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I STUDIJU VIRZIENA RAKSTUROJUMS  

1. Studiju virziena attīstības stratēģija, kopīgie mērķi un to saistība ar RA darbības un 

attīstības stratēģiju 

Studiju virziena „Iekšējā drošība un civilā aizsardzība” (turpmāk – SV) attīstības 

stratēģija ir veidota saskaņā ar RA darbības un attīstības stratēģiju 2009. – 2015. gadam, kas 

paredz, ka RA periodā līdz 2015. gadam kļūs par starptautiski konkurētspējīgu Latgales 

Universitāti ar motivētiem, radošiem un darba tirgū pieprasītiem studentiem un atvērtu, 

dinamisku akadēmisko un zinātnisko vidi ilgtspējīgai sabiedrības attīstībai. 

 Studiju virziena „Iekšējā drošība un civilā aizsardzība” mērķis ir, pamatojoties uz Valsts 

Robežsardzes un RA 26.10.2010. nodomu protokolu, 29.01.2011. nodomu protokola 

grozījumiem un tam pievienoto 29.03.2011. vienošanos Nr. 1 par otrā līmeņa profesionālās 

augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Robežapsardze” izveidošanu; sadarbībā ar 

Valsts robežsardzi (turpmāk VRS) un Valsts Robežsardzes koledžu (turpmāk VRK), kā 

turpinājumu studijām pēc pirmā līmeņa profesionālā augstākās izglītības ar iegūtu 

kvalifikāciju – Valsts robežsardzes jaunākais virsnieks, īstenot valsts drošības nodrošināšanai, 

personu un īpašuma aizsardzības vajadzībām atbilstošas profesionālās studijas robežapsardzes 

jomā. 

Studiju virziena kopīgais mērķis ir sagatavot robežapsardzības speciālistus, kas ir apguvuši 

Latvijas izglītības klasifikācijā noteiktajam Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras 6. līmenim un 

valsts robežsardzes vecākā virsnieka profesijai atbilstošas teorētiskās zināšanas, praktiskās un 

pētnieciskā darba prasmes, kā arī padziļinātas zināšanas, prasmes un kompetences darbam. 

Studiju virziena uzdevumi: 

1. Piedāvāt kvalitatīvas studiju programmas un pievilcīgas studijas, lai sagatavotu 

radošus, aktīvus, profesionālus speciālistus robežsardzei: 

1.1. veidojot studiju programmas ES dalībvalstu robežsargiem (LR līmenis - „Valsts 

robežsardzes vecākais virsnieks") atbilstoša bakalaura un maģistra grāda 

iegūšanai;  

1.2. sagatavot profesionāļus robežas apsardzībā un izglītot studējošos par prasmīgiem 

vadītājiem, institūciju un organizāciju attīstītājiem; 

1.3. iesaistoties FRONTEX (European Agency for the Management of Operational 

Cooperation at the External Borders of the Member States of the European 

Union) aģentūras Apmācības nodaļas projektā par kopīgās maģistra studiju 

programmas „Stratēģiskā robežu pārvaldība” izstrādi, tādējādi garantējot vienotas 

kvalitātes standartu ievērošanu un apguvi visās ES dalībvalstīs/Šengenas 

asociētajās valstīs; 

1.4. attīstot sadarbību ar VRK, veidojot secīgu un savstarpēji saskaņotu studiju 

programmu saturu.  

2. Attīstīt akadēmiskā personāla zinātniski pētniecisko kapacitāti, nodrošinot 

tehnoloģisko izcilību un pārnesi uzņēmumu vadības attīstībai: 

2.1.Akadēmiskā personāla attīstība, nodrošinot izcilas akadēmiskās zināšanas, 

starptautisko un profesionālo pieredzi; 

2.2.Zinātniski pētnieciskās kapacitātes attīstība; 

2.3.Akadēmiskā personāla un studējošo kopīgu zinātnisko pētījumu veicināšana; 

2.4.Iesaistīt RA un VRK akadēmisko personālu, studentus zinātniski pētnieciskajā 

darbā, sekmējot pētījumus saistībā ar robežapsardzības attīstību; 

2.5.Nodrošināt studentiem teorētisko zināšanu un pētniecības iemaņu un prasmju 

apguvi patstāvīgai darbībai robežapsardzes jomā; 

2.6.Īstenot iekšējās drošības un civilās aizsardzības nozares personu un īpašuma 

aizsardzības jomai atbilstošu raksturīgu padziļinātu zināšanu apguvi, kas 
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nodrošina iespēju izstrādāt jaunas vai pilnveidot esošās sistēmas, tehnoloģijas un 

sagatavot jaunrades, pētnieciskajam un pedagoģiskajam darbam nozarē; 

2.7.Veicināt studentu personības attīstību, kā arī sagatavot viņus tālākām studijām 

maģistrantūrā un veicināt tālākizglītību. 

 

Studiju programmas „Robežapsardzība” mērķa un uzdevumu sasniedzamību un 

pārbaudāmību sekmē sekojoši indikatori: 

- studiju programmu mērķu, uzdevumu un studiju rezultātu skaidrība, sasniedzamība, 

atbilstība RA darbības un attīstības stratēģijai, kā arī Valsts robežsardzes prasībām; 

- studiju satura atbilstība LR izglītības un profesiju standartiem, Eiropas parlamenta un ES 

Padomes ieteikumiem par Eiropas Kvalifikāciju ietvarstruktūras izveidošanu, ENQA 

studiju kvalitātes standartiem un citiem normatīvajiem aktiem; 

- demokrātijas principu ievērošana studiju programmas vadīšanā, studentu un akadēmiskā 

personāla savstarpējās attiecībās; 

- studiju programmas metodiskais, informatīvais un materiāli tehniskais nodrošinājums; 

- ikgadējs studiju programmu pašnovērtējums, studiju programmu vājo un stipro pušu, 

izmaiņu, attīstības iespēju un plānu apspriešana, programmu pilnveide; 

- sadarbība ar darba devēju organizācijām absolventu profesionālo kompetenču 

novērtēšanā, studiju programmu un studiju kursu satura plānošanā un pilnveidošanā; 

- sadarbība ar darba devēju un FRONTEX aģentūras Apmācības nodaļu vienotu studiju 

programmu izstrādē.  

 

2. Studiju virziena un tam atbilstošās studiju programmas perspektīvais novērtējums no 

LR interešu virziena 

Studiju virziens un tā ietvaros realizētā otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 

bakalaura studiju programma „Robežapsardze” ir izveidota saskaņā ar Valsts Robežsardzes un 

RA 26.10.2010. nodomu protokolu, tā 29.01.2011. grozījumiem un tam pievienotās 29.03.2011. 

vienošanās Nr. 1, kā arī sadarbībā ar VRS un, kā turpinājums studijām pēc pirmā līmeņa 

profesionālā augstākās izglītības ar iegūtu kvalifikāciju – Valsts robežsardzes jaunākais 

virsnieks. RA, realizējot iekšējās drošības un civilās aizsardzības virzienu, izpilda LR Valsts 

Robežsardzes pasūtījumu. LR VRS ir ieinteresēta robežsargu kvalifikācijas paaugstināšanā, lai 

nodrošinātu darbinieku konkurētspēju ES kopējā telpā. 

 Studiju programmas apguves laikā iegūstamie studiju rezultāti atbilst Latvijas izglītības 

klasifikācijā noteiktajam Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras 6. līmenim un Valsts robežsardzes 

vecākā virsnieka profesijas standartā noteiktajām prasībām. 

 

3. Studiju virziena attīstības plāns 

          1. tabula 

N.p.k. Plānotie pasākumi Plānotais rezultāts Izpildes 

termiņš 

2013./2014.st.g. 

veiktie pasākumi  

1. Attīstīt akadēmiskā 

personāla zinātniski 

pētniecisko kapacitāti. 

1-2 publikācijas katram 

akadēmiskā personāla 

loceklim Robežapsardzības, 

tās vadības un tiesiskā 

nodrošinājuma jomā.  

Sadarbībā ar VRK rīkot 

iekšējās drošības 

jautājumiem veltītu 

Līdz 

2015.g. 

7 publikācijas  
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zinātniski praktisku 

konferenci.  

2. Angļu valodas 

pilnveidošana 

docētājiem, lai 

nodrošinātu pilnvērtīgu 

studiju īstenošanu 

angļu valodā. 

C1 vai C2 līmenis katram 

docētājam 

Līdz 

2015.g. 

Svešvalodu 

apguve 

individuālā līmenī 

3. Jaunu konkurētspējīgu 

studiju programmu 

veidošana sadarbībā ar 

ārzemju augstskolām 

un darba devējiem. 

 

FRONTEX Aģentūras 

projektā par Joint Master 

programmas izstrādi 

Eiropas Savienības kopīgā 

robežsargu apmācības 

programmā 

Līdz 

2015.g. 

Studiju 

programma 

iesniegta 

akreditācijai. 

4. Tālmācības studiju 

attīstība e-vidē 

 

Sagatavoti mācību materiāli 

e-vidē (Moodle)  

2016. 

septembris 

Studiju materiālu 

ievietošana 

individuāli. 

 

4. Studiju virziena un tam atbilstošo studiju programmu atbilstība darba tirgus 

pieprasījumam 

Darba un izglītības tirgus novērtējuma rezultāti par darba vietu pieejamību studiju 

programmu absolventiem 

Visi studējošie ir 100% nodrošināti ar darbu. Uzņemšana notiek, pamatojoties uz VRS 

vadītāja ieteikumu un ir atlasīti pēc VRS kritērijiem. Visi studējošie šobrīd strādā savā profesijā. 

Uzsākot studijas, studējošie noslēdz līgumu ar VRS, kur ir paredzētas savstarpējās saistības ar 

LR VRS. 

 

Darba devēju aptaujas rezultāti 

Studiju virziena īstenošanas procesā notiek nepārtraukta sadarbība ar darba devēju, t.i. 

LR VRS. Studijas tiek kontrolētas pēc dažādiem parametriem: apmeklējums, sekmība, studiju 

kursu saturs, akadēmiskais personāls, studiju darbu tēmu izvēle un izstrāde, prakses 

organizācija. Pēc darba devēju ierosinājuma ir veiktas izmaiņas studiju programmas saturā. 

Diplomdarbu tēmas iesaka VRS un tās tiek oficiāli saskaņotas ar VRS. VRS nozīmē 

konsultantus no VRS darbinieku vidus, kuri ir profesionāļi pētāmajā jautājumā. Studējošie iziet 

praksi VRS struktūrvienībās, kuras saturs ir saskaņots ar VRS un tiek kontrolēts. Darba devējs 

norāda uz nepieciešamo aktuālo tēmu iekļaušanu studiju procesā, analizē un veic izmaiņas 

atsevišķos studiju organizācijas jautājumos.   

