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AAKKRREEDDIITTĒĒJJAAMMĀĀ  PPRROOGGRRAAMMMMAA  

 
 
 
 
 
 
 

1.līmeĦa profesion ālās augst ākās izgl ītības studiju programma  
 

ORGANIZĀCIJU DROŠĪBA 
 
Studiju programmas kods : 41861 
Iepriekš ējā izgl ītība- vidējā izglītība. 
Programmas apjoms - 80 KP 
Studiju ilgums - 2 un 2.3 gadi 
Studiju forma - pilna un nepilna laika studijas 
Gala pārbaud ījums - valsts pārbaudījums, kas ietver kvalifikācijas darba aizstāvēšanu 
Iegūstam ā kvalifik ācija - drošības speciālists, tiesības turpināt studijas 2.līmeĦa profesionālās augstākās 
izglītības studiju programmā 
Programmas īstenošanas vieta - Biznesa augstskola Turība, Rīga, Graudu iela 68 
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Saturs 
Tabula nr.1 

N.p.k. Studiju kursi  Kredīt-punktu skaits 
Pārbaudījuma 

veids 
Oblig ātie studiju kursi A da Ĝa 40 14 

1 Lietišėā svešvaloda 5 eks 
2 Menedžments 3 eks 

3 Saskarsmes psiholoăija 2 IE 

4 Komercdarbība 4 eks 
5 Lietvedība 2 IE 

6 Tiesību teorija 4 eks 
7 Profesionālā ētika 1 IE 
8 Civiltiesības 2 IE 

9 
Darba tiesības, aizsardzība, 
drošība 2 IE 

10 
Tiesību aizsardzības 
iestādes 2 IE 

11 
Apsardzes un 
detektīvdarbības tiesības 4 eks 

12 
Administratīvās tiesības un 
administratīvais process 4 eks 

13 
Krimināltiesības un 
kriminālprocess 3 eks 

14 Studiju darbs 2 IE 
Izvēles studiju kursi B da Ĝa 10 5 

1 Drošības teorija 2 IE 

2 
Organizāciju drošības 
pamati 2 IE 

3 Drošības tehniskie līdzekĜi 2 IE 

4 Informācijas aizsardzība 2 IE 

5 Fizisko personu drošība 2 IE 

6 

Noziedzīgu nodarījumu 
prevencijas un atklāšanas 
pamati 2 IE 

7 Praktiskā šaušana 2 IE 
8 Pašaizsardzība 2 IE 

Izvēles studiju kursi C da Ĝa 6 3 
1 Ekonomiskā drošība 2 IE 

2 Apdrošināšanas riski 2 IE 

3 
Stacionāro objektu 
apsardze 2 IE 

4 
Materiālo vērtību 
pavadīšana-apsardze 2 IE 

5 Drošības psiholoăija 2 IE 
  Prakse  16 2 
  Kvalifik ācijas darbs 8 eks 

Kop ā stundas un p ārbaud ījumi  80 25 
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LLIICCEENNCCEE 

 
 
Skatīt pielikumu Nr.1 
 

SSAALL ĪĪDDZZIINNĀĀJJUUMMSS  AARR  CCIITTĀĀSS  VVAALLSSTTĪĪSS  ĪĪSSTTEENNOOTTĀĀMM  SSTTUUDDIIJJUU  
PPRROOGGRRAAMMMMĀĀMM  

 
 
 

Biznesa augstskola Turība ir pirmā Baltijas valstīs, kura piedāvās augstākās izglītības līmeĦa 
programmu biznesa drošības nozarē. Igaunijā un Lietuvā pārsvarā privātās drošības struktūras vai 
mācību iestādes piedāvā dažādas kvalifikācijas kursu programmas, vai seminārus. Tomēr, kā rāda 
pieredze, bez nopietnas izglītības iegūšanas šie speciālisti nav gatavi pielietot šādos kursos iegūtās 
zināšanas un sintezēt tās kompleksā drošības uzdevumu risināšanā. 

Arī Krievijā (viena no vadošām valstīm organizētajā noziedzībā) un Eiropā mācības drošības nozarē 
tiek organizētas augstākās izglītības programmās. 

Tā, piemēram, “Maskavas UzĦēmējdarbības kompleksās drošības Akadēmija” (Moskovskij Akademij 
kompleksnoj bezopasnostji predprijatij, rektors Juškovs Jevgenijs Semjonovičs), kas nesen saĦēmusi 
akreditāciju, sagatavo drošības speciālistus ar profesionālo augstāko izglītību specialitātēs: 

UzĦēmējsabiedrību kompleksās drošības nodrošināšanas menedžeris, 
Informācijas aizsardzības drošības menedžeris, 
Drošību sistēmu un tehnisko līdzekĜu inženieris, 
Privātdetektīvs. 

Mācību ilgums: 4 gadi – bakalaurs, 5 gadi – augstākā speciālā izglītība, 6 gadi – maăistrs. Akadēmija 
piedāvā arī otru augstāko izglītību minētajās specialitātēs personām, kurām jau ir augstākā izglītība, ar 
mācību ilgumu 1-2 gadi. Mācības akadēmijā notiek par maksu.  

Izraēlas Drošības un izmeklēšanas koledža (The Israeli College for Security & Investigations, 
Hashacham st. 18 Petach Tikva, Israel, tel:03-9229991 fax: 03-9226221, E-mail:college1@zahav.net.il, 
http://www.code.co.il), kas izveidota 1986. gadā, lai sagatavotu drošības speciālistus valsts un privātajiem 
sektoriem, piedāvā studijas programmās “Security Director” un “Security Manager”. Koledža sadarbojas 
ar ĥūportas universitāti (Kalifornija, ASV), un absolventi iegūst šīs universitātes bakalaura grādu “Drošība 
civilajā sektorā un tās prognozēšana”. 

Koledža darbojas Izraēlas Izglītības ministrijas pārraudzībā un ir saĦēmusi Aizsardzības ministrijas un 
Izraēlas policijas atzinību par nozīmīgu darbu valsts un sabiedriskās drošības speciālistu sagatavošanā, 
kā arī IOSB (Inernational Organization of Security and Bodyguards) atzinību. 

Iepriekšējā izglītība – 12 gadīgā vispārējā izglītība. 
Studiju apjoms, forma – 500 akadēmiskās stundas, studijas divreiz nedēĜā vakaros. 
Galvenie studiju priekšmeti: 

Combining technical systems in security 
Law and jurisprudence 
Deriving information by investigation 
Analysis of risks and the planning of security 
Crimes of fraud and deceit and their prevention 
Diagnosing information 
Physical security 
Familiarization with weaponry and shooting practise 
Computer security 
Organization and management 

Koledža sadarbojas ar ĥūportas universitāti (Kalifornija, ASV), un absolventi iegūst šīs universitātes 
bakalaura grādu “Drošība civilajā sektorā un tās prognozēšana”. 
 
 

SSTTUUDDIIJJUU  PPRROOGGRRAAMMMMAASS  SSAALL ĪĪDDZZIINNĀĀJJUUMMSS  AARR  LL ĪĪDDZZĪĪGGĀĀMM  
PPRROOGGRRAAMMMMĀĀMM,,  KKAASS  TTIIEEKK  RREEAALLIIZZĒĒTTAASS  LLAATTVVIIJJĀĀ  
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ĥemot vērā to, ka valsts augstskolas Latvijā nerealizē šāda veida programmu, tad tiek piedāvāts 
salīdzinājums ar Latvijas Policijas akadēmijas 1.līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju 
programmu “Civilā drošība un aizsardzība”.  
 
LPA STUDIJU PROGRAMMA 
      Apjoms   Sekmju    
  Studiju kurss   kredītpunktos  kontroles forma   
      (kontaktstundas*) 
 
*maksimāli pieĜaujamais kontaktstundu skaits 
 

Plūsma “A” (Policijas darbs) 
Visp ārizgl ītojošie studiju kursi 

Ievads studijās     2(36)   ieskaite    
Loăika      1(28)   ieskaite    
Ievads publiskajās tiesības   3(72)   eksāmens   
Medicīniskās palīdzības pamati   1(32)   ieskaite    
Ievads civiltiesībās    2(42)   ieskaite    
Civilā aizsardzība    2(48)   ieskaite    
Vispusīgā fiziskā sagatavošana   2(64)   ieskaite    
Krievu valodas profesionālā terminoloăija 3(54)   eksāmens   
Otrās svešvalodas (angĜu, franču vai vācu) 4(144)   ieskaite    
     Profesionālā terminoloăija      eksāmens 
 

Nozares studiju kursi 
Ieroču tiesības un šaušana/nešaušana  4(128)   ieskaite (t),   
         eksāmens 
Policijas speciālā taktika    3(96)   ieskaite(t),   
         eksāmens 
Profesionālā ētika    1(24)   ieskaite    
Policijas tiesības    3(78)   eksāmens   
Krimināltiesības     5(120)   ieskaite(t),   
         eksāmens 
Ievads kriminālsodu izpildes tiesībās  1(18)   ieskaite    
Kriminālprocesa tiesības   4(96)   ieskaite(t),   
         eksāmens 
Kriminālistika. Kriminālistikas tehnika  4(112)   eksāmens   
Tiesu medicīna     1(32)   ieskaite    
Tiesu psihiatrija     1(24)   ieskaite    
Profesionālā fiziskā sagatavošana  4(128)   ieskaite    
         eksāmens 
Policijas patruĜdienests    6(192)   eksāmens   
CeĜu satiksmes uzraudzība   2(48)   ieskaite    
Satiksmes tiesības    1(28)   ieskaite    
IecirkĦa inspektora dienests   6(156)   eksāmens   
Ievads kriminālajā meklēšanā   2(48)   ieskaite    
Likumpārkāpumu novēršana   3(64)   eksāmens   
Lietvedība policijas iestādēs   1(32)   ieskaite    
Policijas psiholoăija    3(72)   eksāmens   
Informācijas tehnoloăijas   3(64)   eksāmens   
Kriminālistika. Izmeklēšanas taktika  3(72)   eksāmens   
Kriminālistika. Izmeklēšanas metodika  3(72)   eksāmens   
Ievads vadības mācībā    1(28)   ieskaite    
 Studiju darbi 
Kriminālistika. Kriminālistikas tehnika  2   10 ballu skalā   
vai Krimināltiesības vai Kriminālprocesa tiesības 2   10 ballu skalā   
         
      
 
 

Plūsma”B” (visi virzieni) 
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Visp ārizgl ītojošie studiju kursi 
 
