KVALIFIKĀCIJAS PAAUGSTINĀŠANAS/PROFESIONĀLĀS PILNVEIDES PROGRAMMAS (saraksts aktuāls uz 01.12.2021.)
Mērķauditorija

Nepieciešamās
priekšzināšanas

Nr.
p/k

Programmas nosaukums

Ilgums,
īstenošanas
vieta

1.

“Valsts policijas amatpersonu apmācība
atbalsta sniegšanai Valsts robežsardzes
struktūrvienībām
masveida
valsts
robežas
nelikumīgas
šķērsošanas
novēršanā” (e-mācības)
(VRS 01.12.2021. pavēle Nr.1340)

7 stundas

Programma
paredzēta
Valsts
policijas
amatpersonām, kuras Latvijas – Baltkrievijas
pierobežas teritorijās izsludinātās ārkārtējās
situācijas laikā, tiks iesaistītas atbalsta sniegšanā
Valsts robežsardzes struktūrvienībām masveida
valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas novēršanā.

-

Par programmas
apguvi
izsniedzamais
dokuments
-

2.

Ieceļošanas-izceļošanas sistēma (emācības) (VRS 13.11.2021. pavēle
Nr.1261)

24 stundas

-

VRK apliecība

3.

Kvalifikācijas paaugstināšanas
programma „Robežapsardze”
(VRS 11.11.2021. pavēle Nr.1237)

-

VRK apliecība

4.

E-apmācību
programma
šaušanas
instruktoriem
valsts
robežsardzei
iegādājoties vai piešķirot jaunas markas
(sistēmas), modeļa šaujamieroci
(VRS 20.10.2021. pavēle Nr.1134)

40 st.
(8 st.
tiešsaistē, 32
VRK)

Programma paredzēta VRS amatpersonām, kuras
tiks iesaistītas ieceļošanas/izceļošanas sistēmas
izmantošanā (t.i. robežpārbaudes procesā I un II
līnijā un imigrācijas kontrolē).
Programma paredzēta VRS amatpersonu –
instruktoru
profesionālās
kompetences
pilnveidošanai VRS pamatfunkciju nodrošināšanas
jomā atbilstoši izmaiņām profesionālajā darba vidē.
Programma paredzēta VRS un VRK šaušanas
instruktoru apmācībai rīcībai ar jaunu marku
(sistēmu), modeļu šaujamieročiem.

Spēkā esošs šaušanas
instruktora sertifikāts

VRK apliecība

5.

Kvalifikācijas
paaugstināšanas
programma
„Valsts
robežsardzes
virsnieku speciālās militārās apmācības
kurss”
(VRS 09.06.2021. pavēle Nr.523)
Kvalifikācijas
paaugstināšanas
programma
„Robežapsardzības
informācijas sistēma (RAIS) Modulis
„Notikumi””
(VRS 14.04.2021. pavēle Nr.375)

280 st.,
VRK

VRS amatpersonas, kuras ieņem virsnieku amatus
VRS un iepriekš apguvušas „Valsts robežsardzes
virsnieku profesionālās ievirzes programmu”

Iepriekš apgūta „Valsts
robežsardzes virsnieku
profesionālās ievirzes
programma”

VRK apliecība

4 stundas,
VRK

Programma paredzēta VRS amatpersonām, kuru
dienesta pienākumu izpildē ir izmantojama
Robežapsardzības informācijas sistēma (RAIS).

-

VRK apliecība

6.

5 dienas,
VRK

2
Nr.
p/k

Programmas nosaukums

Ilgums,
īstenošanas
vieta

7.

Imigrācijas kontrolē iesaistīto VRS
amatpersonu
pamatapmācības
programma
(VRS 24.03.2021. pavēle Nr.302)

8 nedēļas,
VRK, VRS
struktūrvienības

8.

„Valsts
robežsardzes
virsnieku
profesionālās ievirzes programma
(VRS 04.12.2020. pavēle Nr.1412)

4 nedēļas,
VRK

9.

“Cilvēktirdzniecības upuru atpazīšana
atgriešanas un patvēruma procedūrās”
(e-apmācības)
(VRS 27.08.2020. pavēle Nr.1048)

10.

„Profesionālās ētikas principi, interešu
konflikts, korupcija un trauksmes
celšana” (e-apmācības)
(VRS 31.08.2021. pavēle Nr.864)

Mērķauditorija

Nepieciešamās
priekšzināšanas

Par programmas
apguvi
izsniedzamais
dokuments
VRK apliecība

Programma paredzēta VRS amatpersonām, kurām
iepriekš nav iegūta robežsarga profesionālā
izglītība, bet ir iegūta augstākā (bakalaura grāds)
vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība
tiesību zinātnes izglītības tematiskajā jomā, un
kuras ieceltas instruktoru vai virsnieku amatos
atgriešanas un patvēruma meklētāju, imigrācijas
kontroles struktūrvienībās.
Programma paredzēta:
- VRS amatpersonām, kurām iepriekš nav iegūta
robežsarga profesionālā izglītība un kuras tiek
ieceltas virsnieku amatos, kas nav saistīti ar
robežkontroles vai imigrācijas kontroles tiešo
funkciju izpildi;
- VRS amatpersonām, kurām iepriekš nav iegūta
robežsarga profesionālā izglītība, bet ir iegūta
augstākā (bakalaura grāds) vai otrā līmeņa
profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnes
izglītības tematiskajā jomā, un kuras ieceltas
instruktoru vai virsnieku amatos atgriešanas un
patvēruma meklētāju, imigrācijas kontroles
struktūrvienībās.

