamentam, saistībā ar
gājēju pārejas izvietošanu pie iebraucamās ceļa Ezermalas 8a teritorijā.
26.Piedalījās Latvijas Jaunatnes padomes konferencē „Strukturētā dialoga IV
cikla noslēgums”.
27.Organizēja iesvētības un kadetifikācijas balli arodizglītības programmas
kadetiem.
28.Piedalījās Policijas dienai veltītajā svinīgā Koledžas pasākuma
organizēšanā.
29.Piedalījās Ziemassvētku eglītes pasākuma Koledžas nodarbināto bērniem
organizēšanā.
30.Organizēja labdarības pasākumu Rīgas pašvaldības bērnu nama „Vita”
bērniem.
31.Organizēja Ziemassvētku balli Valsts policijas koledžas kadetiem un
darbiniekiem.
32.Visa gada garumā regulāri uzturēja un papildināja ar aktuālo informāciju

6

Koledžas Pašpārvaldes sociālo tīklu kontus.
2. Iestādes darbības rezultāti
2.1.

Studiju un mācību procesa nodrošināšana

Koledžas studiju un mācību process 2015.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, kas
apstiprināts ar Iekšlietu ministrijas 2013.gada 30.septembra rīkojumu Nr.112/2209, Valsts policijas darbības stratēģijā 2014.-2016.gadam, kas apstiprināta
ar Iekšlietu ministrijas 2014.gada 3.oktobra rīkojumu Nr.1-12/2226, kā arī
ikgadējos Iekšlietu ministrijas, Valsts policijas un Koledžas darba plānos un
publiskajos pārskatos 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 studiju kursu – “Kārtības policijas
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 2015.gada 31.decembrī studēja 70
kadeti, savukārt nepilna laika neklātienes studiju programmu apguva 292
studējošie (amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi) (Rīgā – 237 studējošie,
Latgales filiālē – 55 studējošie). Koledžas pirmā līmeņa profesionālās augstākās
izglītības programmas „Policijas darbs” studējošo dinamika norādīta
1.diagrammā.

7
350
312
300
250

229
Pirmā līmeņa profesionālās
augstākās izglītības programma,
pilna laika klātiene

185

200
150

292

281

138
122

100

116
79

76
53

64

70

70

2013

2014

2015

Pirmā līmeņa profesionālās
augstākās izglītības programma,
nepilna laika neklātiene

50
0
2009

2010

2011

2012
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Koledžā 2015.gada 10.jūlijā notika uzņemšana pirmā līmeņa
profesionālās augstākās izglītības programmā „Policijas darbs” (pilna laika
klātienes un nepilna laika neklātienes) studijās. Iestājpārbaudījumiem šajās
studiju programmās.
Pilna laika klātienes studijām iestājpārbaudījumus kārtoja 39 reflektanti,
no kuriem saskaņā ar iestājpārbaudījumu rezultātiem studijas 2015.gada
5.augustā uzsāka 25 kadeti (konkurss – 1,56 reflektanti un 1 studiju vietu),
savukārt nepilna laika neklātienes studijās iestājpārbaudījumus kārtoja 71
reflektants.
Koledžā 2015.gada 17.augustā notika papildus uzņemšana pirmā līmeņa
profesionālās augstākās izglītības programmā „Policijas darbs” (nepilna laika
neklātienes) studijās. Iestājpārbaudījumiem šajā studiju programmā dokumentus
iesniedza 19 reflektanti. Iestājpārbaudījumos kārtoja 18 reflektanti.
Saskaņā ar abu uzņemšanu iestājpārbaudījumu (pirmā līmeņa
profesionālās augstākās izglītības programmas „Policijas darbs” klātienes
reflektanti, kuri izturēja konkursu, tomēr atbilstoši uzņemšanas rezultātiem
nekvalificējās studijām Koledžas pilna laika klātienes studijām, pārkvalificējās
uz Koledžas nepilna laika studijām) rezultātiem studijas 2015.gada 11.septembrī
uzsāka 97 studējošie.
Kopējais konkurss uz vienu vietu abās uzņemšanas reizēs bija 0,97
reflektants uz vienu studiju vietu.
Koledžas studējošo sekmju uzskaites dati liecina, ka pirmā līmeņa
profesionālās augstākās izglītības programmas „Policijas darbs” pilna laika
klātienes studijās studējošo vidējais sekmju vērtējums ir 7.19 balles, savukārt
nepilna laika neklātienes studējošo vidējais sekmju vērtējums ir 6.43 balles
(2.diagramma).
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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 2015.gada 10.februāra līdz 13.februārim 15P studiju grupas
kadetiem (pilna laika klātiene);
2. no 2015.gada 18.augusta līdz 21.augustam LF 2012 1N studiju grupas
studējošajiem (nepilna laika neklātiene; Latgales filiāle);
3. no 2015.gada 25.augusta līdz 28.augustam 2012 1N, 2012 2N, 2012
3N studiju grupu studējošajiem (nepilna laika neklātiene; Rīga).
Koledžas pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmu
„Policijas darbs” absolvēja un diplomus par pirmā līmeņa profesionālās
augstākās izglītības ieguvi saņēma šāds skaits studējošo:
1. 2015.gada 20.februārī 23 Koledžas kadeti (pilna laika klātienes
kadeti);
2. 2015.gada 11.septembrī 22 Koledžas studējošie (nepilna laika
neklātienes studējošie; Latgales filiāle);
3. 2015.gada 18.septembrī 50 Koledžas studējošie (nepilna laika
neklātienes studējošie; Rīga).
No Koledžas pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas
„Policijas darbs” pilna laika klātienes studijām 2015.gadā netika eksmatrikulēts
neviens studējošais, savukārt no nepilna laika neklātienes studijām – 50
studējošie (23 – pēc pašas vēlēšanas, 21 – neizpildīja studiju saistības, 1 – nav
nokārtojuši noslēguma pārbaudījumu, 5 – apstākļi neļāva turpināt studijās, jo
personas tika atvaļinātas no dienesta Valsts policijā) (3.diagramma).
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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 2015.gada
31.decembrī mācījās 119 kadeti, savukārt neklātienē mācības apguva 12
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izglītojamie (amatpersona ar speciālo dienesta pakāpi). Koledžas arodizglītības
programmas „Policijas darbs” izglītojamo dinamika norādīta 4.diagrammā.

4.diagramma

Koledžā no 2015.gada 27.janvāra līdz 30.janvārim notika uzņemšana
arodizglītības programmas „Policijas darbs” klātienes mācībām. Šajā izglītības
programmā iestājpārbaudījumus kārtoja 109 reflektanti, no kuriem saskaņā ar
iestājpārbaudījumu rezultātiem mācības uzsāka 20 izglītojamie.
Koledžā no 2015.gada 28.jūlija līdz 1.augustam notika uzņemšana
arodizglītības programmas „Policijas darbs” klātienes mācībām. Šajā izglītības
programmā iestājpārbaudījumus kārtoja 378 reflektanti, no kuriem saskaņā ar
iestājpārbaudījumu rezultātiem mācības uzsāka 123 izglītojamais.
Koledžā 2015.gada 6.septembrī notika uzņemšana arodizglītības
programmā „Policijas darbs” neklātienes mācībām. Šajā izglītības programmā
iestājpārbaudījumus kārtoja 12 reflektanti, un atbilstoši iestājpārbaudījumu
rezultātiem mācības uzsāka 12 izglītojamie.
Koledžas izglītojamo sekmju uzskaites dati liecina, ka arodizglītības
programmas „Policijas darbs” klātienes izglītojamo vidējais sekmju vērtējums ir
6.88 balles, savukārt neklātienes izglītojamo vidējais sekmju vērtējums ir 6.67
balles (5. un 6.diagramma).

11

5.diagramma

6.diagramma

Koledžas arodizglītības programmā „Policijas darbs” klātienes un
neklātiene mācībās notika kvalifikācijas eksāmeni šādām izglītojamo grupām:
1. 2015.gada 8.jūnijā un 2015.gada 9.jūnijā neklātienes grupai 2014
3A/N (kvalifikācijas eksāmenu kārtoja 16 izglītojamie);
2. 2015.gada 10.jūnijā un 2015.gada 11.jūnijā neklātienes grupai 2014
2A/N (kvalifikācijas eksāmenus kārtoja 12 izglītojamie);
3. no 2015.gada 15.jūnija līdz 17.jūnijam klātienes grupām 2014 2AK;
2014 3AK; 2014 4AK; 2014 5AK; 2014 6AK un 2014 7AK
(kvalifikācijas eksāmenus kārtoja 112 izglītojamie);
4. no 2015.gada 16.decembra līdz 17.decembrim klātienes grupai 2015
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8AK (kvalifikācijas eksāmenus kārtoja 19 izglītojamie).
Koledžas arodizglītības programmu „Policijas darbs” 2015.gadā absolvēja
un arodizglītības kvalifikācijas apliecības saņēma šāds skaits izglītojamo:
1. 2015.gada 18.jūnijā 12 Koledžas izglītojamie (neklātienes
izglītojamie – Valsts policijas amatpersonas);
2. 2015.gada 18.jūnijā 109 Koledžas izglītojamie (klātienes kadeti);
3. 2015.gada 19.jūnijā 16 Koledžas izglītojamie (neklātienes
izglītojamie – Valsts policijas amatpersonas);
4. 2015.gada 18.decembrī 16 Koledžas izglītojamie (klātienes kadeti) un
3 Koledžas izglītojamie.
No Koledžas arodizglītības programmas „Policijas darbs” klātienes
mācībām 2015.gadā atskaitīti 16 izglītojamie, no kuriem divi izglītojamie sakarā
ar noteiktajām prasībām neatbilstošu veselības stāvokli, seši izglītojamie sakarā
ar neatbilstību dienestam, septiņi izglītojamie saistībā ar pašu izteiktu lūgumu un
viens izglītojamais sakarā ar piemēroto disciplinārsodu.
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 2015.gadā uzsāka šāds skaits izglītojamo:
1. 2015.gada 9.februārī – 19 izglītojamie;
2. 2015.gada 5.maijā – 15 izglītojamie;
3. 2015.gada 10.augustā- 30 izglītojamie;
4. 2015.gada 9.novembrī- 28 izglītojamie.
Koledžas profesionālās izglītības programmu „Policijas darba pamati”
2015.gadā sekmīgi apguvuši, un apliecības par profesionālās pilnveides
izglītības ieguvi saņēmis šāds izglītojamo skaits:
1. 2015.gada 10.februārī – 31 izglītojamais;
2. 2015.gada 15.maijā – 26 izglītojamie;
3. 2015.gada 14.augustā – 18 izglītojamie;
4. 2015.gada 6.novembrī – 15 izglītojamie.
Koledža izglītības programmu „Policijas darba pamati” 2015.gadā
sekmīgi apguvuši, un apliecības par profesionālās pilnveides izglītības ieguvi

13

saņēmuši 90 Koledžas izglītojamie – Valsts policijas jaunākie virsnieki.
Koledžas izglītības programmas „Policijas darba pamati” izglītojamo skaita
statistika un dinamika norādīta 7.diagrammā.
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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
profesionālās pilnveides izglītības programmas “Policijas darba pamati”
īstenošanas rezultātiem norādīta 3.pielikumā.
2.1.4. Anketēšanas rezultātu pārskats
Koledža 2015.gadā veica izglītojamo, absolventu, darba devēju un
reflektantu anektēšanu, kuras mērķis bija novērtēt Koledžas pirmā līmeņa
profesionālās augstākās izglītības programmas „Policijas darbs”, arodizglītības
programmas „Policijas darbs” un profesionālās pilnveides izglītības programmas
„Policijas darba pamati” kvalitāti.
Kopumā anketēšanā piedalījās 1018 respondenti, no kuriem:
- 441 reflektants;
- 206 apguva arodizglītības programmu „Policijas darbs” klātienē;
- 13 apguva arodizglītības programmu „Policijas darbs”
neklātienē;
- 97 studē pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
programmā „Policijas darbs” pilna laika klātienē;
- 153 studē pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
programmā „Policijas darbs” nepilna laika neklātienē;
- 72 apguva profesionālās pilnveides izglītības programmu
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„Policijas darba pamati”;
- 36 darba devēja pārstāvji.
Respondentu demogrāfiskie dati: 385 sievietes, 523 vīrieši:
- 591 – vecumā līdz 25 gadiem;
- 214 – vecumā no 25 līdz 30 gadiem;
- 119 – vecumā no 31 līdz 45 gadiem.
2.1.4.1.

Reflektantu anketēšanas dati

Lai izvērtētu arodizglītības programmas „Policijas darbs” reflektantu
informētību par mācībām Koledžā, tostarp, lai izvērtētu pieejamās informācijas
par mācībām kvalitāti, 2015.gadā tika aptaujāts 441 arodizglītības programmas
„Policijas darbs” reflektants (8.diagramma).

8.diagramma

Apkopojot informāciju, secināms, ka lielākoties iestājpārbaudījumus
kārtoja reflektanti no Rīgas un Latgales reģiona (9.diagramma).
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9.diagramma

Ņemot vērā to, ka ar 2015.gadu Koledža aktīvi darbojas sociālo tīklu
kontos, lielākā daļa reflektantu informāciju par izglītības iespējām iegūst no
Koledžas mājaslapas vai sociālajiem tīkliem (10.diagramma), un to skaits,
salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu (50% informāciju ieguva no draugiem un
paziņām, bet 40% no mājaslapas) ir palielinājies, līdz ar ko secināms, ka
informācijas ievietošana sociālajos tīklos ir vērtējama kā ļoti veiksmīga un
produktīva.

Informācijas ieguves avoti (iespējami vairāki atbilžu
varianti)
CITS VARIANTS
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VALSTS POLICIJAS KOLEDŽAS PASĀKUMĀ "ATVĒRTĀS
DURVJU DIENAS"

10

VALSTS POLICIJAS KOLEDŽAS VIZĪTES LAIKĀ MANĀ
SKOLĀ/PILSĒTĀ

56

NO DRAUGIEM UN PAZIŅĀM

157

VALSTS POLICIJAS KOLEDŽAS SOCIĀLO TĪKLU KONTOS

196

VALSTS POLICIJAS KOLEDŽAS MĀJAS LAPĀ

189
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10.diagramma
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Vērtējot reflektantu atbildes saistībā ar policista profesijas izvēles
motivāciju un salīdzinot tās ar iepriekšējā gada rezultātiem, secināms, ka
2014.gadā reflektanti, galvenokārt, policista profesijas izvēli saista ar to, ka,
viņuprāt, tā ir prestiža profesija (50%), savukārt 2015.gadā visvairāk (39%)
reflektantu atzīmēja, ka šo profesiju izvēlējās apgūt, jo tiek nodrošināta
darbavieta (11.diagramma).

Kāpēc izvēlējāties apgūt policista profesiju?
ATALGOJUMA UN SOCIĀLO GARANTIJU DĒĻ

9%

PRESTIŽA PROFESIJA

26%

PĒC IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS ABSOLVĒŠANAS
NODROŠINĀTA DARBA VIETA

39%

IETEICA DRAUGI, RADI, PAZIŅAS
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11.diagramma

Tāpat kā iepriekšējā gadā, reflektanti, stājoties Koledžā, gandrīz visi
(94%) ir saņēmuši visu nepieciešamo informāciju par Koledžas
iestājpārbaudījumiem un piedāvātajām izglītības programmām.
2.1.4.2. Izglītojamo anketēšanas dati
Lai novērtētu Koledžā apgūstamo izglītības programmu kvalitāti, tika
veikta izglītojamo anketēšana. Saskaņā ar Koledžas 2015.gada 2.aprīļa
iekšējiem noteikumiem Nr. 9 „Valsts policijas koledžas studiju (mācību) procesa
plānošanas, nodrošināšanas, izpildes, kontroles un anketēšanas noteikumi” šāda
anketēšana tiek veikta pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
programmas „Policijas darbs” pilna laika klātienes un nepilna laika neklātienes
izglītojamajiem.
Lūdzot izglītojamos novērtēt atbalsta personāla nozīmi, izglītojamie
visaugstāk novērtējuši Kadetu nodaļas atbalstu, Personāla vadības nodaļas un
Izglītības koordinācijas nodaļas atbalstu. Ņemot vērā to, ka atbalsta personāla
struktūrvienību vērtējums ir augstāks par 7 ballēm 10 ballu sistēmā, tad
secināms, ka izglītojamie atbalsta personāla darbu kopumā vērtē kā ļoti labu
(12.diagramma), kā arī mācību programmas apguvē izmantotās formas,
izglītojamie vērtē vidēji ar 7,19 ballēm (13.diagramma), kas liek secināt, ka
izglītojamos apmierina pedagogu un personāla pielietotās mācību metodes un
izglītības programmas apguves formas, un viņi tās vērtē kā labas.
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Palīgpersonāla novērtējums mācību
programmas nodrošināšanā
PERSONĀLA VADĪBAS NODAĻA
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12.diagramma

Macību programmas apguvē izmantotās formas
PRAKSES ORGANIZĀCIJA

6.89

PATSTĀVĪGĀ DARBA AR LITERATŪRU LIETDERĪBA

7.18

SAVLAICĪGA INFORMĀCIJA PAR KĀRTĒJIEM UN…

6.88

"DARBS MAZĀS GRUPĀS" ORGANIZĀCIJA

7.42

KONSULTĀCIJU PIEEJAMĪBA

7.02

PRAKTISKO NODARBĪBU KVALITĀTE

7.58

LEKCIJU KVALITĀTE
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7.4
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13.diagramma

2.1.4.3. Absolventu anketēšanas dati
Izglītības programmas apguves noslēgumā tiek veikta absolventu
anketēšana. Kopumā tika anketētas 12 izglītojamo grupas. Absolventi tika lūgti
novērtēt mācību apguves laikā izmantoto apguves formu lietderību
(14.diagramma) un kopumā tas tika novērtēts uz 8,26 ballēm, kas ir vērtējams kā
ļoti labs rezultāts. Vērtējot palīgpersonāla ieguldījumu, absolventi visaugstāk
novērtējuši Izglītības koordinācijas nodaļas atbalstu - 9,1 balles un Kadetu
nodaļas atbalstu - 8,83 balles (15.diagramma). Vairākums absolventu (63%)
nodarbību plānojumu 2015.gadā ir atzinuši par labu (16.diagramma).
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Mācību programmas apguvē izmantoto formu
vērtējums
Pprakses organizācija

8.53
8.15

Patstāvīgā darba ar literatūru lietderība
Savlaicīga informācija par kārtējiem un mācību
priekšmeta…

8.3

Darba mazās grupās organizācija

8.33

Konsultāciju pieejamība

7.95

Praktisko nodarbību kvalitāte

8.58

Lekciju kvalitāte

7.95
7.6 7.7 7.8 7.9

14.diagramma

15.diagramma
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Nodarbību plānojums
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Labs
Vidējs
Slikts
63%

16.diagramma

Absolventi Koledžā pieejamo tehnisko nodrošinājumu kopumā
novērtējuši ar 7,52 ballēm (17.diagramma), viszemāk no piedāvātajām
pozīcijām, absolventi ir novērtējuši publisko piekļuvi internetam (6,13 balles) un
pieejamo datoraparatūru (6,25 balles), savukārt vispozitīvāk – vietu skaitu
lekcijās, mājaslapā pieejamās informācijas kvalitāti un drukāšanas aprīkojumu.
Absolventi kā ļoti labu ir novērtējuši Koledžas atmosfēru kopumā un vērtē to kā
motivējošu (7,75 balles).