Ievads studijās     2(36)   ieskaite    
Loăika      1(28)   ieskaite    
Ievads publiskajās tiesībās   3(72)   eksāmens   
Ievads civiltiesībās    2(42)   ieskaite    
Civilā aizsardzība    2(48)   ieskaite    
Vispusīgā fiziskā sagatavošana   2(32)   ieskaite    
Krievu valodas profesionālā terminoloăija 3(84)   eksāmens   
Otrās svešvalodas (angĜu, franču vai vācu) 5(150)   ieskaite(t),   
       profesionālā terminoloăija      eksāmens 

 
Nozares oblig ātie studiju kursi 

Ieroču tiesības un šaušana/nešaušana  3(84)   ieskaite(t),   
         eksāmens 
Krimināltiesības     5(120)   ieskaite(t),   
         eksāmens 
Kriminālprocesa tiesības   4(96)   ieskaite(t),   
         eksāmens 
Tiesu medicīna     1(32)   ieskaite    
Tiesu psihiatrija     1(24)   ieskaite    
Profesionālā fiziskā sagatavošana  3(96)   eksāmens   
Informācijas tehnoloăijas   3(64)   eksāmens   
Ievads vadības mācībā    1(28)   ieskaite    
 Studiju darbi 
Kriminālistika. Kriminālistikas tehnika  2   10 ballu skalā   
vai Krimināltiesības vai Kriminālprocesa tiesības 2   10 ballu skalā   
      

 
Nozares izvēles studiju kursu bloki 

Policijas darba virziens: 
Policijas speciālā taktika    3(88)   ieskaite(t),    
         eksāmens 
Ievads kriminālsodu izpildes tiesībās  1(18)   ieskaite    
Kriminālistika. Kriminālistikas tehnika  3(84)   eksāmens   
CeĜu satiksmes uzraudzība   2(48)   ieskaite    
Satiksmes tiesības    1(28)   ieskaite    
IecirkĦa inspektora dienests   6(156)   eksāmens   
Ievads kriminālajā meklēšanā   2(48)   ieskaite    
Likumpārkāpumu novērošana   3(64)   eksāmens   
Policijas psiholoăija    3(72)   eksāmens   
Kriminālistika. Izmeklēšanas taktika  3(72)   eksāmens   
Kriminālistika. Izmeklēšanas metodika  3(72)   eksāmens   
 
Robežsardzes darba virziens: 
Robežas aizsardzības taktika   4(112)   ieskaite(t),   
         eksāmens 
Policijas tiesības    2(44)   ieskaite    
Kriminālistika     5(130)   ieskaite(t),   
         eksāmens 
Muitas tiesības     2(48)   ieskaite    
Robežsardzes dienests    6(180)   eksāmens   
Robežkontroles un robežpārejas punkta   4(82)   eksāmens   
       dienestu darba organizācija 
Robežsardzes psiholoăija un pedagoăija  3(72)   eksāmens   
Ekonomiskā ăeogrāfija    3(54)   eksāmens   
Lietvedība robežsardzes iestādēs  1(28)   ieskaite    
 
Penitenci ārā darba virziens: 
Profesionālā ētika    1(28)   ieskaite    
Kriminoloăija     2(36)   ieskaite    
Kriminālsodu izpildes tiesības   3(72)   eksāmens   
Kriminālistika     5(140)   ieskaite(t),   
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         eksāmens 
Penitenciārā psiholoăija    3(60)   eksāmens   
Brīvības atĦemšanas soda izpilde  5(136)   eksāmens   
Penitenciārā pedagoăija    3(60)   eksāmens   
Lietvedība brīvības atĦemšanas iestādēs 1(32)   ieskaite    
Cietuma apsardze    5(134)   ieskaite(t),   
         eksāmens 
Ugunsdzēsība un ugunsdrošība   1(32)   ieskaite    
       ieslodzījuma vietās 
Probācijas dienests    1(20)   ieskaite    
 

Prakse 
Policijas darbs. Pl ūsma “A” 

Kārtībnieka amatā    5   ieskaite    
Policijas darbs. Pl ūsmas “A” un “B” 

IecirkĦa inspektora amatā   16   ieskaite    
Robežapsardze    

Robežkontroles punkta vecākā inspektora  16   ieskaite    
amatā 

Penitenci ārais darbs 
Jaunākā virsnieka sastāva amatos   16   ieskaite    
penitenciārajās iestādēs 
 
Plūsmas “A” un “B” 
Kvalifikācijas darba izstrāde un aizstāvēšana 8   ieskaite    

Kvalifik ācijas eks āmens studiju virzien ā ar kvalifik ācijas darba aizst āvēšanu 
Kopsavilkums     Policijas darbs  

Plūsma “A”  
 

Plūsma “B” 
Robežapsardze Penitenci ārais 

darbs 
Studiju kursu 
skaits 

32 27 25 27 

Kredītpunkti 118 99 99 99 

Kontaktstundu 
skaits 

2252 1786 1786 1786 

Tekošās ieskaites 6 5 6 6 

Studiju darbi 2 2 2 2 

Ieskaites 15 12 11 13 

Eksāmeni 17 15 14 14 

Prakse (nedēĜas) 21 16 16 16 

Kvalifikācijas 
darbs 

1 1 1 1 

Kvalifikācijas 
eksāmeni 

1 1 1 1 

 
 
Abām programmām- BAT un LPA ir sekojošas atšėirības: kredītpunktu skaits LPA ir lielāks (99 vai 118), 
savukārt BAT tas ir 80. LPA programmā ir paredzēta specializēšanās iespēja, kas nav BAT programmā. 
Taču Ħemot vērā LPA specifiku un to, ka LPA programma ir paredzēta speciālo dienestu darbinieku 
sagatavošanai, tad studiju kursu struktūra arī ir atbilstoša šai specifikai. Kā līdzīgo šajās programmās 
jāmin studiju ilgums- 2.3 gadi, abās programmās ir psiholoăijas kursi, speciālās sagatavošanas kursi 
(pašaizsardzība un šaušana), ievirze tiesību kursos. Taču BAT programmā ir lielāks īpatsvars juridisko 
priekšmetu, kas saistīts ar programmas savietojamību ar 2.līmeĦā augstākās profesionālās izglītības 
studiju programmu “Tiesību zinātnes”, kā arī ir krietni lielāks īpatsvars studiju kursu, kas aplūko drošības 
jautājumus privātajās struktūrās (Materiālo vērtību pavadīšana, Fizisko personu drošība u.c.) 
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Biznesa augstskola Tur ība 
Juridisk ā fakult āte 

  
  
  
  
  
  
  
 
 
 

1.LĪMEĥA PROFESIONĀLĀS AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS STUDIJU PROGRAMMAS  
“ORGANIZ ĀCIJU DROŠĪBA” 

PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIĥOJUMS 
2005./2006.STUDIJU GADS 

  
  
  
  
  
  
  
  

Apstiprināts 
Biznesa augstskolas Turība 

Senātā 2006.gada 25.oktobrī 
protokols Nr.8 

 
 
 
 

sagatavoja programmas direktors I.Bergs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2006.gads 
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SSTTUUDDIIJJUU  PPRROOGGRRAAMMMMAASS  MMĒĒRRĖĖII  UUNN  UUZZDDEEVVUUMMII  
 

1.līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju programma “Organizāciju drošība” ir veidota kā 
unikāla programma Baltijas valstīs, sadarbība ar drošības speciālistiem un uzĦēmumiem. Latvijas 
izglītības tirgū, līdz šīs programmas izveidei nepastāvēja augstākās izglītības programma, kas sagatavotu 
drošības speciālistus privāto uzĦēmumu drošības vadībai. Šīs programmas izveides mērėis bija 
nodrošināt darba tirgu ar augsti kvalificētiem drošības speciālistiem, kas ir spējīgi nodrošināt uzĦēmumu 
komplekso drošību, kā arī plānot un vadīt apsardzes uzĦēmuma struktūrvienību.  
Programmas uzdevumi ir  

sagatavot drošības speciālistu, kas spētu izvērtēt uzĦēmuma drošības situāciju, un to 
apdraudējuma faktorus no daudzpusējiem faktoriem, kā arī veikt pasākumus to novēršanā. Šajā nolūkā, 
programmā ir iekĜauti studiju kursi, kas gan sniedz ieskatu uzĦēmuma, kā tirgus dalībnieka darbībā, gan 
studiju kursi, kas sniedz vispārēju ieskatu galvenajās tiesību nozarēs, tādējādi radot speciālistam 
pietiekamu juridisko zināšanu bāzi, lai spētu novērtēt gan savu gan citu personu rīcības ekonomiskos un 
tiesiskos aspektus; 

sniegt studentam zināšanas par drošību un tās apdraudējumiem, no maksimāli daudzpusējiem 
faktoriem, lai tas spētu izvērtēt mazā un vidējā uzĦēmuma drošības situāciju patstāvīgi, kā arī pieĦemt 
lēmumus tās nodrošināšanai; 

nodrošināt iespēju programmā studējošajiem maksimāli studiju laikā aprobēt savas zināšanas ar 
praktiskās pielietošanas iespējām, attīstot plašu sadarbības partneru loku prakses vietu nodrošināšanā; 

nodrošināt programmas absolventiem turpināt izglītību 2.līmeĦa profesionālās augstākās 
izglītības studiju programmās, veicinot studēšanas iespējas uzĦēmējdarbības vadības studiju 
programmā. 
  
  

SSTTUUDDIIJJUU  PPRROOGGRRAAMMMMAASS  OORRGGAANNIIZZĀĀCCIIJJAA  
 
Programmā pašnovērtēšanas periodā no licencēšanas ir veiktas sekojošas izmaiĦas un to veikšanas 
priekšnoteikumi: 
Ir samazināts kopējais kredītpunktu skaits no 96 uz 80, kas pamatojas ar programmas pieskaĦošanu 

izglītības valsts standartam. 
Programma tiek piedāvāta gan pilna laika studijās, gan nepilna laika studijās. IzmaiĦas veiktas 

pielāgojoties pieprasījumam, jo studenti pamatā izvēlas neklātienes studijas, kas ir par iemeslu 
nepilna laika studiju piedāvājumam. Līdz ar to arī ir pagarināts studiju ilgums nepilna laika studijās 
līdz 2.3 gadiem. 

Atbilstoši 2003.gada februārī apstiprinātajam Drošības speciālista profesijas standartam, ir veikta arī 
programmas saturiskā pielāgošana standartam. No programmas ir izslēgti tādi studiju kursi kā 
Tautsaimniecība, Ārvalstu tiesību vēsture, Latvijas tiesību vēsture, Konstitucionālās tiesības, 
Noziegumi ekonomikā.  