2014. gadā ir noticis pirmais izlaidums. VRS un VRK vadības pārstāvji (N.Garbars, 

V.Zaguzovs, A.Āboliņš) piedalījās Valsts pārbaudījumu komisijas darbā, vērtējot diplomdarbu 

aizstāvēšanu. Pēc diplomdarbu aizstāvēšanas notika pārrunas ar komisijas locekļiem un tika 

apkopots atbildīgo personu viedoklis. Galvenie secinājumi: 

 Diplomdarbu kvalitāte ir atšķirīga, kas lielākoties ir atkarīgs no studējošā 

personības un spējām; 

 Diplomdarbos vairāk vajadzētu pievērst uzmanību konkrētu priekšlikumu 

izstrādei, kuriem ir inovatīvs raksturs un norāda uz iespējām VRS vadībai risināt 

aktuālos jautājumus; 

 Rosināt studentus izpētīt ārzemju pieredzi pētāmajā jautājumā. 

Darba devēju izteiktie priekšlikumi tiks ņemti vērā, izstrādājot 2014./15.st.gada diplomdarbus. 
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5. Studiju virziena SVID analīze 

 

Stiprās puses 

 Studiju virziens izveidots un attīstās pēc darba devēja pasūtījuma; 

 Vienīgā šāda veida studiju programma valstī, kas izveidota, sadarbojoties divām 

augstākās izglītības iestādēm; 

 Darba devējs (VRS) aktīvi iesaistās studiju procesā organizācijā un satura 

pilnveidošanā; 

 Cieša sadarbība ar VRK (akadēmiskais personāls, materiāli tehniskā bāze) 

 Studentu atlasi veic darba devējs; 

 Studiju programmas īstenošanas vieta ir ES Austrumu robežas tuvumā, kas 

nodrošina studējošajiem prakses un darba vietas; 

 Studijas 100% apmaksā darba devējs;  

 Studenti ir motivēti studiju procesam un zināšanu apgūšanai; 

 Studējošo apmeklējums un sekmība tiek kontrolēta no darba devēja puses; 

Vājās puses 

 Nav iespējams iesaistīt studējošos ERASMUS/SOCRATES apmaiņas 

programmā, jo visi ir strādājošie; 

 Studiju virzienā ir maz zinātnisko publikāciju; 

 Diplomdarbos pētāmās tēmas satur konfidenciālu informāciju, kas liedz šo 

rezultātu publiskošanu; 

Iespējas  

 Sadarbība ar ārzemju augstskolām, kuras īsteno līdzīgas studiju programmas;  

 Sadarbībā ar VRK veidot kopīgas konferences, kas veltītas iekšējās drošības 

jautājumiem; 

 Sadarbība ar FRONTEX; 

 Līdzdalība FRONTEX aģentūras Apmācību nodaļas projektā par kopīgā grāda 

maģistra studiju programmas stratēģiskajā robežu pārvaldībā izstrādi. 

Draudi 

 Budžeta vietu skaita samazināšanās. 

 

6. Studiju virziena iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas apraksts 

 RA jau 2005.g. ir izstrādāta un sekmīgi darbojas ENQA standartiem atbilstoša studiju 

kvalitātes vadības un novērtēšanas sistēma, sk. tiešsaistē: 

http://www.ru.lv/sys/studijas/KVS/files/4/studiju_rezultatos_balstita_studiju_kvalitates_sistema

_RA.pdf. Studiju kvalitātes novērtēšanas sistēma aptver visas RA darbības jomas, kā arī 

struktūrvienības. Kvalitātes novērtēšanas procedūra ietver RA studiju politiku, SP atbilstību 

Augstskolu likumam, MK noteikumiem un citiem normatīviem un informatīviem dokumentiem. 

RA studiju kvalitātes mērķis ir nodrošināt RA resursu (akadēmiskā personāla, infrastruktūras, 

finanšu) plānošanu un izvietojumu, lai attīstītu konkurētspējīgas izglītības t.sk. mūžizglītības 

īstenošanu. Katram studiju gadam tiek apstiprināti aktuālie pasākumi studiju kvalitātes sistēmas 

nodrošināšanā un vadībā RA. 

Studējošo studiju rezultāti tiek apkopoti un analizēti. Rezultātus izvērtē fakultātes 

dekāns sadarbībā ar studiju programmas direktoru, kā arī par rezultātiem tiek iesniegtas 

regulāras atskaites VRS. Rezultāti tiek apspriesti Finanšu vadības katedras sēdē, par tiem tiek 

informēti studiju programmā iesaistītie docētāji. Ar studiju rezultātiem tiek iepazīstināta arī 

VRK vadība, kas vērtē sava akadēmiskā personāla sasniegumu rezultātus. Nepieciešamības 

gadījumā tiek rīkotas individuālas sarunas ar atsevišķiem studentiem un docētājiem par studiju 

procesu un studiju rezultātiem. 
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Studiju virziena „Iekšējā drošība un civilā aizsardzība” iekšējās kvalitātes nodrošināšana 

sistēma balstās uz RA 2005. gadā izstrādāto „Studiju kvalitātes vadības sistēmu” 

(http://www.ru.lv/studijas/studiju_kvalitates_vadibas_sistema/). Galvenie studiju virziena 

iekšējās kvalitātes aspekti ir:  

1. Saistība ar Latvijas plānošanas dokumentiem un RA darbības un attīstības stratēģiju  

2. Koleģiāla, saskaņota, uz kvalitātes pilnveidi vērsta studiju virziena pārvaldība  

3. Sadarbība ar studējošajiem, absolventiem un darba devējiem studiju virziena 

darbības un attīstības izvērtējumā  

4. Studiju virzienam atbilstošo studiju programmu kvalitāte  

Studiju virziena ,,Iekšējā drošība un civilā aizsardzība” pārvaldību nodrošina studiju 

virzienu padome, kurā ietilpst: studiju programmu direktori (I.Arbidāne, I.Mietule, I.Silineviča), 

darba devēju pārstāvji (V.Zaguzovs, D.Kupcāne, A.Āboliņš). Galvenās Studiju virziena 

padomes funkcijas ir analizēt studiju virziena attīstības gaitu, izvērtēt studiju virziena atbilstību 

RA darbības un attīstības stratēģijai, saskaņotību ar vadošajiem Latvijas un Latgales reģiona 

plānošanas dokumentiem, izskatīt studiju virziena un tam atbilstošo studiju programmu 

pašnovērtējuma ziņojumus, ierosināt būtiskas izmaiņas virzienam atbilstošajās studiju 

programmās.  

Studiju virziena īstenošanas atgriezeniskā saikne tiek nodrošināta, aptaujājot virzienam 

atbilstošajās studiju programmās studējošos, absolventus un darba devējus par būtiskākajiem 

studiju virziena īstenošanas jautājumiem. Studējošo un darba devēju anketas reglamentētas ar 

RA Studiju padomes lēmumu par studiju programmu pašnovērtējuma sagatavošanas kārtību. 

Absolventu aptaujas tiek rīkotas centralizēti, būtiskākie to rezultāti tiek izskatīti struktūrvienībās 

un ņemti vērā, lemjot par studiju virzienam atbilstošo studiju programmu tālāko pilnveidošanu. 

Par studiju virzienam atbilstošo studiju programmu kvalitātes principiem sk. turpmāk.  

 

 

7. Studiju virzienam pieejamie resursi 

Studiju programmas realizēšanai RA resursi ir pietiekami, tiek izmantotas auditorijas ar 

portatīvajiem vai stacionārajiem datoriem un projekcijas aparātiem. EVF ir speciāli aprīkota IT 

laboratorija ar 24 darba vietām, tā ir pieejama studentiem patstāvīgo pētījumu veikšanai 5 dienas 

nedēļā. EVF telpās un studentu dienesta viesnīcā ir pieejams bezmaksas bezvadu internets. 

Studiju process tiek organizēts arī IT centrā ar platību 934 m
2
, no kuriem – 250m

2
 ir datorzāles. 

ITC ir moderni aprīkotas telpas, kur ir nodrošināta pieeja cilvēkiem ar speciālajām vajadzībām.  

Bibliotēkas fondi, to aprīkojums un pakalpojumi nodrošina studiju rezultātu sasniegšanu 

un rada pozitīvu studiju vidi (t.sk. bibliotēkas fondu nodrošinājuma pieejamība svešvalodās). 

Bibliotēkas kopējais krājums ir 62 000 informācijas vienību. Gada laikā bibliotēkas fonds 

papildinās vidēji ar 1000 jaunu dokumentu. Informāciju par katra mēneša jaunieguvumiem var 

atrast RA mājas lapā internetā 

(http://www.ru.lv/biblioteka/biblioteka_jaunieguvumi/bibl_jaunieguvumi_2014/) vai aplūkojot 

jauno grāmatu un periodisko izdevumu stendus bibliotēkā. Uz šo brīdi bibliotēkā ir notikusi 

pilna bibliotēkas darba procesu automatizācija: izveidota vienota elektroniska bibliotēkas 

krājumu datu bāze, vienota lasītāju datu bāze, automatizēts grāmatu izsniegšanas, saņemšanas 

process, ir iespēja lietotājam attālināti piekļūt savam izsniegumu kontam, lūgt pagarinājumu, kā 

arī virtuāli rezervēt izdevumus. Ir izveidota un tiek papildināta RA docētāju darbu datu bāze. 

RA bibliotēka turpina darboties Latvijas akadēmisko bibliotēku asociācijā, kā arī Latvijas 

augstskolu un speciālo bibliotēku kopkatalogā.  

Lasītavās lietotājiem tiešsaistē ir pieejami laikraksti “Dienas Bizness”, “Latvijas Vēstnesis” (arī 

arhīva materiāli) un žurnāls „Kapitāls”, Letonikas un iFinanses datu bāzes, kā arī LR normatīvo 

aktu pilnu tekstu datu bāze NAIS. Bibliotēka abonē EBSCO, ScienceDirect un Scopus datu 

bāzes, kuras ir pieejamas no visiem augstskolas datoriem.(pieejamas arī attālinātiem 

lietotājiem). 

http://www.ru.lv/studijas/studiju_kvalitates_vadibas_sistema/
http://www.ru.lv/biblioteka/biblioteka_jaunieguvumi/bibl_jaunieguvumi_2014/
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RA EVF fakultātes nodrošinājums ar grāmatām: 

•      Tiesības. Juridiskās zinātnes – 3167 eksemplāri; 

•      Sabiedriskās zinātnes – 17605 eksemplāri; 

•      Uzņēmumu vadīšana. Menedžments – 5051 eksemplāri; 

•      Datorzinātne – 2365 eksemplāri; 

•    Speciālā Robežapsardzes literatūra ir pieejama VRK bibliotēkā, slepenā un ierobežotas 

pieejas informācija pieejama individuāli. 