Tehniskā nodrošinājuma vērtējums
7.75

Kopumā koledža veido motivējošu atmosfēru

8.13

Drukāšanas aprīkojuma pieejamība ir adekvāta
Koledžas mājaslapā pieejamā informācijas
kvalitāte, kvantitāte un pieejamība ir…
Valsts policijas serverī ievietotie materiāli ir labi
strukturēti un atvieglo studiju kursa apguvi
Publiski pieejamais datorparks ir mūsdienīgs un
apmierinošs
Koledžas teritorijā studentiem pieejamā publiskā
piekļuve internetam ir apmierinoša

8.15
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6.13

Lekciju telpās vietu skaits ir pietiekošs
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17.diagramma

Absolventi savās anketās atzinīgi novērtējuši Koledžas Bibliotēkas darbu
un tās darbinieku profesionalitāti. Gandrīz visi respondenti Koledžas Bibliotēkas
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darbiniekus novērtējuši kā atsaucīgus un izpalīdzīgus, kā arī augstu novērtējuši
Koledžas Bibliotēkas piedāvātā pakalpojuma klāstu un pieejamību
(18.diagramma).

Bibliotēkas vērtējums
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18.diagramma

Lai pilnvērtīgi novērtētu izglītojamo apstākļus kopumā izglītības
programmas apguves laikā, absolventi tika lūgti novērtēt arī sadzīves apstākļus
dienesta viesnīcā un vairums absolventu (58%) tos novērtēja kā daļēji
apmierinošus (19.diagramma).

Sadzīves apstākļi dienesta dienesta viesnīcā

11%
31%

Pilnībā
apmierina
Daļēji
apmierina
Neapmierina

58%

19.diagramma

2.1.4.4. Darba devēju anketēšanas dati
Koledža darba devējus – Valsts policijas struktūrvienības anketē, lai
noskaidrotu Koledžas absolventu zināšanas praktiskajā darbā. Šī anketēšana tiek
veikta par katru izglītības programmu atsevišķi sešus mēnešus pēc izglītības
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programmas absolvēšanas. Pārskatā apkopoti dati par pirmā līmeņa
profesionālās augstākās izglītības programmas „Policijas darbs” pilna laika
klātienes absolventu, arodizglītības programmas „Policijas darbs” un
profesionālās pilnveides izglītības programmas „Policijas darba pamati”
absolventu zināšanām (20.diagramma). Vidējais darbadevēju novērtējums
visiem Koledžas absolventiem 2015.gadā ir 7,05 balles, kas vērtējams kopumā
kā labs. Visaugstāk darbadevēji novērtējuši absolventu prasmes darboties ar
modernajām tehnoloģijām un vispārējo fizisko sagatavotību, savukārt viszemāk
(6 balles) – absolventu prasmes veikt procesuālās darbības. Salīdzinot ar darba
devēju anketēšanas rezultātiem 2014.gadā, secināms, ka darba devēju
novērtējums par Koledžas absolventu zināšanām ir nemainīgs.
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Darba devēju novērtējums
VPK darbinieku attieksme, vēlme sadarboties ar citām
VP struktūrvienībām

7.95

Informācijas peejamības par studijām VPK novērtēšana

7.9

Darba devēja sadarbība ar VPK novērtējums

7.9

Absolventu šaušanas prasmju novērtējums praktiskajās
nodarbībās izpildot vingrinājumus

7.55

Absolventu subordinācijas un ierindas organizācijas
pamatprincipu pārzināšans un ievērošanas novērtējums

7.45

Absolventu vispārējās fiziskās sagatavotības novērtējums
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Absolventu spēja sniegt pirmo neatliekamo palīdzību
cietušajam

6.7
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Absolventu prasmes veikt lietvedību administratīvo
likumpārkāpumu dokumentos

6.4

Absolventu prasmes darboties ar informācijas tehnoloģijām

8.1

Absolventu komunikācijas un konfliktu risināšanas prasmes
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Absolventu izpratne par profesionālās ētikas principiem
un to ievērošana

7.5

Absolventu prasmes piemērot tiesību normas

6.55

Absolventu zināšanu un prasmjes veikt
procesuālās darbības kriminālprocesā
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Absolventu spēju izvēlēties un pielietot uzbrukuma
atvairīšanas un aizsardzas taktiku

6.15

Absolventu prasmju vērtējums lietot speciālos
līdzekļus atbilstoši dienesta prasībām

6.55

VPK absolventu paktisko iemaņu novērtējums

6.3

VPK absolventu teorētisko zināšanu novērtējums

6.15
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profesionālajām zināšanām
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2.1.4.5. Pedagogu novērtējums
Pedagogu novērtējums apkopots divos veidos:
- pedagoga individuālais novērtējums apkopojot datus no visu
izglītības programmu izglītojamo anketām;
- anketu apkopojums atspoguļots Koledžas katedras ietvaros (21.25.diagramma).
Kriminālistikas katedra
pasniedzēju vidējais novērtējums
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Tiesību katedra
pasniedzēju vidējais novērtējums
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Policijas tiesību katedra
pasniedzēju vidējais novērtējums
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Sporta katedras
pasniedzēju vidējais novērtējums
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Humanitārās katedras
pasniedzēju vidējais novērtējums
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Apkopojot datus, secināms, ka kopumā izglītojamie pedagogus ir
vērtējuši šādi:
Sporta katedras pedagogi kopumā novērtēti uz 8,63 ballēm;
Kriminālistikas katedras pedagogi kopumā novērtēti uz 8,42
ballēm;
Humanitārās katedras pedagogi kopumā novērtēti uz 8,29 ballēm;
Tiesību katedras pedagogi kopumā novērtēti uz 8,24 ballēm;
Policijas tiesību katedras pedagogi kopumā novērtēti uz 8,7 ballēm
Kopumā vidējais pedagogu novērtējums Koledžā ir 8,46 balles, kurš
vērtējams, kā teicams.
2.2.

Valsts policijas darbiniekiem realizētās profesionālās pilnveides
un pieaugušo neformālās izglītības programmas un kursi

Koledžas Sporta katedra nodrošināja speciālo cīņas paņēmienu, un
speciālo līdzekļu pielietošanas apmācību Valsts policijas struktūrvienību
amatpersonām gan Rīgā, gan citviet Valsts policijas teritoriālajās pārvaldēs
īstenojot pieaugušo neformālās izglītības programmu „Speciālo cīņas paņēmienu
un speciālo līdzekļu pielietošanas pamati un taktika Valsts policijas
amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm”. Papildus tam tika nodrošināta
amatpersonu vispārējās un speciālās fiziskās sagatavotības ieskaišu pieņemšanu
saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.
Fiziskās sagatavotības ieskaites laika posmā no 2015.gada maija līdz
novembrim kopumā tika pieņemtas aptuveni 6000 amatpersonām ar speciālajām
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dienesta pakāpēm, t.sk. Koledžas Sporta kompleksā aptuveni 3500
amatpersonām no Rīgas reģiona pārvaldes, Galvenās kārtības policijas
pārvaldes, Galvenās Kriminālpolicijas pārvaldes un citām struktūrvienībām.
Sporta katedra sadarbībā ar Policijas tiesību katedru nodrošināja
pieaugušo neformālās izglītības programmas „Transportlīdzekļa apturēšanas un
personas aizturēšanas taktika” īstenošanu Latgales reģiona pārvaldes, Rīgas
reģiona pārvaldes, Zemgales reģiona pārvaldes amatpersonām, kā arī Koledžas
arodizglītības programmas 8 AK grupas kadetiem.
Koledža 2015.gada 23.jūlijā noslēdza sadarbības līgumu Nr.737 ar
biedrību „Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem „Zelda””.
Pamatojoties uz sadarbības līgumu, tika izstrādāta mācību programma
„Saskarsme policijas darbā ar personām ar garīga rakstura traucējumiem”, kas
īstenota 2015.gada 30.septembrī un 2015.gada 22.oktobrī. Kopumā mācībās
piedalījās 80 Valsts policijas amatpersonas.
Koledžas Kinoloģijas nodaļa diviem kinologiem īstenoja profesionālās
pilnveides izglītības programmu „Narkotisko un psihotropo vielu meklēšanas
taktika, izmantojot dienesta suni”.
Koledžas Kinoloģijas nodaļa īstenoja pieaugušo neformālās izglītības
programmas. Mācībā piedalījās 21 amatpersona ar dienesta suni un tika
izsniegtas 15 apliecības par profesionālo kvalifikāciju.
Tika īstenotas šādas pieaugušo neformālās izglītības programmas:
- “Kinologa taktiskā rīcība bīstamu personu meklēšanā un aizturēšanā
notikuma vietā”
- "Dienesta suņu izmantošanas kvalitātes paaugstināšana objektu ar
cilvēka smaržu meklēšanā, lokalizēšanā un uzrādīšanā”.
- "Dienesta suņu izmantošana personu atstāto smaržu pēdu dzīšanā
notikumu vietā pilsētas apstākļos".
- „Meža apvidū pazudušu personu meklēšanas operācijas vadīšanas
vispārīgie principi un dienesta suņu izmantošana tajā”.
- „Narkotisko un psihotropo vielu meklēšanas taktika, izmantojot
dienesta suni”.
Saskaņā ar apstiprināto mācību plānu, pieaugušo neformālās izglītības
mācības tika īstenotas šādās Koledžas reģionālajās mācību klasēs:
Valsts policijas koledžas reģionālajā mācību klasē Ezermalas ielā 8a,
Rīgā laika posmā no 2015.gada 2.janvāra līdz 2015.gada 30.decembrim ir
notikuši 15 pieaugušo neformālās izglītības kursi, kuros profesionālo
kvalifikāciju paaugstināja 302 Valsts policijas darbinieki un amatpersonas.
Rīgas reģionālajās mācību klasēs (Rīgā, Gaujas ielā 17 un Ezermalas ielā
8a) profesionālo kvalifikāciju paaugstināja Valsts policijas darbinieki un
amatpersonas no Rīgas reģiona pārvaldes iecirkņiem, Rīgas reģiona pārvaldes
Kriminālpolicijas pārvaldes un Kārtības policijas pārvaldes, Galvenās
administratīvās pārvaldes, Galvenās kārtības policijas pārvaldes, Galvenās
kriminālpolicijas pārvaldes un Iekšējā drošības biroja.
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Laika posmā no 2015.gada 2.janvāra līdz 2015.gada 30.decembrim Rīgas
reģionālajās mācību klasēs ir notikuši 68 pieaugušo neformālās izglītības kursi,
kuros profesionālo kvalifikāciju paaugstināja 1137 Valsts policijas darbinieki un
amatpersonas.
Klausītāji savās aptaujas anketās izsaka vēlmi piedalīties mācībās par
šādām tēmām: personāla vadība, droša braukšana, detektīvdarbība un operatīvā
eksperimenta starptautiskā pieredze, speciālās izmeklēšanas darbības, sadarbība
ar speciālajām struktūrvienībām (Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas
pārvaldes Izmeklēšanas atbalsta pārvalde), operatīvā iefiltrēšanās, durvju
taktiskā uzlaušana, iekļūšanas un aizdomās turēto aizturēšanas telpās vispārējie
noteikumi un taktika, vardarbība ģimenē un skolā (tās novēršana), ekonomisko
noziegumu apkarošanas metodes, noziedzīgu nodarījumu ar maksāšanas
līdzekļiem speciālās izmeklēšanas darbības, kibernoziegumi, policijas kontroles
un uzraudzības īstenošanas kārtība, noziegumi interneta vidē, autortiesību un
blakustiesību pārkāpumi, psiholoģijas nodarbības (praktiskā psiholoģija,
saskarsmes psiholoģija, deviācijas), kā arī angļu valoda, bērnu tiesību
aizsardzība, saskarsme ar ārzemju pilsoņiem (administratīvajās lietās,
krimināllietās un civillietās), pirmā palīdzība uz ūdens un ūdens satiksmes
negadījumu izmeklēšana.
Vidzemes reģionālajās mācību klasēs (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 2015.gada 2.janvāra līdz 2015.gada 30.decembrim
Vidzemes reģionālajās mācību klasēs ir notikuši 38 pieaugušo neformālās
izglītības kursi, kuros profesionālo kvalifikāciju paaugstināja 616 Valsts
policijas Vidzemes reģiona pārvaldes darbinieki un amatpersonas:
•
Koledžas reģionālajā mācību klasē Cēsīs notikuši 24 pieaugušo
neformālās izglītības kursi;
•
Koledžas reģionālajā mācību klasē Gulbenē notikušas 8 pieaugušo
neformālās izglītības kursi;
•
Koledžas reģionālajā mācību klasē Rīgā notikušas 4 pieaugušo neformālās
izglītības kursi;
•
Alūksnes un Valmieras iecirkņos noticis katrā 1 pieaugušo neformālās
izglītības kurss.
Kursu klausītāji savās aptaujas anketās izsaka vēlmi apgūt šādas tēmas:
operatīvās darbības likuma piemērošanas prakse, sevišķā veidā veicamie
operatīvie pasākumi, noziegumi ekonomikas jomā, korupcijas apkarošana,
krievu valodas mācību kursi, tehnoloģijas mūsdienās, operatīvo
transportlīdzekļu vadīšana, preventīvie pasākumi nepilngadīgo drošībai, tabakas
izstrādājumu, nelikumīgas izcelsmes alkohola pretlikumīga aprite, snaipera
triecienšautenes apgūšana un tās pielietošana lauku apstākļos, kaujas ieroču
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pielietošana, kā arī tēmas par jautājumiem, kas saistīti ar ceļu satiksmes
noteikumu pārkāpumiem krimināltiesībās un administratīvajās tiesībās.
Koledžas Latgales filiāles un Koledžas reģionālajā mācību klasēs
(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 2015.gada 2.janvāra līdz 2015.gada 30.decembrim
Latgales reģionālajās mācību klasēs ir notikuši 34 pieaugušo neformālās
izglītības kursi, kuros profesionālo kvalifikāciju paaugstināja 461 Valsts
policijas Latgales reģiona pārvaldes darbinieki un amatpersonas:
 Koledžas Latgales filiāles mācību klasē Daugavpilī notikuši 14
pieaugušo neformālās izglītības kursi;
 Koledžas reģionālajā mācību klasē Rēzeknē notikuši 15 pieaugušo
neformālās izglītības kursi;

Koledžas reģionālajā mācību klasē Rīgā notikuši 5 pieaugušo
neformālās izglītības kursi.
Klausītāji savās aptaujas anketās izsaka vēlmi piedalīties mācībās par
šādām tēmām: notikuma vietas apskate, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas
novēršana, interešu konflikti darbavietā, kratīšanas veikšana kriminālprocesā,
speciālo cīņas paņēmienu pielietošana praksē, Ekonomisko un kibernoziegumu
izmeklēšana, notikuma vietas apskate ugunsgrēka gadījumā, noziedzīgi
nodarījumi, kas saistīti ar informācijas tehnoloģiju izmantošanu, administratīvo
pārkāpumu protokolu biežāk pieļautās kļūdu izskaidrojums, kā arī tēmas, kas ir
saistītas tieši ar operatīvo darbinieku darbu, novērošanu, izlūkošanu, operatīvo
meklēšanu utt.
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 (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. Vienlaikus, konferenču iekārta kalpo
kā prezentācijas materiāls Koledžas popularizēšanai laikā, kad Valsts policijas
Kurzemes reģiona pārvaldi apmeklē Liepājas pilsētas un novadu skolu audzēkņi.
Laika posmā no 2015.gada 2.janvāra līdz 2015.gada 30.decembrim
Koledžas reģionālajās mācību klasēs Kurzemē ir notikuši 40 pieaugušo
neformālās izglītības kursi, kuros profesionālo kvalifikāciju paaugstināja 771
Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes darbinieki un amatpersonas:
 Koledžas reģionālajā mācību klasē Liepājā notikuši 38 pieaugušo
neformālās izglītības kursi;
 Koledžas reģionālajā mācību klasē Kuldīgā nav notikuši pieaugušo
neformālās izglītības kursi, jo tajā tiek realizēta teorētiskā un praktiskā
apmācība Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Kārtības
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policijas darbiniekiem;
 Koledžas reģionālajā mācību klasē Rīgā notikuši 2 pieaugušo
neformālās izglītības kursi.
Klausītāji savās aptaujas anketās izsaka vēlmi piedalīties mācībās par
šādām tēmām: bērnu tiesību aizsardzība, operatīvais eksperiments, speciālās
izmeklēšanas darbības, noziedzīgu nodarījumu izmeklēšana ceļu satiksmē, darbs
notikumu vietā, pierādījumu fiksēšana, angļu valoda, drošas braukšanas kursi,
juridisko personu atbildība ekonomisko noziegumu izmeklēšanā, grāmatvedības
uzskaite (ekonomisko noziegumu izmeklēšanai), kā arī novešana līdz
pašnāvībai, kriminālprocesa izmeklēšanas īpatnības.
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 Zemgales reģiona
pārvaldes un Jelgavas, Tukuma, Dobeles, Bauskas, Aizkraukles un Jēkabpils
iecirkņiem.
Laika posmā no 2015.gada 2.janvāra līdz 2015.gada 30.decembrim
Koledžas reģionālajās mācību klasēs Zemgalē ir notikuši 26 pieaugušo
neformālās izglītības kursi, kuros profesionālo kvalifikāciju paaugstināja 430
Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes darbinieki un amatpersonas:
 Koledžas reģionālajā mācību klasē Jelgavā notikuši 15 pieaugušo
neformālās izglītības kursi;
 Koledžas reģionālajā mācību klasē Aizkrauklē notikuši 6 pieaugušo
neformālās izglītības kursi;
 Koledžas reģionālajā mācību klasē Rīgā notikušas 3 pieaugušo
neformālās izglītības kursi;
 Jēkabpils iecirknī notikuši 2 pieaugušo neformālās izglītības kursi.
Klausītāji savās aptaujas anketās izsaka vēlmi piedalīties mācībās par
šādām tēmām: braukšana ekstremālos apstākļos, ceļu satiksmes negadījumu
noformēšana, pratināšanas psiholoģiskās īpatnības, operatīvais darbs, operatīvais
eksperiments, operatīvā darba tiesiskie un praktiskie aspekti, pratināšanas
īpatnības darbā ar aizdomās turamajiem, tehniskās iespējas operatīvajā darbā,
dzimumnoziegumu izmeklēšana, sprāgstvielas un sprāgstierīces, IIIS sistēmas
izmantošana (personas meklēšanā), personas apraksta ievade sistēmā,
nepilngadīga likumpārkāpēja pratināšana, notikuma vietas apskate, fiziskas un
juridiskas personas maksātnespēja, kā arī slepkavību, izvarošanu izmeklēšanas
aspekti.
Laika posmā no 2015.gada 2.janvāra līdz 2015.gada 30.decembrim
Koledžas reģionālajās mācību klasēs ir notikušas 221 pieaugušo neformālās
izglītības kursi, kuros profesionālo kvalifikāciju paaugstināja 3717 Valsts
policijas darbinieki un amatpersonas.
Pieaugušo neformālās izglītības programmu apguvušo dalībnieku skaitu
sadalījumā pa gadiem skatīt 1.tabulā un 27.diagrammā.
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1.tabula
Pieaugušo neformālās izglītības programmas apguvušo dalībnieku skaitu
pa gadiem
Koledžas reģionālās
mācību klase