Pirms programmas”
apguves VRS
amatpersonām ir jābūt
apgūtai „Valsts
robežsardzes virsnieku
profesionālās ievirzes
programmai”
-

VRK apliecība

1 nedēļa,
t.sk. 8
kontaktst.
VRK

Programma paredzēta profesionālās kvalifikācijas
līmeņa paaugstināšanai VRS struktūrvienību
amatpersonām, kuras ir iesaistītas imigrācijas
kontrolē vai veic darbības ar patvēruma
meklētājiem.

-

VRK apliecība

2 nedēļas

Programma paredzēta VRS amatpersonu
zināšanu
un
prasmju
pilnveidošanai
profesionālās ētikas un pretkorupcijas jomā.

-

VRK apliecība

3
Mērķauditorija

Nepieciešamās
priekšzināšanas

Nr.
p/k

Programmas nosaukums

Ilgums,
īstenošanas
vieta

11.

“Konvojnieku apmācība” (e-apmācības)
(VRS 24.04.2020. pavēle Nr.594)

6 nedēļas,
VRK

Programma paredzēta profesionālās kvalifikācijas
līmeņa paaugstināšanai VRS imigrācijas kontroles
struktūrvienību amatpersonām, kuras plāno,
organizē, vada un veic aizturēto ārzemnieku
pārvietošanu apsardzes uzraudzībā un izraidīšanas
pasākumus.

-

Par programmas
apguvi
izsniedzamais
dokuments
VRK apliecība

12.

“Nacionālo bruņoto spēku personāla
apmācība atbalsta sniegšanai Valsts
robežsardzes
struktūrvienībām
robežuzraudzībā un imigrācijas kontrolē
valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas
laikā”
(VRS 30.03.2020. pavēle Nr.505)
„Valsts
robežsardzes
virsnieku
profesionālās ievirzes programma (eapmācības)”
(VRS 18.08.2020. pavēle Nr.1005)

4 stundas,
VRS TP

-

-

-

VRK apliecība

Kvalifikācijas
paaugstināšanas
programma „Robežapsardzības nodaļas
amatpersonu rīcība likumpārkāpēja
aizturēšanas, pārmeklēšanas, apskates
un konvojēšanas laikā”
(VRS 26.08.2019. pavēle Nr.1364)

22 stundas,
VRK

Programma paredzēta Nacionālo bruņoto spēku
struktūrvienību zemessargiem un karavīriem, kuri
valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā, tiks
iesaistīti atbalsta sniegšanā VRS teritoriālajām
pārvaldēm robežuzraudzībā un imigrācijas
kontrolē Latvijas ārējās robežas pierobežā un pie
iekšējām robežām.
Programma paredzēta:
- VRS amatpersonām, kurām iepriekš nav iegūta
robežsarga profesionālā izglītība un kuras tiek
ieceltas virsnieku amatos, kas nav saistīti ar
robežkontroles vai imigrācijas kontroles tiešo
funkciju izpildi;
- VRS amatpersonām, kurām iepriekš nav iegūta
robežsarga profesionālā izglītība, bet ir iegūta
augstākā (bakalaura grāds) vai otrā līmeņa
profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnes
izglītības tematiskajā jomā, un kuras ieceltas
instruktoru vai virsnieku amatos atgriešanas un
patvēruma meklētāju, imigrācijas kontroles
struktūrvienībās.
VRS TP RSN amatpersonu profesionālās
sagatavotības līmeņa pilnveidošanai, veicot
likumpārkāpēja
aizturēšanu,
pārmeklēšanu,
apskati, kā arī aizturētās personas konvojēšanu un
nogādāšanu uz VRS struktūrvienību.

-

VRK apliecība

13.

14.

6 nedēļas,
VRK

4
Nr.
p/k

Programmas nosaukums

Ilgums,
īstenošanas
vieta

Mērķauditorija

Nepieciešamās
priekšzināšanas

Par programmas
apguvi
izsniedzamais
dokuments
VRK apliecība

15.

Kvalifikācijas paaugstināšanas
programma „Robežsarga speciālās
militārās apmācības kurss („Sakarnieka
apmācība”, „Apmācība nodaļas
līmenī”)”
(VRS 20.05.2019. pavēle Nr.778)

88 stundas,
VRK

VRK profesionālās tālākizglītības programmas
„Robežapsardze” absolventi (VRS instruktori).
Programmas galvenais mērķis ir sagatavot VRS
amatpersonas (VRS instruktorus) noteikto
uzdevumu
izpildei
valsts
aizsardzības
nodrošināšanā, darbojoties NBS sastāvā.