 Saskaņā ar noslēgto sadarbības līgumu starp RA un VRK, lai nodrošinātu kvalitatīvu 

studiju procesu, tiks izmantota arī VRK materiāli tehniskā bāze: Valsts robežsardzes koledžas 

rīcībā ir 8,945 ha zemes Rēzeknē, Zavoloko ielā 8, kur izvietotas mācību administratīvās telpas, 

bibliotēka, dienesta viesnīca, saimnieciska rakstura ēkas, sporta mācību centrs, sporta laukums, 

mācību robežkontroles punkts un Kinoloģijas dienesta Kinoloģijas centrs.  

Studiju procesa veiksmīgai nodrošināšanai Rēzeknes Augstskola (RA) izmanto gan valsts 

budžeta dotāciju, gan privātos līdzekļus. Kopš Rēzeknes Augstskolas dibināšanas 1993.gadā 

finansiālais stāvoklis ir vērtējams kā stabils. Ieņēmumus veido: 

 dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, 

 studiju maksas augstākajā izglītībā,  

 ES struktūrfondu finansējums,  

 dalības maksas semināros,  

 studentu viesnīcas pakalpojumi,  

  citi saimnieciskās darbības ieņēmumi. 

 

Proporcionāli ieņēmumiem augstskolas budžetā tiek plānoti izdevumi. Izdevumu galvenās 

pozīcijas ir: 

 personāla atlīdzība,  

 telpu uzturēšanas izdevumi un komunālie maksājumi,  

 mācību procesa materiālie izdevumi,  

 jaunu iekārtu iegāde,  

 telpu pārbūve un remonti. 

 

Plānojot studiju virzienu izmaksas, studiju programmu realizācijai tiek piešķirts valsts 

budžeta attiecīgais finansējuma apjoms, kā arī noteikts procents no prognozētiem studiju 

programmas ieņēmumiem (studiju maksa un citi ar studiju procesu saistītie maksājumi). Līdz ar 

to tiek nodrošināta stabila studiju programmu kvalitāte. 

2. tabula  

Studiju virziena Iekšējā drošība un civilā aizsardzība pieejamie finanšu resursi  
 
Ieņēmumu veids 2013./2014.gads % 

Studiju maksas ieņēmumi  43219.73 88.65 

ERASMUS LLP projekts 5535 11.35 

KOPĀ 48754.73 100 

 
 

8.Sadarbība Latvijā un ārzemēs studiju virziena ietvaros 

Sadarbība ar citām Latvijas augstskolām un institūcijām: 

 Studiju programma ir veidota kā studiju turpinājums pēc VRK 1.līmeņa 

augstākās izglītības iegūšanas; 

 Sadarbība ar LR VRS. 

Sadarbība ar citām ārzemju augstskolām un institūcijām: 
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 sadarbība ar augstskolām, kur tiek īstenotas līdzīgas studiju programmas (Mikola 

Romera Universitāte (Lietuva), Estonia Academiy of Security Sciences 

(Igaunija) u.c. partneri FRONTEX projekta ietvaros 

 sadarbība ar FRONTEX aģentūras Apmācību nodaļu. 

 

9. Studiju programmas raksturojums 

Studiju programmas nosaukums  Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 

bakalaura studiju programma „Robežapsardze” 

Kods 42861 

Apjoms 160 kredītpunkti (80KP+80KP) 

Īstenošanas ilgums Nepilna laika neklātienes studijas 2,5 gadi (5 

semestri) 

Īstenošanas veids un forma nepilna laika neklātienes studijas 

Prasības attiecībā uz iepriekšējo 

izglītību 

Pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība 

(koledžas izglītība) ar iegūtu kvalifikāciju – Valsts 

robežsardzes jaunākais virsnieks vai speciālists 

robežsardzes darbā 

Iegūstamā kvalifikācija Valsts Robežsardzes vecākais virsnieks  

Iegūstamais grāds  Profesionālais bakalaura grāds robežapsardzē 

 

10. Studiju programmas atbilstība LR un RA attīstības stratēģijai 

Robežsargu kvalifikācijas un profesionalitātes paaugstināšana, veicot dienesta 

pienākumus, ir svarīgs VRS uzdevums. Tas saskan ar Latvijas Valsts interešu realizāciju, 

nodrošinot robežas nelikumīgas šķērsošanas un nelegālās imigrācijas apdraudējumu, kā arī 

atbilstošu dienesta organizāciju un pamatfunkciju izpildi. 

Studiju virziena mērķis, uzdevumi un studiju rezultāti veidoti saskaņā ar RA darbības un 

attīstības stratēģiju 2009.-2015.gadam, sk. tiešsaistē 

 http://www.ru.lv/sys/studijas/KVS/files/1/RA_darbibas_un_attistibas_strategija_2009.-

2015._gadam.pdf , kas paredz sagatavot radošus, aktīvus, profesionālus speciālistus gan reģiona, 

gan valsts darba tirgum, pilnveidot SP atbilstoši darba tirgus prasībām, attīstot starpdisciplināras 

un internacionālas studijas, attīstīt mūžizglītības sistēmu, kā arī Latgales ekonomikas 

mijiedarbību starptautiskajā kontekstā.”RA darbības un attīstības stratēģijas 2009. – 2015.” 

vīzija paredz, ka RA periodā līdz 2015. gadam kļūs par integrētajās inženieru, sociālajās un 

humanitārajās zinātnēs Eiropas augstākās izglītības un zinātnes telpā starptautiski 

konkurētspējīgu Latgales Universitāti ar motivētiem, radošiem un darba tirgū pieprasītiem 

studentiem un atvērtu, dinamisku akadēmisko un zinātnisko vidi ilgtspējīgai sabiedrības 

attīstībai. Ņemot vērā to, ka Rēzeknē atrodas Valsts Robežsardzes koledža, tad šāda virziena 

attīstība RA ir likumsakarīga, jo ļauj vienuviet attīstīt šo studiju virzienu, maksimāli izmantojot 

personāla kapacitāti un materiāli tehniskos resursus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ru.lv/sys/studijas/KVS/files/1/RA_darbibas_un_attistibas_strategija_2009.-2015._gadam.pdf
http://www.ru.lv/sys/studijas/KVS/files/1/RA_darbibas_un_attistibas_strategija_2009.-2015._gadam.pdf
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11. Studiju virzienā iesaistītais akadēmiskais personāls 

3. tabula  

Studiju programmā iesaistītais akadēmiskais personāls un studiju kursu 

nodrošinājums programmā  

 

Nr.p.k.  

 

Vārds, 

 

uzvārds 

 

Amats 

 

Zinātniskai

s grāds 

 

Studiju kursa nosaukums  

1.  Veronika Korkla lektore Mg.paed. Pasaules un sabiedrības izpētes 

mācība 
2.  Gaļina  Makarova  docente Dr.iur. Tiesību normu piemērošanas 

teorija;  
3.  Iveta  Mietule  profesore Dr.oec. Finanšu vadība un plānošana  
4.  Iluta  Arbidāne asoc.prof. Dr.oec. Grāmatvedības pamati; 

Konfliktoloģija un lietišķā 

etiķete; Organizāciju 

psiholoģija;  
5.      Starpkultūru komunikācija; 
6.  Oļegs  Užga-

Rebrovs 

profesors Dr.ing. Vadības teorija 

7.  Anita  Puzule  Lektore  Mg.oec. Zinātniskā darba pamati 
8.  Irēna  Silineviča profesore Dr.ing. Stratēģiskā vadība 
9.  Inese  Silicka lektore Mg.soc.sc. Kvalitātes vadība 

10.  Kristīne Karpoviča lektore Mg.jur. Valsts un cilvēktiesības 
11.  Modris Marcinkevič

s 

lektors Mg.jur Kriminālprocesa tiesības, 

Kriminoloģija 
12.  Ilga Krampuža lektore Mg.jur. Administratīvās tiesības un 

process 
13.  Aivars Buls docents Dr.psih. Policijas tiesības 
14.  Anna Biksiniece viesdocen

te 

juriste Civiltiesības un civilprocess 

15.  Jānis Pavlovs lektors Mg.paed. Informācijas un komunikāciju 

tehnoloģijas,  
16.  Aija  Čerpinska  Lektore  Mg.soc.sc. Dokumentu pārvaldība. 
17.  Juris Madžuls Asistents Mg.soc.sc. Robežsardzes tehnisko līdzekļu 

pielietošana, Robežpārbaudes 

vadība 
18.  Dzintars Pavārnieks Docents Mg.paed. Riska analīze un operatīvās 

darbības pamati, Ārkārtas 

situāciju vadība 
19.  Artūrs Gaveika Docents Dr.jur Robežsardzes tiesības un 

dienesta organizācija, 

Starptautiskās un ES tiesības 
20.  Jurijs Skorodihins Lektors Mg.jur Robežuzraudzības vadība 
21.  Iveta Adijāne Lektore Mg.jur Imigrācijas kontroles vadība 

 

12. Studiju programmā iesaistītā akadēmiskais personāla pētnieciskā darbība  

Akadēmiskā personāla un studējošo zinātniski pētnieciskajam un radošajam darbam tiek 

izmantoti visi RA rīcībā esošie resursi – telpas, datortehnika, biroja tehnika, audio/video 

līdzekļi. RA bibliotēka nodrošina piekļuvi datu bāzēm – Oxford University Press, Science 
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Direct, Sage Journals Online, Rubricon, iFinanses.lv, Letonika, NAIS, EBSCO u.c. Docētāji 

savus pētījumus var prezentēt un publicēt fakultātes studentu un docētāju konferences 

„Tautsaimniecības attīstība: problēmas un risinājumi” krājumā, kā arī un Starptautiskā 

zinātniskā konferences „Tautsaimniecības attīstība: problēmas un risinājumi” krājumā. 

Ekonomikas un vadības fakultāte sadarbībā ar Reģionālistikas institūtu izdod citējamu 

zinātnisko rakstu krājumu ,,Latgales tautsaimniecības pētījumi” ISSN 1691-5828, kurš ir 

iekļauts Index Copernikus datu bāzē.  

 Katru gadu docētāji sagatavo publikācijas, kas ir pieejamas starptautiskajās datubāzēs 

(EBSCO, Index Copernicus u.c.), kā arī starptautisku konferenču krājumos, regulāri piedalās 

starptautiskajās konferencēs un zinātniskajos semināros.  

Valsts robežsardzes koledža, sadarbībā ar Rēzeknes Augstskolu un VRK ārvalstu 

sadarbības partneriem, 2014.gada 7.-8.maijā rīkoja 5. starptautisko pētniecisko konferenci 

„Inovācijas robežsargu profesionālajā sagatavošanā”, kuras mērķis ir apkopot informāciju par 

inovācijām robežsargu profesionālās sagatavošanas jomā, veicināt zinātniski pētniecisko 

darbību un informācijas apmaiņu profesionālajā nozarē. I.Arbidāne, V.Pokule aktīvi iesaistījās 

konferences organizēšanā, kā arī bija anonīmie eksperti rakstu krājumā iekļautajām 

publikācijām. 