Lai varētu nodrošināt studentu pētnieciskā darba iemaĦu attīstīšanu, programmā ir paredzēts studiju 
darbs, kas palīdz studentiem veiksmīgāk sagatavoties studijām 2.līmeĦa programmās. 

 Pēc akreditācijas 2005.gadā, Ħemot vērā akreditācijas ekspertu ieteikumus, programmā ir veiktas 
nelielas izmaiĦas atsevišėu studiju kursu apjomā. Ir samazināts kredītpunktu skaits lietišėai 
svešvalodai, palielinot to Apsardzes un detektīvdarbības tiesību studiju kursam, ir izslēgts studiju 
kurss Datortehnoloăijas. 

Izvērtēta studentu iespēja turpināt studijas 2.līmeĦa studiju programmās. Pēc diskusijām ar darba tirgus 
pārstāvjiem, Juridiskās fakultātes domē, tika nolemts neveidot 2.līmeĦa programmu organizāciju 
drošībā, jo darba tirgū nav pieprasījumā, pēc tik augsti kvalificētiem speciālistiem, bet piedāvāt 
studentiem iespēju turpināt studijas 2.līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā 
UzĦēmējdarbības vadība. 

Nepilna laika studijas notiek katru trešdienu, kas atbilst studentu iespējām apmeklēt nodarbības. 
Akreditējamā programma ir orientētā uz speciālistu sagatavošanu privāto uzĦēmumu drošības 
struktūrām, kas saskan ar augstskolas kopējo misiju: dot iespēju iegūt biznesa orientētu izglītību savu 
mērėu sasniegšanai. Programma gatavo speciālistus biznesa videi ar patstāvīga vadītāja sagatavotību 
drošības sfērā. 
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KVALITĀTES VADĪBA 

  
Kvalitātes kontrolei augstskolā ir izveidota kvalitātes vadības sistēma, kas nodrošina visu studiju 

procesu dokumentālu reglamentāciju, šīs dokumentācijas regulāru aktualizāciju. Lai nodrošinātu efektīgu 
procesu realizāciju un vadību augstskolā pastāv iekšējā audita sistēma, kas paredz ikgadējos auditus 
visās struktūrvienībās. 

Lai nodrošinātu nepārtrauktu nodarbību satura kvalitātes kontroli, katedru vadītāji un programmas 
direktors veic regulāru nodarbību hospitāciju. Hospitācijas gaitā novērotais tiek pārrunāts ar mācībspēku.  

Katra kursa noslēgumā notiek studentu anketēšana par konkrētā studiju kursa saturu un 
metodiku. Anketa satur tādus jautājumus kā: Vai programmā paredzētās tēmas ir aplūkotas pilnībā? Vai 
studiju kursā aplūkotās tēmas dublējas ar citiem studiju kursiem? Vai vielas izklāsts bija saprotams? Vai 
uzskates un izdales materiāls bija pietiekams? Cik labi ir organizēta studiju kursa realizācija? Kas, 
jūsuprāt, mācībspēkam būtu jāmaina pasniegšanas veidā? Pēc anketu izskatīšanas mācībspēks tās 
nodod katedrā, kur tiek sagatavots kopsavilkums. Kopsavilkums ir pieejams katedrās un rektorātā. 

Vismaz reizi gadā tiek organizētas augstskolas studentu aptaujas, kurās studenti var izteikt savu 
vērtējumu augstskolas struktūrvienību darbībai, studiju materiāli tehniskajam nodrošinājumam, studiju 
satura un studiju organizācijas kvalitātei u.c. Šo aptauju kopsavilkumi ir pieejami Attīstības daĜā. 

Reizi gadā tiek organizētas augstskolas akadēmiskā un vispārējā personāla aptaujas, kurās 
personāls var izteikt savu viedokli par dažādiem procesiem augstskolā, par vadošo darbinieku 
profesionalitāti, savas vēlmes attiecībā uz darba organizāciju un motivācijas sistēmas pilnveidošanu, 
priekšlikumus augstskolas darba pilnveidošanai u.c. Šo aptauju kopsavilkumi ir pieejami Personāla daĜā. 

Rūpējoties par studentu (uzĦēmuma klientu) un darbinieku apmierinātības līmeni, kā arī ieviešot 
augstskolā citus kvalitātes vadības sistēmas principus, Biznesa augstskola Turība 2002.gadā saĦēma 
Latvijas Kvalitātes balvu mazo un vidējo uzĦēmumu grupā. 
 

VVĒĒRRTTĒĒŠŠAANNAASS  SSIISSTTĒĒMMAA  
 
Galvenie indikatori sistēmā: 
 

1. Sociālais, ekonomiskais, demogrāfiskais konteksts. 
Strādājošo studentu skaits 

2. Resursi, izmaksas. 
Studentu mācību maksas. 
SaĦemamo stipendiju, kredītu apjoms no Latvijas valsts budžeta. 
Mācībspēku skaits, tai skaitā: 

ar zinātnisko grādu; 
profesori, asociētie profesori; 
pamatdarbā strādājošie; 
pilnā slodzē strādājošie. 

Starptautiskās apmaiĦās iesaistīto mācībspēku skaits. 
Administrācija un pārējais pedagoăiskais personāls. 
Palīgpersonāls. 
Studentu un mācībspēku skaita attiecība. 
Telpas. 
Datori. 
Pieeja informācijai (bibliotēkas). 

 
3. Studiju process. 

Studentu skaits. 
Studentu sadalījums pēc dzimuma. 
Studentu vecums. 
Pilna laika, nepilna laika, pilnas intensitātes, nepilnas intensitātes studējošie. 
Studentu dotais novērtējums studijām, mācībspēkiem,  

administrācijai, palīgpersonālam (vidējais vērtējums aptaujās). 
Starptautiskās studentu apmaiĦās iesaistīto studentu skaits. 

4. Rezultāti. 
Absolventi. 

Studijas beigušo attiecība pret studijas uzsākušo  
skaitu 

   Vidējā atzīme eksāmenos, gala pārbaudījumos 
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Darba tirgus. 

   Bezdarbnieku skaits. 
   Citā specialitātē strādājošie. 
   Ārvalstīs strādājošie. 
   Ienākumu līmenis. 
 

Studiju programmas realizācija atbilstoši šiem kritērijiem tiek vērtēta katra studiju gada 
nobeigumā, veikto pētījumu rezultāti ir izklāstīti pašnovērtējuma ziĦojumā. Indikatoru analīze tiek veikta 
ikgadēji gan fakultātes domē, gan visas augstskolas kontekstā rektorātā un senātā.  
 
 

 
 
 

SSTTUUDDIIJJUU  PPRROOGGRRAAMMMMAASS  PPEERRSSPPEEKKTTĪĪVVAAIISS  NNOOVVĒĒRRTTĒĒJJUUMMSS  
 

PPRROOGGRRAAMMMMAASS  AATTBBIILLSSTTĪĪBBAA  DDRROOŠŠĪĪBBAASS  SSPPEECCIIĀĀLLIISSTTAA  PPRROOFFEESSIIJJAASS  
SSTTAANNDDAARRTTAAMM  

 
Drošības speciālista profesijas standarts ir apstiprināts ar Izglītības un zinātnes ministrijas 2003.gada 
14.februāra rīkojumu nr. 79. 

 
PROFESIJAS STANDARTS (inform ācija no  
http://www.izmpic.gov.lv/Standartu_reg/Drosibas_spe cialists.pdf  ) (sk. pielikumu nr.2) 
 
 
Izvērtējot BAT izstrādātās programmas atbilstību standartam, secināms, ka šī programma pilnībā atbilst 
profesijas standartam un sniedz iespēju iegūt nepieciešamās prasmes un zināšanas standartā paredzēto 
pienākumu un uzdevumu īstenošanai. 
 
ĥemot vērā to, ka BAT programma pamatā tiek orientēta uz drošības speciālistu sagatavošanu 
komercstruktūrām, tad papildus profesijas standarta prasībām, Biznesa augstskolas Turība programmā ir 
iekĜauts arī C daĜas izvēles kursi 6 KP apjomā, kas palīdz studentus labāk sagatavot darba tirgum, 
piedāvājot izvēlēties studiju kursus, kas dod papildus zināšanas drošības aspektos, kas ir raksturīgi 
komercstruktūrām. Izvēles kursu klāsts arī pamatā ir orientēts uz nodarbinātību privātā sektorā, taču 
Ħemot tirgus pieprasījumu to ir iespējams pamainīt. Lai studenti varētu labāk apgūt iemaĦas tekstu 
rakstīšanai un analīzei, viĦiem tiek piedāvāts izstrādāt studiju darbu, kas palīdz sagatavoties arī 
iespējamajam studiju turpinājumam 2.līmeĦa studiju programmās. 
Profesijas standarta izpildi sk. tabulā nr.2 
Tabula Nr.2. 

Droš ības speci ālista profesijas standarta pras ību nodrošin ājums 
Profesijas standarta pras ības Nodrošina studiju kursi 

Kop īgās profesion ālās prasmes  
 
• Spēja komunicēties (verbāli, rakstveidā) 
 

Lietišėā svešvaloda; Profesionālā ētika; Saskarsmes 
psiholoăija 

• Spēja sadarboties ar tiesībsargājošām 
iestādēm  

 

Tiesību aizsardzības iestādes 

• Drošības procesu plānošana 
 

Drošības teorija; Organizāciju drošības pamati; 
Menedžments 

• Spēja strādāt patstāvīgi 
 

Saskarsmes psiholoăija 

Spēja strādāt grupā Saskarsmes psiholoăija 
Spēja vadīt kolektīvu Saskarsmes psiholoăija; Organizāciju drošības pamati 
Ievērot savstarpējās kultūras normas Profesionālā ētika 
Visp ārējās prasmes/sp ējas  
• ievērot likumdošanu un normatīvos aktus 
drošības jomā 

Apsardzes un detektīvdarbības tiesības 
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• sagatavot drošības aprīkojuma iegādes 
un uzstādīšanas konkursus 

Komercdarbība; Drošības tehniskie līdzekĜi 

• sagatavot līgumus par drošības 
pakalpojumu sniegšanu 

Civiltiesības 

• pārzināt materiālo vērtību uzskaiti un 
aprites kārtību 

Komercdarbība 

• pārzināt darba aizsardzības un drošības 
normatīvos aktus un instrukcijas 

Darba tiesības, drošība, aizsardzība 

• pārzināt drošības aprīkojuma darba un 
uzskaites kārtību  

Drošības tehniskie līdzekĜi 

• strādāt ar biroja tehniku un speciālajām 
tehniskajām ierīcēm 

Drošības tehniskie līdzekĜi; Lietvedības 

• pārzināt uzĦēmējdarbības veidus, to 
īpatnības un nozares 

 