Iepriekš apgūta VRK
profesionālās
tālākizglītības
programma
„Robežapsardze"

16.

Kvalifikācijas paaugstināšanas
programma „Speciālo uzdevumu
veikšana – 2.līmenis”
(VRS 27.11.2018. pavēle Nr.1880)

200 st.,
VRK, AVP

Programma paredzēta VRS AVP Speciālo
operāciju dienesta „SIGMA”, VRS VEP Jūras
robežuzraudzības dienesta Apskates un kontroles
nodaļas un VRK trauksmes grupas robežsargiem,
kuri ir apguvuši kvalifikācijas paaugstināšanas
programmu “Speciālo uzdevumu veikšana” (320
stundas), kā arī valsts pārvaldes tiesībsargājošo
iestāžu speciālo uzdevumu vienību amatpersonām.

VRS amatpersonām
jābūt iepriekš apgūtai
kvalifikācijas
paaugstināšanas
programmai “Speciālo
uzdevumu veikšana”
(320 stundas)

VRK apliecība

17.

Kvalifikācijas paaugstināšanas
programma „Lēmumu pieņemšana un
sūdzību izskatīšana administratīvā
pārkāpuma procesā Valsts robežsardzē”
(e-apmācības)
(VRS 09.09.2020. pavēle Nr.1095)

3 nedēļas, 8
kontaktst.
VRK

Programma paredzēta VRS amatpersonām, kuras
pamatojoties uz VRS rīkojuma dokumentu ir
tiesīgas
izskatīt
un
pieņemt
lēmumus
administratīvā pārkāpuma lietās, kā arī
amatpersonām, kuras ir tiesīgas izskatīt sūdzības
par administratīvā pārkāpuma procesa ietvaros
pieņemtajiem lēmumiem.

-

VRK apliecība

18.

Kvalifikācijas paaugstināšanas
programma „Pamattiesības” (eapmācības)
(VRS 08.08.2018. pavēle Nr.1240)

2 nedēļas, 8
kontaktst.
VRK

Programma paredzēta VRS amatpersonu, kuras
iesaistītas robežkontrolē, imigrācijas kontrolē,
ārzemnieku atgriešanas procedūrās un veic
darbības ar patvēruma meklētājiem, profesionālo
zināšanu un prasmju pilnveidošanai pamattiesību
jomā. Programma veidota saskaņā ar FRONTEX
Aģentūras izstrādāto treneru rokasgrāmatu
„Pamattiesību apmācības robežsargiem”.

-

VRK apliecība

5
Mērķauditorija

Nepieciešamās
priekšzināšanas

Nr.
p/k

Programmas nosaukums

Ilgums,
īstenošanas
vieta

19.

Kvalifikācijas
paaugstināšanas
programma „Radiometriskās kontroles
veikšana” (e-apmācības)
(VRS 22.10.2021. pavēle Nr.1141)

4 nedēļas,
t.sk. 14
kontaktst.
VRK

Programma paredzēta robežsargiem, kuri veic
radiometrisko kontroli robežšķērsošanas vietās, kā
arī robežsargiem, kur, nepieciešamības gadījumā,
tiks iesaistīti radiācijas avārijas seku likvidēšanas
atbalsta pasākumos pierobežā.

-

Par programmas
apguvi
izsniedzamais
dokuments
VRK apliecība

20.

Kvalifikācijas
paaugstināšanas
programma „Didaktika” (e-apmācības)
(VRS 11.12.2017. pavēle Nr.1886)

5 nedēļas,
t.sk. 14
kontaktst.
VRK

Programma
paredzēta
VRS
un
VRK
amatpersonām, kuras organizē un vada nodarbības
saskaņā ar VRK izstrādātajām profesionālās
pilnveides
izglītības
programmām
un
kvalifikācijas paaugstināšanas programmām un
VRS amatpersonām, kuras organizē un vada
profesionālās apmācības teorētiskās un praktiskās
nodarbības saskaņā ar VRS 30.10.2012. iekšējiem
noteikumiem Nr.26 „Noteikumi par kvalifikācijas
paaugstināšanu un profesionālo apmācību”.

-

VRK apliecība

21.

„Profesionālās
angļu
valodas
terminoloģija” (e-apmācības)
(VRS 28.08.2019. pavēle Nr.1376)

Programma paredzēta VRS amatpersonām
profesionālās angļu valodas terminoloģijas
apguvei, pilnveidošanai un nostiprināšanai.

Angļu valoda A1
līmenis

VRK apliecība

22.

Kvalifikācijas
paaugstināšanas
programma „Šengenas novērtēšana” (eapmācības)
(VRS 05.12.2017. pavēle Nr.1847)

5 nedēļas,
t.sk. 16
kontaktst.
VRK
6 nedēļas,
t.sk. 8
kontakst.
VRS TP

Programma paredzēta VRS amatpersonām, kuras
tiks iesaistītas Šengenas novērtēšanas pasākumos.