 

13. Studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla zinātnisko publikāciju 

saraksts (pielikums Nr.1) 

14. Studiju virziena īstenošanā iesaistīto struktūrvienību uzskaitījums 

Studiju programmas īstenošanā ir iesaistīti RA Ekonomikas un vadības fakultātes 

Uzņēmējdarbības vadības katedras un Finanšu vadības katedras docētāji; Inženieru fakultātes 

Datorzinātņu un matemātikas katedras docētāji; Humanitāro un juridisko zinātņu fakultātes 

Tiesību zinātņu katedras, Humanitāro zinātņu katedras docētāji, kā arī VRK docētāji. 

 

4. tabula 

Studiju programmas nodrošināšanā iesaistītās struktūrvienības 

un to realizējamie studiju kursi 

N.

p. 

k. 

 

Struktūrvienības nosaukums 

 

Realizējamie studiju kursi 

1.  RA Ekonomikas un vadības 

fakultāte 

Ekonomikas un vadības 

katedra 

Organizāciju Psiholoģija; Vadības teorija; Stratēģiskā 

vadība; Ārkārtas situāciju vadība; Kvalitātes vadība, 

Starpkultūru komunikācija;  

2.  RA Ekonomikas un vadības 

fakultāte 

Finanšu vadības katedra 

Grāmatvedības pamati; Finanšu un plānošanas vadība; 

Dokumentu pārvaldība; Konfliktoloģija un lietišķā 

etiķete, Zinātniskā darba pamati 

3.  RA Inženieru fakultāte  

Datorzinātņu un 

matemātikas katedra  

Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas;  

4.  RA Humanitāro un juridisko 

zinātņu fakultāte  

Tiesību zinātņu katedra 

Starptautiskās un ES tiesības; Administratīvās tiesības 

un process; Valsts tiesības; Civiltiesības un civilprocess; 

Valsts un cilvēktiesības; Tiesību normu piemērošanas 

teorija; Kriminālprocesa tiesības; Kriminoloģija;  

5.  RA Humanitāro un juridisko 

zinātņu fakultāte  

Humanitāro zinātņu katedra 

Pasaules un sabiedrības izpētes mācība 

6.  VRK Riska analīze un operatīvās darbības pamati; 

Robežsardzes tiesības un dienesta organizācija; 
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Robežpārbaudes vadība; Robežuzraudzības vadība; 

Imigrācijas kontrole un vadība; Robežsardzes tehnisko 

līdzekļu vadība; Ārkārtas situāciju vadība; 

Starptautiskās un Eiropas Savienības tiesības 

 

15. Studiju virziena īstenošanā nepieciešamā mācību palīgpersonāla raksturojums 

 Metodiķis; 

 Izglītības darba speciālists – lietvedis.  

Metodiķa pienākumi studiju virziena īstenošanā: 

1. Sadarbībā ar RA struktūrvienībām organizēt seminārus, informatīvus pasākumus 

studējošajiem, sniedzot informāciju par studiju procesu, studiju maksām, praksēm, iekšējo 

informācijas sistēmu, studentu tiesībām un iespējām RA (par bibliotēkas pakalpojumiem, 

ERASMUS programmām, sporta un kultūras aktivitātēm u.c. iespējām, ko studējošais var 

izmantot studiju laikā). 

2. Sniegt docētājiem metodisko palīdzību un konsultācijas par informācijas sistēmas 

papildināšanu, studiju procesam nepieciešamo dokumentu izstrādi un noformēšanu, informēt 

par termiņu ievērošanu. 

3. Ierosināt veikt nepieciešamās izmaiņas nodarbību sarakstos, koordinēt nodarbību 

atstrādāšanas grafiku saskaņā ar docētāju vajadzībām un pieprasījumiem un nodrošināt 

informācijas nodošanu docētājiem un studējošajiem. 

4. Plānot un kontrolēt individuālos studiju grafikus studentiem, kas atgriezušies no studijām 

ārzemēs vai imatrikulēti studijām vēlākajos studiju posmos.  

Izglītības darba speciālista – lietveža pienākumi studiju virziena īstenošanā:   

1. Sadarbībā ar studiju programmu direktoriem sagatavot ierosinājumus studiju laika grafiku 

pārbaudījumu norisei – studiju darbiem, profesionālajām praksēm, gala pārbaudījumiem, 

u.c. 

2. Sadarbībā ar studiju programmu direktoriem sagatavot studentu prakses dokumentāciju, 

metodiskos norādījumus un organizēt informatīvus seminārus studējošajiem par prakses 

norises gaitu; nodrošināt prakšu līgumu un prakses pārskatu uzskaiti un iesniegšanas 

termiņu kontroli. Apkopot informāciju par prakses vietām, prakses vadītājiem. 

3. Sagatavot docētāju konsultāciju grafiku. 

4. Organizēt studentu pieteikšanos uz brīvās izvēles kursiem  un darbu tēmām, apkopot 

informāciju un iesniegt to katedras/ tematiskās jomas vadītājam apstiprināšanai katedras/ 

tematiskās jomas sēdē. 

5. Informēt un konsultēt studentus studiju jautājumos – par darbu tēmām, praksēm, docētāju 

pieņemšanas laikiem u.c. 

6. Piedalīties studentu, absolventu, darba devēju un docētāju aptauju, kas saistītas ar studiju 

procesu, organizēšanā. 

 

16. Informācija par ārējiem sakariem 

Rēzeknes Augstskolas Ekonomikas un Vadības fakultāte aktīvi piedalās dažāda veida 

pasākumos un projektos starptautiskajā arēnā. Kopš 2011. gada RA Ekonomikas un Vadības 

fakultāte, pamatojoties uz savstarpējo līgumu ar VRS , sadarbībā ar VRK, īsteno 2. līmeņa 

profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmu „Robežapsardze”. Turpinot 

veiksmīgu sadarbību ar VRK un robežsargu kopienu.  EVF docētāji aktīvi strādā FRONTEX 

(European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders of 

the Member States of the European Union) aģentūras Apmācības nodaļas projektā „Kopīga 

maģistra grāda studiju programma”.  
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EVF mācībspēki piedalās 2 moduļu izstrādē: Leadership and organisational development 

(Līderība un organizācijas attīstība) and Cooperation in strategic border management (Sadarbība 

stratēģiskā robežu vadībā). 

Projekta mērķis ir izstrādāt un īstenot Eiropas līmeņa kopīgā maģistra grāda studiju 

programmu robežkontroles jomā. Projekts paredz izstrādāt, licencēt, akreditēt un ieviest 

maģistra studiju programmu „European Joint Masters in Strategic Border Management” 

septiņās ES valstīs: Latvijā (Rēzeknes Augstskola), Igaunijā (Igaunijas Drošības Zinātņu 

akadēmija), Maltā (Maltas Universitāte, Kriminoloģijas institūts), Spānijā (Salamankas 

Universitāte, Nacionālā Tālmācības Universitāte), Īrijā (Īrijas Gardas koledža), Lietuva 

(Mykolas Romeris Universiy) un Nīderlandē (Nīderlandes aizsardzības akadēmija), kas visas 

būs līdzvērtīgi konsorcija partneri studiju programmas īstenošanā. Tādējādi pārņemot ES 

dalībvalstu labāko pieredzi Eiropas robežsargiem studējot vienotā studiju programmā un attīstot 

robežsargu kultūru augstākajā līmenī. Projekts ir ļoti nozīmīgs, jo izstrādātā studiju programma 

ir pirmā un unikāla pēc savas būtības. 

Piedalīšanās starptautiskos projektos - Frontex Aģentūras Apmācības nodaļas projekts  

„Kopīgas maģistra studiju programmas izveide” Eiropas Apvienotās studiju programmas 

izstrāde un ieviešana robežsardzes virsnieku apmācībai bakalaura un maģistra līmenī notiek 

darba grupu semināros. 2013./ 2014.st.gadā ir notikušas 16 mobilitātes  

Iebraucošais personāls konkrēti studiju programmā – 3 mobilitātes LLP Erasmus ietvaros: 

Danguole Seniutiene, Rolandas Nagrockas, Valentinas Tumas (Mykolas Romeris University, 

Lietuva);  

RA docētāju, personāla mobilitāte – kopā 16 mobilitātes LLP Erasmus ietvaros: 

M.Marcinkevičs, I.Arbidāne, I.Mietule, I.Silineviča, J.Volkova, A.Čerpinska, O.Užga-Rebrovs 

 

II STUDIJU PROGRAMMAS „ROBEŽAPSARDZE” RAKSTUROJUMS 

17. Studiju programmas īstenošanas mērķi un uzdevumi 

Programmas mērķis ir sagatavot Valsts robežsardzes vecākos virsniekus dienesta pienākumu 

veikšanai Valsts robežsardzē, kas spēj organizēt un vadīt robežpārbaudes, robežuzraudzību, 

patvēruma un izraidīšanas procedūras, operatīvo darbību un izmeklēšanu, kā struktūrvienību 

saimniecisko un finanšu darbību.  

Programmas stratēģiskie mērķi: 

1. īstenot valsts drošības nodrošināšanai, personu un īpašuma aizsardzības vajadzībām 

atbilstošas profesionālās studijas robežapsardzes darbības jomā; 

2. nodrošināt uz nozares teorētiskajām atziņām balstītas, profesionālajā praksē 

pielietojamas, Valsts robežsardzes vecākā virsnieka profesijas standartam atbilstošas 

profesionālās studijas; 

3. nodrošināt studentiem teorētisko zināšanu un pētniecības iemaņu un prasmju apguvi 

patstāvīgai darbībai robežapsardzes jomā. 

Programmas galvenie uzdevumi: 

1) sagatavot piektā līmeņa profesionālās kvalifikācijas speciālistus valsts drošībai, 

robežapsardzes jomā, kā arī sekmēt viņu konkurētspēju mainīgos 

sociālekonomiskajos apstākļos un starptautiskajā darba tirgū; 

2) īstenot nozares personu un īpašuma aizsardzības jomai raksturīgu padziļinātu 

zināšanu apguvi, kas nodrošina iespēju izstrādāt jaunas vai pilnveidot esošās 

sistēmas, tehnoloģijas un sagatavot jaunrades, pētnieciskajam un pedagoģiskajam 

darbam nozarē;   

3) veicināt studentu personības attīstību, kā arī sagatavot viņus tālākām studijām 

maģistrantūrā. 