Komercdarbība 

• Sastādīt aprēėinus un izdevumu 
tāmes 

Komercdarbība 

• Kontrolēt darba drošības un darba 
vides iekšējo uzraudzību 

Darba tiesības, aizsardzība, drošība 

• Kontrolēt ugunsdrošības 
noteikumu ievērošanu 

Darba tiesības, aizsardzība, drošība 

• Kontaktēties ar darbiniekiem un 
radīt pozitīvu psiholoăisko klimatu 
kolektīvā 

Saskarsmes psiholoăija; Drošības psiholoăija 

• Veidot pozitīvu saskarsmi Saskarsmes psiholoăija 
Specifisk ās prasmes profesij ā  
• veikt drošības auditu uzĦēmumā Drošības teorija; Organizāciju drošības pamati; Ekonomiskā 

drošība 
• noformēt auditu pārskatus un ieteikumus  Drošības teorija; Ekonomiskā drošība 
• sastādīt dienesta un vispārīgās 
instrukcijas un nolikumus 

Lietvedība; Administratīvās tiesības un administratīvais 
process 

• organizēt darbu drošības struktūrās 
 

Drošības teorija; Organizāciju drošības pamati; Drošības 
psiholoăija 

• analizēt pastāvošos riskus un izstrādāt 
aizsardzības mehānismus 

 

Drošības teorija; Ekonomiskā drošība; Organizāciju 
drošības pamati; Apdrošināšanas riski 

• Izstrādāt rīcības plānus krīzes situācijām Drošības teorija; Organizāciju drošības pamati 
• noskaidrot negodīgas konkurences 
darbības faktus 

Komercdarbība; Ekonomiskā drošība 

• Noskaidrot nelikumīgas 
komercdarbības vai citas 
nelikumīgas saimnieciskas 
darbības faktus 

Komercdarbība; Ekonomiskā drošība 

• Vākt personu raksturojošas ziĦas 
pirms darba līguma vai cita 
civiltiesiska līguma noslēgšanas 

Drošības psiholoăija; Apsardzes un detektīvdarbības 
tiesības 

• Vākt ziĦas par personu 
finansiālajām saistībām 

Drošības psiholoăija; Apsardzes un detektīvdarbības 
tiesības; Ekonomiskā drošība 

• Aizturēt likumpārkāpējus un 
atbilstoši noformēt to nogādāšanu 
tiesībsargājošas iestādēs 

Krimināltiesības un kriminālprocess; Administratīvas 
tiesības un administratīvais process 

• Veikt preventīvus pasākumus 
noziedzīgu nodarījumu 
nepieĜaušanā vai to atklāšanā 

Krimināltiesības un kriminālprocess 

• Pielietot apsardzes un ugunsgrēka 
trauksmes inženiertehniskās 
sistēmas un iekārtas 

Drošības tehniskie līdzekĜi 

• Pielietot inženiertehniskos un 
speciālos drošības līdzekĜus 

Drošības tehniskie līdzekĜi 
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• Strādāt ar foto-video un audio 
tehniskajām ierīcēm 

Drošības tehniskie līdzekĜi 

Organizēt uzĦēmuma vadības personīgo 
drošību 

Fizisko personu drošība 

Organizēt drošību slēgtos un masu 
pasākumos 

Stacionāro objektu apsardze; Fizisko personu drošība 

Organizēt konfidenciālas informācijas un IT 
aizsardzību 

Informācijas aizsardzība 

Iegūt, apkopot un analizēt informāciju Apsardzes un detektīvdarbības tiesības 
PieĦemt lēmumus un rīkoties krīzes 

situācijās 
Drošības psiholoăija 

Pielietot šaujamieročus un pašaizsardzības 
paĦēmienus 

Praktiskā šaušana; Pašaizsardzība 

 
 
 

PPRROOGGRRAAMMMMAASS  AATTBBIILLSSTTĪĪBBAA  11..LL ĪĪMMEEĥĥAA  PPRROOFFEESSIIOONNĀĀLLĀĀSS  AAUUGGSSTTĀĀKKĀĀSS  
IIZZGGLL ĪĪTTĪĪBBAASS  VVAALLSSTTSS  SSTTAANNDDAARRTTAAMM  

 
 
Studiju programma ir izstrādāta atbilstoši Ministru kabineta 2001.gada 20.marta noteikumiem  

Nr.141 “Noteikumi par valsts pirm ā līmeĦa profesion ālās augst ākās izgl ītības valsts standartu”.  
 
Studiju programmas atbilstība standartam uzskatāmi redzama pievienotajā tabulā  
Tabula Nr.3 

BAT PROGRAMMAS SAL ĪDZINĀJUMS AR IZGLITIBAS STANDARTU 
Standarts BAT programma 

spēkā esošs no 05.04.2001 
 

Publicēts:Vēstnesis 54 
04.04.2001 

 
LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETS 

20.03.2001 Noteikumi nr. 141 
Rīgā  
Noteikumi par valsts pirmā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības 

standartu 
 
III. Pirm ā līmeĦa profesion ālās augst ākās izgl ītības oblig ātais 

saturs 
  

4. Pirmā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības obligātais 
saturs ietverts šādās programmu pamatdaĜās: 
4.1. mācību kursi (piemēram, lekcijas, semināri, laboratorijas darbi 
un praktiskie darbi, konsultācijas, patstāvīgais darbs); 
4.2. mācību prakse ārpus izglītības iestādes (turpmāk — prakse); 
4.3. kvalifikācijas darbs. 
  
5. Pirmā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības mācību kursu 
obligāto saturu veido: 
5.1. vispārizglītojošie mācību kursi: 
5.1.1. humanitārās zinātnes; 
5.1.2. sociālās zinātnes; 
5.1.3. dabaszinātnes, tehniskās zinātnes un informācijas 
tehnoloăijas; 
5.2. nozares mācību kursi: 
5.2.1. obligātie mācību kursi; 
 
 
 
 
5.2.2. izvēles mācību kursi; 
 
 
 
5.2.3. konkrētās profesijas mācību kursi. 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopējais programmas saturs atbilstoši standartam dalās šadi: 
 
Studiju kursi- 56 KP 
 
Prakse- 16 KP 
Kvalifikācijas darbs- 8 KP 
 
 
Šī punkta nodrošināšanai ir paredzēti kopumā šādi priekšmeti: 
Profesionālā leksika (5KP); menedžments (3KP); saskarsmes 
psiholoăija (2KP); Komercdarbība (4KP); lietvedība (2KP);  
 
 
 
Nozares mācību kursi 
obligātie kopā 26KP (Tiesību teorija, Profesionālā ētika, Civiltiesības, 
Darba tiesības, aizsardzība, drošība, Tiesību aizsardzības iestādes, 
Apsardzes un detektīvdarbības tiesības, Administratīvās tiesības un 
administratīvais process, Krimināltiesības un kriminālprocess) 
 
izvēles kopā 10KP (Drošības teorija, Organizāciju drošības pamati, 
Drošības tehniskie līdzekĜi, Informācijas aizsardzība, Fizisko personu 
drošība, Noziedzīgu nodarījumu prevencijas un atklāšanas pamati, 
Praktiskā šaušana, Pašaizsardzība) 
Kopā 6 KP (Ekonomiskā drošība, Apdrošināšanas riski, Stacionāro 
objektu apsardze, Materiālo vērtību pavadīšana- apsardze, Drošības 
psiholoăija) 
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6. Programmas un mācību kursa apjoms tiek izteikts 
kredītpunktos. Kredītpunkts ir uzskaites vienība, kas atbilst 
studējošo 40 darba stundām. 
  
7. Programmas apjoms ir no 80 līdz 120 kredītpunktiem. 
Programmas pamatdaĜu un mācību kursu minimālais apjoms 
(kredītpunktu skaits) ir šāds: 
7.1. mācību kursi — kopējais apjoms — ne mazāk kā 56 
kredītpunkti, bet nepārsniedzot 75 % no programmas kopējā 
apjoma; 
7.1.1. vispārizglītojošie mācību kursi — ne mazāk kā 20 
kredītpunktu; 
 
 
 
7.1.2. nozares mācību kursi — ne mazāk kā 36 kredītpunkti; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.2. prakse — ne mazāk kā 16 kredītpunktu; 
7.3. kvalifikācijas darbs — ne mazāk kā 8 kredītpunkti, bet 
nepārsniedzot 10 % no programmas kopējā apjoma; 
7.4. studējošo patstāvīgā darba apjoms atbilstoši mācību kursu 
nosacījumiem ir 35–40 procentu no mācību kursu kopējā apjoma. 
  
8. Mācību kursu izvēli programmā, mācību kursu un prakses 
saturu atbilstoši iegūstamās profesionālās kvalifikācijas 
pamatprasībām un specifiskajām prasībām, kas nepieciešamas 
pienākumu un galveno darba uzdevumu veikšanai attiecīgajā 
profesijā, nosaka attiecīgie profesiju standarti. 
 