-

VRK apliecība

23.

Kvalifikācijas
paaugstināšanas
programma „Dokumentu autentiskuma
pārbaude”
(VRS 15.11.2017. pavēle Nr.1745)

22 stundas,
VRK

Programma paredzēta VRS amatpersonām:
1) kuras ir ieguvušas 1.līmeņa dokumentu izpētes
speciālista kvalifikāciju VRK;
2) kuras ir iesaistītas dokumentu pamatpārbaudē;
3) kuras tiek ieceltas dienesta pienākumu
turpmākai pildīšanai amatos, kas ir saistīts ar
dokumentu autentiskuma pamatpārbaudi.
4)

Iepriekš iegūta 1.līmeņa
dokumentu izpētes
speciālista kvalifikācija
VRK

VRK apliecība

6
Mērķauditorija

Nepieciešamās
priekšzināšanas

Nr.
p/k

Programmas nosaukums

Ilgums,
īstenošanas
vieta

Par programmas
apguvi
izsniedzamais
dokuments
VRK apliecība

24.

Kvalifikācijas
paaugstināšanas
programma „Dokumentu padziļinātā
izpēte”
(VRS 20.10.2021. pavēle Nr.1124)

14 stundas,
VRK

Programma paredzēta VRS amatpersonām:
1) kuras ir ieguvušas 2.līmeņa dokumentu izpētes
speciālista kvalifikāciju VRK;
2) kuras ir iesaistītas dokumentu padziļinātā
izpētē;
3) kuras tiek ieceltas dienesta pienākumu
turpmākai pildīšanai amatos, kas saistās ar
dokumentu padziļinātu izpēti.

Iepriekš iegūta 2.līmeņa
dokumentu izpētes
speciālista kvalifikācija
VRK

25.

Kvalifikācijas
paaugstināšanas
programma
„Kopējo
patruļu
organizēšanas un izpildes kārtība Latvijas
un Lietuvas teritorijā” (e-apmācības)
(VRS 15.11.2017. pavēle Nr.1744)

2 nedēļas,
t.sk. 7
kontaktst.
VRS TP

Programma paredzēta VRS imigrācijas kontroles
struktūrvienību amatpersonām, kas organizēs un
veiks kopējo patrulēšanu Latvijas un Lietuvas
teritorijā.

-

VRK apliecība

26.

Kvalifikācijas
paaugstināšanas
programma „AFIS un EURODAC
sistēmu izmantošana”
(VRS 22.06.2021. pavēle Nr.572)

16 stundas,
VRK

Programma paredzēta VRS amatpersonām, kuras
veic procesuālās darbības ar VRS aizturētajiem
ārzemniekiem un patvēruma meklētājiem
Automatizētās pirkstu nospiedumu identifikācijas
sistēmā un sistēmā Eurodac.

-

VRK apliecība

27.

„Šaušanas
instruktoru
kursa
programma”
(VRS 02.06.2020. pavēle Nr.722)

76 stundas,
VRK

Programma
paredzēta
VRS
un
VRK
amatpersonām, kas veiks šaujamieroču šaušanas
mācību nodarbību un praktiskās šaušanas
organizēšanu un vadīšanu.

-

28.

Kvalifikācijas
paaugstināšanas
programma
„Robežsargu
rīcība
ārkārtējās un ārkārtas situācijās”
(VRS 05.07.2019. pavēle Nr.1079)

24 stundas,
VRK

Programma paredzēta VRS jaunākiem virsniekiem,
kas veic robežsargu norīkojuma vecākā, nodaļas
norīkojuma vecākā un operatīvā dežuranta dienesta
pienākumus,
struktūrvienību
priekšniekiem,
priekšnieka
vietniekiem
un
galvenajiem
inspektoriem, VRS AVP Speciālo operāciju
dienesta „Sigma” amatpersonām.

-

VRK sertifikāts,
Neatliekamās
medicīniskās
palīdzības dienesta
(NMPD) apliecība.
VRK apliecība

7
Mērķauditorija

Nepieciešamās
priekšzināšanas

Nr.
p/k

Programmas nosaukums

Ilgums,
īstenošanas
vieta

29.

Valsts
robežsardzes
amatpersonu
desantēšanās apmācības programma
(VRS 11.09.2017. pavēle Nr.1337)
Kvalifikācijas paaugstināšanas programma „Zagto transportlīdzekļu atklāšana”
(e-mācības) (VRS 20.04.2021. pavēle
Nr.392)
Pirmās palīdzības apmācības kursa
programma
(saskaņota VRS 26.06.2017., NMPD
07.07.2017.)
„Imigrācijas kontrolē iesaistīto Valsts
robežsardzes amatpersonu kvalifikācijas
paaugstināšanas programma”
(VRS 28.10.2021. pavēle Nr.1179)
Kvalifikācijas
paaugstināšanas
programma „Braukšana ar kvadriciklu”
(VRS 26.08.2019. pavēle Nr.1368)

3 dienas,
VRK, VEP,
AVP
4 nedēļas

Programma paredzēta VRS amatpersonām, kuras
veiks desantēšanos no helikoptera.