 

18. Studiju programmas rezultāti. 
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Studiju programmas apguves laikā iegūstamie studiju rezultāti atbilst Latvijas izglītības 

klasifikācijā noteiktajam Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras 6. līmenim un Valsts 

robežsardzes vecākā virsnieka profesijas standartā norādītajām prasībām. Amatpersona ar 

speciālo dienesta pakāpi pēc programmas apguves ir spējīga: 

 iegūtās Valsts robežsardzes vecākā virsnieka kvalifikācijai atbilstošās vispusīgās un 

specializētās zināšanas pielietot savā profesionālajā darbībā; 

 pārzināt situāciju uz valsts robežas un nelegālās migrācijas jomā, kā arī kriminogēno 

situāciju, veicot nepieciešamās informācijas ieguvi, apstrādi, analīzi un apmaiņu; 

 balstoties uz analītisku pieeju, nodrošināt kvalitatīvu riska analīzes veikšanu par 

iespējamajiem apdraudējumiem un tās rezultātu izmantošanu robežpārbaudēs, 

robežuzraudzībā, imigrācijas kontrolē, kā arī veicot citus Valsts robežsardzes 

uzdevumus; 

 precīzi noteikt robežpārbaudes, robežuzraudzības un imigrācijas kontroles uzdevumus 

atbilstoši prioritātēm; 

 noteikt optimālus resursus robežpārbaudes, robežuzraudzības, imigrācijas kontroles 

uzdevumu izpildei, kā arī operatīvajai darbībai un izmeklēšanai pirmstiesas procesā; 

 nodrošināt robežpārbaudes, robežuzraudzības, imigrācijas kontroles, patvēruma, 

izraidīšanas un atgriešanas procedūru, patvēruma meklētāju un aizturēto ārzemnieku 

izmitināšanas, operatīvās darbības pasākumu, izmeklēšanas pirmstiesas procesā 

uzdevumu precīzu izpildi; 

 nodrošināt tiesiskumu un efektivitāti robežpārbaudes, robežuzraudzības, imigrācijas 

kontroles, patvēruma, izraidīšanas un atgriešanas procedūrās, izmeklēšanas pirmstiesas 

procesā un operatīvās darbības pasākumu uzdevumu izpildē, izdodot administratīvos 

aktus, pieņemot procesuālus lēmumus, izstrādājot citus dokumentus, kā arī veicot 

preventīvus pasākumus; 

 nodrošināt robežpārbaužu, robežuzraudzības, imigrācijas kontroles, operatīvās darbības 

un izmeklēšanas pirmstiesas procesā rezultātu kvalitatīvu apkopošanu un izvērtēšanu, 

izmantojot secinājumus jaunu uzdevumu noteikšanai; 

 nodrošināt rezultatīvu sadarbību ar valsts un pašvaldību institūcijām, ārvalstu 

kompetentām institūcijām, juridiskām un fiziskām personām drošības un tiesiskuma 

jomā; 

 organizēt darbu ar informācijas sistēmām, veicot datu apstrādi un analīzi, ievērojot datu 

aizsardzību; 

 nodrošināt struktūrvienību efektīvu vadīšanu, plānojot, organizējot un koordinējot 

padotā personāla darbību noteikto uzdevumu precīzai, savlaicīgai un kvalitatīvai 

izpildei; 

 objektīvi novērtēt padotā personāla darbību, tās rezultātus, kā arī nodrošināt personāla 

kvalitatīvu profesionālo sagatavošanu, nosakot mācību vajadzības un organizējot 

kvalifikācijas paaugstināšanu; 

 vadīt finanšu un saimniecisko darbību, nodrošinot resursu racionālu izmantošanu 

noteikto uzdevumu izpildei; 

 nodrošināt kvalitatīvu struktūrvienības darbību reglamentējošo normatīvo aktu un 

pārvaldes dokumentu izstrādi. 

 organizēt un vadīt personāla darbību ārkārtējās situācijās, izņēmuma stāvoklī un militārā 

apdraudējuma gadījumā atbilstoši Valsts robežsardzes kompetencei; 

 nodrošināt muitas kontroles pasākumus atbilstoši Valsts robežsardzes kompetencei, 

nepieļaujot preču un priekšmetu nelikumīgu pārvietošanu pāri valsts robežai; 

 nodrošināt radiometriskās kontroles pasākumus, izmantojot radiometriskās kontroles 

iekārtas; 

 nodrošināt civilās aizsardzības, cilvēku meklēšanas un glābšanas, vides aizsardzības 

pasākumus sadarbībā ar kompetentām institūcijām;  
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 nodrošināt sabiedriskās drošības un kārtības pasākumus, kontrolējot tiesību normu 

ievērošanu un īstenojot preventīvos pasākumus, tai skaitā sadarbībā ar kompetentām 

institūcijām; 

 pildīt dienesta pienākumus starptautiskajos pasākumos drošības un tiesiskuma jomā, 

sadarbojoties ar kompetentām ārvalstu institūcijām; 

 nodrošināt profesionālās ētikas, vispārpieņemto uzvedības normu un ārējā izskata 

prasību ievērošanu; 

 nodrošināt darba aizsardzības un ugunsdrošības prasību izpildi; 

  prasmīgi komunicēt valsts valodā un vismaz divās svešvalodās. 

 

19. Studiju programmas plāns 

Studiju programma ir paredzēta piektā līmeņa profesionālās kvalifikācijas iegūšanai. Pilns 

studiju programmas apjoms ir 160 KP, no kuriem 80 KP tiek apgūti VRK pirmā līmeņa programmā 

un 80 KP RA otrā līmeņa programmā. Programmu paredzēts īstenot pilna laika klātienes un nepilna 

laika neklātienes studiju formā. 

Studiju programma sastāv no šādām daļām: 

 Vispārizglītojošie kursi 5 KP (un VRK 15 KP); 

 Nozares teorētiskie pamatkursi 17 KP (un VRK 19KP);  

 Nozares profesionālās specializācijas kursi 32KP (un VRK 28 KP); 

 Brīvās izvēles studiju kursi (6 KP); 

 Prakse 10 KP (un VRK 16 KP); 

 Kvalifikācijas darbs (12 KP); 

Studiju programmas  konceptuālais plāns nepilna laika neklātienes  studijām RA (studiju 

turpinājums pēc VRK) 
 

 

Studiju kursi 

3.gads  

(KP) 

4.gads  

(KP) 

5.gads 

(KP) 

Kopā  

(KP) 

1.s. 2.s. 3.s. 4.s. 5.s. 

1. Vispārizglītojošie studiju kursi   5     5 

2. Nozares studiju kursi t.sk.        

53 a. Obligātās izvēles kursi   11 14 14 8  

b. Brīvās izvēles studiju 

kursi 

 2 2 2  

3. Prakse     6 4 10 

4. Kvalifikācijas darbs   - - - - 12 12 

Studiju programmā KOPĀ: 16 16 16 16 16 80 

 

 

20.Studiju kursu un moduļu apraksti: 

Programmas struktūru veido trīs moduļi, kas paredz attiecīgo zināšanu un prasmju apguvi. 

5.tabula 

Studiju programmas moduļu raksturojums 

Studiju moduļa 

nosaukums 

Studiju priekšmeti 

Vadības modulis 

 

Publiskās runas pamati, Starpkultūru komunikācija, 

Saskarsmes psiholoģija,  

Ētika, Konfliktoloģija un lietišķā etiķete, Vadības teorija, 

ekonomikas pamati, Dokumentu pārvaldība, personāla vadība, 
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Grāmatvedības pamati, Finanšu vadība un plānošana, 

Stratēģiskā vadīšana, Kvalitātes vadība 

Tiesību modulis Tiesību normu piemērošanas teorija, Kriminālistika, 

kriminoloģija, Krimināltiesības Konstitucionālās tiesības 

Valsts un cilvēktiesības, darba un sociālās tiesības, 

Kriminālprocess, Kriminālprocesa tiesības, 

Starptautiskās tiesības un ES tiesības, Civiltiesības un 

civilprocess, Administratīvās tiesības un process 

Robežapsardzes modulis Robežsardzes tiesības un dienesta organizācija,  

Imigrācijas kontroles vadība, Imigrācijas kontrole, 

Robežsardzes tehnisko līdzekļu pielietošana,  

Tehniskie līdzekļi un inženiertehniskais aprīkojums 

Dokumentu tehniskā izpēte 

Riska analīze un operatīvās darbības pamati 

Ārkartas situāciju vadība, Robežpārbaudes, Robežuzraudzība, 

Robežsardzes tiesības un dienesta organizācija 

 

 

21.Studiju programmas organizācija 

Studiju programma veidota, saskaņojot to ar VRK īstenoto 1. līmeņa profesionālo 

studiju programmu „Robežapsardze”, kas tiek atzīta RA īstenotajā 2.līmeņa profesionālajā 

bakalaura studiju programmā „Robežapsardze”. 1.līmeņa studijās apgūtie studiju rezultāti tiek 

izvērtēti saskaņā ar RA „Nolikumu par studiju kursu akadēmisko atzīšanu RA”.  

Studējošo skaitu studijām par valsts budžeta līdzekļiem nosaka Iekšlietu ministrija. 
Studijām par valsts budžeta līdzekļiem uzņem Valsts robežsardzes amatpersonas ar Valsts 

robežsardzes priekšnieka rekomendāciju konkursa kārtībā. Amatpersonu studijām nosūta Valsts 

robežsardzes priekšnieks. 

Studenti uz studijām ierodas, pamatojoties uz VR priekšnieka rīkojumu. 

 

22.Prasības, uzsākot studiju programmu 

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā 

„Robežapsardze” tiek uzņemtas Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu amatpersonas ar speciālo 

dienesta pakāpi, kuras ir ieguvušas pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību ar iegūtu 

kvalifikāciju – Valsts robežsardzes virsnieks vai Speciālists robežsardzes darbā. Studijām par 

valsts budžeta līdzekļiem uzņem VRS amatpersonas ar priekšnieka rekomendāciju konkursa 

kārtībā. Amatpersonu studijām nosūta Valsts robežsardzes priekšnieks. 

Konkurss uz budžeta vietām notiek, pamatojoties uz vidējo atzīmi pēc diploma 

pielikuma par pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību ar iegūtu kvalifikāciju – Valsts 

robežsardzes jaunākais virsnieks. Studējošiem, kuriem iegūta kvalifikācija - Speciālists 

robežsardzes darbā, saturiski diploms tiek salīdzināts ar 1.līmeņa profesionālās augstākās 

izglītības studiju programmas „Robežapsardze” saturu. Gadījumā, ja salīdzinot apgūtos kursus, 

ir būtiskas atšķirības, tad studējošajiem tiek nodrošināta iespēja studiju laikā apgūt šos studiju 

kursus saskaņā ar MK noteikumiem Nr.932. ,,Studiju uzsākšanas kārtība vēlākajos studiju 

posmos” 

 

23.Studiju programmas praktiskā īstenošana 

Studiju programmas praktiskās īstenošanas jautājumus kārto studiju programmas direktors, 

kas rīkojas saskaņā ar RA Nolikumu par studiju programmas/ moduļa direktoru.  
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Studiju programma tiek apgūta saskaņā ar studiju plānu. Studiju ievirzes un eksāmenu 

sesijas tiek organizētas pa nedēļām. 