 
Programmas kopējais apjoms ir 80 KP 
 
 
 
 
 

 
Programmā kopā 56 KP 
 
 
Šeit būtu pieskaitāmi: Profesionālā leksika (5KP); menedžments (3KP); 
saskarsmes psiholoăija (2KP); Komercdarbība (4KP); lietvedība (2KP); 
Studiju darbs (2 KP) 
 
 
obligātie kopā 26KP (Tiesību teorija, Profesionālā ētika, Civiltiesības, 
Darba tiesības, aizsardzība, drošība, Tiesību aizsardzības iestādes, 
Apsardzes un detektīvdarbības tiesības, Administratīvās tiesības un 
administratīvais process, Krimināltiesības un kriminālprocess) 
izvēles kopā 10KP (Drošības teorija, Organizāciju drošības pamati, 
Drošības tehniskie līdzekĜi, Informācijas aizsardzība, Fizisko personu 
drošība, IzziĦas darbība, Praktiskā šaušana, Pašaizsardzība) 
Kopā 6 KP (Ekonomiskā drošība, Apdrošināšanas riski, Stacionāro 
objektu apsardze, Materiālo vērtību pavadīšana- apsardze, Drošības 
psiholoăija) 
 
 
Prakse 16 KP 
Kvalifikācijas darbs 8 KP 
 
 
 
 
Sk. Salīdzinājumu ar profesijas standartu 

 

 
 
 

DDAARRBBAA  DDEEVVĒĒJJUU  AAPPTTAAUUJJUU  RREEZZUULLTTĀĀTTII  
 
Programmas realizācijas gaitā katras prakses laikā tiek veikta prakses vietu aptauja, kas absolūtā 
vairākumā gadījumu ir arī studentu darba vietas, jo par cik patreiz programmā ir tikai neklātienes studenti, 
tad viĦi vairākumā gadījumu izvēlas iziet praksi savā uzĦēmumā, cik to pieĜauj prakses programma. 
Prakses vietu anketās tiek lūgts novērtēt šādas praktikanta iemaĦas: 
1.darba disciplīna 
2.Attieksme pret veicamo darbu 
3.Sava darba organizācija 
4.Darbu un norādījumu izpilde 
5.PamatiemaĦu prasme 
6.Profesionālo iemaĦu prasme 
7.Attieksme pret uzĦēmuma īpašumu 
8.Lojalitāte pret uzĦēmumu 
9.Iniciatīvas parādīšana 
 
Prakses vietas tiek lūgtas novērtēt šīs iemaĦas 5 punktu skalā, kur punkti atbilst šādam vērtējumam: 
 
Punkti  Vērtējums 

1 Students veic uzdoto neatbilstoši standartiem. Nesekmīgs. 
2 Students veic uzdoto atbilstoši standartiem dažos gadījumos, bet zem sekmības līmeĦa 

kopumā. 
3 Students ilgstoši veic uzdoto. Atsevišėās dienās veiktais darbs atbilst standartiem. Vāja prasme 
4 Students veic uzdoto caurmērā atbilstoši standartiem. Virs vidusmēra. 
5 Students veic uzdoto atbilstoši augstiem standartiem. Demonstrē labu prasmi. 
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Pēdējās aptaujas rezultāti ir redzami sekojošā shēmā. Kopumā jāatzīmē, ka studenti un to profesionālās 
iemaĦas prakses vietās tiek vērtētas kā Ĝoti labas. Bez tam prakses vietām ir iespēja izteikt arī savus 
priekšlikumus un aizrādījumus, kas palīdz uzlabot programmas realizāciju. 
 
Shēma nr.1 
 

0

1

2

3

4

5

6

1

Darba disciplīna

Attieksme pret veicamo
darbu

Sava darba
organizācija

Darbu un norādījumu
izpilde

PamatiemaĦu prasme

Profesionālo iemaĦu
prasme

Attieksme pret
uzĦēmuma īpašumu

Lojalitāte pret
uzĦēmumu

Iniciatīvas parādīšana

 

 
Pielikumā Nr.13 ir redzamas darba devēju atsauksmes par programmu. 
 
 
 

SSTTUUDDIIJJUU  PPRROOGGRRAAMMMMAASS  PPRRAAKKTTIISSKKĀĀ  RREEAALLIIZZĀĀCCIIJJAA  
  

Studiju programma tiek realizēta ievērot visus Latvijas Republikā pastāvošos normatīvos 
dokumentus, kas nosaka studiju procesa likumīgumu. Lielākais uzsvars tiek likts uz studiju kursu 
nodrošinājumu ar metodiskajiem materiāliem. Pašlaik lielākajā daĜā priekšmetu ir pietiekošs 
nodrošinājums ar metodiskajiem materiāliem. Nākotnē tiek plānots šos materiālus pilnveidot. Studiju 
kursa “Pašaizsardzība” realizācijai ir iegādāts aprīkojums pašaizsardzības nodarbību novadīšanai, 
praktiskās šaušanas nodarbības norisinās SIA “Arma-A” šautuvē, ko Biznesa augstskola Turība nomā.  

Atbilstoši Biznesa augstskolas Turība realizētajām programmām BAT izdevniecība regulāri izdod 
grāmatas, tai skaitā arī juridisko literatūru. Grāmatu autori ir gan BAT mācībspēki, gan arī pieaicinātie 
autori. BAT bibliotēkā studiju kursiem paredzētā literatūra tiek iepirktā tādā daudzumā, lai katru studentu 
nodrošinātu ar pamatliteratūru priekšmetā.  2006.gadā iznāca mācību grāmata “Organizāciju drošība”, ko 
ir sagatavojuši Biznesa augstskolas Turība docētāji, kas ir vienīgā šāda veida mācību grāmata latviešu 
valodā, un ir gatavota atbilstoši akreditējamās programmas saturam. 

  
IIZZMMAANNTTOOTTĀĀSS  MMĀĀCCĪĪBBUU  MMEETTOODDEESS  

  
 Lekcijas, kā mācību metodi pielieto proporcionāli vairāk tādos priekšmetos, kuros ir iespēja sniegt 
vairāk teorētisku zināšanu un studentiem nav nepieciešamas grupu darbs vai diskusijas. 
 Semināri, kā mācību metode, tiek izmantota mācību priekšmetos, kuros studentiem ir lielāka 
iespēja veikt patstāvīgus pētījumus. Semināru laikā studentam ir iespēja prezentēt savu viedokli, kā 
arī to aizstāvēt.  

Grupu darbs, kā mācību metode, tiek pielietots tādos priekšmetos, kuros ir nepieciešams 
komandu darbs, lai izprastu teorijas būtību. Kā piemēru var minēt praktikumus  un kazusu risināšanu 
visos tiesību zinātĦu priekšmetos. 

Praktiskās nodarbības kā studiju metode tiek izmantota tajos studiju kursos, kuru specifika prasa 
izstrādāt zināmu praktisko iemaĦu kopumu, kā piemēram, pašaizsardzība, praktiskā šaušana. 
Lai veicinātu studentu patstāvīgā pētnieciskā darba attīstību, programmā ir paredzēts studiju darbs. 
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PPĀĀRRBBAAUUDDEESS  FFOORRMMAASS  UUNN  KKĀĀRRTTĪĪBBAA  
 
Programmas apguves vērtēšanas pamatformas ir eksāmens un ieskaite, kas jākārto katra studiju kursa 
noslēgumā. Pārbaudījuma forma ir noteikta studiju programmā. Eksāmenā programmas apguve tiek 
vērtēta ar atzīmi 10 ballu vērtējuma skalā atbilstoši Izglītības un zinātnes ministrijas 14.04.1998. 
rīkojumam Nr.208 “Par studiju rezultātu vērtējumu vienotu uzskaiti”. Eksāmenu pieĦem studiju kursa 
mācībspēks vai cits katedras vadītāja norīkots mācībspēks. Ieskaitē programmas apguve tiek vērtēta 
divdaĜīgajā vērtējuma skalā – “ieskaitīts” vai “neieskaitīts”, iekavās norādot vērtējumu 10 ballu sistēmā. 
Ieskaiti pieĦem studiju kursa mācībspēks. Bez noslēguma pārbaudījuma katrā studiju kursā ir iespējami 
arī kārtējie pārbaudījumi – kontroldarbi, uzstāšanās semināros, referāti, praktisko uzdevumu izpilde u.c. 
Šie kārtējie pārbaudījumi ir noteikti studiju kursu programmās. Prakse tiek vērtēta divdaĜīgajā vērtējuma 
skalā – “ieskaitīts” vai “neieskaitīts”. 
Pielikumā Studiju nolikums (pielikums Nr.7), Pārbaudījumu nolikums (pielikums nr.8), Prakses nolikums 
(pielikums nr.9) 

 
 Tā kā studiju programma tiek jau realizēta, tad ir veikta tās stipro un vājo pušu analīze: 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
SSTTUUDDĒĒJJOOŠŠIIEE  

 
Programmā patreiz studē 47 studenti kopā pa abiem studiju gadiem. 
 
Programmas realizācijas pirmajā studiju gadā (2003./2004.) tika imatrikulēti 23 studenti, 2004./2005. 
studiju gadā programmā 1.studiju gadā tika imatrikulēti 28 studenti, 2005./2006.studiju gadā- 30 studenti 
un 2006./2007.studiju gadā- 32 studenti. 
 
Studiju programmu ir beiguši 16 absolventi- 2005.gadā jūnijā 10, un 2006.gada oktobrī 6 absolventi. Tik 
liels atbirušo studentu skaits pamatojams ar augstām studiju prasībām, kā arī nespēju savienot dabu ar 
studijām. 
 
Ik gadu augstskolā notiek studējošo aptaujas, kas skar plašu jautājumu loku- studiju vide un tās kvalitāte, 
studiju process un tā kvalitāte, mācībspēki. Aptaujas rezultāti tiek apspriesti gan fakultātes domē un 

Studiju programmas stipr ās puses :::: 
augsti kvalificēts, dinamisks un profesionāls pasniedzēju 

kolektīvs, kas pamatā tiek veidots no nozares 
praktiėiem;  

salīdzinājumā ar citām Latvijas augstskolām, Ĝoti spēcīga 
materiāli tehniskā bāze – mūsdienīga, kvalitatīva 
bibliotēka, jaunākās paaudzes informācijas 
tehnoloăijas, moderns auditoriju aprīkojums; labs 
tehniskais nodrošinājums speciālajos priekšmetos. 

uz kopējo mērėi orientēta vadības komanda; 
augsti motivēti, ar atbildības sajūtu apveltīti studenti; 
uz darba tirgu orientēta programma, kura ir dinamiska, jo 

izvēles daĜā ir iespējama jaunu un darba tirgum 
aktuālu studiju kursu iekĜaušana. 

Sadarbības līgumi ar privātiem uzĦēmumiem un valsts 
institūcijām rada iespēju nodrošināt ar praksi praktiski 
visus studentus. (līgumi pielikumā Nr.12)  

Vienīgā šāda veida studiju programma Baltijā 
Programma kĜūst arvien populārāka, ko pierāda 1.studiju 

gadā uzĦemto skaits 
 

Apdraud ējumi: 
Salīdzinoši neliels pamatdarbā 
esošu mācībspēku īpatsvars-
nestabils mācībspēku sastāvs 
Ārvalstu mācībspēku trūkums 
nesniedz starptautisku skatījumu 
uz nozari 
 

Studiju programmas nepiln ības un tr ūkumi (v ājās 
puses) :::: 
 

Ārvalstu vieslektoru trūkums programmā 
neviendabīgais studējošo sastāvs – ar dažādām 

zināšanām un dažādu praktisko pieredzi. 
Nav 2.līmeĦa programmas organizāciju drošībā 

 

Iespējas: 
Sadarbībā ar ārvalstu partneriem, 
iespējams piesaistīt ārvalstu 
viespasniedzējus 
Unikalitāte Baltijas tirgū var radīt 
iespēju piedāvāt šo programmu 
angĜu valodā ārvalstu studentiem 
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katedrās, gan arī augstskolas kontekstā senātā. Ar pilnu anketēšanas procedūru, anketu saturu un 
rezultātiem iespējams iepazīties augstskolas Attīstības daĜā. 
 