-

Par programmas
apguvi
izsniedzamais
dokuments
VRK apliecība

Programma
paredzēta
VRS
teritoriālajās
pārvaldēs, it īpaši robežšķērsošanas vietās,
strādājošiem robežsargiem.

-

VRK apliecība

16 stundas,
VRK

Programma paredzēta VRS amatpersonām ar
speciālajām dienesta pakāpēm un darbiniekiem
(transportlīdzekļu vadītājiem, ieroču nēsātājiem
un glabātājiem).
Programma paredzēta imigrācijas kontrolē
iesaistītajām VRS amatpersonām.

-

NMPD apliecība

-

VRK apliecība

Derīga atbilstošās
kategorijas vadītāja
apliecība (vismaz B1
kategorija)
-

VRK apliecība

-

VRK apliecība

-

VRK apliecība

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

Zemessargu e-apmācību programma
„Zemessarga pienākumi un rīcība, kad
tiek meklēta persona, kura tiek turēta
aizdomās par valsts ārējās robežas
nelikumīgu šķērsošanu”
(VRS 31.01.2018. pavēle Nr.148)
„Robežsargu
profesionālās
sagatavošanas kursa programma”
(VRS 26.07.2021. pavēle Nr.690)
Kvalifikācijas
paaugstināšanas
programma
„Robežapsardzības
informācijas sistēma (RAIS) Modulis
„E-pakalpojumi”
(VRS 31.01.2017. pavēle Nr.205)

77 stundas,
VRK

Programma paredzēta VRS amatpersonām, kuras
dienesta pienākumu izpildē izmanto kvadriciklu
(vai kuras plānots iesaistīt šādu uzdevumu
izpildē).
3 dienas, t.sk. Programma paredzēta zemessargiem, kuri
3 kontaktst. nepieciešamības gadījumā, tiks iesaistīti Latvijas
VRS TP
Republikas valsts robežas pārkāpēju meklēšanas
pasākumu realizācijā.
15 stundas,
VRK

4 nedēļas,
VRK

5 stundas,
VRK

Programma paredzēta VRS amatpersonām kandidātiem
mācībām
VRK
akreditētajā
profesionālās
tālākizglītības
programmā
„Robežapsardze”.
Programma paredzēta VRS personālam, kura
dienesta
(darba)
pienākumu
izpildē
ir
izmantojama Robežapsardzības informācijas
sistēma (RAIS).

VRK apliecība

8
Mērķauditorija

Nepieciešamās
priekšzināšanas

Nr.
p/k

Programmas nosaukums

Ilgums,
īstenošanas
vieta

37.

Kvalifikācijas paaugstināšanas programma „Robežapsardzības informācijas
sistēma (RAIS) Modulis „Resursi””
(VRS 31.01.2017. pavēle Nr.205)

4 stundas,
VRK

Programma paredzēta VRS amatpersonām, kuru
dienesta pienākumu izpildē ir izmantojama
Robežapsardzības informācijas sistēma (RAIS).

-

Par programmas
apguvi
izsniedzamais
dokuments
VRK apliecība

38.

Kvalifikācijas
paaugstināšanas
programma
„Robežapsardzības
informācijas sistēma (RAIS) Modulis
„Plānošana””
(VRS 30.01.2017. pavēle Nr.193)

4 stundas,
VRK

Programma paredzēta VRS amatpersonām, kuru
dienesta pienākumu izpildē ir izmantojama
Robežapsardzības informācijas sistēma (RAIS).

-

VRK apliecība

39.

Profesionālās pilnveides programma
„Tuvcīņas instruktors”
(VRS 19.02.2018. pavēle Nr.267)

70 stundas,
VRK

Programma
paredzēta
VRS
un
VRK
amatpersonām, kas veiks tuvcīņas mācību
nodarbību organizēšanu un vadīšanu.

-

VRK apliecība,
NMPD apliecība

40.

Kvalifikācijas
paaugstināšanas
programma „Profilēšana, intervēšana un
identifikācija” (e-mācības)
(VRS 14.09.2021. pavēle Nr.933)

4 nedēļas,
t.sk. 14
kontaktstundas VRS
TP

Programma paredzēta VRS amatpersonām, kuras
ir iesaistītas robežkontrolē un imigrācijas kontrolē
un veic personu (ceļotāju) profilēšanu,
intervēšanu un uzrādīto dokumentu pārbaudi, ar
mērķi nošķirt tās personas, transportlīdzekļus,
mantas un priekšmetus, kurām nepieciešams veikt
papildu pārbaudes vai pieņemt lēmumu par to
aizturēšanu vai izņemšanu.

-

VRK apliecība

41.