Apmācīto Valsts policijas darbinieku un amatpersonu skaits
2011

2012

2013

2014

2015

Kurzeme

983

900

770

547

771

Latgale

2642

1408

478

349

461

Vidzeme

1095

652

719

453

616

Zemgale

539

501

633

551

430

Rīga

801

956

1756

1021

1137

Valsts policijas koledža

343

473

407

273

302

KOPĀ

6403

4890

4763

3194

3717

4763

3194

3717

2011

4980

6403

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

2012

2013

2014

2015

26.diagramma

Klausītāji savās aptaujas anketās visaugstāk novērtējuši šādas pieaugušo
neformālās izglītības programmas: „Operatīvā transportlīdzekļa - motocikla
droša vadīšana”, „Durvju taktiskā uzlaušana” un „Šaušanas instruktors – 2”.
2.tabulā apkopota informācija par pieaugušo neformālās izglītības programmu
vidējo vērtējumu.
2.tabula
Pieaugušo neformālās izglītības programmu vidējais vērtējums
Pieaugušo neformālās izglītības programmas nosaukums
Operatīvā transportlīdzekļa - motocikla droša vadīšana
Durvju taktiskā uzlaušana
Šaušanas instruktors - 2

Programmas
vidējais vērtējums
9,93
9,73
9,70
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Iekļūšanas un aizdomās turēto aizturēšanas telpās vispārīgie noteikumi
un taktika
Operatīvo transportlīdzekļu vadīšana
Darbs ar smaržu pēdām notikuma vietā. Personu smaržu paraugu
izņemšana. Odoroloģiskās ekspertīzes iespējas
Pirmā neatliekamā palīdzība policijas darbā
Transportlīdzekļa apturēšanas un personas aizturēšanas taktika
Operatīvā detektīvdarbība. Operatīvais eksperiments (Operatīvā
eksperimenta veikšanas nosacījumi un noformēšana, operatīva
eksperimenta taktiskie paņēmieni)
Noziedzīgu nodarījumu kvalifikācija un turpmākās darbības ārvalstīs
zagtu transportlīdzekļu konstatēšanas gadījumos
Policijas darbs daudznacionālajā sabiedrībā
Šaušanas tehnika ar triecienšautenēm
Valsts policijas kompetence autopārvadājumu kontrolē
Policijas darbinieku rīcības psiholoģiskie un tiesiskie aspekti seksuālās
vardarbības gadījumos

9,67
9,66
9,50
9,50
9,41
9,26
9,20
9,20
9,19
9,14
9,11

Angļu valoda (procesuālās darbības administratīvo pārkāpumu un
noziedzīgu nodarījumu gadījumos)

9,10

Noziedzīgu nodarījumu ceļu satiksmē kvalifikācija un izmeklēšana

9,09

Korupcijas novēršana

9,08

Personas subjektīvā portreta (fotorobota) izveides praktiskie aspekti

9,05

Slēdzeņu kriminālistiskā izpēte

9,05

Nelikumīgu darbību ar finanšu instrumentiem un maksāšanas līdzekļiem
kvalifikācija un izmeklēšana

9,05

Operatīvās uzskaites lietu (OUL) ierosināšanas, plānošanas, realizācijas
un izbeigšanas nosacījumi. Materiālu noformēšana

9,03

Speciālo izmeklēšanas darbību tiesiskie un praktiskie aspekti, to
veikšanas metodika

9,03

Ugunsgrēku izmeklēšana

9,01

Ceļu satiksmes negadījumu noformēšana

9,00

Kriminālistiskā fotogrāfija

9,00

Noziedzīgu nodarījumu kvalifikācijas un izmeklēšanas problemātika

8,99

Cilvēktiesību ievērošana Valsts policijas darbā

8,98

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija

8,98

Angļu valoda policijas darbiniekiem (pierobežu zonā)

8,95

Pratināšanas psiholoģiskie un taktiskie aspekti

8,95

Slepenās sadarbības organizēšanas aspekti (sadarbība ar slepenajiem
palīgiem)

8,95
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Noziedzīgu nodarījumu valsts institūciju dienestā krimināltiesiskais
raksturojums un izmeklēšana

8,93

Aizturēšanas, atbruņošanas un aizsardzības taktika lietojot steku

8,92

Radikalizācija, tās atklāšana un novēršana

8,90

Noziedzīgi nodarījumi pret dabas vidi, kas saistīti ar patvaļīgu koku
ciršanu un nelikumīgām medībām, to krimināltiesiskais raksturojums un
izmeklēšanas īpatnības

8,90

Valsts policijas kompetence vardarbības draudu novēršanā

8,90

Nelikumīgu darbību ar finanšu instrumentiem un maksāšanas līdzekļiem
kvalifikācija un izmeklēšana

8,90

Personas kriminālistiskā raksturojuma un fotokomplekta izveides
praktiskie aspekti

8,90

Daktiloskopija: teorētiskie un praktiskie aspekti

8,89

Tiesu medicīnas pamati

8,80

Lietvedība administratīvo pārkāpumu lietās

8,77

Elektronisko sakaru komersantu, kuri sniedz elektroniskus
pakalpojumus, rīcībā esošo datu izmantošana noziedzīgu nodarījumu
izmeklēšanā

8,74

Kriminālizlūkošanas modelis. Vispārīgā izpratne

8,73

Angļu valoda policijas darbiniekiem (Operatīvās vadības
struktūrvienībā)

8,70

Elektronisko sakaru komersantu, kuri sniedz elektroniskus
pakalpojumus, rīcībā esošo datu izmantošana noziedzīgu nodarījumu
izmeklēšanā

8,70

Apavu pēdas: teorētiskie un praktiskie aspekti

8,69

Kuģošanas līdzekļu satiksmes iekšējos ūdeņos kontroles tiesiskie un
praktiskie aspekti

8,69

Personu, kurām ir tiesības uz aizstāvību, pratināšanas tiesiskie un
psiholoģiskie aspekti

8,67

Nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēma

8,60

Policijas darbs daudznacionālā sabiedrībā

8,57

Policijas amatpersonas atbildība par tiesību pārkāpumiem, pildot
dienesta pienākumus sabiedriskās kārtības nodrošināšanā, personu
aizturēšanā un konvojēšanā

8,55

Valsts policijas Kārtības policijas inspektoru kompetence
likumpārkāpumu, saistītu ar nelegālo alkoholisko dzērienu tirdzniecību
konstatēšana un atklāšana

8,53

Ievads digitālo attēlu apstrādē ar grafiskiem redaktoriem

8,52
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Cietušo pratināšanas psiholoģiskās īpatnības

8,50

Bērnu tiesību aizsardzība

8,47

Bērnu tiesību aizsardzība - 2

8,45

Pasākumi nelikumīgu medību un zvejas atklāšanā un tās prevencija

8,45

Izmeklēšanas un izmeklēšanas darbību plānošana un taktika
kriminālprocesos. Izmeklēšanas versiju izvirzīšana, pārbaude un analīze

8,40

Personāla vadība

8,40

Elektronisko sakaru līdzekļu izmantošanas sakaru uzturēšanai internetā,
to veidi un kontroles iespēja

8,40

Jaunākās tehnoloģijas policijas darbā

8,39

Kukuļdošanas satiksmes uzraudzības jomā konstatēšanas un
izmeklēšanas praktiskie un tiesiskie aspekti

8,39

Noziedzīgu nodarījumu izmeklēšana narkotisko, psihotropo vielu un to
prekursoru nelikumīgas aprites jomā saistībā ar noziedzīgi iegūtu
līdzekļu legalizāciju

8,35

Izlīguma procesa īstenošanas pamatprincipi Valsts probācijas dienestā
Taisnīguma atjaunošanas kontekstā

8,30

Valsts policijas kompetence pārrobežu sadarbības nodrošināšanā

8,30

Policijas darbinieka rīcība gadījumos, kas saistīti ar vardarbību ģimenē

8,15

Iekšlietu integrētās informācijas sistēmas apakšsistēma „Elektroniskais
notikumu žurnāls”

8,03

Psiholoģiskās īpatnības komunikācijā ar psihiski nelīdzsvarotām
personām Valsts policijas darbiniekiem

7,98

Koledža nodrošina Valsts policijas amatpersonu ar speciālajām dienesta
pakāpēm profesionālās mācības dienesta vietās: teorētiskās mācības, speciālo
fizisko sagatavošanu, šaušanas mācības. 3.tabulā apkopota informācija par
profesionālo mācību dienesta vietās vidējo apmeklējumu skaitu vienā nodarbībā
pa reģioniem 2015.gadā.
3.tabula
Profesionālo mācību dienesta vietās vidējais apmeklējumu skaits vienā
nodarbībā
reģionos pa gadiem
Profesionālo mācību
dienesta vietās veids
Teorētiskās mācības

Reģions

Valsts policijas amatpersonu skaits pa gadiem
2014

2015

Rīga

16

15

Kurzeme

35

53

34

Speciālā fiziskā
sagatavošana

Šaušanas mācības

Latgale

19

22

Vidzeme

9

16

Zemgale

16

24

Rīga

12

10

Kurzeme

7

14

Latgale

9

8

Vidzeme

20

10

Zemgale

9

13

Rīga

10

11

Kurzeme

15

20

Latgale

16

47

Vidzeme

23

9

Zemgale

31

16

Koledžas Profesionālās pilnveides nodaļa sadarbībā ar Drošības policiju
organizēja mācības „Operatīvo transportlīdzekļu vadīšana” (apmācītas 112
Valsts policijas amatpersonas un darbinieki) un „Operatīvā transportlīdzekļa motocikla droša vadīšana” (apmācītas 65 Valsts policijas amatpersonas un
darbinieki). Šīs mācības plānots īstenot arī turpmāk.
Koledža, izpildot Valsts policijas uzdevumu paaugstināt angļu valodas
zināšanas Valsts policijas amatpersonām, nodrošināja pieaugušo neformālās
izglītības programmas „Vispārīgā angļu valoda” (100 akadēmiskās stundas)
īstenošanu: 2014.-2015.gadā tika apmācītas 15 Valsts policijas amatpersonas,
2015.-2016.gadā mācības turpina 109 Valsts policijas amatpersonas.
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), kurās profesionālo kvalifikāciju paaugstināja 13 Valsts
policijas amatpersonas un darbinieki.
Koledža sadarbībā ar SIA „Mācību un konsultāciju centrs „Līderis””
organizēja mācības „Valsts policijas komunikācija ar sabiedrību. Kā un kāpēc
runāt ar mēdijiem?”, kurās profesionālo kvalifikāciju paaugstināja 129 Valsts
policijas dažādu līmeņu vadītāji.
Koledža sadarbībā ar Drošības policiju organizēja un realizēja mācības
„Policijas amatpersonu kompetence, reaģējot uz administratīvajiem
pārkāpumiem un nodrošinot lietvedību administratīvo pārkāpumu lietās un
konfliktu risināšana saskarsmē ar iedzīvotājiem” 20 Drošības policijas
amatpersonām.
Savukārt sadarbībā ar Valsts robežsardzi Koledža laika posmā no
2015.gada 7.decembra līdz 11.decembrim organizēja un realizēja mācības
„Kriminālmeklēšanas pamati” 16 Valsts robežsardzes amatpersonām.
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2.3.

Profesionālās pilnveides un pieaugušo neformālo izglītības
programmu izstrāde

Koledžas Tiesību katedras vadītāja B.Hercmane sadarbībā ar Koledžas
Humanitāro katedru aktualizēja programmu „Bērnu tiesību aizsardzība 1” un
„Bērnu tiesību aizsardzība 2”.
Koledžas Tiesību katedras docente G.Makane aktualizēja pieaugušo
neformālo izglītības programmu „Noziedzīgi nodarījumi pret dabas vidi, kas
saistīti ar patvaļīgu koku ciršanu un nelikumīgām medībām, to
krimināltiesiskais raksturojums un izmeklēšanas īpatnības”.
Koledžas Tiesību katedras docente B.Akmentiņa aktualizēja pieaugušo
neformālo izglītības programmu „Lietvedība administratīvo pārkāpumu lietās”.
Koledžas Humanitārās katedras vadītāja E.Lipe sadarbībā ar Koledžas
Policijas tiesību katedru izstrādāja pieaugušo neformālo izglītības programmu
“Policijas amatpersonu kompetence, reaģējot uz administratīvajiem
pārkāpumiem un nodrošinot lietvedību administratīvo pārkāpumu lietās un
konfliktu risināšana saskarsmē ar iedzīvotājiem”.
Koledžas Humanitārās katedras asistente O.Šeršņova sadarbībā ar
Koledžas Nodrošinājuma nodaļas vecāko speciālistu Rolandu Zariņu aktualizēja
pieaugušo neformālo izglītības programmu “Iekšlietu integrētās informācijas
sistēmas apakšsistēma „Elektroniskais notikumu žurnāls””.
Koledžas Humanitārās katedras vadītāja E.Lipe un lektore A.Šulte
aktualizēja pieaugušo neformālo izglītības programmu “Valsts policijas
darbinieku komunikācijas psiholoģiskās īpatnības ar psihiski nelīdzsvarotām
personām”.
Koledžas Humanitārās katedras vadītāja E.Lipe aktualizēja pieaugušo
neformālo izglītības programmu “Pratināšanas psiholoģiskie un taktiskie
aspekti”.
Koledžas Humanitārās katedras lektore V.Kalnbērza aktualizēja
pieaugušo neformālo izglītības programmu “Vispārīgā angļu valoda
(Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate, Upper - Intermediate līmenis)”.
Koledžas Kriminālistikas katedra sadarbībā ar Valsts tiesu medicīnas
ekspertīzes centra vadošajiem speciālistiem izstrādājusi pieaugušo neformālās
izglītības programmu „Tiesu medicīnas pamati”.
Koledžas Kriminālistikas katedras lektors R.Kalnačs sadarbībā ar Tiesību
katedras docenti G.Biezumu izstrādāja pieaugušo neformālās izglītības
programmu „Mantisko jautājumu risināšana (aresta uzlikšana mantai)
kriminālprocesos, kas uzsākti saskaņā ar Krimināllikuma 177., 195. un
218.pantu”.
Koledžas Kriminālistikas katedras lektors J.Lazdiņš sadarbībā ar Tiesību
katedras vadītāju B.Hercmani, aktualizēja pieaugušo neformālās izglītības
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programmu „Izmeklēšanas un izmeklēšanas darbību plānošana un taktika
kriminālprocesos. Izmeklēšanas versiju izvirzīšana, pārbaude un analīze”.
Koledžas Kriminālistikas katedras vadītāja A.Zīle sadarbībā ar Tiesību
katedras vadītāju B.Hercmani, izstrādāja pieaugušo neformālās izglītības
programmu „Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija”.
Koledžas Kriminālistikas katedras lektors R.Kalnačs sadarbībā ar
Policijas tiesību katedras lektoru Ē.Treļu, izstrādāja pieaugušo neformālās
izglītības programmu „Valsts policijas un Konkurences padomes sadarbība”.
Koledžas Kriminālistikas katedras lektors R.Kalnačs izstrādāja pieaugušo
neformālās izglītības programmu „Kratīšanas veikšanas kārtība, taktika un
metodes”.
Koledžas Kriminālistikas katedras lektors A.Ivaško izstrādāja pieaugušo
neformālās izglītības programmu „ Ievads digitālo attēlu apstrādē ar grafiskiem
redaktoriem”’ un „Personas subjektīvā portreta (fotorobota) izveides praktiskie
aspekti”.
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 lektors N.Krapsis, Kriminālistikas
katedras lektors A.Ivaško sadarbībā ar Tiesību katedras lektoru A.Krastiņu,
Humanitārās katedras vadītāju E.Lipi aktualizēja pieaugušo neformālās
izglītības programmu „Ceļu satiksmes negadījumu noformēšana un
kvalifikācijas problemātika”.
Koledžas Kriminālistikas katedras lektors A.Ruks, Kriminālistikas
katedras lektors J.Šulte izstrādāja pieaugušo neformālās izglītības programmu
Valsts robežsardzes darbiniekiem „Operatīvā darba specializācija”.
Koledžas Kriminālistikas katedras vadītāja A.Zīle, Koledžas Policijas
tiesību katedras vadītāja V.Zukule, Koledžas Sporta katedras vadītājs
I.Zvirbulis, Koledžas Humanitārās katedras vadītāja E.Lipe darba grupas sastāvā
piedalījās Norvēģijas finanšu instrumenta programmas „Latvijas korekcijas
dienestu un Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu reforma” projekta
„Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu standartu uzlabošana „Nr.LV08/3
4.aktivitātes „Valsts policijas ĪAV personāla apmācības pieaugušo neformālās
izglītības programmas „Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu darbinieku
darbības tiesiskie un praktiskie aspekti” izstrādē. Programmas īstenošanas
ietvaros tika nodrošinātas apmācības 100 Valsts policijas amatpersonām par
šādām tēmām – Īslaicīgās aizturēšanas vietās ievietojamo personu
pārmeklēšanas tiesiskie un praktiskie aspekti, darbinieku rīcība ārkārtas
situācijās teorētiskie un praktiskie aspekti, kā arī veiktas kompleksās mācības.
Koledžas Policijas tiesību katedras asistents G.Gregersons izstrādāja
pieaugušo neformālās izglītības programmu „Šaušanas instruktors”.
Koledžas Policijas tiesību katedras lektors Ē.Treļs Izstrādāja pieaugušo
neformālās izglītības programmu „Sociālā naida un nesaticības izraisīšanas
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krimināltiesiskais regulējums, un tā piemērošanas teorētiskās un praktiskās
problēmas”.
Koledžas Policijas tiesību katedras docente Ē.Krutova izstrādāja
pieaugušo neformālās izglītības programmu „Valsts policijas kompetence
pārrobežu sadarbības nodrošināšanā ”.
Koledžas Policijas tiesību katedras vecākais inspektors A.Bratuškins
izstrādāja pieaugušo neformālās izglītības programmu „Šaušanas tehnika ar
triecienšauteni”.
Koledžas Policijas tiesību katedras lektors A.Zaušs aktualizēja pieaugušo
neformālās izglītības programmu „Durvju taktiskā uzlaušana” un „Iekļūšanas un
aizdomās turēto aizturēšanas telpās vispārīgie noteikumi un taktika”.
Koledžas Policijas tiesību katedras lektors U.Bēniņš un Koledžas Sporta
katedras lektors R.Hvesko aktualizēja pieaugušo neformālās izglītības
programmu „Transportlīdzekļa apturēšanas un personu aizturēšanas taktika”.
Koledžas Policijas tiesību katedras docente K.Kuzņecova aktualizēja
pieaugušo neformālās izglītības programmu „Policijas amatpersonu atbildība par
tiesību pārkāpumiem, pildot dienesta pienākumus sabiedriskās kārtības
nodrošināšanā, personu aizturēšanā un konvojēšanā” un „Cilvēktiesību
ievērošana Valsts policijas darbā”.
Koledžas Policijas tiesību katedra izstrādāja šādas pieaugušo neformālās
izglītības programmu dienesta vietās vadlīnijas:
- „Valsts policijas amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm
šaušanas prasmju pilnveidošana”;
- „Aktualitātes iecirkņu inspektoru darbībā”;
- „Aktualitātes nepilngadīgo lietu inspektoru dienesta darbībā”;
- „Aktualitātes Kārtības policijas struktūrvienību darbībā”;
- „Aktualitātes īslaicīgās aizturēšanas vietas, konvoja un objektu
apsardzes darbībā”;
- „Aktualitātes operatīvās vadības struktūrvienību darbībā”;
- „Aktualitātes patruļdienesta un satiksmes uzraudzības struktūrvienību
darbībā”.
Koledžas Kinoloģijas nodaļa izstrādāja trīs jaunas pieaugušo neformālās
izglītības programmas:
- "Dienesta suņu izmantošana personu atstāto smaržu pēdu dzīšanā
notikumu vietā pilsētas apstākļos";
- "Kinologa taktiskā rīcība bīstamu personu meklēšanā un aizturēšanā
notikuma vietā";
- "Dienesta suņu izmantošanas kvalitātes paaugstināšana objektu ar
cilvēka smaržu meklēšanā, lokalizēšanā un uzrādīšanā".
2.4.