Studentiem ir iespēja līdzdarboties ar studentu pašpārvaldes starpniecību augstskolai un programmai 
svarīgu lēmumu pieĦemšanā kā Juridiskās fakultātes domē, tā arī augstskolas Senātā. Tāpat studiju 
procesa pilnveidošanā tiek Ħemti vērā studējošo aptaujas rezultāti. 
 
 

SSTTUUDDIIJJUU  PPRROOGGRRAAMMMMĀĀ  NNOODDAARRBBIINNĀĀTTAAIISS  AAKKAADDĒĒMMIISSKKAAIISS  
PPEERRSSOONNĀĀLLSS  

 
Biznesa augstskolas Turība akadēmiskā personāla sastāvs ir veidojies no 1994.gada. Biznesa 
augstskolā Turība 67% pedagoăiskās slodzes izpilda akadēmiskais personāls, kam Biznesa augstskola 
Turība ir pamatdarba vieta.  
 
Akadēmisko personālu Biznesa augstskola Turība ievēl augstskolas Senāts, atbilstoši Augstskolu 
likumam un Akadēmiskā personāla vēlēšanu nolikumam. Pirms vēlēšanām augstskola publiski izsludina 
konkursu. Senāta sēdēs akadēmiskā personāla vēlēšanas ir aizklātas, vēlēšanu gaitu un rezultātus 
protokolē. Pēc ievēlēšanas Biznesa augstskola Turība ar akadēmisko personālu slēdz darba līgumus. 
 
Biznesa augstskola Turība lielu vērību pievērš akadēmiskā personāla kvalifikācijas paaugstināšanai un 
profesionālās meistarības pilnveidošanai. Augstskolā izstrādāta un tiek realizēta akadēmiskā personāla 
tālākas izglītošanas sistēma. Mācību spēku kvalifikācijas paaugstināšanas un izglītības turpināšanas 
sistēma ietver: 
pārrunas un konsultācijas katedru sēdēs un ikdienas darbā; 
starpkatedru metodiskos seminārus; 
nozares kursus un seminārus; 
profesionālās meistarības paaugstināšanas kursus; 
studijas maăistrantūrā un doktorantūrā. 

 
Pamatdarbā strādājošam akadēmiskajam personālam kvalifikācijas paaugstināšana tiek apmaksāta, bet 
studijas maăistrantūrā un doktorantūrā – kreditētas. Kredīts tiek dzēsts mācībspēkam Biznesa augstskolā 
Turība nostrādājot noteiktu laiku. Mācībspēki regulāri uzstājas ar ziĦojumiem konferencēs, apmeklē 
kursus un seminārus par nozares tēmām, tādā veidā daloties pieredzē un papildinot zināšanas par 
aktuālajiem jautājumiem nozarē, stiprinot saiti starp teoriju un praksi. Mācībspēki praktiėi savas 
pedagoăiskās zināšanas un prasmes pilnveido katedru un starpkatedru metodiskajos semināros. 
Mācībspēku vadītās nodarbības regulāri tiek hospitētas, un novērojumi pārrunāti ar pašu mācībspēku. 
Augstskolā regulāri notiek arī studentu aptaujas ar mācībspēku darba vērtējumu, kas tiek Ħemtas vērā 
profesionālā snieguma pilnveidošanā. 
 
Turpmākajās tabulās ir norādīti pasniedzēji, kas nodrošina programmas realizāciju.  
 
Tabula nr.4.  
 
 Pasniedz ēja 

Vārds Uzv ārds 
Izgl ītība Ievēlēts/amatu 

savienošan ās kārt ībā 
Studiju kurss 

1. 
Veronika 
Semenkova 

M.psyschol.sc., 
studē 
doktorantūrā 

amatu savienošanas 
kārtībā 

Drošības psiholoăija 

2. Astrīda Jurėele M.jur. 
Amatu savienošanas 
kārtībā 

Profesionālā ētika 

3. Līga Rubule MBA ievēlēts Lietvedība 

4. Rosita ZvirgzdiĦa 
MBA, studē 
doktorantūrā ievēlēts Komercdarbība 

5. Erlens Ernstsons M.jur. ievēlēts 
Drošības tehniskie 
līdzekĜi, Pašaizsardzība, 
Praktiskā šaušana 

6. Andris Iesalnieks Dipl.jur. ievēlēts Civiltiesības 
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7. Valija Ulmane Dipl.jur. ievēlēts 
Darba tiesības, 
aizsardzība, drošība 

8. Inguss KudiĦš M.jur. ievēlēts 
Tiesību teorija; Tiesību 
aizsardzības iestādes 

9. Guna LiepiĦa M.paed. ievēlēts Saskarsmes psiholoăija 

10. Ligita Zīlīte M.paed. ievēlēts Menedžments 

11. Sandra Smilga 
M.paed., studē 
doktorantūrā 

ievēlēts Lietišėā svešvaloda 

12. Valērija MaĜavska M.philol. ievēlēts Lietišėā svešvaloda 

13. Inese Baltkalne M.paed. 
Amatu apvienošanas 
kārtībā 

Lietišėā svešvaloda 

14. Leonīds Makans 
M.jur., studē 
doktorantūrā 

Amatu apvienošanas 
kārtībā 

Apsardzes un 
detektīvdarbības 
tiesības; Drošības 
teorija; Noziedzīgu 
nodarījumu prevencijas 
un atklāšanas pamati, 
Fizisko personu drošība 

15. Raivis Terinks 
M.jur., studē 
doktorantūrā 

Amatu apvienošanas 
kārtībā 

Organizāciju drošības 
pamati; Ekonomiskā 
drošība; Stacionāro 
objektu apsardze; 
Materiālo vērtību 
pavadīšana- apsardze 

16. Juris Juriss 
M.jur., studē 
doktorantūrā 

Amatu apvienošanas 
kārtībā 

Krimināltiesības un 
kriminālprocess 

17. 
Jānis Balklavs- 
Grīnhofs 

Augst. Inžen. 
Amatu apvienošanas 
kārtībā 

Informācijas aizsardzība 

18. Dana Rone 
M.jur., studē 
doktornatūrā 

ievēlēts Apdrošināšanas riski 

19. Benita AkmentiĦa M.jur. ievēlēts 
Administratīvās tiesības 
un administratīvais 
process 

 
 
 
 
Turpmākajās tabulās ir atspoguĜots pasniedzēju sastāvs izejot no to izglītības, kā arī pamatdarbā un 
amatu apvienošanas kārtībā. 
 
Tabula nr.5 
 

Pamatdarb ā 

Amatu 
apvienošanas 

kārt ībā Kop ā Pamatdarb ā % 

Amatu 
apvienošanas 

kārt ībā % 
12 7 19 63% 37% 

 
Līdz ar to redzams, ka attiecībā uz akadēmiskā personāla skaitlisko sastāvu normatīvo aktu prasības tiek 
izpildītas. 
 
Doktoranti  

Maăistri  
Augst ākā 
izgl ītība 

Doktoranti  Maăistri 
% 

Augst ākā 
izgl ītība % 

7 9 3 36.8% 47.4%% 15.8% 
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Biznesa augstskolas Turība akadēmiskais personāls aktīvi iesaistās zinātniskajā un pētniecības darbā. 
Lai veicinātu zinātnisko darbību augstskolā un Latvijā, Biznesa augstskola Turība katru gadu organizē 
starptautiskas zinātniski pētnieciskas konferences: 
2007.gadā konference “Latvijas nekustamā īpašuma tirgus iespējas: iespējas un riski” 
2007.gadā konference “Jauni tūrisma produkti reăionu attīstībai” 
2006.gadā konference “Īpašums, tā aprobežojumi-problēmas, risinājumi, iespējas” 
2005.gadā konference „Sabiedriskās attiecības: riski, ieguvumi, zaudējumi” 
2004.gadā konference „UzĦēmējdarbības iespējas, problēmas un to risinājumi globalizācijas apstākĜos” 
2003.gadā konference “Ilgtspējīga tūrisma attīstība : tendences, pieredze, iespējas”. 
2002.gadā tika organizēta konference "UzĦēmējdarbība un tās tiesiskā vide". 
2001.gadā tika organizēta konference "Ekonomisko un sociālo attiecību transformācija: procesi, 

tendences, rezultāti". 
2000.gadā tika organizēta konference “Tūrisma prakses, izglītības un pētniecības integrācija: pieredze un 

vērtējums”. 
1999.gadā tika organizēta konference ”UzĦēmējdarbības vide: tiesiskā bāze un kvalitāte”. 
1998.gadā tika organizēta konference "Latvijas uzĦēmēja konkurētspēja un izglītība". 
 
Akadēmiskā personāla pētnieciskais darbs tiek veicināts un atbalstīts. Pētījumus akadēmiskais personāls 
prezentē gan ikgadējās BAT starptautiskajās zinātniskajās konferencēs, gan arī citu Latvijas vai ārzemju 
augstskolu konferencēs. Dalība šajās konferencēs un zinātnisko rakstu krājumu iegāde akadēmiskajam 
personālam tiek apmaksāta. Katru gadu ar rektora rīkojumu tiek apstiprināts BAT zinātniskā darba plāns.  
Augstskolā pastāv arī iekšējo zinātnisko grantu sistēma.  
 
Ar Organizāciju drošības programmu saistītie zinātniskie pētījumi un jaunrade skatāmi saistībā ar 
konkrēto pasniedzēju iepriekšējo darbību. Pievienotajā tabulā redzama programmas pasniedzēju darbu 
publicēšanas aktivitāte pēdējos trijos gados. 
 
 

Tabula Nr.6 
Pamatdarb ā strādājošie 
 

 Dana Rone 

1. Administratīvais arests. – „Praktiskais Latvietis”. – Nr. 21 (554) 2007.; 
2. UzturlīdzekĜi no ārvalstnieka. – „Praktiskais Latvietis”. – Nr. 20 (553) 2007.; 
3. Kā piedzīt parādu. – „Praktiskais Latvietis”. – Nr. 18 (551) 2007. 
4. Šėīrējtiesas. – „Praktiskais Latvietis”. – Nr. 17 (550) 2007. 
5. Mediācija. – „Praktiskais Latvietis”. – Nr. 10 (543) 2007. 
6. Mediācija: jēdziens un iespējas. – Latvijas Vēstnesis, Jurista Vārds. – 14.03.2006. 
7. Personu brīvprātīgās un obligātās apdrošināšanas kolīzijas. – Diena. – 23.02.2006. 
8. Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes mūžīgie pārsteigumi. – Interneta portāls 

www.delfi.lv 30.06.2005. 
9. Zvērināta advokāta loma klienta sabiedrisko attiecību uzturēšanas procesā.  – 

Sabiedriskās attiecības: Kvalitāte, ieguvumi un riski. – Biznesa augstskolas Turība 
6. starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājums, Rīga, 2005 

10. Development Cooperation – New Challenges for Latvia. – First Year in the 
European Union: Current Legal Issues. Proceedings on the international 
conference, 29 – 30 April 2005, Riga, 2005; 

11. Jāgatavojas pārmaiĦām. Civiltiesiskā atbildība būs jāapdrošina pilnīgi visiem 
apdrošināšanas starpniekiem. – Neatkarīgā Rīta Avīze. – 13.12.2004.; 

12. Sadarbība attīstības jomā: būtība un tiesiskais regulējums. – Latvijas Vēstnesis, 
Jurista Vārds. – 07.09.2004., 14.09.2004. 