Profesionālās pilnveides programma
„Tuvcīņas instruktors - 2.līmenis”
(VRS 19.12.2016. pavēle Nr.1744)

36 stundas,
VRK

Programma
paredzēta
VRS
un
VRK
amatpersonām, kas veic tuvcīņas mācību
nodarbību organizēšanu un vadīšanu.

VRK apliecība

42.

Kvalifikācijas
paaugstināšanas
programma
„Speciālo
uzdevumu
veikšana” (VRS 19.02.2019. pavēle
Nr.254)

320 stundas,
VRK, AVP

Programma paredzēta VRS AVP Speciālo
operāciju dienesta „SIGMA”, VRS VEP JRUD
Apskates un kontroles nodaļas un VRK trauksmes
grupas robežsargu kvalifikācijas paaugstināšanai
speciālo uzdevumu veikšanā

Iepriekš ir apgūta
profesionālās pilnveides
programma „Tuvcīņas
instruktors”
-

VRK apliecība
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43.

Kvalifikācijas
paaugstināšanas
programma „Robežsardzes elektroniskā
informācijas
sistēma
REIS-2002.
Norīkojuma veids “Robežpārbaudes
norīkojuma vecākais” vai “Sektora
vecākais””
(VRS 28.11.2016. pavēle Nr.1638)
Kvalifikācijas
paaugstināšanas
programma „Robežsardzes elektroniskā
informācijas
sistēma
REIS-2002.
Norīkojuma
veids
“Dokumentu
pārbaude””
(VRS 28.11.2016. pavēle Nr.1637)

14 stundas,
VRK

Programma paredzēta VRS amatpersonu, kuras
veic
norīkojuma
veida
„Robežpārbaudes
norīkojuma vecākais” vai “Sektora vecākais”
pienākumus, profesionālo zināšanu un prasmju
pilnveidošanai.

-

Par programmas
apguvi
izsniedzamais
dokuments
VRK apliecība

8 stundas,
VRK

Programma paredzēta VRS amatpersonu, kuras
veic norīkojuma veida „Dokumentu pārbaude”
pienākumus, profesionālo zināšanu un prasmju
pilnveidošanai.

-

VRK apliecība

45.

Kvalifikācijas
paaugstināšanas
programma
“Robežuzraudzības
tehniskie līdzekļi”
(VRS 05.08.2020. pavēle Nr.953 )

22 stundas,
VRK

Programma paredzēta VRS teritoriālo pārvalžu
robežuzraudzības struktūrvienību amatpersonām.

-

VRK apliecība

46.

Zemessargu e-apmācību programma
„Zemessarga pienākumi un rīcība
robežkontroles pagaidu atjaunošanas
laikā uz iekšējām robežām”
(VRS 02.11.2020. pavēle Nr.1284)
Kvalifikācijas
paaugstināšanas
programma „Riska analīze”
(VRS 17.06.2021. pavēle Nr.550)

5 dienas,
t.sk.8
kontaktst.
VRS TP

Programma paredzēta zemessargiem, kuri
robežkontroles pagaidu atjaunošanas gadījumā uz
iekšējām robežām, tiks iesaistīti robežkontroles
pasākumu realizācijā

-

VRK apliecība

35 stundas,
VRK

Programma paredzēta VRS struktūrvienību
amatpersonām, kas veic risku valsts robežas
drošības jomā noteikšanu, analīzi, kontroli,
uzraudzību, kā arī izmanto riska analīzes
rezultātus noteikto uzdevumu izpildē.
Programma
paredzēta
VRS
un
VRK
amatpersonām, kas veic šaujamieroču šaušanas
mācību nodarbību un praktiskās šaušanas
organizēšanu un vadīšanu.

-

VRK apliecība

-

VRK apliecība

44.

47.

48.

Kvalifikācijas
paaugstināšanas
programma „Šaujamieroču pielietošanas
tiesiskie un praktiskie aspekti”
(VRS 25.10.2016. pavēle Nr.1450)

24 stundas,
VRK
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49.

Kvalifikācijas
paaugstināšanas
programma „„Cilvēku tirdzniecības
novēršana un apkarošana. Instruktoru
apmācības programma (e-apmācības)”
(VRS 15.04.2019. pavēle Nr.581)

2 nedēļas,
t.sk. 8
kontaktst.
VRK

50.

Kvalifikācijas
paaugstināšanas
programma “Robežpārbaudes tehniskie
līdzekļi”
(VRS 27.08.2020. pavēle Nr.1401 )

22 stundas,
VRK

51.

Kvalifikācijas paaugstināšanas
programma „Gaisa robežas modulis”
(VRS 14.04.2021. pavēle Nr.370)

78 stundas,
VRK, RIP

52.

„Šaušanas instruktoru resertificēšanas
kursa programma”
(VRS 02.06.2020. pavēle Nr.722)
Kvalifikācijas
paaugstināšanas
programma „Administratīvā pārkāpuma
process VRS”
(VRS 09.09.2020. pavēle Nr.1095)

38 stundas,
VRK

Kvalifikācijas
paaugstināšanas
programma „Personāla vadība (eapmācības)”
(VRS 24.07.2018. pavēle Nr.1162)

3 nedēļas,
t.sk. 8
kontaktst.
VRK

53.