Sporta pasākumi

Atbilstoši kompetencei un ievērojot Iekšlietu ministrijas, Valsts policijas
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un Koledžas pamatnostādnes sportā, apstiprinātos sporta sacensību un
spartakiādu rīkojuma dokumentus un nolikumus, Koledžas Sporta katedra
2015.gadā organizēja un nodrošināja Valsts policijas sporta komandu
komplektēšanu un dalību 42 dažāda mēroga Valsts policijas, Iekšlietu ministrijas
un citu valstisko un sabiedrisko organizāciju rīkotajos sporta pasākumos:
1. 15.janvārī – Koledžas Spartakiādes sacensībās volejbolā;
2. 3.februārī – draudzības spēlē basketbolā (sievietēm un vīriešiem) ar
Nacionālās aizsardzības akadēmiju;
3. 4.februārī – Koledžas Spartakiādes atklātās sacensībās svara stieņa spiešanā
guļus;
4. 6.februārī – Valsts policijas Spartakiādes sacensībās galda tenisā;
5. 6.februārī – Iekšlietu ministrijas Spartakiādes sacensībās galda tenisā;
6. 11.februārī – Valsts robežsardzes koledža organizētajās sacensībās
„Sadraudzības kauss 2015”;
7. 19.februārī – Koledžas Spartakiādes sacensībās novusā;
8. 6.martā – Valsts policijas Spartakiādes sacensībās volejbolā;
9. 27.martā – Iekšlietu ministrijas Spartakiādes sacensībās volejbolā;
10. 2.aprīlī – Valsts policijas Spartakiādes sacensībās basketbolā vīriešiem;
11. 10.aprīlī – Iekšlietu ministrijas atklātā čempionāta sacensībās basketbolā
sievietēm;
12. 24.aprīlī – Iekšlietu ministrijas Spartakiādes sacensībās basketbolā
vīriešiem;
13. 3.maijā – izturības sacensībās „Stipro skrējiens”;
14. 17.maijā – skriešanas sacensībās „Lattelecom Rīgas maratons”;
15. 22.maijā – Iekšlietu ministrijas Spartakiādes sacensībās peldēšanā;
16. 22.maijā – Iekšlietu ministrijas atklātajās sacensībās policijas trīscīņā;
17. 22.maijā – Valsts policijas Spartakiādes sacensībās peldēšanā;
18. 22.maijā – Valsts policijas Spartakiādes sacensībās policijas trīscīņā;
19. 27.maijā – Iekšlietu ministrijas atklātajās sacensībās hokejā;
20. 5.-6.jūnijā – Iekšlietu ministrijas sporta sezonas noslēguma sacensībās
(Kandavā);
21. 12.jūnijā – Iekšlietu ministrijas atklātā čempionāta sacensībās pludmales
volejbolā;
22. 4.septembrī – Iekšlietu ministrijas atklātā čempionāta sacensībās vasaras
biatlonā;
23. 8.septembrī – Koledžas Spartakiādes sacensībās skriešanā “Rudens kross”;
24. 11.septembrī – Koledžas sacensībās „Sporta diena” (noskaidroti labākie
strītbola spēlētāji, spēcīgākie automašīnas stūmēji, uzvarētāji vīriešu,
sieviešu un jauktajos stafešu skrējienos, dažādu konkursu uzvarētāji);
25. 18.septembrī – Valsts policijas Spartakiādes sacensībās vieglatlētikas
krosā;
26. 18.septembrī – Iekšlietu ministrijas Spartakiādes sacensībās vieglatlētikas
krosā;
27. 6., 8. un 13.oktobrī – Koledžas Spartakiādes sacensībās telpu futbolā
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vīriešiem;
28. 22. un 27.oktobrī – Koledžas Spartakiādes sacensībās telpu futbolā
sievietēm;
29. 9.oktobrī – Valsts policijas Spartakiādes sacensībās šaušanā;
30. 23.oktobrī – Iekšlietu ministrijas Spartakiādes sacensībās šaušanā;
31. 30.oktobrī – Valsts robežsardzes koledžas atklātajā kausā telpu futbolā
sievietēm;
32. 3., 5., 10., 12. un 19.novembrī – Koledžas Spartakiādes sacensībās
basketbolā vīriešiem;
33. 3., 5., 10., 12. un 19.novembrī – Koledžas Spartakiādes sacensībās
basketbolā sievietēm;
34. 6.novembrī – Valsts policijas Spartakiādes sacensībās telpu futbolā
vīriešiem;
35. 13.novembrī – Iekšlietu ministrijas atklātā čempionāta sacensībās telpu
futbolā sievietēm;
36. 20.novembrī – Rīgas Pašvaldības policijas atklātajā čempionātā šaušanā;
37. 26.novembrī – Iekšlietu ministrijas Spartakiādes sacensībās telpu futbolā
vīriešiem;
38. 4.decembrī – Koledžas Spartakiādes sacensībās skriešanā „Grupu
skrējiens”;
39. 8.decembrī – draudzības spēlē basketbolā (vīriešiem) ar Nacionālās
aizsardzības akadēmiju;
40. 10.decembrī – Koledžas atklātā čempionāta sacensībās galda tenisā;
41. 11.decembrī – Valsts policijas Spartakiādes sacensībās tuvcīņā;
42. 11.decembrī – Iekšlietu ministrijas atklātā čempionāta sacensībās tuvcīņā.
Koledžas personāla sporta sasniegumi 2015.gadā:
- Koledžas Tiesību katedras personāla apmācības speciāliste V.Gudeņa
Iekšlietu ministrijas un Valsts policijas spartakiādes sacensībās šaušanā
sieviešu konkurencē ieguva 1.vietu;
- Koledžas Sporta katedras personāla apmācības speciālists A.Maslovs
veterānu konkurencē (svaru kategorijā līdz 84kg) ieguva zelta medaļu IGF
(International Grappling Federation) Eiropas kausa izcīņā graplingā, zelta
medaļu London Open Starptautiskajā brazīļu Džiu-Džitsu IBJJF čempionātā
un sudraba medaļu Eiropas atklātajā čempionātā Grapplinga cīņās IGF
(International Grappling Federation) versijā, līdz ar to A.Maslovs kļuva par
Eiropas atklātā čempionāta vicečempionu graplingā;
- Koledžas 17 K grupas kadete L.Girgensone (sieviešu konkurencē) un 7P
grupas kadets P.Ārents (vīriešu konkurencē) izcīnīja pirmās vietas “Bigbank”
„Skrien Latvija” fināla posmā Siguldā Tautas skrējiena (5,3km) distancē, bet
L. Gregersones pārstāvētā „Sportland/Nike” komanda izcīnīja Latvijas
čempionāta zelta medaļu šajā distancē;
- Koledžas Tiesību katedras lektors E.Freimanis WPC Latvijas čempionātā
spēka trīscīņā WPC Latvijas kausa 1.posmā vecuma kategorijā 40–44 gadi,
svara kategorijā līdz 110 kg izcīnīja 1.vietu un izpildīja 1.sporta klases
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normatīvu, bet aklātajā Baltijas valstu čempionātā spēka trīscīņā, spiešanā
guļus – WPC (World Powerlifting Congress) grupā (no 40 līdz 45 gadi) svara
kategorijā līdz 110 kg izcīnīja pirmo vietu;
- Koledžas 8 A grupas kadets E.Bokmanis pludmales cīņā izcīnīja 2.vietu
svara kategorijā līdz 90 kg un ieguva vicečempiona titulu;
- Koledžas Sporta katedras docente A.Homiča 13.Baltijas čempionātā galda
tenisā veterāniem, savā vecuma grupā dubultspēlē izcīna 1.vietu, bet
individuālajā vērtējumā otro vietu;
- Latvijas Džiu-Džitsu federācijas rīkotajā „Starptautiskā Budo nometne
Latvija 2015” Koledžas Sporta katedras lektors I.Urbāns atkārtoti pierādīja
savu meistara kvalifikāciju, un nopelnīja 2.Danu Police Džiu-Džitsu
kvalifikācijā, savukārt personāla apmācības speciālists A.Maslovs atkārtoti
pierādīja savu meistara kvalifikāciju, un nopelnīja 4.Danu Police Džiu-Džitsu
kvalifikācijā;
- Koledžas Profesionālās pilnveides nodaļas kontroles un plānošanas grupas
vecākā inspektore T.Varša Kocēnu “Rubenes” komandas sastāvā izcīnīja
pirmo vietu Latvijas čempionāta ELVI florbola līgā (sievietēm).
- Koledžas Policijas tiesību katedras vecākais inspektors A.Bratuškins
piedalījās šaušanas sacensībās:
- 2015.gada 19.-20.jūnijā, Kauņā, Lietuvā "Arminedas OPEN 2015";
- 2015.gada 1.-6.jūlijā "Lituania OPEN 2015", Kauņā, Lietuvā;
- 2015.gada 04.-05.septembrī ”Alsa pro – LT”, Kauņā, Lietuvā.
- Koledžas Kinoloģijas nodaļas personāla apmācības speciālists G.Strazdiņš no
2015.gada 13.-16.maijam piedalījās Valsts robežsardzes koledžas
organizētajās XVIII Valsts robežsardzes kinologu sacensībās, kur ieguva
19.vietu 26 dalībnieku konkurencē.
- Koledžas Kinoloģijas nodaļas inspektore M.Eglīte no 2015.gada 7.8.augustam piedalījās Valsts robežsardzes koledžas organizētajās X
Starptautiskajās dienesta suņu biatlona sacensībās “Latvija 2015”, kur ieguva
25.vietu individuālajā vērtējumā “Profesionālajā” klasē un 3.vietu sieviešu
konkurencē.
- Koledžas Kinoloģijas nodaļas inspektore M.Eglīte no 2015.gada 6.9.oktobrim piedalījās Lietuvas policijas Kriminālistikas pārvaldes
Odoroloģijas un Suņu apmācības nodaļas organizētajās Starptautiskajās
narkotisko vielu un līķu meklēšanas sacensībās, kur ieguva 11.vietu 16
dalībnieku konkurencē.
Koledžas izlases komandas 2015.gadā sekmīgi startēja Valsts policijas
Spartakiādes sacensībās, kopvērtējumā izcīnot 2.vietu, tikai par vienu punktu
atpaliekot no spēcīgās Rīgas reģiona pārvaldes komandas. Atsevišķās disciplīnās
ir izcīnītas 1.vietas – basketbolā, vieglatlētikas krosā un tuvcīņā. Savukārt
2.vieta iegūta futbolā, bet godalgoto trijnieks tika noslēgts galda tenisā un
šaušanas sacensībās.
Koledžas labākie sportisti Valsts policijas izlases komandas sastāvā sekmīgi
startēja Iekšlietu ministrijas Spartakiādes sacensībās – tika izcīnīta uzvara
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vieglatlētikas krosā, iegūta otrā vieta volejbolā, bet trešā vieta futbolā telpās un
basketbolā. Kopvērtējumā Valsts policijas izlase Iekšlietu ministrijas
Spartakiādē ieguva 3.vietu.

Valsts policijas 2015.gada Spartakiādes sacensību kopvērtējums:
Vieta

Komanda

Galda
teniss

Volejbols

Basketbols

Peldēšana

Policijas
trīscīņa

Kross

Šaušana

Futbols

Tuvcīņa

Punkti

1.

VP Rīgas RP

1 (1)

2 (2)

4 (6)

3 (3)

/*8/ (-)

4 (1)

1 (1)

1 (1)

2 (3)

18

2.

VP Koledža VP

3 (2)

*5 (6)

1 (1)

4 (4)

4 (4)

1 (2)

3 (5)

2 (2)

1 (2)

19

3.

Latgales RP

4 (3)

3 (1)

2 (5)

1 (1)

1 (1)

5 (3)

2 (3)

*5 (6)

4 (1)

22,5

4.

Valsts PCA

*6 (7)

1 (5)

5 (4)

2 (2)

2 (2)

2 (6)

5 (2)

4 (3)

/10/ (-)

31

5.

VP Kurzemes RP

5 (5)

*7 (7)

3 (3)

6 (6)

3 (5)

3 (4)

4 (6)

3 (4)

6 (4)

33

6.

VP Vidzemes RP

2 (4)

6 (4)

7 (7)

5 (5)

5 (3)

7 (4)

7 (7)

*7 (7)

5 (5)
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7.

VP Zemgales RP

/8/ (6)

4 (3)

6 (2)

/8/ (-)

/*8/ (-)

5 (6)

6 (4)

6 (5)

3 (6)

48,5

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 2015.gada Spartakiādes sacensību kopvērtējums
Vieta
1.
1.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Galda
Futbols
Volejbols
Basketbols
Peldēšana
Kross
Šaušana
Punkti
teniss
telpās
2 (2)
1 (1)
*6 (5)
*3 (2)
2 (2)
1 (1)
1 (3)
Valsts robežsardze
7
1 (1)
*4 (5)
1 (2)
1 (1)
*5 (5)
2 (3)
2 (1)
„Dinamo”
7
4 (3)
2 (3)
3 (1)
*5 (3)
1 (1)
*5 (6)
3 (4)
Valsts policija
13
VUGD
3 (4)
3 (2)
2 (3)
2 (4)
3 (3)
-(-)
*5(2)
13
VP Rīgas RP
5 (5)
*6 (7)
5 (6)
*6 (7)
4 (4)
3 (5)
4 (5)
21
Rīgas pašvaldības pol.
*8 (7)
5 (4)
4 (4)
4 (5)
6 (6)
4 (4)
*6 (7)
23
Apvienotā IeM CA
6 (8)
7 (8)
7 (8)
-(-)
7(-)
6 (-)
-(-)
33
Drošības policija
7 (6)
- (6)
- (7)
- (6)
- (7)
- (2)
- (6)
1 iesk.
P.S. Komandu vērtējumā tiek ieskaitīti 5 labākie rezultāti (7 sporta veidi). Vienāda punktu skaita gadījumā
augstāku vietu ieņem tā komanda, kura izcīnījusi vairāk 1., 2., 3.u.t.t. vietas.
* – rezultāts kopvērtējumā netiek ņemts vērā.
Komanda

2.5. Saimnieciskie un administratīvie jautājumi
2.5.1.Darba grupas, auditi, dalība sanāksmēs
Saskaņā ar Valsts polciijas 2013.gada 20.decembra pavēli Nr.4426 „Par
darba grupas izveidi” Kinoloģijas nodaļas vadītājs J.Novikovs darbojās ar pavēli
noteiktās darba grupas sastāvā līdz 08.09.2015. Darba grupas darbības mērķis ir
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. 2015.gadā kopā notikušas trīs darba
grupas sēdes.
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Strādājot darba grupā J.Novikovs pildīja šādus uzdevumus un veica šādus
darbus:
1. Valsts policijas iekšējo noteikumu projekta „Kinoloģijas darba
noteikumi Valsts policijā un Valsts policijas koledžā” precizējumu
veikšana;
2. Iegūta informācija no reģionu pārvalžu priekšniekiem par darba
organizācijas jautājumiem kinoloģijas jomā;
3. Izskatīts jautājums par amata katalogu, veikti precizējumi un
uzlabojumi. Darba grupas ietvaros apkopota informācija un nosūtīta uz
Iekšlietu ministriju
Darba grupas aktivitātes turpināsies 2016.gadā.
Saskaņā ar Iekšlietu ministrijas 2013.gada 15.marta rīkojumu Nr.1-12/586
„Par darba grupas izveidošanu” Kinoloģijas nodaļas vadītājs J.Novikovs
darbojās ar pavēli noteiktās darba grupas sastāvā līdz 08.09.2015. Iekšlietu
ministrijas darba grupā tika veikti šādi uzdevumi:
1. Apkopota un iesniegta informācija par Valsts policijas dienesta suņu
skaitu un to specializācijām uz 01.05.2015.
2. Koledžas direktora vietnieks Māris Riekstiņš sniedza atbildi (e-pasta
vēstuli) Valsts policijas Galvenās administratīvās pārvaldes Juridiskā biroja
Normatīvo aktu analīzes un izstrādes nodaļas priekšniekam I.Opolajam par “Par
valsts iestāžu kinologu apmācības sistēmas pilnveidošanu” projekta 4.paragrāfu
ar iebildumiem turpmākai projekta saskaņošanai.
Koledžas direktora vietnieks M.Riekstiņš, Koledžas Sporta katedras
vadītājs I.Zvirbulis, Koledžas Izglītības koordinācijas nodaļas vadītāja A.Fišere,
Izglītības koordinācijas nodaļas vecākā izspektore I.Retenā un Izglītības
koordinācijas nodaļas vecākā speciāliste I.Žurilo no 2015.gada 20.novembra līdz
21.novembrim apmeklēja Valsts robežsardzes koledžu, kur piedalījās Iekšlietu
ministrijas padotības iestāžu koledžu sanāksmē “Aktualitātes policistu,
ugunsdzēsēju un robežsardzu profesionālajā sagatavošanā”.
2.5.2. Normatīvo aktu un tiesību aktu izstrāde
Koledža 2015.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:
- Ministru kabineta noteikumu projektu „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