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā 

„Robežapsardze” ir paredzēta profesionālā prakse 26 KP apjomā, no kuriem 16 KP jau ir 

apgūti iepriekšējā studiju posmā. Prakse 10 KP apjomā tiek organizēta pēc studiju kursu 

apgūšanas saskaņojot ar VRS. Studējošie iziet praksi dažādās VRS struktūrvienībās atbilstoši 

VRS rīkojumam, kur katram studentam tiek norīkoti vairāki prakses vadītāji no atbilstošajām 

struktūrvienībām. 

 

24. Studiju programmas atbilstība otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts 

standartam 

6.tabula 

Studiju programmas atbilstība otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts 

standartam 

 

Izglītības standarta izvirzītās prasības 

 

Studiju programma paredz 

Prasības otrā līmeņa profesionālas augstākās izglītības studiju programmas 

struktūras veidošanā 

Studiju programmas apjoms vismaz 

160 kredītpunkti (KP) 

VRK 80 KP 

 RA 80 KP 

KOPĀ 160 KP 

Vispārizglītojošie studiju kursi vismaz 

20 KP  

VRK 15KP 

 RA 5 KP 

KOPĀ 20 KP 

Nozares teorētiskie pamatkursi un 

informācijas tehnoloģiju kursi – ne 

mazāk kā 36 KP 

VRK 20 KP 

RA  16 KP 

KOPĀ 36 KP 

Nozares profesionālās specializācijas 

kursi – vismaz 60 KP 

VRK 29 KP 

RA  31 KP 

KOPĀ 60 KP 

Brīvās izvēles kursi – vismaz 6 KP RA  6 KP 

KOPĀ 6 KP 

Prakse ārpus izglītības iestādes vismaz 

26 KP 

VRK 16 KP 

  RA  10 KP 

KOPĀ 26 KP 

Diplomdarba izstrāde un aizstāvēšana 

vismaz 12 KP  

12 KP 

 

Studiju procesā ne mazāk kā 30% no 

studiju kursu apjoma īsteno praktiski  

Ne mazāk kā 30%  no studiju kursu apjoma 

īsteno praktiski 

Vispārizglītojošie mācību kursi RA: Pasaules un sabiedrības izpētes mācība (2 KP);  

Organizāciju psiholoģija(2KP); Zinātniskā 

darba pamati (1KP) 

Nozares teorētiskie pamat kursi RA Studiju programmas nozares teorētiskie kursi 

sadalīti šādos moduļos: 

Vadības modulis  

Vadības teorija (3 KP);  
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Grāmatvedības pamati (2 KP); Dokumentu 

pārvaldība (2 KP); Konfliktoloģija un lietišķā 

etiķete (2 KP); Informāciju un komunikāciju 

tehnoloģijas (2 KP);; Stratēģiskā vadīšana 

(2KP); 

Riska analīze un operatīvās darbības pamati 

(2KP) 

Tiesību modulis 

Tiesību normu piemērošanas teorija (1 KP); 

Valsts un cilvēktiesības (2 KP) 

Robežapsardzes modulis   

Robežsardzes tehnisko līdzekļu pielietošana (2 

KP);   

Nozares profesionālās specializācijas  

kursi RA 

 

Studiju programmas nozares teorētiskie kursi 

sadalīti šādos moduļos: 

Vadības modulis  

Finanšu vadība un plānošana (2 KP);Kvalitātes 

vadība(2KP); Ārkārtas situāciju vadība (2 KP); 

Studiju darbs vadībā (2 KP); Starpkultūru 

komunikācija (2 KP); 

Tiesību modulis 

Kriminālprocesa tiesības (1 KP); 

Kriminoloģija(1KP); Starptautiskās un ES 

tiesības (2KP); Administratīvās tiesības un 

process (2KP); Civiltiesības un civilprocess 

(2KP); Robežsardzes tiesības un dienesta 

organizācija(2KP);  

Studiju darbs tiesībās (2 KP) 

Robežapsardzes modulis   

Robežpārbaudes vadība (2 KP); 

Robežuzraudzības vadība (2KP); Imigrācijas 

kontroles vadība (2KP);  

Studiju darbs robežapsardzē (2 KP) 

Profesionālā prakse Robežapsardzes vadībā (10 

KP)  

 

 

Programmas kopējais apjoms ir 160 KP (240 ECTS), no kuriem 80 KP (120 ECTS) tiek 

apgūti VRK, par ko tiek piešķirta kvalifikācija Valsts robežsardzes jaunākais virsnieks, un 80 

KP(120 ECTS). Rēzeknes Augstskolā, par ko tiek piešķirta kvalifikācija Valsts Robežsardzes 

vecākais virsnieks un profesionālais bakalaura grāds robežapsardzē.  

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā 

„Robežapsardze” tiek atzīti 80 KP, kas apgūti iegūstot Pirmā līmeņa profesionālās augstākās 

izglītības studiju programmā ,,Robežapsardze”. 

 

25. Salīdzinājums ar divām citās valstīs īstenojamām tāda paša līmeņa augstākās izglītības 

studiju programmām 

Citās Latvijas augstskolās nav radniecīgu studiju programmu. Šāda veida studiju 

programma šobrīd ir vienīgā Latvijas augstskolās.  

Salīdzinājums ar ārvalstu augstskolu radniecīgām studiju programmām 
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Radniecīgu studiju programmu realizē Mikola Romera Universitāte Lietuvā (Mykolo 

Romerio Universitetas;  www.mruni.eu.lt ). 

Studiju programmas  salīdzināšanai tika izvēlētas pēc šādiem kritērijiem: 

 līdzīgs nosaukums; 

 pieejama detalizēta studiju programma. 

 

1.Salīdzinājums ar Mikola Romera Universitāte (Lietuva) www.mruni.eu.lt studiju programmu 

„Law and state border guard programme” – Tiesību un valsts robežsardzes programma.  

 

 

7. tabula  

Studiju programmas salīdzinājums vispārīgās pamatnostādnes  

Kritērijs Rēzeknes Augstskolas 

studiju programma  

„Robežapsardze”  

,,Tiesību un Valsts 

robežsardzes programma” 

(Lietuva) 

Studiju ilgums  4 gadi 

(VRK 2gadi + RA 2 gadi) 

4 gadi  

Studiju programmas 

apjoms 

160 KP 164 KP 

Iegūstamais grāds Profesionālais bakalaura 

grāds robežapsardzē 

Bakalaura grāds tiesībās 

Iegūstamā kvalifikācija Valsts robežsardzes 

vecākais virsnieks 

Netiek piešķirta  

Studiju programmas mērķi 

un uzdevumi 
1. īstenot valsts drošības 

nodrošināšanai, personu un 

īpašuma aizsardzības 

vajadzībām atbilstošas 

profesionālās studijas 

robežapsardzes darbības 

jomā; 

2. nodrošināt uz nozares 

teorētiskajām atziņām 

balstītas, profesionālajā 

praksē pielietojamas, 

Valsts robežsardzes vecākā 

virsnieka profesijas 

standartam atbilstošas 

profesionālās studijas; 

3. nodrošināt studentiem 

teorētisko zināšanu un 

pētniecības iemaņu un 

prasmju apguvi patstāvīgai 

darbībai robežapsardzes 

jomā. 

 

Galvenais programmas 

mērķis, ir sagatavot 

kvalificētas amatpersonas, kas 

varētu 

1. īstenot robežapsardzi 

atbilstoši ES un Šengenas 

tiesību aktiem un 

noteikumiem,  

2. izmantot atbilstošas un 

efektīvas metodes, kas balstās 

uz akadēmiskām un 

juridiskām zināšanām, 

3. izmantot un piemērot 

profesionālo un akadēmisko 

pieredzi, kas vēsturiski 

uzkrāta Lietuvas un ārvalstu, 

ar mērķi nodrošināt 

struktūrvienību vadību, 

robežapsardzes vadību, 

uzturēšanu un kontroli, 

nodrošināt pierobežas 

darbinieku darbības. 

Salīdzinājums ar Eiropas Savienības kopējās vidējā līmeņa robežsargu bakalaura studiju 

programmu („Common Mid-level Curriculum" (CMC) ), kas atbilstoši LR līmenī ir „Valsts 

robežsardzes vecākais virsnieks" 

Balstoties uz Boloņas procesu un lai saskaņotu Eiropas Savienības robežsargu augstākās 

izglītības sistēmu, Eiropas Aģentūras operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības 

dalībvalstu ārējām robežām (FRONTEX) Apmācību nodaļa 2007.gada beigās nāca klajā ar 

http://www.mruni.eu.lt/
http://www.mruni.eu.lt/
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jaunu projektu - „Common Mid-level Curriculum" (CMC) jeb Eiropas Savienības kopējās 

vidēja līmeņa robežsargu studiju programmas izstrāde. Projekta ideja un mērķis ir veidot 

vienotu studiju programmu ES dalībvalstu robežsargiem (LR līmenis - „Valsts robežsardzes 

vecākais virsnieks") atbilstoša bakalaura grāda sasniegšanai vai pielāgošanai. Latvijas Valsts 

robežsardze iesaistījās šajā projektā 2008.gadā.  

Kopš 2011. gada arī Rēzeknes Augstskolas Ekonomikas fakultāte aktīvi līdzdarbojas jau 

nākamajā šī projekta posmā, t.i. maģistra programmas izveidē. Līdz ar to veidojot otrā līmeņa 

profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma „Robežapsardze” ir ņemtas 

vērā FRONTEX pamatnostādnes bakalaura programmai, jo paredzēts, ka šī programma 

pakāpeniski tiek ieviesta ES augstskolās. 

Šīs studiju programmas mērķis ir sagatavot profesionāļus robežas apsardzībā un izglītot 

studējošos par prasmīgiem vadītājiem, savu institūciju un organizāciju attīstītājiem. Šiem vidējā 

līmeņa virsniekiem būs jāpiemīt spējai izprast visu Eiropas Savienības lietu kontekstu un jābūt 

spējīgiem un prasmīgiem sadarboties ar kolēģiem visā Eiropā. Studiju programmas vienojošais 

elements ir balstīties uz robežsargu kopīgajām darbībām taktiskajā un operatīvajā darbā. 

Eiropas Savienības kopējās vidējā līmeņa robežsargu studiju programmas prasības 

nākotnē būs jāievieš gan VRK īstenojamajā pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 

studiju programmā „Robežapsardze" (4. profesionālās kvalifikācijas līmenis) un otrā līmeņa 

profesionālās augstākās izglītības studiju programmā „Robežapsardze" (5. profesionālās 

kvalifikācijas līmenis). 