54.

36 st.,
VRK

Mērķauditorija

Programma paredzēta VRS amatpersonu instruktoru sagatavošanai, kas pēc programmas
apguves veiks apmācības cilvēku tirdzniecības
novēršanas un apkarošanas jomā robežsargiem,
kuri iesaistīti robežpārbaudēs, imigrācijas
kontrolē,
kriminālizmeklēšanā
vai
veic
procesuālās darbības ar patvēruma meklētājiem.
Programma paredzēta profesionālās kvalifikācijas
līmeņa paaugstināšanai VRS inspektoriem, kuri
veic dienesta pienākumus robežšķērsošanas
vietās, kā arī VRS amatpersonām, kuras veic
imigrācijas kontroli.
Programma paredzēta tiem robežsargiem, kuri
ieguvuši robežsarga profesionālo izglītību,
apguvuši Kopējās pamatapmācības programmas
ES Robežu un krasta apsardzes darbiniekiem
(CCC) Kopējās mācības un Sauszemes robežas
moduli, un kuri tiks iesaistīti robežpārbaudē
lidostu robežšķērsošanas vietās.
Programma paredzēta VRS un VRK amatpersonu
- šaušanas instruktoru resertificēšanai.
Programma paredzēta VRS amatpersonu, kuras
iesaistītas administratīvo pārkāpumu procesu
veikšanā un pieņem lēmumus administratīvo
pārkāpumu procesos, profesionālo zināšanu un
prasmju pilnveidošanai.
Programma paredzēta VRS amatpersonām, kas
ieņem RSN, RKP, RIKD, imigrācijas kontroles un
TP struktūrvienības priekšnieka, priekšnieka
vietnieka vai galvenā inspektora amatu un veic
personāla darba organizēšanu un vadīšanu.

Nepieciešamās
priekšzināšanas

-

Par programmas
apguvi
izsniedzamais
dokuments
VRK apliecība

-

VRK apliecība

Iepriekš iegūta
robežsarga profesionālā
izglītība (kvalifikācija –
VRS inspektors)

VRK apliecība

-

VRK sertifikāts

-

VRK apliecība

-

VRK apliecība
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55.

Kvalifikācijas
paaugstināšanas
programma
„Speciālā
aprīkojuma
operatora apmācības programma”
(VRS 26.03.2015. pavēle Nr.384)

32 stundas,
AVP

Programma paredzēta VRS amatpersonām, kuru
dienesta pienākumu izpildē ir izmantojami gaisa
kuģi, kas aprīkoti ar uzdevumu veikšanai
nepieciešamajām novērošanas iekārtām.

-

Par programmas
apguvi
izsniedzamais
dokuments
VRK apliecība

56.

Izmeklēšanas darbības, kas saistītas ar
valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas
vietā konstatēto kāju un
transportlīdzekļu pēdu fiksēšanu,
izņemšanu un izpēti”
(VRS 17.02.2015. pavēle Nr.187)

8 stundas,
VRK

Programma paredzēta VRS Kriminālizmeklēšanas
struktūrvienību amatpersonām, kuras iesaistītas
pirmstiesas procesuālo darbību veikšanā un
pieņem lēmumus par ekspertīzes nozīmēšanu.

-

VRK apliecība

57.

„Kuģošanas līdzekļu apskates grupas
apmācības programma”
(VRS 22.11.2014. pavēle Nr.1477)

1 nedēļa,
VEP

Programma paredzēta VRS VEP kuģošanas
līdzekļu personālam.

-

VRK apliecība

58.

Kvalifikācijas
paaugstināšanas
programma „Otrā līmeņa dokumentu
izpētes speciālists"
(VRS 06.10.2021. pavēle Nr.1058)

36 stundas,
VRK

59.

Kvalifikācijas
paaugstināšanas
programma „Personāla vadība”
(VRS 05.06.2014. pavēle Nr.723)

12 stundas,
VRK

60.

„Valsts robežsardzes operatīvās vadības
struktūrvienību speciālistu apmācība
jūras robežuzraudzības jautājumos”
(VRS 05.11.2013. pavēle Nr.1317)

40 stundas,
VEP

Programma
paredzēta
VRS
amatpersonu Ir pamata zināšanas par
apmācībām, kurām jau ir pamata zināšanas par dokumentu autentiskumu
dokumentu
autentiskumu
noteikšanu, noteikšanu, pielietojamiem
pielietojamiem aizsardzības elementiem un aizsardzības elementiem
izplatītākajiem dokumentu viltošanas veidiem.
un izplatītākajiem
dokumentu viltošanas
veidiem
Programma paredzēta VRS amatpersonām augstākā līmeņa vadītājiem.

VRK apliecība

Programma paredzēta VRS VEP Jūras operāciju
koordinācijas centra un VRS GP Dienesta
organizācijas pārvaldes Nacionālā koordinācijas
centra amatpersonu apmācībām.