43

izdevumu segšanas un atmaksāšanas kārtību””, kura tālāko izstrādi pārņēma
Iekšlietu ministrijas Personāla vadības nodaļa, jo projektā tika iekļauti citu
Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu iebildumi;
- uzsākta Ministru kabineta noteikumu projekta „Grozījumi Ministru
kabineta 2006.gada 11.jūlija noteikumos Nr.584 „Valsts policijas koledžas
nolikums”” izstrāde, kas šobrīd ir izskatīts Iekšlietu ministrijas Tiesību aktu
projektu virzības komitejas sēdē;
- Koledžas 2015.gada 23.janvāra iekšējie noteikumi Nr.1 “Noteikumi par
caurlaižu režīmu Valsts policijas koledžas ēkā Rīgā, Ezermalas ielā 8a”;
- Koledžas 2015.gada 23.janvāra iekšējie noteikumi Nr.2 “Valsts policijas
koledžas pedagogu skaita noteikšanas, darba slodzes plānošanas, uzskaites,
kontroles un darba samaksas kārtība”;
- Koledžas 2015.gada 3.februāra iekšējie noteikumi Nr.3 “Sevišķās
lietvedības organizēšanas noteikumi Valsts policijas koledžā”;
- Koledžas 2015.gada 9.februāra iekšējie noteikumi Nr.4 “Grozījumi
Valsts policijas koledžas 2013.gada 11.decembra iekšējos noteikumos Nr.30
„Kārtība, kādā Valsts policijas koledžā iegādājas, saņem, uzskaita, nodod un
noraksta materiālās vērtības, piešķir inventāra numurus ilgtermiņa
ieguldījumiem un krājumiem””;
- Koledžas 2015.gada 2.marta iekšējie noteikumi Nr.6 „Grozījumi Valsts
policijas koledžas 2014.gada 14.marta iekšējos noteikumos Nr.4 „Kārtība, kādā
Valsts policijas koledžā veic bezskaidras naudas norēķinus par sniegtajiem
maksas pakalpojumiem, izmantojot maksājumu termināli””;
- Koledžas 2015.gada 12.marta iekšējie noteikumi Nr.8 „Grozījumi Valsts
policijas koledžas 2012.gada 23.jūlija iekšējos noteikumos Nr.19 „Valsts
policijas koledžas iekšējās kārtības noteikumi””;
- Koledžas 2015.gada 2.aprīļa iekšējie noteikumi Nr. 9 “Valsts policijas
koledžas studiju (mācību) procesa plānošanas, nodrošināšanas, izpildes,
kontroles un anketēšanas noteikumi;
- Koledžas 2015.gada 21.aprīļa iekšējie noteikumi Nr. 11 “Noslēguma
pārbaudījumu norises kārtība Valsts policijas koledžas profesionālās pilnveides
izglītības programmā “Policijas darba pamati”;
- Koledžas 2015.gada 18.maija iekšējie noteikumi Nr. 12 “Kvalifikācijas
eksāmenu norises kārtība Valsts policijas koledžas arodizglītības programmā
“Policijas darbs”;
- Koledžas 2015.gada 30.jūnija nolikums Nr.17 “Grozījumi Valsts
policijas koledžas 2013.gada 30.augusta nolikumā Nr.19 “Valsts policijas
koledžas padomes nolikums”;
- Koledžas 2015.gada 15.jūlija iekšējie noteikumi Nr.20 “Valsts policijas
koledžas dokumentu pārvaldības noteikumi”;
- Koledžas 2015.gada 29.jūlija iekšējie noteikumi Nr.21 „Grozījumi
Valsts policijas koledžas 2014.gada 15.aprīļa iekšējos noteikumos Nr.9 „Valsts
policijas koledžas bibliotēkas lietošanas noteikumi””;
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- Koledžas 2015.gada 4.augusta iekšējie noteikumi Nr.22 „Grozījumi
Valsts policijas koledžas 2012.gada 6.novembra iekšējos noteikumos Nr.28
„Inventarizācijas kārtība Valsts policijas koledžā””;
- Koledžas 2015.gada
28.augusta
iekšējie
noteikumi
Nr.23
“Uzņemšanas noteikumi Valsts policijas koledžas pirmā līmeņa profesionālās
augstākās izglītības programmā „Policijas darbs” 2016./2017.akadēmiskajam
gadam”;
- Koledžas 2015.gada
3.septembra
iekšējie
noteikumi
Nr.24
“Uzņemšanas noteikumi Valsts policijas koledžas arodizglītības programmā
"Policijas darbs" 2016./2017.mācību gadam”;
- Koledžas 2015.gada
21.oktobra iekšējie noteikumi Nr.25 “Studiju
uzsākšanas vēlākos studiju posmos un studiju kursu pielīdzināšanas kārtība
Valsts policijas koledžā”;
- Koledžas 2015.gada 24.novembra iekšējie noteikumi Nr.31 „Grozījumi
Valsts policijas koledžas 2014.gada 14.marta iekšējos noteikumos Nr.4
„Kārtība, kādā Valsts policijas koledžā veic bezskaidras naudas norēķinus par
sniegtajiem maksas pakalpojumiem, izmantojot maksājumu termināli””;
- Koledžas 2015.gada 18.decembra iekšējie noteikumi Nr.33 “Valsts
noslēguma pārbaudījuma - kvalifikācijas eksāmena norises kārtība Valsts
policijas koledžas pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmā
“Policijas darbs””.
2.5.3. Saimnieciskais nodrošinājums
Koledžā 2015.gada laikā veiktas sešas inventarizācijas, piecas no tām
saistītas ar personāla izmaiņām Valsts policijas koledžā un materiāli atbildīgo
personu maiņu:
 2015.gada 24.aprīlī, materiāli atbildīgo personu maiņa (Koledžas
2015.gada 22.aprīļa pavēle Nr.280 „Par materiāli atbildīgās personas
nozīmēšanu un materiālo vērtību nodošanu - pieņemšanu”);
 2015.gada 14.maijā, materiāli atbildīgo personu maiņa (Koledžas
2015.gada 12.maija pavēle Nr.326 „Par materiāli atbildīgās personas
nozīmēšanu un materiālo vērtību nodošanu - pieņemšanu”);
 2015.gada 22.jūlijā materiāli atbildīgo personu maiņa (Koledžas
2015.gada 20.jūlija pavēle Nr.481 „Par materiāli atbildīgās personas
nozīmēšanu un materiālo vērtību nodošanu - pieņemšanu”);
 2015.gada 2.septembrī materiāli atbildīgo personu maiņa (Koledžas
2015.gada 21.augusta pavēle Nr.544 „Par materiāli atbildīgās personas
nozīmēšanu un materiālo vērtību nodošanu - pieņemšanu”);
 No 2015.gada 6.novembra līdz 2015.gada 17.decembrim, gada slēguma
inventarizācija (Koledžas 2015.gada 13.oktobra pavēle Nr.728 „Par
inventarizācijas veikšanu”);
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 2015.gada 22.decembrī materiāli atbildīgo personu maiņa (Koledžas
2015.gada 17.decembra pavēle Nr.929 „Par materiāli atbildīgās personas
nozīmēšanu un materiālo vērtību nodošanu - pieņemšanu”).
Materiālo vērtību un pakalpojumu iegādei organizētas 3 (trīs) iepirkuma
komisijas Publisko iepirkuma likuma 8.2panta kārtībā un 1 (viena) saskaņā ar
Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta 16.daļas 4.punktu (sarunu procedūra):
- „Valsts policijas koledžas profesionālās pilnveides izglītības programmas
„Operatīvo
transportlīdzekļu
vadīšana”
īstenošanai
nepieciešamās
trases/poligona īre”- noslēgts līgums 2015.gada 12.mrtā.
Koledžas kadetu „Apmācība B kategorijas transportlīdzekļu vadītāja
tiesību iegūšanai”- noslēgts līgums 2015.gada 2.septembrī.
„Par sporta zāles un šautuves pakalpojumu nodrošināšanu” 2015.gada novembris, iepirkums beidzies bez rezultātiem;
„Par sporta zāles un šautuves pakalpojumu nodrošināšanu” 2015.gada decembris – notiek līgumu slēgšana
Sagatavota iepirkumu dokumentācija – sēdes protokoli, Uzaicinājumi
Iepirkumiem, izsludināti iepirkumi Iepirkumu uzraudzības biroja un Valsts
policijas koledžas mājas lapā, sagatavoti un izsludināti Ziņojumi par Lēmuma
pieņemšanu
Lai nodrošinātu lietderīgu Koledžai piešķirto finanšu līdzekļu izlietojumu
sagatavotas:
- Koledžas 2015.gada 2.decembra pavēle Nr.881 „Par kapitālo izdevumu
plānu”;
- Koledžas 2015.gada 30.decembra pavēle Nr.956 „Par preču un
pakalpojumu iegādes organizēšanu 2016.gadam”.
2.5.4.Tiesiskais nodrošinājums
Veikta iepriekšējos gados neatmaksātā 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 2015.gada 28.jūlija iekšējiem noteikumiem Nr.24 „Kārtība, kādā Valsts
policija organizē amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm par valsts
budžeta līdzekļiem, līgumu slēgšanu par izglītības ieguvi un dienestu, līgumu
saistību izpildes uzraudzību un mācību izdevumu atgūšanu” un 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 6 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
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piedziņas procesu, tas ir, slēdza vienošanās par atmaksājamās summas
atmaksāšanu vairākos maksājumos un sūtīja pieteikumus parādā piespiedu
izpildei.
Gada laikā:
1) iesniegts viens prasības pieteikums tiesai maza apmēra prasībā par
naudas piedziņu. Pēc kā atbildētāja atmaksāja parāda summu;
2) saņemts viens iesniegums no parādnieka, ka viņš vēlas noslēgt
vienošanos, lai mācību izdevumus atmaksātu vairākos maksājumos;
3) iesniegti pieci 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.
Koledžā 2015.gada laikā veiktas 13 nelaimes gadījumu izmeklēšanas.
.
2.5.5. Bibliotēkas darbs
Bibliotēkas krājumā ir 78206 iespieddarbi, no kuriem 27269 ir
rekataloģizēti, un informācija Bibliotēkas lietotājiem ir pieejama elektroniskajā
katalogā. Bibliotēkas lietotāju skaits ir stabils – 990 lietotāju, apmeklējums
2015.gadā – 17637, izsniegtas - 10083 grāmatas.
Ar 2015.gada 9.jūniju ir uzsākta, un notiek lasītāju apkalpošana
elektroniskā abonementa modulī.
Turpinās nolietoto un novecojušo iespieddarbu norakstīšana, 2015. gadā
norakstīti 7176 iespieddarbi.
Bibliotēkas krājums tiek papildināts ar jaunieguvumiem, 2015.gadā
iegādāti 135 iespieddarbi par kopējo summu EUR 3142.64 un bez atlīdzības
saņemti 24 iespieddarbi, kas 2015.gadā tika atspoguļots 25 grāmatu un
jaunieguvumu izstādēs.
Turpinās Bibliotēkas labiekārtošana:
- regulāri notiek Bibliotēkas fondu pārkārtošana, lai lasītājiem un
bibliotekāriem būtu ērta pieeja pie tiem;
- Juridiskajā un daudznozaru fondā ir iekārtotas vietas, kur var ērti un
netraucēti mācīties vai iepazīties ar iespieddarbiem;
- uzstādīti divi jauni datori bibliotekārēm bibliotēkas apmeklētāju
apkalpošanai elektroniskajā katalogā;
- uzstādīti divi datori informācijas meklēšanai bibliotēku katalogos.
2.5.6. Tehniskais nodrošinājums
Nodrošinājuma nodaļa 2015.gada laikā tehniski nodrošinājusi visus gan
Koledžas, gan Koledžā organizētos pasākumus (konferences, semināri,
iestājeksāmeni, noslēguma eksāmeni, teletilti):
 Koledžas izglītības programmas „Policijas darbs” izlaidums (2015.gada
10.februārī);
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Koledžas apmācāmo izlaidums (2015.gada 20.februārī);
Koledžas apmācāmo izlaidums (2015.gada 15.maijā);
Seminārs par Konkurences padomes virzieniem 2015.dada 20.maijā;
Seminārs par tēmu „Finanšu izmeklēšanas metodes” (2015.gada 9.11.jūnijam);
 Zvēresta un Koledžas arodizglītības programmas „Policijas darbs”
izlaiduma svinīgais pasākums (2015.gada 18.jūnijā);
 Koledžas profesionālās pilnveides programmas „Policijas darba pamati”
izlaidums (2015.gada.jūlijā);
 Koledžas apmācāmo izlaidums (2015.gada 18.septembrī);
 Koledžas profesionālās pilnveides programmas „Policijas darba pamati”
izlaidums un zvēresta došanas pasākums (2015.gada 6.novembrī);
 Koledžas svinīgais pasākums par godu Valsts policijas 97 gadadienai un
svinīgā zvēresta došanai (2015.gada 2.decembrī);
 Koledžas arodizglītības programmas „Policijas darbs” izlaiduma un
zvēresta došanas svinīgais pasākums (2015.gada 18.decembrī);
Atskaites periodā regulāri veikts teletiltu mācību procesa nodrošināšanai
tehniskais nodrošinājums, Koledžas mājas lapas uzturēšana, jaunu sadaļu
izstrāde, filmas izveide iestājeksāmenu vajadzībām (2015.gada 8.jūnijā),
profesionālās pilnveides stundu vadīšana “Informācijas sistēmas policijas
iestādē”, datoru pieslēgšana aktīvajai direktorijai, jaunu datoru darbstaciju
konfigurēšana lietotāju vajadzībām, uzstādīšana.
Tāpat, tika nodrošinātas šādas aktivitātes Koledžā - videonovērošanas
serveru uzturēšana 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 IeM 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, baneru izstrāde vektorformātā Valsts
policijas koledžas Bibliotēkas izstādei, Koledžas logotipa izstrāde, Apsveikuma
kartiņu, ielūgumu grafiska izstrāde.
2.5.7. Koledžas dokumentu aprites nodrošinājums
Salīdzinot dokumentu apjomu par periodu no 2014.gada 2.janvāra līdz
2014.gada 30.decembrim un to pašu periodu 2015.gadā, var redzēt kā Koledžas
Nodrošinājuma nodaļas sekretariātā reģistrēti un apstrādāti dokumenti
(4.tabula):
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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:

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

2015
1083
1962
1821
422
3421
273
957
33
184
1441

34
1362
884
13051

34
1388
975
13994

2.5.8. Medicīniskā atbalsta nodrošināšana
Koledžas Nodrošinājuma nodaļas ārsts organizē un nodrošina pirmās
medicīniskas palīdzības sniegšanu Koledžas studējošajiem un nodarbinātajiem,
nodrošina medicīnas personāla klātbūtni Koledžas sporta sacensībās, fiziskās
sagatavotības pārbaudēs un iestājpārbaudījumos.
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. Veiktas pārsiešanas un fiksācijas 112 gadījumos.
Saslimšanu gadījumos konsultēti 192 darbinieki un kadeti, iesakot tālākās
rīcības taktiku. Trijos gadījumā izsaukta Neatliekamā medicīniskā palīdzība.
Koledžā nodrošināta pirmās palīdzības sniegšanai nepieciešamo
medicīnisko preču iegāde 2015.gada aprīlī, jūnijā un oktobrī, atbilstoši
plānotajam finansējumam, veikta saņemto preču uzskaite un norakstīšana,
regulāri nodrošināta aptieciņu papildināšana ar mūsdienīgiem pārsiešanas
materiāliem.
Koledžas reflektantu uzņemšanas laikā 2015.gada janvārī un jūlijā veikta
veselības stāvokli apliecinošu dokumentu analīze 487 arodizglītības
reflektantiem, lai nodrošinātu drošu fiziskās sagatavotības pārbaudījumu
kārtošanu.
Tiek veikta pirmās medicīniskās palīdzības apmācība profesionālās
pilnveides izglītības programmā ,,Šaušanas instruktors’’(1mācību grupa). Pēc
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Koledžas Tiesību katedras pieprasījuma ir aizvietots pirmās palīdzības
pasniedzējs tā prombūtnes laikā, Nodrošinājuma nodaļas ārste ir piedalījusies
īslaicīgās aizturēšanas vietu personāla apmācībā, kā dienesta šaujamieroču
glabāšanas un pielietošanas pārbaudes komisijas locekle veikusi pirmās
palīdzības zināšanu pārbaudi eksāmena kārtošanas dienās.
Lai paaugstinātu savu kvalifikāciju Koledžas Nodrošinājuma nodaļas
ārste apmeklējusi septiņas LIB organizētās ārstu konferences, ko apliecina
sertifikāti (iegūti 23.51 tālākizglītības kredītpunkti). Tālmācības programmā evisit ārste noklausījusies 36 lekcijas un, atbildot uz kontroltestu jautājumiem,
ieguvusi 32.51 tālākizglītības kredītpunktus. Kā pirmās palīdzības pasniedzēja
paaugstinājusi kvalifikāciju piedaloties Neatliekamās medicīniskās palīdzības
dienesta organizētajos kvalifikācijas paaugstināšanas semināros (40 mācību
stundas, dalību apstiprinoši sertifikāti).
2.5.9. Kadetu dienesta organizācija
Koledžas Kadetu nodaļa 2015.gadā regulāri organizēja Koledžas iekšējo
kārtības noteikumu kontroli kadetiem dienesta vietā darba laikā, par to
pārkāpumiem veikti aizrādījumi, piezīmes, atvaļināšana no dienesta par
pārbaudes laika neizturēšanu.
Tika organizēta un veikta kadetu mācību apmeklējumu kontrole, uzskaite,
kuru rezultāti atspoguļoti darba laika uzskaites tabelēs un katru mēnesi iesniegti
Koledžas vadībai un Finanšu vadības nodaļai. Koledžas vadība organizēja, un
kadetu grupu vecākie piedalījās Koledžas vadības organizētajās sapulcēs, kuru
laikā tika risināti aktuālie mācību, studiju un sadzīviska rakstura jautājumi.
Liela uzmanība tiek pievērsta formas tērpa nēsāšanas noteikumu
ievērošanai, līdz ar ko Kadetu nodaļa aktīvi kontrolēja kadetu formas tērpu
nēsāšanas noteikumu ievērošanu.
Ierindas nodarbību ietvaros Koledžas Kadetu nodaļa 2015.gadā sagatavoja
un organizēja zvēresta došanas ceremonijas profesionālās pilnveides
programmas un arodizglītības programmu kadetiem.
Turpinās laba sadarbības prakse ar citām Koledžas struktūrvienībām, tā,
tika organizēts atbalsts Bibliotēkas darbā, veco grāmatu norakstīšanai un
makulatūras izvešanai.
Strādājot ar Koledžas kadetiem konstatēti šādi raksturīgākie disciplīnas
pārkāpumi:
 neattaisnota darba laika kavēšana;
 formas tērpu nēsāšanas noteikumu neievērošana;
 ierašanās dienesta vietā alkohola reibuma stāvoklī.
Lai novērstu konstatētos disciplīnas pārkāpumus un organizētu kadetus
darbam ik dienas tika veikta izvade uz nodarbībām, kadetu pārbaude un dienas
laikā radušos jautājumu apspriešana.
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Veiksmīgi sadarbojoties ar Valsts asinsdonoru centru, Koledžā ir
organizētas trīs asinsdonoru dienas, kurās asinis ziedoja 246 Koledžas
amatpersonas un darbinieki.
3. Personāla raksturojums
Koledžas personāla faktiskā komplektācija uz 2015.gada 31.decembri
norādīta 27.diagrammā:
 Amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi – 286;
 Darbinieki, ar kuriem noslēgti darba līgumi – 95