LR Valsts robežsardzes ir atbalstījusi un iesaistījusies līdzīgos FRONTEX Aģentūras 

projektos arī iepriekš. 2008. gadā bija izstrādāta un apstiprināta Eiropas Savienības Kopējā 

robežsargu pamatapmācības programma. Jāmin, ka šīs programmas prasības sekmīgi ir ieviestas 

arī Valsts robežsardzes koledžā īstenojamajā profesionālās tālākizglītības programmā 

„Robežapsardze", tādējādi robežsargu mācības atbilstoši šai programmai garantē vienotu 

kvalitātes standartu ievērošanu un apguvi visās ES dalībvalstīs/Šengenas asociētajās valstīs. 

 

8. tabula  

Studiju programmas salīdzinājums  

 

Kritērijs 

RA studiju programma  

„Robežapsardze”  

CMC 

Studiju ilgums  4 gadi 3 gadi  

Programmas 

apjoms 

160 KP (240 ECTS) 120 KP (180 ECTS) 

Iegūstamā 

kvalifikācija   

Valsts Robežsardzes vecākais 

virsnieks  

Valsts Robežsardzes vecākais 

virsnieks 

Studiju 

pamatmoduļi  

Tiesību modulis Tiesību modulis 

Vadības modulis Līderība un vadība 

Robežapsardzes modulis Robežapsardzes taktika un tehnika 

Vispārizglītojošās 

jomas 

Ieroču šaušanas mācība, Militārā 

sagatavošana, Militārā topogrāfija, 

Fiziskā sagatavošana, Informācijas 

tehnoloģijas, Pasaules un sabiedrības 

izpētes mācība, Svešvaloda, 

Pētniecības darba pamati, loģistika, 

didaktika, ģeogrāfija 

 

Pedagoģija, politiskās zinātnes, 

pētniecības darbs, svešvaloda, 

šaušanā, pašaizsardzība, 

ģeogrāfija, šaušana, militārā 

mācība, fiziskā sagatavošana 

 

Vadības modulis Publiskās runas pamati, Starpkultūru 

komunikācija, Saskarsmes 

psiholoģija,  

Ētika, Konfliktoloģija un lietišķā 

Organizāciju psiholoģija, vadības 

pamati, līderība, personāla vadība, 

kvalitātes vadība, etiķete, 

stratēģiskā vadība, komunikācija, 
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etiķete, Vadības teorija, ekonomikas 

pamati, Dokumentu pārvaldība, 

personāla vadība, Grāmatvedības 

pamati, Finanšu vadība un 

plānošana, Stratēģiskā vadīšana, 

Kvalitātes vadība 

konfliktoloģija 

Tiesību modulis Tiesību normu piemērošanas teorija, 

Kriminālistika, kriminoloģija, 

Krimināltiesības Konstitucionālās 

tiesības 

Valsts un cilvēktiesības, darba un 

sociālās tiesības, Kriminālprocess, 

Kriminālprocesa tiesības, 

Starptautiskās tiesības un ES 

tiesības, Civiltiesības un 

civilprocess, Administratīvās tiesības 

un process 

Tiesību vēsture, tiesību teorija un 

prakse, civiltiesības un 

civilprocess, krimināltiesības un 

process, administratīvās tiesības, 

kriminoloģija, Robežapsardzes 

tiesības, ES un starptautiskās 

tiesības, cilvēktiesības, darba 

tiesības 

Robežapsardzes 

modulis 

Robežsardzes tiesības un dienesta 

organizācija,  

Imigrācijas kontroles vadība, 

Imigrācijas kontrole, Robežsardzes 

tehnisko līdzekļu pielietošana,  

Tehniskie līdzekļi un 

inženiertehniskais aprīkojums 

Dokumentu tehniskā izpēte 

Riska analīze un operatīvās darbības 

pamati 

Ārkartas situāciju vadība, 

Robežpārbaudes, Robežuzraudzība, 

Robežsardzes tiesības un dienesta 

organizācija 

 

Taktika, robežu uzraudzība, 

robežkontrole, dokumentu 

pārbaude, tehniskie līdzekļi 

Studiju noslēguma 

pārbaudījums  

Diplomdarbs Diplomdarbs  

 

Secinājumi: 

1. Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma 

„Robežapsardze” (kopā ar koledžas izglītību) paredz garāku studiju periodu – 4 gadi, kā arī 

lielāku apjomu pēc KP(160), salīdzinot ar CMC, jo veidojot vienoto programmu tika ņemti 

vērā vispārpieņemtie ES standarti un Boloņas process 

2. Veidojot otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmu 

„Robežapsardze”, par pamatu tika saglabāts četru galveno moduļu dalījums, kā tas ir CMC 

programmai. Līdzīgi tika veidots arī studiju kursu plānojums.  

3. Abās studiju programmās noslēguma pārbaudījums ir diplomdarbs  

Mikolas Romerio Universitāte (programmas salīdzinājums) arī ir viena no FRONTEX 

partnerēm Izstrādājot studiju programmu notika tikšanās arī ar Mikolas Romerio Universitātes 

studiju programmas „Tiesību un Valsts robežsardzes programma” vadību, kur sarunu gaitā tika 

uzsvērts, ka Lietuvas kolēģi šobrīd intensīvi strādā pie CMC pamatprincipu integrācijas savā 

studiju programmā. 
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26. Informācija par studējošiem un absolventiem 

9.tabula 

Studējošo skaits 2012. -2014.gadā 

N.p.k. Kurss Studējošie 

2012./2013. st.gads 

Studējošie 

2013./2014. st.gads 

Studējošie 

2014./2015. st.gads 

1. 3.kurss 20 18 14 

2. 4.kurss 19 19 18 

3. 5.kurss - 19 19 

 Kopā 39 56 51 

 

Studējošo skaita izmaiņas: 

Atskaitīts viens studējošais sakarā ar dienesta gaitu izbeigšanu, pamatojoties uz VRS 

ierosinājumu un studentu iesniegumiem. 1.kursā uzņemti 14 studenti, atbilstoši VRS 

rekomendācijām. 

 

Pirmais izlaidums ir noticis 2014.gada februārī. Studiju programmu absolvēja 19 studenti.  

 

 

27. Studējošo un absolventu aptaujas un to analīze 

Visu kursu studējošo aptauja tiek veikta katra semestra noslēgumā. Aptaujā tiek iekļauti 

jautājumi, kas nosaka respondenta kopēju apmierinātību ar studiju programmas saturu, tās 

kvalitāti. Jāatzīmē, ka lielākā daļa studentu (96%) ir kopumā apmierināti („ļoti apmierināts”, 

„apmierināts”) studiju programmas saturu un organizāciju kopumā.  

Aptaujā tiek noskaidrots studējošo viedoklis par pasniedzamo studiju kursu kvalitāti, 

pasniegšanas kvalitāti, pasniedzēja attieksmi pret studentiem. Katram studentam ir iespēja 

novērtēt katru docētāju un kursu, kas ir apgūts attiecīgajā semestrī. Šī aptauja kalpo kā 

atgriezeniskā saikne un mācību procesa novērtējums. Aptaujas rezultāti tiek izskatīti katedru 

sēdēs. Kā liecina aptaujas rezultāti, tad studenti pozitīvi vērtē akadēmiskā personāla darbu. 

Aptaujājot studentus par uzlabojumiem studiju programmā, studējošie izsaka velmi vairāk 

vai arī lielākā apmērā iekļaut vadības moduļa studiju kursus, jo tieši šādi kursi nav tik plaši 

apgūti iepriekšējā posmā un ir nepieciešami darbam. Ņemot vērā studējošo interesi, šie studiju 

kursi tiek piedāvāti izvēles daļā. Studējošo aptaujas anketas un apkopotie materiāli tiek 

uzglabāti profilējošā katedrā.   

 

28. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 

RA Nolikumos ir paredzēta studentu līdzdalība koleģiālajās lēmējinstitūcijās: Kredītu 

piešķiršanas komisijā, Studiju padomē, fakultātes Domē, Senātā, Satversmes sapulcē. Tas 

nodrošina studentu aktivitātes visos jautājumos, kas saistīti ar studiju procesa saturu, 

organizāciju un ārpus studiju darbu.  

Aktīvi darbojas RA Studentu pašpārvalde un katras fakultātes studentu pašpārvalde. 

Studenti aktīvi piedalās fakultātes rīkotajos pasākumos, to organizēšanā, dažādu, ar studējošiem 

saistīto, problēmu risināšanā.   

Pateicoties studējošo un docētāju sadarbībai: 

 studējošie regulāri piedalās zinātniskajās aktivitātēs kā Latvijā, tā arī ārpus tās robežām, 

 studenti līdzdarbojas zinātniski pētniecisko konferenču organizēšanā - 2014.g. aprīlī 

notika 16. studentu un docētāju zinātniski praktiskā konference "Tautsaimniecības 

attīstība: problēmas un risinājumi”; konferences rakstu krājumā tiek publicēti 



 24   

veiksmīgākie studentu zinātnisko pētījumu rezultāti. Rakstu krājumi ir pieejami EVF 

katedrās un RA bibliotēkās. 

 Katru gadu tiek veiktas studentu aptaujas, kurās tie novērtē studiju kvalitāti, aptauju dati 

tiek apkopoti, analizēti un ņemti vērā, pilnveidojot studiju procesu.  

 Studiju programmas studenti ir iesaistīti virziena padomes darbā, kā arī aktīvi pauž savu 

viedokli aptaujās un individuālās sarunās attiecībā uz studiju procesa kvalitātes un 

organizācijas uzlabošanu.  

29. Studiju programmas izmaksas 

Studiju procesa veiksmīgai nodrošināšanai Rēzeknes Augstskola (RA) izmanto gan valsts budžeta 

dotāciju, gan privātos līdzekļus. Kopš Rēzeknes Augstskolas dibināšanas 1993.gadā finansiālais 

stāvoklis ir vērtējams kā stabils. Ieņēmumus veido: 

 dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, 

 studiju maksas augstākajā izglītībā,  

 ES struktūrfondu finansējums,  

 dalības maksas semināros,  

 studentu viesnīcas pakalpojumi,  

  citi saimnieciskās darbības ieņēmumi. 
 

Proporcionāli ieņēmumiem augstskolas budžetā tiek plānoti izdevumi. Izdevumu galvenās pozīcijas ir ; 

 personāla atlīdzība,  

 telpu uzturēšanas izdevumi un komunālie maksājumi,  

 mācību procesa materiālie izdevumi,  

 jaunu iekārtu iegāde,  

 telpu pārbūve un remonti. 

 

Plānojot studiju virzienu izmaksas, studiju programmu realizācijai tiek piešķirts valsts budžeta 

attiecīgais finansējuma apjoms, kā arī noteikts procents no prognozētiem studiju programmas 

ieņēmumiem ( studiju maksa un citi ar studiju procesu saistītie maksājumi). Līdz ar to tiek nodrošināta 

stabila studiju programmu kvalitāte. 