VRK apliecība

-

VRK apliecība
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61.

Kvalifikācijas
paaugstināšanas
programma
„Robežsargu
rīcība
konstatējot valsts robežas nelikumīgas
šķērsošanas pazīmes”
(VRS 08.07.2019. pavēle Nr.1091)

24 stundas,
VRK

62.

Kvalifikācijas
paaugstināšanas
programma „Pirmā līmeņa dokumentu
izpētes speciālists”
(VRS 06.10.2021. pavēle Nr.1058)
VRS
instruktoru
kvalifikācijas
paaugstināšanas programma
(VRS 20.10.2021. pavēle Nr.1125)

40 stundas,
VRK

64.

Kvalifikācijas
paaugstināšanas
programma „Jūras robežas modulis.
Robežpārbaudes uz jūras robežas”
(VRS 20.08.2021. pavēle Nr.821)

78 stundas,
VRK,VEP

65.

Kvalifikācijas paaugstināšanas
programma „Jūras robežas modulis.
Robežuzraudzība uz jūras robežas”
(VRS 27.06.2019. pavēle Nr.1033)

78 stundas,
VRK, VEP,
Liepājas
Jūrniecības
koledža

63.

76 stundas,
VRK

Mērķauditorija

Programma paredzēta VRS TP RSN amatpersonu
profesionālās sagatavotības līmeņa pilnveidošanai
veicot pārkāpuma vai noziedzīga nodarījuma
vietas, apvidus teritorijas vai telpas vizuālo apskati
un tajā atstāto pēdu pazīmju, mantu,
transportlīdzekļu, dokumentu, mājdzīvnieku vai
citu objektu un priekšmetu meklēšanu, atrašanu,
konstatēšanu, fiksāciju, saglabāšanu un izņemšanu,
kā arī veicot procesuālās darbības un procesuālo
dokumentu aizpildīšanu un to turpmāko
izmantošanu notikuma vietas izmeklēšanā.
Programma paredzēta VRS RKP, RSN inspektoru
un jaunāko inspektoru, kā arī struktūrvienību, kas
veic
imigrācijas
kontroli,
amatpersonu
apmācībām.
Programma paredzēta VRS amatpersonām instruktoriem, kuriem iepriekš nav iegūta
robežsarga profesionālā izglītība (3.profesionālās
kvalifikācijas līmenis, kvalifikācija – Valsts
robežsardzes inspektors vai Robežas inspektors)
Programma paredzēta tiem robežsargiem, kuri
ieguvuši
robežsarga
profesionālo
izglītību
(kvalifikācija – Valsts robežsardzes inspektors),
apguvuši CCC Kopējās mācības un Sauszemes
robežas moduli, un kuri tiks iesaistīti
robežpārbaudēs jūras ostu robežšķērsošanas vietās.
Programma paredzēta tiem robežsargiem, kuri
ieguvuši robežsarga prof. izglītību (kvalifikācija –
VRS inspektors), apguvuši CCC Kopējās mācības
un Sauszemes robežas moduli, un kuri tiks iesaistīti
jūras robežas uzraudzības pasākumu veikšanā.

Nepieciešamās
priekšzināšanas

-

Par programmas
apguvi
izsniedzamais
dokuments
VRK apliecība

-

VRK apliecība

Iepriekš nav iegūta
robežsarga prof.
pamatizglītība (3.prof.
kvalifikācijas līmenis,
kvalifikācija – VRS
inspektors vai Robežas
inspektors)
Iepriekš iegūta
robežsarga profesionālā
izglītība (kvalifikācija –
VRS inspektors)

VRK apliecība

Iepriekš iegūta
robežsarga profesionālā
izglītība (kvalifikācija –
VRS inspektors)

VRK apliecība

VRK apliecība
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66.

Kvalifikācijas
paaugstināšanas
programma
„Valsts
robežsardzes
struktūrvienību amatpersonu, kuras
iesaistītas
jūras
robežuzraudzībā,
apmācība pirms dalības FRONTEX
Aģentūras kopīgajās operācijās”
(VRS 10.10.2018. pavēle Nr.1583)
„Jūras
videonovērošanas
sistēmu
apkalpojošā un tehniskā personāla
apmācība”
(VRS 30.10.2018. pavēle Nr.1708)

1 nedēļa,
VEP

Programma Valsts robežsardzes struktūrvienību
amatpersonām,
kuras
iesaistītas
jūras
robežuzraudzībā, lai pilnveidotu zināšanas pirms
dalības Eiropas Robežu un krasta apsardzes
aģentūras rīkotajās kopīgajās operācijās.

-

Par programmas
apguvi
izsniedzamais
dokuments
VRK apliecība

24 stundas,
VEP

Programma paredzēta VRS Ventspils pārvaldes
personāla profesionālo iemaņu pilnveidošanai un
kvalifikācijas paaugstināšanai.

-

VRK apliecība

67.