Koledžas personāla faktiskā komplektācija

300

289 286

284
250
200

260
199

150
100

94

50

39
0

Amatpersonas ar speciālo dienesta
pakāpi
2011 2012

97

95
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Darbinieki, ar kuriem noslēgts darba
līgums
2013 2014 2015

27.diagramma

Koledžas personāla (amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm un
darbiniekiem, ar kuriem noslēgts darba līgums) izglītība norādīta 28. un
29.diagrammā (sk. nākamajā lapā):
 doktora grāds – 3;
 maģistra grāds – 76;
 otrā līmeņa akadēmiskā/profesionālā augstākā izglītība – 84;
 pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība –19;
 vidējā/profesionālā vidējā izglītība – 130;
 arodizglītība („Policijas darbs”) – 69.
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Koledžas personāla izglītība
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Koledžas akadēmiskā personāla izglītība
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29.diagramma

Studijas augstākās izglītības ieguvei doktorantūrā un augstākās izglītības
ieguvei turpina:
 septiņas amatpersonas un septiņi darbinieki, ar kuriem noslēgts darba līgums
(doktorantūra);
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 viena amatpersona (otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība);
 70 amatpersonas pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmā
“Policijas darbs”;
119 amatpersonas (otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība) informācija
norādīta 30.diagrammā.

Koledžas personāla skaits, kuri turpina studijas Valsts policijas koledžā
un kādā citā augstākās izglītības iestādē
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30.diagramma

Koledžas Personāla vadības nodaļā 2015.gada 12 mēnešos nodrošināja
Koledžas struktūrvienību amatpersonu, ar speciālajām dienesta pakāpēm un
darbinieku, ar kuriem noslēgts darba līgums, darbības rezultātu novērtēšanas
procesa organizācija un novērtēšanas rezultātu apkopošana.
Kopumā novērtētas 263 Koledžas amatpersonas ar speciālajām dienesta
pakāpēm, no tām 245 Kadetu nodaļas kadeti. Savukārt 262 amatpersonām
novērtējums bija A2 – atbilst noteiktajām prasībām, bet viena amatpersona tika
novērtēta ar vērtējumu B – daļēji neatbilst noteiktajām prasībām.
Novērtēšanas elektroniskās veidlapas informācijas sistēmā „NEVIS”
novērtēts 61 Koledžas darbinieks, ar kuriem noslēgts darba līgums, no tiem 30
darbiniekiem, vērtējums – ļoti labi, 29 darbiniekiem – labi, savukārt diviem
darbiniekiem – teicami.
Koledžas personālsastāvs 2015.gadā par priekšzīmīgu dienesta un amata
pienākumu pildīšanu, sakarā ar profesionālajiem svētkiem un citiem svarīgiem
notikumiem apbalvots 275 gadījumos. No visiem apbalvojumiem 217 gadījumos
apbalvotas amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi, un 58 gadījumos
darbinieki, ar kuriem noslēgts darba līgums.
No visiem apbalvojumu veidiem:
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Pateicības izteiktas 137 nodarbinātajiem;
Naudas balvas piešķirtas 40 nodarbinātajiem;
Papildatvaļinājums līdz 10 kalendāra dienām piešķirts 84 amatpersonām
ar speciālajām dienesta pakāpēm;
Goda zīmes vai krūšu zīmes (nozīmes) piešķirtas 13 amatpersonām ar
speciālajām dienesta pakāpēm;
Kā apbalvojums kārtējā speciālā pakāpe piešķirta pirms noteiktā termiņa
vienai amatpersonai ar speciālo dienesta pakāpi.
Likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”
jomā 2015.gadā izskatīti 16 Koledžas amatpersonu ar speciālo dienesta pakāpi
lūgumi atļaut savienot valsts amatpersonu amatu ar citu amatu vai darbu,
uzņēmuma līguma vai pilnvarojuma izpildi, un sagatavoti 16 lēmumu projekti
par atļauju savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu.
Saskaņā ar Iekšlietu ministrijas 2009.gada 22.oktobra iekšējiem
noteikumiem Nr.69 “Disciplinārās prakses datu uzskaites, apkopošanas un
nosūtīšanas kārtība” 2015.gada 12 mēnešos, nodrošinot IS “Disciplinārprakse”
datu ievadi, apstrādi, analīzi, lai nodrošinātu vienotu uzskaiti par Koledžā
veiktajām dienesta pārbaudēm un ierosinātājām disciplinārlietām, veikti šādi
pasākumi:
1. Ierosinātas 10 disciplinārlietas par amatpersonu, ar speciālajām dienesta
pakāpēm pieļautajiem disciplinārpārkāpumiem, kas izpaudušies, kā nepamatots
dienesta (darba) kavējums, nepienācīga dienesta pienākumu pildīšana, rīcība
apreibinošu vielu iespaidā un profesionālās ētikas principu un uzvedības
noteikumu neievērošana, no tām piecos gadījumos piemēroti discipinārsodi –
četros gadījumos piezīme, bet vienā gadījumā – atvaļināšana no dienesta
(apstrīdēts Valsts policijā 22.05.2015, atstāts spēkā), savukārt piecos gadījumos
disciplinārlietas izbeigtas, izsakot aizrādījumu.
2. Veiktas dienesta pārbaudes 14 gadījumos, no tiem deviņos gadījumos
sagatavots Atzinums par dienesta pārbaudes rezultātiem un izteikts aizrādījums,
divos gadījumos ierosināta disciplinārlietas, bet trīs gadījumos sagatavots
Atzinums par dienesta pārbaudes rezultātiem – dienesta pārbaude izbeigta.
3. 22 gadījumos veiktas faktu pārbaudes, kuru rezultātā izteikti
aizrādījumi amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm par nepamatotu
dienesta (darba) kavējumu, dienesta pienākumu nepildīšanu vai profesionālās
ētikas principu un uzvedības noteikumu neievērošanu.
4.

Personāla profesionālā pilnveide, pieredzes apmaiņa
un starptautiskā sadarbība

Koledžas Humanitārās katedras asistente E.Birziņa 2015.gada 14.janvārī
piedalījās Latvijas Klīnisko psihologu asociācijas 6.konferencē.
Koledžas direktors R.Kviesītis 2015.gada 28.-29.janvārī piedalījās
svinīgajā pasākumā Igaunijas Drošības akadēmijas Policijas un robežsardzes
koledžā.
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Koledžas Kadetu nodaļas kadeti no 2015.gada 20. – 28.janvārim
piedalījās studējošo apmaiņas mācībās Igaunijas Drošības akadēmijā.
Koledžas Profesionālās pilnveides nodaļas vadītāja Z.Pumpure piedalījās
CEPOL kursā 83/2014 „ES finansēto projektu uzraudzība, vadība, plānošana,
novērtēšana” 2015.gada 19. – 21.janvārim Minsterē.
Koledžas direktora vietniece D.Tarāne, Kriminālistikas katedras vadītāja
A.Zīle, Profesionālās pilnveides nodaļas vadītāja Z.Pumpure un Profesionālās
pilnveides nodaļas Reģionu grupas vecākā inspektore A.Čerpinska 2015.gada
18. – 19.februārim piedalījās projekta „Policijas darbinieku kompetenču
pilnvarošana sintētisko narkotiku, tai skaitā jauno psihoaktīvo vielu apkarošanā„
atklāšanas konferencē Lietuvā.
Koledžas Tiesību katedras vadītāja B.Hercmane 2015.gada 29.janvārī
piedalījās seminārā „Tālākizglītotāju apmācība par pretkorupcijas jautājumiem
publiskās institūcijās”.
Koledžas Kinoloģijas nodaļas inspektore M.Eglīte 2015.gada 2.6.februārim un 2015.gada 9.-13.martam piedalījās Koledžas Kinoloģijas nodaļas
pieaugušo neformālās izglītības programmas “Kinologa taktiskā rīcība bīstamu
personu meklēšanā un aizturēšanā notikuma vietā” apguvē.
Koledžas Sporta katedras docente A.Homiča 2015.gada 15.februārī
piedalījās Latvijas galda tenisa federācijas rīkotajā seminārā: ”Faktori, kas
ietekmē sportistu izaugsmi”.
Koledžas Sporta katedras docente A.Homiča 2015.gada 27.februārī
piedalījās Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas seminārā: „Fiziskās
sagatavošanas sekmēšana dažādos sporta veidos”.
Koledžas Humanitārās katedras asistente O.Kibaļņika 2015.gada
19.februārī piedalījās Rīgas izglītības un informatīvi metodiskā centra seminārā
"Professional Development Course. Express Days'15."
Koledžas Kinoloģijas nodaļas personāla apmācības speciālists G.Strazdiņš
2015.gada 23.marts-2.aprīlim piedalījās Valsts robežsardzes koledžas
Kinoloģijas dienesta Kinoloģijas centra kvalifikācijas celšanas kursos
„Aizsardzība un personu meklēšana”, Rēzeknē.
Koledžas Humanitārās katedras vadītāja E.Lipe no 2015.gada 30.marta
līdz 3.aprīlim piedalījās CEPOL seminārā „Pamattiesības un policijas ētika”,
Slovēnija.
Koledžas Sporta katedras docente A.Homiča 2015.gada 17.martā
piedalījās Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas seminārā „Sportistu
psiholoģiskā sagatavotība”.
Koledžas Sporta katedras docente A.Homiča no 2015.gada 23. –
24.martam piedalījās Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas Starptautiski
zinātniskā konferencē „Sporta zinātne” ar stenda referātu „Riska faktoru izpēte
vingrinājumos cīņas sportā”.
Koledžas Sporta katedras docente A.Homiča 2015.gada 27.martā
piedalījās Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas seminārā „Sports un veselība
bērniem un jauniešiem”.
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Koledžas Latgales filiāles docents V.Voins 2015.gada 4.aprīlī piedalījās
Rīgas Stradiņa universitātes konferencē, kur uzstājās ar referātu un publikāciju
“Ekstrēmisma tendences Latvijā un Eiropā”.
Koledžas direktora vietnieks M.Riekstiņš, Izglītības un koordinācijas
nodaļas vadītāja A.Fišere, metodiķe O.Aņikoviča, Sporta katedras vadītājs
I.Zvirbulis, Policijas tiesību lektori R.Koptenkovs un U.Bēniņš, Humanitārās
katedras vadītāja E.Lipe no 7. – 11.aprīlim pēc Vestfālenes federālās zemes
Policijas izglītības apmācības un personāla pārvaldes uzaicinājums piedalījās
Starptautiskajā policijas izglītības dienā Selmā (Vācijā).
Koledžas Tiesību katedras lektors E.Freimanis 2015.gada 9.aprīlī
piedalījās Rēzeknes augstskolas zinātniski - praktiskā konferencē „Indivīds,
sabiedrība, valsts: tiesisko attiecību aktualitātes”, kur uzstājās ar referātu
“Tiesību normu pielietošanas problemātika aizgādības tiesību jomā”.
Koledžas Kadetu nodaļas kadeti no 2015.gada 13. – 30.aprīlim pēc
Lejassaksijas policijas ielūguma piedalījās trešajā starptautiskajā studiju kursā
Mindenē (Vācijā).
Koledžas Kinoloģijas inspektore M.Eglīte 2015.gada 13.aprīļa-24.aprīlim
piedalījās Valsts robežsardzes koledžas Kinoloģijas dienesta Kinoloģijas centra
kvalifikācijas celšanas kursos „Aizsardzība un personu meklēšana”, Rēzeknē.
Koledžas Kinoloģijas nodaļas personāla apmācības speciālists G.Strazdiņš
2015.gada 13.-24.aprīlim piedalījās Valsts robežsardzes koledžas Kinoloģijas
dienesta Kinoloģijas centra kvalifikācijas celšanas kursos „Pēdu meklēšana”,
Rēzeknē.
Koledžas Personāla vadības nodaļas vadītāja I.Lūse 2015.gada 14. –
15.aprīlim piedalījās Erasmus+ programmas projektā „Neformālā izglītība.
Sociālā iekļaušana. Jauniešu likumpārkāpumu novēršana” Valmierā.
Koledžas direktora vietniece D.Tarāne 2015.gada 14. – 16.aprīlim
piedalījās CEPOL Nacionālo kontaktpersonu 12.sanāksmē Budapeštā.
Koledžas direktora vietniece D.Tarāne pēc Eiropola ielūgums 2015.gada
20. – 21.aprīlim piedalījās Eiropola Korporatīvo jautājumu darba grupas (WGC)
sanāksmē Hāgā un pēc Eiropas policijas koledžu asociācijas (AEPC) prezidenta
un Azerbaidžānas Policijas akadēmijas direktora ielūguma 2015.gada 22. –
25.aprīlim piedalījās konferencē „Apmācības stratēģijas cīņai ar starptautisko
organizēto noziedzību” un AEPC Valdes sēdē Baku.
Koledžas direktors R.Kviesītis 2015.gada 16. – 17.aprīlim piedalījās
Igaunijas Drošības zinātņu akadēmijas 23.gadadienas oficiālajās svinībās.
Koledžas Tiesību katedras lektors E.Freimanis no 2015.gada 23.24.aprīlim piedalījās Starptautiskā zinātniski praktiskā konferencē „Privāttiesību
modernizācijas mūsdienu tendences”, kur uzstājās ar referātu “Civilprocesuālie
aspekti bērnu un vecāku tiesiskajās attiecībās”.
Koledžas Tiesību katedras lektors E.Freimanis 2015.gada 23.aprīlī
piedalījās Starptautiskā zinātniskā konferencē „Drošības nostiprināšanas
aktuālās problēmas: politiskie, sociālie, tiesiskie aspekti”, kur uzstājās ar
referātu “Valsts un pašvaldību sadarbības ar vecākiem problemātika bērnu
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tiesību aizsardzības kontekstā Valsts un pašvaldību sadarbības ar vecākiem
problemātika bērnu tiesību aizsardzības kontekstā”.
Koledžas pārstāvji no 2015.gada 16. - 17.aprīlim piedalījās Daugavpils
universitātes starptautiskā zinātniskā konferencē, kur Kriminālistikas katedras
vadītāja A.Zīle uzstājās ar referātu „Phenominality of Genesis of Definable
Papillae Pattern Prints on Human Skin”, Koledžas Tiesību katedras vadītāja
B.Hercmane uzstājās ar referātu „Problems of interpretation and proving of the
criminal law framework or criminal offence against morāls and sexual
inviolability during investigation”, Koledžas Tiesību katedras lektors
E.Freimanis uzstājās ar referātu „Valsts un pašvaldību sadarbības ar vecākiem
problemātika bērnu tiesību aizsardzības kontekstā”, Koledžas Policijas tiesību
katedras lektors R.Koptenkovs uzstājās ar referātu „Strengthening Cooperation
of Police Services Involved in Fighting Against Football Hooliganism”.
Koledžas Policijas tiesību katedras lektors R.Koptenkovs no 2015.gada
24. - 25.aprīlim piedalījās Baltijas Starptautiskās akadēmijas starptautiskā
zinātniskā konferencē, kur uzstājās ar referātu „ The Role of CEPOL in Training
of Police Officers”.
Koledžas Policijas tiesību katedras vadītāja V.Zukule, Koledžas Tiesību
katedras vadītāja B.Hercmane un docente G.Biezuma 2015.gada 28. un 29.aprīlī
piedalījās seminārā „Mazāk smagu noziegumu izmeklēšanas vienkāršošana ar
mērķi sabalansēt nozieguma sabiedrisko bīstamību, radīto kaitējumu un
izmeklēšanā izlietotos resursus”.
Koledžas Izglītības koordinācijas nodaļas vadītāja A.Fišere no 2015.gada
18. - 22.maijam piedalījās Nīderlandes Policijas akadēmijas organizētajās
mācībās “Policijas izglītība zem jūras līmeņa”, kas notika Varnsveldē,
Nīderlandē.
Koledžas Humanitārās katedras vadītāja E.Lipe no 2015.gada 19. 21.maijam piedalījās Latvijas cilvēktiesību centra organizētajā pieredzes
apmaiņas vizītē Nīderlandē projekta “NVO rīcībspējas stiprināšana naida
kurināšanas ierobežošanai internetā” ietvaros.
Koledžas Humanitārās katedras lektore R.Jaurēna un A.Šulte, Koledžas
Kriminālistikas katedras vadītāja A.Zīle, Koledžas Latgales filiāles vadītāja
I.Boluža, Policijas tiesību katedras vadītāja V.Zukule, lektors Ē.Treļs, docente
Ē.Krutova, Koledžas Tiesību katedras lektors E.Freimanis un docente
G.Makane, Izglītības koordinācijas nodaļas vadītāja A.Fišere un vecākā
inspektore I.Retenā, no 2015.gada 3. - 5.jūnijam piedalījās EDSO (Eiropas
Drošības un sadarbības organizācijas) seminārā „Pasniedzēju apmācības naida
noziegumu jomā”.
Koledžas Kadetu nodaļas kadets A.Pavlovs no 2015.gada 28.jūnija līdz
2015.gada 10.jūlijam pēc Eiropola ielūgums piedalījās ekspertu mācību kursā
„3rd Europol Training Course on Open Source IT Forensics” Spānijā.
Koledžas direktora vietniece D.Tarāne 2015.gada 18.-20.maijā pārstāvēja
Valsts policiju CEPOL Vadības sēdē.