13. Personas sensitīvo datu izpaušanas iespējas un formas. – Latvijas Vēstnesis, 
Jurista Vārds. – 03.12.2002., 17.12.2002., 07.01.2003. 

14. Līdzautore grāmatai „Legal Framework of User-Owner Dwellings in the Baltic 
Countries”. TemaNord 2001:544. Nordic Council of Ministers, Copenhagen 2001 

15. Par nodokĜu aprēėināšanas kārtību, noslēdzot darbinieku veselības vai nelaimes 
gadījumu apdrošināšanas līgumu. – Latvijas Ekonomists. 2000. gada Nr. 11 

Erlens Ernstsons 

1. Līdzautors grāmatai „UzĦēmumu drošība”(5. nodaĜa – drošības tehniskie līdzekĜi)// 
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Biznesa Augstskola „Turība”, 2006.; 

2. “Eksperta atzinums kā viens no pierādījumu veidiem.” // Latvijas Vestnesis (Jurista 
Vārds) Nr. 13 (318) , 06.04.2004   

 

Valija Ulmane 

1. Ieturējumi no darba samaksas un ierobežojumi.-Bilance,Nr.21(57),2002.,20.-21.lpp. 
2. Darba tiesības. -Biznesa augstskola Turība ,SIA,RĪGA, 2003.-128lpp. 
3. Elektroniski dokumenti- datorizētās tālmācības mācību līdzekĜu studiju kursos: 
                                 -Darba tiesības (saskaĦā ar Darba likuma kodeksu)-2002., 
                                 -Darba tiesības (saskaĦā ar Darba likumu)-2002., 
                                 -Darba aizsardzība-2001., 
                                 -Dabas aizsardzība-2003 
                                 -Darba tiesības –2007. 
 
4.Darba tiesības. Darba aizsardzība. -Biznesa augstskola Turība, SIA,RĪGA,2004.,264  lpp. 
 
5.No darba samaksas izdarāmo ieturējumu ierobežojumi. Bilance, Nr11(119),2005.,28.-
29.lpp. 
 
6.Sociālo garantiju riski uzĦēmumā.Risks of Social Garanties in an Enterprise-(līdzautore). 
-6.starptautiskas zinātniskās konferences rakstu krājums ‘’Sabiedriskās attiecības: kvalitāte 
ieguvumi un riski.”-Biznesa augstskola Turība,SIA,RĪGA,2005., 154.-159.lpp. 
 
7.Sociālo garantiju riski uzĦēmumā-(līdzautore).-Bilance,Nr.14(122), 2005.,21.-23.lpp. 
 
8.BVK tālmācības mācību līdzeklis studiju kursā: Darba un sociālās tiesības, 2007.,270 lpp. 

 
 
 
 
Amatu savienošanas k ārt ībā strādājošie 
 

Leon īds Makans 

 

1. Korupcijas apkarošanai nepieciešamās operatīvās darbības un pierādīšanas 
novitātes. Referāts zin. prakt. konferencē “Noziegumu prevencija Vācijā un Latvijā” -
Jūrmala, 2001.g.; 

2. Noziedzīgā vidē iefiltrēto policijas darbinieku un slepenā sadarbībā iesaistīto 
personu iegūtās informācijas izmantošana pierādīšanā. Referāts zin. prakt. 
konferencē “Latvijas likumdošanā neparedzēti, kriminogēnai situācijai adekvāti un 
Eiropas standartiem atbilstoši noziedzības apkarošanas paĦēmieni”// Administratīvā 
un Kriminālā Justīcija,Nr. 4(13), 48. lpp., 2000.; 

3. Ievads kriminālmeklēšanā. Mācību grāmata.(8.,9.,10. nod)// Rīga, LPA, 2003.; 

4. Kriminālistika. Kriminālistiskā taktika. Mācību grāmata. (5.3. nodaĜa)// Rīga, LPA; 

5. Profesionālās terminoloăijas lietojuma problēmas operatīvās darbības teorijas 
apguvē. Referāts starptautiskā zin. prakt. konferencē “Speciālais teksts juridiskās 
terminoloăijas apguvē// Administratīvā un Kriminālā Justīcija, Nr. 3/4 (24/25) 33. 
lpp., 2003.; 

6. Praktisko nodarbību metodika kriminālpolicijas specializācijā// Administratīvā un 
Kriminālā Justīcija, Nr. 1/2 (22/23) 26. lpp., 2003.; 
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7. Методика проведения практических занятий по оперативно-розыскной 
деятельности со студентами очного обучения. Referāts starptautiskā zin. prakt. 
konferencē “Policijas darbinieku sagatavošana un tālākizglītība”// Rīga, LPA, 43. 
lpp., 2003.; 

8. Personu meklēšana un cilvēktiesības. Referāts starptautiskā zin. prakt. konferencē 
“Cilvēktiesības un sabiedrības drošība”// Rīga, LPA, 82. lpp.; 

9. Atsevišėu terminu izpratnes loma operatīvās darbības teorijas apguvē// Rīga, LPA, 
Raksti, Nr. 11, 193. lpp., 2004.; 

10. Методика проведения практических занятий по оперативно-розыскной 
деятельности со студентами очного обучения// Кишинев, «Закон и жизнь» № 
1(146) стр. 26, 2004; 

11. Atsevišėu jēdzienu noskaidrošanas loma operatīvās darbības teorijas apguvē// 
Administratīvā un Kriminālā Justīcija, Nr. 1(26) 14. lpp., 2004; 

12. Integration of Investigative and Intelligence activities. Presentation in conference// 
Policing in Central and Eastern Europe “Dilemmas of Contemporary Criminal 
Justice” Faculty of Criminal Justice University of Maribor, p. 391 Slovenia, 2004; 

13. Интеграция процессуальных действий и оперативно-розыскных мероприятий – 
один из путей повышения эффективности деятельности правоохранительных 
органов. Реферат на конференции «Региональная преступность: проблемы и 
перспективы борьбы с ней»// Кишинев, Академия МВД Молдовы, 2005; 

14. Several Methods F Training in Criminalistics and Police Intelligence For Full Time 
Students. Presentation in conference// Vilnius Mykolo Romerio Universitetas, 2005.; 

15. Community Policing, iecirkĦa inspektors un kriminālmeklēšana. Referāts zin. prakt. 
Konferencē// Rīga, LPA, 2005.; 

16. Kriminālprocesuālais taisnīgums un operatīvā darbība. Referāts starptautiskā zin. 
prakt. konferencē “Kriminālprocesuālais taisnīgums”// Rīga, LPA, 85. lpp., 2005.; 

17. Vidējā komandējošā sastāva policistam nepieciešamo kriminālmeklēšanas zināšanu 
apguves problēmas. Starpt. Zin. prakt. konf. “Policijas izglītība Latvijā un Eiropā”// 
Rīga, LPA, 85. lpp., 2006. 

18. Atsevišėu policejiskās meklēšanas problēmu risinājumskriminālprocesa likuma 
kontekstā// LPA Raksti, Nr. 13., 2006.; 

19. Personu meklēšana, kriminālprocess un operatīvā darbība// Adm. un Krim. 
Justīcija,Nr. 3(36) 2006.; 

20. Безопасность человека, розыскная деятельность полиции, уголовно 
процессуальный закон//«Закон и жизнь»  № 7(176) 2006, Кишинев; 

21. Drošības teorija. IzziĦas darbība noziegumu novēršanai un atklāšanai(grāmatas 
„UzĦēmumu drošība” 2. un 4. nodaĜa// Biznesa Augstskola „Turība”, 2006.; 

22. Vidējā komandējošā sastāva policistam nepieciešamās kriminālmeklēšanas 
zināšanu  apguves problēmas// LPA 2006.g.19.maija Konferences materiāli; 

23. Procesuālo un operatīvo darbību vienlaicīga pielietojuma problēma// LPA 
2006.g.15.dec. Konferences materiāli; 

24. Kriminālā izlūkošana un operatīvā darbība// LPA Raksti, Nr. 14., 2007.; 

25. “Administratīvā atbildība un personu meklēšana”// LPA 2007. gada marta 
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konferences materiāli; 

26. Referāts - Розыск лиц, уголовно-процессуальный закон, оперативно-розыскная 
деятельность// ViĜĦa, Lietuvas Mikolas Romera universitāte; 

 

Raivis Terinks 

Līdzautors grāmatai „UzĦēmumu drošība” // Biznesa Augstskola „Turība”, 2006.; 

 
 
 
Pielikumā Nr.10 redzamas pasniedzēju Curriculum Vitae 

  
  

FFIINNAANNSSĒĒŠŠAANNAASS  AAVVOOTTII  UUNN  IINNFFRRAASSTTRRUUKKTTŪŪRRAASS  
NNOODDRROOŠŠIINNĀĀJJUUMMSS  

 
 
Studiju nodrošināšanai Biznesa augstskola Turība izmanto tikai savus līdzekĜus.  
 
PROGRAMMAS ĪSTENOŠANĀ IESAISTĪTĀS STRUKTŪRVIENĪBAS 
 
Studiju programmas realizācijā tiek iesaistītas dažādas BAT struktūrvienības. 
Pamatā izglītības procesu īsteno katedras, studiju programmu koordinē programmas direktors.  
 
Katru gadu tiek apstiprināts augstskolas organizatorisko pasākumu kalendārais plāns. Regulāri notiek 
katedru un starpkatedru metodiskie semināri, kuros tiek izskatītas studiju kursu programmas, to 
savstarpējā saskaĦotība, tēmu nepārklāšanās, sabalansētība kursa ietvaros un satura saskaĦotība 
starpkursu (programmas) līmenī. Studiju kursu koordinēšanu starpprogrammu līmenī veic programmu 
direktori. 
 