 

 

 Studiju programmai pieejamie finanšu resursi:  

 

Ieņēmumu veids 2013.gads % 

Studiju maksas ieņēmumi  43219.73 88.65 

ERASMUS LLP projekts 5535 11.35 

KOPĀ 48754.73 100 

 

 

III. KOPSAVILKUMS PAR STUDIJU VIRZIENA ATTĪSTĪBAS PLĀNIEM 

 

30.STUDIJU VIRZIENA UN STUDIJU PROGRAMMU PERPEKTĪVAIS 

NOVĒRTĒJUMS, ŅEMOT VĒRĀ LATVIJAS UZDEVUMUS ES KOPĒJO 

STRATĒĢIJU ĪSTENOŠANĀ 

 

Eiropas augstākās izglītības telpas veidošanas rekomendācijas, kas ir apkopotas 

dokumentā Atbalsts izaugsmei un darba vietām- EIROPAS Augstākās izglītības sistēmu 

modernizācijas programma 

(pieejas veids http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P7-TA-2012-

0139+0+DOC+PDF+V0//LV  

paredz: 

1) darba devēju un darba tirgus iestāžu iesaistīšanu programmu izstrādē un īstenošanā;  

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P7-TA-2012-0139+0+DOC+PDF+V0//LV
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P7-TA-2012-0139+0+DOC+PDF+V0//LV
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- studiju virzienā „Iekšējā drošība un civilā aizsardzība” esošajās profesionālajās studiju 

programmās notiek regulāra sadarbība ar darba devēju LR VR un VRK (prakšu  

organizācija, darba devēju iesaiste gala darbu aizstāvēšanā, studiju pašnovērtējumu 

sagatavošanā, studiju programmu un kursu satura  pilnveidošanā; darba devēju iesaiste 

tiešajā studiju procesā);  

- esošā akadēmiskā personāla izaugsme tiek veicināta, izmantojot ERASMUS 

programmu, kā arī nodrošinot profesionālās pilnveides kursus, t.sk. augstskolu 

didaktikas programmas apguvi, ar augstskolas finansiālo atbalstu;  notiek jaunu docētāju 

piesaiste, t.sk., jauno doktorantu iesaiste studiju procesā;  tiek ieviesti jauni studiju kursi, 

ņemot vērā darba devēju ieteikumus un nozares aktualitātes; 

- studiju virzienā „Iekšējā drošība un civilā aizsardzība ” RA EVF darbojas FRONTEX 

(European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External 

Borders of the Member States of the European Union) aģentūras Apmācības nodaļas 

projektā „Kopīga maģistra grāda studiju programma” par kopīgas maģistra studiju 

programmas robežapsardzībā „European Joint Masters in Strategic Border Management” 

izstrādi;  

Projekts ir ļoti nozīmīgs, jo izstrādātā studiju programma ir pirmā un unikāla pēc savas 

būtības. Tā ir novatora un Latvijai nozīmīga vairāku iemeslu dēļ: 

1) tā ir pirmā lielākā kopīgā studiju programma pēc iesaistīto dalībvalstu skaita ne tikai 

Latvijā, bet arī Eiropā, kur gala produkts nenoliedzami ir daudzu augstākā līmeņa 

ekspertu un partnerinstitūciju materiāli tehniskās bāzes, zināšanu un pieredzes 

izmantošana; 

2) tiek izveidots pirmais Eiropas Universitāšu konsorcijs, kurā visi partneri ir līdzvērtīgi 

konsorcija dalībnieki, dalot atbildību, īstenojot programmu un nodrošinot tās 

kvalitāti; 

3) tā būs pirmā studiju programma, kura tiks kopīgi akreditēta izstrādājot vienotu 

kopīgu akreditācijas metodoloģiju; 

4) šajā studiju programmā studentiem ir piedāvātas pilnīgi apmaksātas vietas; 

5) studiju programmas izstrādi atbalsta LR Iekšlietu ministrija un LR Valsts 

robežsardze, atzīstot to par prioritāru ne tika Latvijas, bet arī Eiropas drošībai 

nepieciešamu speciālistu sagatavošanai. LR Valsts robežsardze ir deleģējusi 

Rēzeknes Augstskolu piedalīties šajā projektā; 

6) Latvijā netiek īstenota neviena cita šāda veida maģistra līmeņa programma 

robežapsardzībā. 
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PIELIKUMS 
1.  Studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla zinātniskās pētniecības vai 

mākslinieciskās jaunrades biogrāfijas (pieejami profilējošajās katedrās vai RA 

Personāldaļā) 

2. Zinātniskās publikācijas periodikā, kas ir iekļauta starptautiski pieejamās datubāzēs vai 

nozaru vadošajās datubāzēs:   

Zinātniskās 

publikācijas 

periodikā, kas ir 

iekļauta 

starptautiski 

pieejamās 

datubāzēs vai 

nozaru 

vadošajās 

datubāzēs 

 Mietule, I., Silineviča, I. (2014) Problems in the implementation of 

development strategies in the context of tourism development: the case 

study of Cibla county. Actual Problems of Economics, Scientific 

Economic Journal No 1 (151). ISSN 1993-6788, p.289.-296. (SCOPUS 

datu bāzē) 

Zinātniskās 

publikācijas, 

kas ir atrodamas 

anonīmi 

recenzētos un 

starptautiski 

pieejamās 

datubāzes 

iekļautos 

zinātniskos 

izdevumos vai  

ASV Kongresa 

bibliotēkas 

katalogos   

 Silineviča, I. (2013) Implementation problems of Development 

Strategies: case study of Dagda county. Integrated and Sustainable 

Regional Development., Jelgava (Latvia). No.31. ISSN 1691-3078 

(AGRIS, EBSCO datu bāzēs) 

 Silineviča, I. (2014) Rēzeknes novada attīstības stratēģijas ieviešana 

tūrisma attīstības kontekstā. Latgale national Economy research. 

Journal of Social Sciences. Research papers. Rezekne (Latvia). Nr.1(6). 

p 171-185. (Index-Copernicus datu bāzē) 

 Silineviča, I. (2013) Ludzas novada attīstības stratēģijas ieviešanas 

izpēte tūrisma attīstības kontekstā. Latgales Tautsaimniecības pētījumi. 

Journal of Social Sciences. Research papers. Rezeknes Augstskola 

(Latvia) Nr.1 (5). p.202-212. (Index-Copernicus datu bāzē) 

 Mietule, I., Klodāne, A. (2014) Uzņēmuma krīžu rašanās un attīstības 

process. Teorētiskās pamatnostādnes un praktiskā izpēte. Latgales 

Tautsaimniecības pētījumi. Sociālo zinātņu žurnāls, 1(6). Rēzekne: 

Rēzeknes Augstskola,135.-152.lpp.  ISSN 1691-5828, (Index-Copernicus 

datu bāzē) 

 Silicka, I., Dembovska, I, (2014) Lauku tūrisma ilgtspējīga attīstība 

Latgalē/ Sustainable development of rural tourism in Latgale. Latgales 

Tautsaimniecības pētījumi. Sociālo zinātņu žurnāls, 1(6). Rēzekne: 

Rēzeknes Augstskola, 20.-41.lpp. ISSN 1691-5828. (Index-Copernicus 

datu bāzē) 

 Silicka, I., Dembovska, I. (2014) Gastronomiskā tūrisma piedāvājuma 
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Kursa nosaukums 

Stundu 

skaits   

Kredīt- 

punktu 

skaits 

Kontakt

-stundas 

Kontrol- 

darbi 

Pārbaud

. 

forma  

1 2 3 4 5 6 7 

 3. gads 5.semestris      

 Vispārizglītojošie kursi (A daļa)      

1. Pasaules un sabiedrības izpētes mācība 80 2 10 1 DI 

2. Organizāciju psiholoģija 80 2 10 1 DI 

3. Zinātniskā darba pamati 40 1 5 1 I 

 Nozares teorētiskie un informāciju 

tehnoloģiju pamatkursi (B daļa) 

     

4. Vadības teorija 120 3 15 2 E 

5. Dokumentu pārvaldība 80 2 10 1 E 

6. Valsts un cilvēktiesības 80 2 10 1 E 

 
Nozares profesionālās specializācijas kursi 

(B daļa) 

     

7. Finanšu vadība un plānošana 80 2 10 1 E 

8. Administratīvās tiesības un process 80 2 10 1 E 

 
KOPĀ 

x 16 80 x  

 3.gads 6.semestris      

 Nozares teorētiskie un informāciju 

tehnoloģiju pamatkursi (B daļa) 

     

1. Informācijas un komunikācijas 

tehnoloģijas 

40 1 5 1 DI 

2. Grāmatvedības pamati 80 2 10 1 E 

3. Robežsardzes tehnisko līdzekļu 

pielietošana 

40 1 5 1 E 

 Nozares profesionālās  specializācijas 

kursi (B daļa) 

     

4. Starpkultūru komunikācija 80 2 10 1 E 

5. Konfliktoloģija un lietišķā etiķete 80 2 10 1 E 

6.  Robežsardzes tiesības un dienesta 

organizācija 

80 2 10 1 E 

7. Robežuzraudzības vadība 80 2 10 1 E 

8. Studiju darbs vadībā - 2 - - DI 

 Brīvās izvēles kurss (jāiegūst 2 KP)      

9.  Projektu sagatavošana un vadīšana  40 1 5 1 DI 

10. Patvēruma tiesības 40 1 5 1 DI 

11. Apdrošināšana un nekustamā īpašuma 

vērtēšana 

40 1 5 1 DI 

 
KOPĀ 

x 16 70 x  
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 4. gads 7. semestris      

 Nozares teorētiskie un informāciju 

tehnoloģiju pamatkursi (B daļa) 

     

1. Stratēģiskā vadīšana 80 2 10 1 E 

2.  Tiesību normu piemērošanas teorija  40 1 5 1 E 

3.  Riska analīze un operatīvās darbības 
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 Nozares profesionālās  specializācijas 
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4.  Kvalitātes vadība 80 2 10 1 E 
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6. Civiltiesības un civilprocess 80 2 10 1 E 

7. Starptautiskās un Eiropas Savienības 

tiesības 
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8. Studiju darbs tiesībās - 2 - - DI 

 Brīvās izvēles kursi - C daļa (jāizvēlas 

2KP) 

     

9. Ārvalstu robežsardzes institūcijas 40 1 5 1 DI 
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5. Studiju darbs robežapsardzē - 2 - - DI 

6. Profesionālā prakse - 6 - - DI 

 Brīvās izvēles kursi - C daļa (jāizvēlas 

2KP) 

     

7. Bērnu tiesību aizsardzība 40 1 5 1 DI 

8. Policijas tiesības 40 1 5 1 DI 

9. Svešvaloda (angļu) II 40 1 5 1 DI 

 
KOPĀ 

x 16 40 x  

 9. gads 10. semestris      

 Nozares profesionālās specializācijas 

kursi (B daļa) 

     

1. Profesionālā prakse - 4 - - DI 

2. Diplomdarbs  12   E 

 
KOPĀ 

x 16 - -  

 
 

x 80 260   
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