57

Koledžas direktora vietniece D.Tarāne un Humanitārās katedras vadītāja
E.Lipe no 2015.gada 10. - 12.jūnijam piedalījās CEPOL seminārā „EMPEN”
(Eiropas policijas mediķu un psihologu tīkls).
Koledžas Kinoloģijas nodaļas personāla apmācības speciālists G.Strazdiņš
no 2015.gada 3.-5.jūlijam piedalījās SIA K-9.LV organizētajā seminārā
kinologiem par tēmu „GAK9 Europe metodes praktiskais pielietojums cilvēka
atstāto pēdu smaržu meklēšanā”, Lektors GAK9 Europe instruktors GlennDavid Poole.
Koledžas Profesionālās pilnveides nodaļas vadītāja Z.Pumpure 2015.gada
14. – 15.jūlijam piedalījās CEPOL sadarbības partneru sanāksmē Ungārijā.
Koledžas Kinoloģijas inspektore M.Eglīte 2015.gada 3.augusta21.augustam piedalījās Valsts robežsardzes koledžas Kinoloģijas dienesta
Kinoloģijas centra kvalifikācijas celšanas kursos „Narkotisko vielu meklēšana”,
Rēzeknē.
Koledžas Humanitārās katedras vadītāja E.Lipe no 2015.gada 24. 28.augustam piedalījās CEPOL seminārā „Dažādības vadība”, Austrija.
Koledžas Humanitārās katedras asistente O.Kibaļņika 2015.gada
28.augustā piedalījās Oxford University Press seminārā "Revolutionize Your
Listening Lessons. Your Direct Route to English Success."
Koledžas Sporta katedras docente A.Homiča 2015.gada 09.septembrī
piedalījās konferencē „Esi aktīvs! – vadmotīvs bērnu un jauniešu iesaistei sportā
un fiziskajās aktivitātēs”.
Koledžas direktora vietniece D.Tarāne 2015.gada 9. – 11.septembrī
piedalījās Eiropola organizētajā Korporatīvo jautājumu darba grupas sanāksmē
Hāgā.
Koledžas direktors R.Kviesītis 2015.gada 14. – 19.septembrī piedalījās
Latvijas koledžu asociācijas organizētajā pieredzes apmaiņas braucienā uz
Gruziju.
Koledžas Policijas tiesību katedras docente Ē.Krutova 2015.gada
22.septembrī piedalījās konferencē - mācībās “Upuru tiesību ievērošana
cilvēktirdzniecības lietās”.
Koledžas Policijas tiesību katedras docents G.Rozenbilds 2015.gada
29.septembrī piedalījās konferencē „Bērnu antisociālās uzvedības mazināšana:
agrīnas prevencijas modeļi”.
Koledžas Personāla vadības nodaļas vadītāja I.Lūse no 2015.gada
30.septembra līdz 2015.gada 1.oktobrim pēc Lietuvas Policijas departamenta
Paņevežas rajona policijas komisariāta ielūguma piedalījās Lietuvas Republikas
policijas dienai veltītajos svinīgajos pasākumos Lietuvā.
Koledžas direktors R.Kviesītis 2015.gada 4. – 6.oktobrī piedalījās AEPC
valdes sēdē un konferencē „Tiesībaizsardzības iestāžu mācības” Ungārijā.
Koledžas Izglītības koordinācijas nodaļas metodiķe O.Aņikoviča no
2015.gada 4.-9.oktobrim piedalījās Nīderlandes Policijas akadēmijas
organizētajās mācībās “Policijas izglītība zem jūras līmeņa”, kas notika
Varnsveldē, Nīderlandē.
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Koledžas direktora vietniece D.Tarāne un Koledžas Profesionālās
pilnveides nodaļas vadītāja Z.Pumpure 2015.gada 5.-9.oktobrim piedalījās
CEPOL ikgadējā zinātnes un pētniecības konferencē Portugālē.
Koledžas Humanitārās katedras vadītāja E.Lipe 2015.gada 9.oktobrī
uzstājās ar prezentāciju Latvijas psihiatru asociācijas sēdē „Tiesības,
likumdošana un psihiskā veselība par tēmu „Personas ar psihiskiem
traucējumiem sabiedriska bīstamība”.
Koledžas Policijas tiesību katedras docente Ē.Krutova 2015.gada 7.8.oktobrī piedalījās NBNP (Ziemeļu un Baltijas valstu sieviešu policistu tīkls)
seminārā “Vardarbība ģimenē”.
Koledžas Sporta katedras docente A.Homiča 2015.gada 16.oktobrī
piedalījās Rīgas Stradiņu universitātes rīkotajā Starptautiskā zinātniski praktiskā
konferencē „Jaunas perspektīvas veselības psiholoģijā”.
Koledžas Profesionālās pilnveides nodaļas Reģionu grupas vecākā
inspektore A.Čerpinska 2015.gada 28. – 30.oktobrim piedalījās CEPOL
nacionālo zinātnes un pētniecības korespondentu sanāksmē Ungārijā.
Koledžas Policijas tiesību katedras vadītāja V.Zukule un Humanitārās
katedras lektore R.Jaurēna 2015.gada 22.oktobrī piedalījās biedrības „Resursu
centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem „Zelda” organizētajā seminārā
„Saskarsme policijas darbā ar personām ar garīga rakstura traucējumiem”.
Koledžas pārstāvji – docente Ē.Krutova un lektors Ē.Treļs 2015.gada
22.oktobrī piedalījās starptautiskā konferencē “Daudzveidīgas pieejas naida
noziegumu un naida runas ierobežošanā un novēršanā”, kur Koledžas
Humanitārās katedras vadītāja E.Lipe uzstājās ar prezentāciju par tēmu
„Tiesībsargājošo iestāžu un NVO sadarbība reaģējot uz naida noziegumiem”.
Koledžas Latgales filiāles lektors I.Trofimovs piedalījās auto zādzību
apkarošanas asociācijas (IATTI) seminārā, kas notika no 2015.gada 22.oktobra
līdz 2015.gada 23.oktobrim.
Koledžas Humanitārās katedras vadītāja E.Lipe 2015.gada 7.-8.novembrī
piedalījās Baltijas – Ziemeļvalstu sieviešu policistu tīkla, Ziemeļvalstu ministru
padomes organizētajā konferencē „Ziemeļvalstu – Baltijas valstu dialogs par uz
dzimumu vērstas vardarbības novēršanu”.
Koledžas direktors R.Kviesītis un direktora vietnieks M.Riekstiņš 24.26.novembrim piedalījās starptautiskajā konferencē „No Time to be Silent:
Strategic Communication in Crisi Situation” Igaunijā.
Koledžas Humanitārās katedras vadītāja E.Lipe 2015.gada 26.novembrī
piedalījās Ziemeļu Ministru Padomes, Somijas vēstniecības Rīgā, Labklājības
ministrijas, Iekšlietu ministrijas un Resursu centrs sievietēm „Marta”
starptautiskā konferencē „Brīva un droša dzīve” par starpinstitucionālo
sadarbību vardarbības ģimenē gadījumos.
Koledžas Sporta katedras docente A.Homiča 2015.gada 27.novembrī
piedalījās Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas seminārā „Treneru personības
individuālo kompetenču pilnveide”, Kvalitātes dienesta organizētajos kursos:
“Izglītības iestāžu, eksaminācijas centru darbības un izglītības programmu
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īstenošanas kvalitātes novērtēšana”.
No 2015.gada 6.-7.oktobrim Koledža rīkoja IV Starptautisko zinātnisko
konferenci “Moderno tehnoloģiju izmantošana tiesībaizsardzības institūciju
darbā un to darbinieku izglītošanā”. Konferencē ar referātiem uzstājās šādi
Koledžas darbinieki: Policijas tiesību katedras docente Ē.Krutova uzstājās ar
referātu „Elektroniskās infrastruktūras drošības aizsardzība Eiropas Savienībā”,
lektors Ē.Treļs uzstājās ar referātu „Policijas darbinieku apmācība darbam
daudznacionālajā sabiedrībā”, docents G.Rozenbilds uzstājās ar referātu
„Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas policijas izglītībā”, A.Ruks uzstājās
ar referātu un publikāciju „GPS izsekošanas ierīču izmantošanas iespējas
kriminālpolicijas darbā”, A.Ivaško uzstājās ar referātu un publikāciju
„Izmeklēšanas darbību fiksācijas paņēmieni”, V.Brigmanis uzstājās ar referātu
un publikāciju „Videokonferenču izmantošanas aspekti – ieguvumi un
problemātika kriminālprocesā Latvijā”, I.Sokolovska uzstājās ar referātu un
publikāciju „Moderno tehnoloģiju loma nestandarta noziedzīgu nodarījumu
pirmstiesas izmeklēšanā”, E.Freimanis uzstājās ar referātu un publikāciju
„Moderno tehnoloģiju izmantošana apsardzes darbībā”, I.Boluža uzstājās ar
referātu “Tehnoloģisko inovāciju ietekme sabiedrības viedokļa noskaidrošanā
par policijas darbu”, J.Fjodorvs uzstājās ar referātu “Moderno tehnoloģiju
izmantošana Valsts policijas resoriskajā pārbaudē”, I.Trofimovs uzstājās ar
referātu “Moderno tehnoloģiju izmantošanas attīstības iespējas Operatīvās
darbības likuma kontekstā”.
Koledžas pārstāvji no 2015.gada 16.-17.oktobrim piedalījās Daugavpils
Universitātes Humanitāro un Sociālo zinātņu institūta un Sociālo zinātņu
fakultātes organizētā 10.starptautiski zinātniskajā konferencē „Sociālās zinātnes
reģionālajai attīstībai 2015”, kur docente Ē.Krutova uzstājās ar referātu “Policiju
reģionālās sadarbības modeļi”, A.Zīle uzstājās ar referātu „Papillārlīniju rakstu
pēdu saglabāšanas iespējamība uz miruša cilvēka ādas” un „Papillārlīniju rakstu
pēdu uzslāņojuma atdalīšanas metodes un to attīstības tendences”, V.Brigmanis
uzstājās ar referātu “Atsevišķi soda mērķa realizēšanas problemātikas aspekti
Krimināllikuma 2311.panta ietvaros”, E.Freimanis uzstājās ar referātu un
publikāciju „Administratīvie pārkāpumi bērnu tiesību aizsardzības jomā”.
Koledžas pārstāvji 2015.gada 11.decembrī piedalījās Baltijas
Starptautiskās akadēmijas, Daugavpils Universitātes, Stradiņa universitātes un
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Masaryk University
organizētā starptautiski zinātniskā IV konference “Transformācijas process
tiesībās, reģionālajā ekonomikā un ekonomiskajā politikā”, kur docente
Ē.Krutova uzstājās ar referātu “Policijas dienestu starpvalstu sadarbības
tiesiskais regulējums, tā piemērošanas teorētiskās un praktiskās problēmas”,
lektors Ē.Treļs uzstājās ar referātu “ Publiskā aicinājuma uz terorismu
krimināltiesiskais regulējums, un tā piemērošanas teorētiskās un praktiskās
problēmas”, A.Zīle uzstājās ar referātu „ Papillārlīniju rakstu pēdu vizualizēšana
uz cilvēka ādas – ārvalstu pētījumu analīze”, E.Freimanis uzstājās ar referātu
„Bērnu aizgādības tiesību pārtraukšanas un atņemšanas juridiskie aspekti”.
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Koledžas Policijas tiesību katedras pārstāvji 2015.gada 27.novembrī
piedalījās Rīgas Juridiskās augstskolas rīkotajā “Baltijas Cilvēktiesību izglītības
konferencē 2015”.
Koledžas Policijas tiesību katedras docente Ē.Krutova 2015.gada
16.decembrī piedalījās Latvijas Universitātes zinātniskā konferencē “Pagātnes
mācības un nākotnes izaicinājumi” ar publikāciju “Kopējo izmeklēšanas grupu
loma mobilo organizēto noziedzīgu grupējumu apkarošanā” rakstu krājumā
“Kriminālprocesa likumam – 10: pagātnes mācības un nākotnes izaicinājumi.”
prof. Ā.Meikališas zinātniskā redakcijā.
Koledžas Sporta katedras pārstāvji 21. un 22.decembrī, sadarbojoties ar
V.Zeļonija sporta skolu, piedalījās instruktoru seminārā “Džudo nodarbību
pamati un pašattīstības iespējas”.
Koledžas Kinoloģijas nodaļas 2015.gada 22.decembrī Koledžā organizēja
un vadīja semināru kinologiem par tēmu „Kucēna pamatiemaņu veidošana un
nostiprināšana”, lektors Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvaldes Muitas
kontroles organizēšanas daļas Kinoloģijas nodaļas vecākais muitas eksperts
V.Bikovskis.
5.

Koledžā 2015.gadā veiktie pētījumi

Koledžas Tiesību katedra izstrādāja pētījumu „Pirmstiesas izmeklēšanas
kvalitāte, problēmas, to iemesli un novēršanas iespējas”.
Koledžas Tiesību katedras vadītāja B.Hercmane turpina promocijas darba
„Psihiski traucējumi kā kriminālatbildības par miesas bojājumu nodarīšanu
determinējošs apstāklis” teorētiskās un pētījuma daļas izstrādi.
Koledžas Tiesību katedras lektors V.Brigmanis turpina promocijas darba
„Morālās kompensācijas tiesiskā regulējuma problemātika un tās modernizācijas
virzieni” teorētiskās un pētījuma daļas izstrādi.
Koledžas Tiesību katedras docente I.Sokolovska turpina promocijas darba
„Kriminālmeklēšanas tiesiskās un organizatoriskās problēmas transformācijas
apstākļos” teorētiskās un pētījuma daļas izstrādi.
Koledžas Tiesību katedras lektors E.Freimanis turpina promocijas darba
„Tiesību normu pielietojuma problemātika bērnu un vecāku tiesiskajās
attiecībās” teorētiskās un pētījuma daļas izstrādi.
Koledžas Tiesību katedras docente B.Akmentiņa „Administratīvā
pārkāpuma norobežošana no citiem tiesību pārkāpumiem ”.
Koledžas Kriminālistikas katedras vadītāja A.Zīle turpina 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.
Sporta katedra veica pētījumu par tēmu „Valsts policijas amatpersonu ar
speciālajām dienesta pakāpēm fiziskās sagatavošanas līdzekļi un metodes un to
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atbilstība esošajām tendencēm fiziskajā sagatavošanā citās Latvijas
militarizētajās struktūrvienībās un ārvalstu policijas darbinieku sagatavošanā”.
Pētījumu ietvaros tika izskatītas būtiskas tēmas:
Valsts policijas amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta
pienākumu pildīšanai nepieciešamo fizisko īpašību raksturojums, atbilstoši
dienesta specifikai un noteiktajām amata grupām;
Valsts policijas amatpersonu fiziskā sagatavotības prasības atbilstoši
Ministru kabineta noteiktajiem kritērijiem;
Policijas darbinieka vispārējā un speciālā fiziskā sagatavotība profesionālās sagatavotības sastāvdaļa;
Fiziskā sagatavotība un darbaspējas, slodzes ietekme uz cilvēka
organismu, fizioloģisko procesu raksturojums;
Fiziskās sagatavotības prasības Iekšlietu ministrijas pakļautībā esošajās
struktūrvienībās, Ieslodzījuma vietu pārvaldē, kā arī Nacionālajos bruņotajos
spēkos;
Fiziskās sagatavotības prasības ārvalstu policijas darbiniekiem, kā arī
prasības stājoties policijas koledžās vai akadēmijās;
Valsts policijas koledžas kadetu fiziskajā sagatavotībā izmantotās
metodes un līdzekļi.
Koledžas Policijas tiesību katedrā uzsākts pētījums Valsts policijas
kompetence vardarbības mājoklī novēršanā un pagaidu aizsardzības
nodrošināšanā.
Koledžas Policijas tiesību katedrā uzsākts pētījumus „Valsts policijas
darbinieku tolerances līmenis un spēja strādāt daudznacionālajā sabiedrībā”.
Koledžas Policijas tiesību katedrā uzsākts pētījumus un veikts darbs
metodiskā materiāla "Pūļa kontroles taktika” izstrādi.
Koledžas Policijas tiesību katedrā uzsākts pētījumus un veikts darbs
metodiskā materiāla "Aizturēto personu daļējas pārmeklēšanas taktika” izstrādi.
Koledžas Tiesību katedrā uzsākts pētījumus par administratīvā pārkāpuma
un noziedzīga nodarījuma norobežošanas kritērijiem.
Koledžas Kinoloģijas nodaļā uzsākts pētījums par GPS suņu izsekošanas
sistēmu izmantošanas iespējām kinologu ar dienesta suņiem apmācībā un
dienesta suņu izmantošanā notikuma vietās.
6.

Koledžas starptautiskā sadarbība un projekti

Koledžas pārstāvji no 2015.gada 18.-19.februārim piedalījās Eiropas
Savienības Erasmus + programmas projekta „Policijas darbinieku kompetenču
pilnveidošana sintētisko narkotiku, tai skaitā jauno psihoaktīvo vielu,
apkarošanā” atklāšanas konferencē Trakai, Lietuva. Vadošais partneris –
Lietuvas Republikas Policijas skola.
Eiropas Savienības Erasmus + programmas projekta „Policijas darbinieku
kompetenču pilnveidošana sintētisko narkotiku, tai skaitā jauno psihoaktīvo
vielu, apkarošanā” mērķis ir padziļināt kārtības policijas darbinieku zināšanas
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par narkotikām, it īpaši sintētiskajām narkotikām (ieskaitot jaunās psihoaktīvās
vielas), kā arī uzlabot kriminālpolicijas darbinieku kompetences, kas saistītas ar
cīņu pret sintētiskajām narkotikām un jaunajām psihoaktīvajām vielām.
Koledža 2015.gada februārī iesniedza pieteikumu Eiropas Savienības
Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA1) “Personu mobilitāte starp
programmas valstīm augstākās izglītības sektorā” projektam Nr.2015-1-LV01KA103-013164.
Koledža un Valsts izglītības attīstības aģentūra 2015.gada 30.jūnijā
noslēdza Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA1)
“Personu mobilitāte starp programmas valstīm augstākās izglītības sektora”
finansējuma līgumus. Saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem no 2015.gada 1.jūnija
Koledža uzsāka akadēmiskā un administratīvā personāla mobilitātes plānošanu.
Pirmā mobilitāte uz Igaunijas Drošības zinātņu akadēmiju bija paredzēta
2015.gada novembrī, otrā mobilitāte uz Igaunijas Drošības zinātņu akadēmiju –
2015.gada decembrī, trešā mobilitāte tiek plānota uz Policijas Akadēmiju
Szczytno Polijā 2016.gada pavasarī.
No 2015.gada 22.novembra līdz 27.novembrim Koledža Eiropas
Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA1) “Personu
mobilitāte starp programmas valstīm augstākās izglītības sektora” ietvaros
realizēja pirmo mobilitāti uz Igaunijas Drošības Zinātņu akadēmiju, kurā
piedalījās Koledžas Izglītības koordinācijas nodaļas metodiķe O.Aņikoviča.
No 2015.gada 14.decembra līdz 18.decembrim Koledža Eiropas
Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA1) “Personu
mobilitāte starp programmas valstīm augstākās izglītības sektora” ietvaros
realizēja otro mobilitāti uz Igaunijas Drošības Zinātņu akadēmiju, kurā
piedalījās Koledžas Kriminālistikas katedras vadītāja A.Zīle.
Koledža 2015.gada martā iesniedza pieteikumu Eiropas Savienības
Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA2) “Stratēģiskās partnerības
profesionālās izglītības sektorā” projektam Nr.2015-1-LV01-KA202-013429.
Koledža un Valsts izglītības attīstības aģentūra 2015.gada 24.augustā
noslēdza Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA2)
“Stratēģiskās partnerības profesionālās izglītības sektorā”” finansējuma līgumus.
Saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem Koledža ir uzsākusi darbu pie Eiropas
Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA2) “Stratēģiskās
partnerības profesionālās izglītības sektorā” projekta Nr. 2015-1-LV01-KA202013429 „Reģionālās policijas kadetu apmācības koncepcijas attīstīšana
divpusējās sadarbības jomā” apguves. Projekta vadošais partneris ir Koledža,
savukārt projekta partneri ir Igaunijas Drošības zinātņu akadēmija un Lietuvas
Republikas Policijas skola.
Projekta mērķis ir izveidot stratēģiskās partnerības starp Latvijas,
Lietuvas un Igaunijas policijas izglītības iestādēm un attīstīt reģionālo policijas
kadetu apmācības koncepciju divpusējās sadarbības jomā.
Projekta ilgums ir 24 mēneši. Projekta sākums – 2015.gada 1.septembris,
projekta beigas – 2017.gada 31.augusts.
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Projekta sagaidāmie rezultāti ir kopējās profesionālās (saistībā ar
divpusēju sadarbību) angļu valodas mācību programmas un materiālu izstrāde, 2
komplekso mācību programmu un materiālu par divpusējo sadarbību (LT/LV un
LV/EE apmācības) izstrāde; 2 divpusējo mācību organizēšana (LT/LV un
LV/EE robežas reģionos); metodisko ieteikumu izstrāde pasniedzējiem, kas
apmāca kadetus divpusējās sadarbības jomā; konferences organizēšana, lai
iepazīstinātu ar projekta rezultātiem.
Koledža 2015.gada septembrī tika iesaistīta Eiropas Savienības Erasmus+
programmas projektā Nr.2015-1-LT01-KA102-013210 “Mācīties no policijas
ārzemēs ”. Projekta mērķis ir uzlabot Lietuvas Policijas skolas kadetu
kompetences un praktiskās iemaņas, kā arī iepazīstināt viņus ar Latvijas
policijas darbību un funkcijām. Projekta vadošais partneris ir Lietuvas
Republikas Policijas skola.
Koledža 2015.gada septembrī tika iesaistīta Eiropas Savienības Erasmus+
programmas KA2 pamatdarbības projektā „PC LAW (Policijas struktūrvienību
vadītāji: Vadītāji tiecas pēc zināšanām)”, projekta Nr.: 2015-1-LT01-KA202013435-929824444. Projekta mērķis ir policijas struktūrvienību vadītāju
profesionālo, stratēģisko, līderības un vadības prasmju būtiska un kvalitatīva
pilnveidošana. Projekta vadošais partneris ir Lietuvas Republikas Policijas
skola.
Koledža kopš 2015.gada 1.septembra ir iesaistīta Eiropas Savienības
Erasmus+ programmas KA2 pamatdarbības projektā „PC LAW (Policijas
struktūrvienību vadītāji: Vadītāji tiecas pēc zināšanām)”, projekta Nr.: 2015-1LT01-KA202-013435. Projekta mērķis ir policijas struktūrvienību vadītāju
profesionālo, stratēģisko, līderības un vadības prasmju būtiska un kvalitatīva
pilnveidošana. Projekta ilgums līdz 2017.gada 31.augustam. Projekta vadošais
partneris ir Lietuvas Republikas Policijas departaments.
Koledžas pārstāvji no 2015.gada 15.-18.novembrim piedalījās mācību
vizītē Eiropas Parlamentā Strasbūrā, Norvēģijas finanšu instrumenta
programmas „Latvijas korekcijas dienestu un Valsts policijas īslaicīgās
aizturēšanas vietu reforma” projekta „Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas
vietu standartu uzlabošana” ietvaros.
No 2015.gada 18.maija līdz 30.novembrim Koledžas Policijas tiesību
katedras lektors R.Koptenkovs pildīja dienesta pienākumus Eiropas Policijas
koledžas (CEPOL) Nacionālā eksperta amatā Budapeštā, Ungārijā.
Pamatojoties uz noslēgto saprašanās memorandumu starp Valsts policiju
un EDSO, darba grupa izstrādāja trīs dienu mācību programmu „Pasniedzēju
apmācības naida noziegumu jomā”, kas norisinājās no 2015.gada 3. – 5.jūnijam,
bet 2015.gada 23.septembrī norisinājās otrs seminārs Valsts policijas
struktūrvienību priekšniekiem.
Koledžas Humanitārās katedras vadītāja E.Lipe 2015.gada 28.augustā
piedalījās Pamattiesību aģentūras kārtējā darba grupas sēdē par naida noziegumu
jautājumiem izglītības jomā, Vīnē, Austrijā.
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Koledžas pārstāvji piedalījās Norvēģijas finanšu instrumenta programmas
„Latvijas korekcijas dienestu un Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu
reforma” projekta „Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu standartu
uzlabošana” otrajā un ceturtajā aktivitātē „Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas
vietu personāla apmācības”.
Koledža turpināja nodrošināt partnerību Lietuvas policijas projektā
HOME/2012?ISEC/PF/C1/4000003828:
1.
Valsts policijas 2015.gada 16.janvāra pavēle Nr. Nr.166 „Par
komandējumu uz Salacgrīvas novadu (Latvija)” no 2015.gada 20.janvāra līdz
2015.gada 21.janvārim;
2.
Valsts policijas 2015.gada 5.janvāra pavēle Nr.6 „Par
komandējumu uz Valku (Latvijā) un Valgu (Igaunijā) „ no 2015.gada 6.janvāra
līdz 2015.gada 9.janvārim;
3.
Valsts policijas 2015.gada 15.februāra pavēle Nr.619 „Par
komandējumu uz Valgundes pagastu (Latvijā)” no 2015.gada 19.februāra līdz
2015.gada 20.februārim;
4.
Valsts policijas 2015.gada 19.marta pavēle Nr.933 „Par
komandējumu uz Marijampoles pilsētu (Lietuvā)” no 2015.gada 17.martam līdz
2015.gada 20.martam;
5.
Valsts policijas 2015.gada 5.marta pavēle Nr.876 „Par
komandējumu uz Viljandi pilsētu (Igaunijā)” no 2015.gada 10.marta līdz
2015.gada 13.martam;
6.
Valsts policijas 2015.gada 7.aprīļa pavēle Nr.1301 „Par
komandējumu uz Salacgrīvu (Latvijā)” no 2015.gada 7.aprīļa līdz 2015.gada
9.aprīlim;
7.
Valsts policijas 2015.gada 26.marta pavēle Nr.1182 „Par
komandējumu uz Trakai (Lietuvā)” no 2015.gada 1.aprīļa līdz 2015.gada
2.aprīlim;
8.
Valsts policijas 2015.gada 25.maija pavēle Nr.1958 „Par
komandējumu uz Veru (Igaunijā) no 2015.gada 10.jūnija līdz 2015.gada
11.jūnijam;
9.
Valsts policijas 2015.gada 21.maija pavēle Nr.1918 „Par
komandējumu uz Sventes pagastu (Latvijā) un Zarasai pilsētu (Lietuvā)” no
2015.gada 25.maija līdz 2015.gada 27.maijam.
10. Valsts policijas 2015.gada 5.jūnija pavēle Nr.2176 „Par komand.uz
Dubingiai (Lietuvā)” no 2015.gada 17.jūnija līdz 2015.gada 18.jūnijam.
11. Valsts policijas 2015.gada 5.jūnija pavēle Nr.217 „Par
komandējumu uz Dubingiai (Lietuvā)” no 2015.gada 15.jūnija līdz 2015.gada
18.jūnijam.
Koledža nodrošināja partnerību Lietuvas policijas projektā
HOME/2013/ISEC/FP/C1/4000005037 „Stratēģiskas pieejas izstrāde un
ieviešana policijas starptautiskajai sadarbībai un ES acguis ieviešanai
reģionālajā līmenī Igaunijā, Latvijā, Lietuvā, Somijā un Zviedrijā”:
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1. Valsts policijas 2015.gada 13.maija pavēle Nr.1807 „Par
komandējumu uz Traķiem (Lietuva)” no 2015.gada 21.maija līdz
2015.gada22.maijam..
2. Valsts policijas 2015.gada pavēle Nr.3541 „Par komandējumu uz
Salacgrīvu (Latvijā)” no 2015.gada 29.septembra līdz 2015.gada 30.septembrim.
7. Komunikācija ar sabiedrību
Saskaņā ar Izglītības likuma un Augstskolu likuma prasībām – informēt
sabiedrību par izglītības ieguves iespējām, kā arī lai popularizētu policista
profesiju Koledža 2015.gadā nodrošināja šādus informatīvus un preventīvus
pasākumus.
Koledža 2015.gada 11.februārī piedalījās ikgadējā karjeras izglītības
akcijā „Ēnu diena 2015".
Koledžas pārstāvji 20l5.gada 16.februārī piedalījās popularizēšanas
pasākumā Rēzeknes valsts ģimnāzijā.
Koledžas pārstāvji 20l5.gada 26.februārī piedalījās popularizēšanas
pasākumā Valmieras 5.vidusskolā.
Koledžas pārstāvji 20l5.gada 15.aprīlī piedalījās popularizēšanas
pasākumā Jēkabpils Tautas namā.
Koledžas pārstāvji 20l5.gada 23.aprīlī piedalījās popularizēšanas
pasākumā Jelgavas 6.vidusskolā.
Koledžas pārstāvji 20l5.gada 7.maijā piedalījās popularizēšanas pasākumā
Talsu 2.vidusskolā.
Koledža 2015.gada l8.maijā organizēja pasākumu „Atvērto durvju diena".
Koledžas pārstāvji 2015.gada 30.maijā piedalījās Valsts policijas un Rīgas
domes organizētajā pasākumā “Piedzīvojumu vasara 2015”.
Koledžas Latgales filiāles pārstāvji piedalījās šādos pasākumos:
1. Koledžas Latgales filiāles vadītāja I.Boluža 2015.gada 14.aprīlī vadīja
lekciju “Policija. Narkotikas. Aids” Daugavpils 12.vidusskolas skolēniem;
2. Koledžas Latgales filiāles vadītāja I.Boluža 2015.gada 20.aprīlī vadīja
lekciju “Policija. Narkotikas. Aids” Daugavpils Krievu vidusskolas - liceja
skolēniem;
3. Koledžas kadeti J.Mūrmanis, A.Bērziņa, R.Gerhards, J.Meļehova,
V.Fedjašs un Latgales filiāles vadītāja I.Boluža 2015.gada 5.septembrī piedalījās
jauniešu festivālā „ARTIŠOKS 2015”, kur prezentēja Koledžas darbību.
Ar Biedrību „Latvijas Cilvēktiesību centrs”” 2015.gada 23.martā tika
noslēgts sadarbības līgums Nr. 286. Pamatojoties uz sadarbības līgumu,
Koledžas Humanitārās katedras vadītāja E.Lipe no 2015.gada 19. - 21. maijam
piedalījās Latvijas Cilvēktiesību centra organizētajā pieredzes apmaiņas vizītē
Nīderlandē projekta “NVO rīcībspējas stiprināšana naida kurināšanas
ierobežošanai internetā” ietvaros, kā arī sadarbībā ar Valsts policijas Iekšējo
kontroles biroju un Latvijas Cilvēktiesību centru 2015.gada 16.decembrī
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organizēja 4.ikgadējo apaļā galda diskusiju par policijas darbinieku ētikas un
korupcijas jautājumiem.
Kadetu nodaļas kadeti 2015.gada laikā regulāri piedalījušies sabiedriskās
kārtības nodrošināšanas, prevencijas un valstiski nozīmīgos pasākumos:
1.
Godasardze pie barikāžu piemiņas plāksnes un bijušās Iekšlietu
ministrijas ēkas, Raiņa bulvārī 6, Rīgā un godasardzes nodrošināšana
Bastejkalnā pie piemiņas akmeņiem barikāžu atceres dienas ietvaros, kā arī
Valsts policijas 97.gadadienai veltītajā svinīgajā sanāksmē Iekšlietu ministrijas.
2.
Sabiedriskās kārtības nodrošināšana Leģionāru piemiņas pasākumā,
Latvijas Republikas Saeimas un Ministru kabineta atvērto durvju dienās.
3.
Atbalsta funkciju nodrošināšanai Valsts policijas organizētajā
pasākumā „Esi drošs – neesi pārdrošs”.
4.
Dalība drošības festivālā ģimenēm un bērniem „Piedzīvojumu
vasara 2015”.
5. Dalība zinību dienas pasākumā „Zem viena jumta”, Vērmanes dārzā.
6.
Iekšlietu ministrijas 2015.gada sporta sezonas noslēguma
sacensības Kandavā.
7.
Koledžas Kadetu nodaļa piedalījās Nacionālās aizsardzības
akadēmijas rīkotajās mācībās “Pūļa savaldīšana”, Ādažu militārajā bāzē.
8.
Dalība Lāčplēša dienai veltītajā militārajā parādē pie Brīvības
pieminekļa, ziedu nolikšanas pasākumā Brāļu kapos un dievkalpojumā Doma
baznīcā, kā arī Rīgā, 11.novembra krastmalā piedalījās Latvijas Republikas
proklamēšanas 97.gadadienai veltītajā vienību militārā parādē un, pārstāvot
Valsts policiju, piedalījās militārajā parādē Jelgavā par godu Latvijas Republikas
Neatkarības atjaunošanas 25.gadadienai
8. Budžeta informācija
2015.gadā nodrošināta Koledžai piešķirto finanšu līdzekļu mērķtiecīga
izlietošana
(5.tabula):
5.tabula Koledžas finansējums un tā izlietojums
Iepriekšējā gadā

Nr.
p.k.

Finanšu līdzekļi

Pārskata gadā

Faktiskā izpilde

Apstiprināts
likumā

Faktiskā
izpilde

Finanšu resursi izdevumu segšanai
(kopā)

2 895 898

3 049 237

3 049 184

1.1.

Dotācijas

2 878 768

3 027 087

3 027 087

1.2.

Maksas pakalpojumi un citi pašu
17 130

22 150

22 097

1.

ieņēmumi
2.

Izdevumi (kopā)

2 895 898

3 049 237

3 049 184

2.1.

Uzturēšanas izdevumi (kopā)

2 877896

3 031 235

3 031 182
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2.1.1.

Kārtējie izdevumi

2 877 896

3 030 764

3 030 711

2.1.2.

Atlīdzība

2 712 170

2 863 313

2 863 313

2.1.3.

Mācību,
darba
un
komandējumi,
darba
izdevumi

dienesta
braucienu
3 186

4 695

2.1.4.

Pakalpojumi

124 269

109 931

2.1.5.

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

36 868

52 737

Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un
naudas sodu maksājumi

1 403

35

2.1.6.
2.1.7.

Sociālie pabalsti

2.2.

Izdevumi kapitālieguldījumiem

471
18 002

18 002

18 002

Papildus 2015.gadā tika piešķirts finansējums:
1.
programmā „Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē
nodrošināšana 2015.gadā” 3 689 euro apmērā, no kuriem atlīdzībai izlietoti
3 585 euro;
2.
programmā „Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu
instrumentu finansēto programmu, projektu un pasākumu īstenošana” projektā
„Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu standartu uzlabošana” 33 600 euro
apmērā, no kuriem atlīdzībai izlietoti 33 588 euro.
2015.gadā saņemta ārvalstu finanšu palīdzība no Iekšlietu ministrijas Valsts
policijas programmā „Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un
pasākumu īstenošana” apakšprogrammā „Eiropas Savienības programmas
Erasmus+ projektu īstenošanas nodrošināšana” projektā „PC LAW (Policijas
struktūrvienību vadītāji: Vadītāji tiecas pēc zināšanai” 1 004 euro apmērā, no
kuriem atlīdzībai izlietoti 1004 euro.
2015.gadā saņemti transferti no ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem no
VALSTS IZGLĪTĪBAS ATTĪSTĪBAS AĢENTŪRAS programmā „Citu Eiropas
Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana”
apakšprogrammā „Eiropas Savienības programmas Erasmus+ projektu
īstenošanas nodrošināšana” :
• projektā „Reģionālās policijas kadetu apmācības koncepcijas attīstīšana
divpusējās sadarbības jomā” 86 708 euro apmērā, no kuriem atlīdzībai izlietoti
1589 euro, ka arī pārskaitīti Estonian Academy of Security Sciences 6 987 euro
un Lithuanian Police School 6 666 euro, kopā līgumā ietvaros pārskaitīti
sadarbības partnerim 13 653 euro;
•
projektā „Valsts policijas personāla mobilitāte” 2 309 euro apmērā, no
kuriem atlīdzībai izlietoti 568 euro un stipendijas izmaksai 1 360 euro.
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9. Koledžas galvenās prioritātes 2016.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.
Nodrošināt izglītības ieguves iespējas Valsts policijas Latgales
reģiona pārvaldes nodarbinātajiem formālās un neformālās izglītības
programmās.
4.
Veicināt pētniecības darba attīstību ar policijas darbību saistītajās
nozarēs, organizēt starptautiski zinātniskās konferences, kā arī piedalīties šādās
konferencēs;
5. Sadarboties ar Latvijas un ārvalstu izglītības iestādēm un Valsts
policiju profesionālās izglītības jomā;
6.
Turpināt darbu, lai Valsts policijas amatpersonām nodrošinātu
iespēju novērtēt ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās
kompetences un pielīdzinātu otrajam profesionālajam kvalifikācijas līmenim.
7.
Turpināt nodrošināt Koledžas personāla (vispārējā un akadēmiskā)
iesaistīšanu Erasmus+ programmu piedāvātajos augstākās izglītības mobilitātes
projektos.
8.
Nodrošināt
Koledžas
piedāvāto
izglītības
programmu
popularizēšanas pasākumus, lai veicinātu vidusskolu absolventu interesi par
mācībām Koledžā un dienestu Valsts policijā.