1.līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas “Organizāciju drošība” īstenošanā 
iesaistītas šādas katedras: 
 
 
Katedra Studiju discipl īnas, kar kur ām atbild 
Komercdarbības katedra Menedžments, Saskarsmes psiholoăija; 

Komercdarbība 
Informātikas katedra Lietvedība, Informācijas drošiba 
Valodu katedra Lietišėā svešvaloda 
Publisko tiesību katedra  Administratīvās tiesības un administratīvais 

process, Krimināltiesības un kriminālprocess, 
Tiesību teorija, Tiesību aizsardzības iestādes 

Privāto tiesību katedra Darba tiesības, aizsardzība, drošība; 
Civiltiesības,  Apdrošināšanas riski; 
Apsardzes un detektīvdarbības tiesības, 
Drošības teorija, Organizāciju drošības 
pamati, Drošības tehniskie līdzekĜi, Fizisko 
personu drošība, Noziedzīgu nodarījumu 
prevencijas un atklāšanas pamati, Praktiskā 
šaušana, Pašaizsardzība, Ekonomiskā 
drošība, Stacionāro objektu apsardze, 
Materiālo vērtību pavadīšana- apsardze 

Komunikācijas zinātnes katedra Profesionālā ētika , Drošības psiholoăija 
 
 
PROGRAMMAS ĪSTENOŠANĀ IESAISTĪTAIS PAL ĪGPERSONĀLS 
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Studiju procesa atbilstošas norises nodrošināšanai programmas īstenošanā tiek iesaistīts dažāda veida 
palīgpersonāls. Kā galvenos var minēt sekojošos  
- studiju procesa plānošanas, sekmju uzskaites un risina Studiju daĜa,  
- materiāli tehniskā nodrošinājuma jautājumus risina Tehniskā daĜa, 
- informatīvo nodrošinājumu studentiem un mācībspēkiem nodrošina Bibliotēka, Izdevniecība, Studiju 
informācijas centrs un Informācijas sistēmu departaments.  
 
Minēto struktūrvienību darbības mērėus un uzdevumus, darbības un sadarbības principus nosaka šo 
struktūrvienību nolikumi. 
 
Shēma redzama pielikumā nr.11. 
 
 
PROGRAMMAS ĪSTENOŠANAI NEPIECIEŠAMĀS MATERIĀLĀS BĀZES RAKSTUROJUMS 
 
Finansi ālais st āvoklis 
 

Biznesa augstskolas Turība finansiālais stāvoklis ir izteikti stabils. Biznesa augstskolas Turība 
pašu kapitāls, nekustamie īpašumi, peĜĦa un investīcijas attīstībā ir lielāki nekā visām pārējām Latvijas 
privātajām augstskolām kopā. Katrs finanšu gads, sākot no augstskolas dibināšanas, ir noslēdzies ar 
peĜĦu. Tam iemesls ir gan augstskolas veiksmīgā saimnieciskā darbība, gan arī pārdomāta un 
mērėtiecīga darbība izglītības jomā. Līdz 2000. gadam visa augstskolas peĜĦa tika ieguldīta tās attīstībā 
(materiālajos un intelektuālajos resursos), bet, sākot ar 2000. gadu, augstskolas dibinātāji statūtu 
noteiktajā kārtībā daĜu peĜĦas sāk saĦemt dividendēs, neapturot ieguldījumus augstskolas attīstībā. 

Finansēšanas plānu katram gadam nosaka augstskolas budžets. IeĦēmumus veido studiju maksas 
augstākajā izglītībā, dalības maksas semināros, viesnīcas pakalpojumi un citi saimnieciskās darbības 
ieĦēmumi. Proporcionāli ieĦēmumiem budžetā tiek plānoti izdevumi, kuru galvenās pozīcijas ir personāla 
darba samaksa, sociālās apdrošināšanas maksājumi, telpu uzturēšanas izdevumi un komunālie maksājumi, 
mācību procesa materiālie izdevumi, jaunu iekārtu iegāde, kā arī telpu pārbūve un remonti. 

2005./2006. finanšu gada neto apgrozījums ir Ls 4 293 663, bruto peĜĦa Ls 1 991 454, bet pārskata 
perioda peĜĦa pēc nodokĜu nomaksas Ls 1 078 856. Pamatkapitāla atlikums pēc bilances uz 30.06.2006. ir Ls 
1 500 000, nesadalītā peĜĦa pēc bilances uz 30.06.2006. ir Ls 1 078 856, pašu kapitāls kopā – Ls 4 271 951. 
Biznesa augstskolas Turība gada pārskats par periodu no 01.07.2005. līdz 30.06.2006. pievienots pielikumā 
Nr. 3. 
 
 
Materiāli tehnisk ā bāze 
 

Augstskola atrodas Rīgā, Graudu ielā 68, lokālā teritorijā, kuras platība ir 35 372 m2. Augstskola 
studiju telpu nodrošinājuma ziĦā var vienlaicīgi uzĦemt 2756 studentus. 

Biznesa augstskolas Turība ēkas kā augstskolas īpašums 1996. gada 16. septembrī ierakstīts 
zemes grāmatā. Atbilstoši LR Saeimas 1995. gada 4. novembra likumam Biznesa augstskola Turība 
iekĜauta valsts nozīmes izglītības objektu sarakstā. Augstskolas teritorijā atrodas 2 mācību korpusi, 
studentu viesnīca, divas ēdnīcas, divas kafejnīcas, sporta zāle, sauna, solārijs, frizētava, zobārstniecības 
kabinets, katlu māja, autoserviss, autostāvvietas. 
Studijām izveidoti visi nepieciešamie apstākĜi – jaunas konferenču zāles, auditorijas, datorklases, 
laboratorijas un kabineti, moderna bibliotēka ar plašu lasītavu. Auditorijās atrodas kvalitatīvas vizuālās 
iekārtas – baltās tāfeles, kodoskopi un ekrāni, multimediju projektori, audio un video aparatūra. 
Studentiem pieejamas 287 datorizētas darba vietas. Stacionāri uzstādīti 18 multimediju projektori, 
pieejami arī 3 pārnēsājami multimediju projektori. 

Pašreizējā mācību materiāli tehniskā bāze Ĝauj pilnībā nodrošināt doktora studiju programmas 
“Komunikācijas vadība” studiju kursu apguvei nepieciešamos apstākĜus. 
 
 
Bibliot ēka 
 

Kopš 2000. gada marta BAT bibliotēka ir Latvijas akadēmisko bibliotēku asociācijas locekle. 
Bibliotēkai ir publiskas bibliotēkas statuss. Tajā lasītavas fondus vai datu bāzu un interneta resursus 
izmanto ne tikai Biznesa augstskolas Turība studenti, bet arī citu augstskolu studenti, Latvijas skolu skolēni, 
un to var darīt arī jebkura cita persona. Bibliotēkai ir 7230 lasītāji, kuriem izsniedz grāmatas uz mājām. 
Lasītavā ir 285 darba vietas, no kurām 100 ir datorizētas. Bibliotēkas mājas lapā (http://www.turiba.lv) ir 2 
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elektroniskie katalogi un adreses uz citu augstskolu katalogiem internetā – Rīgas Ekonomikas augstskola, 
Latvijas Universitāte, Latvijas Nacionālā bibliotēka u.c. 

Viss bibliotēkas fonds ir brīvpieejas – literatūra ir pieejama ikvienam lasītavas apmeklētājam. Lai 
atvieglotu nepieciešamās literatūras atrašanu, grāmatas plauktos ir izkārtotas atbilstoši starptautiskajai 
universālai decimālajai UDK klasifikācijai. Bibliotēkā grāmatu atrašanai ir arī lokālais literatūras 
elektroniskais katalogs. Visi bibliotekārie procesi ir automatizēti. Studenti var rezervēt sev nepieciešamo 
literatūru internetā tieši no kataloga jebkurā diennakts laikā. 

Bibliotēkas fondu veido atbilstoši augstskolas studiju programmām. Tajā ir 13 034 nosaukumu 
110 111 grāmatas, no kurām juridisk ā literat ūra ir 17,05%, uz Ħēmējdarb ības vad ības literat ūra – 
 31,85%, komunik ācijas literat ūra – 8,58% no vis ām grāmatām bibliot ēkā (sk. 7. tabulu). Bibliotēka 
abonē vairāk nekā 100 nosaukumu periodiskos izdevumus drukātā veidā un vairākus tūkstošus 
nosaukumu elektroniskā formātā. Fonds ir pārsvarā latviešu, krievu, angĜu un vācu valodās. Komplektē 
arī audiovizuālos informatīvos materiālus, CD-ROM un interneta datu bāzu izmantošanu. Bibliotēkas 
lietotāji var izmantot šādas pilnteksta datu bāzes: NAIS, Letonika, Latvijas Vēstnesis, Dienas Bizness, 
Letas ziĦu arhīvs, Nozare.lv, Eiropa.lv, EBSCO, Springerlink. 
Tabula Nr.7 
Inform ācija par juridisko un speci ālo literat ūru bibliot ēkā –  
Noda Ĝa UDK Nos.skaits  Eks.skaits  
Vides aizsardzības tiesiskās problēmas 349.6 14 174 
Zemes, īpašuma, apdzīvotu vietu plānošanas tiesības 349.4 11 49 
Sociālā nodrošinājuma tiesības 349.3 7 35 
Darba tiesības 349.2 63 1612 
Tiesību speciālās nozares.Jauktās tiesību nozares 349 6 14 
Civilprocesuālās tiesības. Tiesu iekārta 347.9 54 739 
Komerctiesības un ražotājtiesības 347.7 112 1621 
Ăimenes tiesības. Mantojuma tiesības 347.6 16 1027 
Bezlīguma saistību tiesības 347.5 2 56 
Līgumi. Vienošanās, to veidi 347.44 20 182 
Līgumsaistību tiesības 347.4 27 1003 
Kustamais īpašums 347.3 15 684 
Nekustamais īpašums 347.2 32 1129 
Civiltiesības 347 11 695 
Kriminoloăija. Kriminālistika 343.9 16 422 
Noziegumu pret īpašumu 343.7 7 82 
Kriminālprocess 343.1 23 784 
Krimināltiesības. Kriminoloăija. Kriminālisitika 343 115 4027 
Administratīvās tiesības 342.9 29 1322 
Pamattiesības. Cilvēktiesības. PilsoĦa tiesības un 
pienākumi 342.7 39 744 
Valsts vara. Valsts varas institūciju sistēma un funkcijas 342.5 38 436 
Konstitūcija 342.4 27 386 
Publiskās tiesības. Konstitucionālās tiesības. 
Administratīvās tiesības 342 10 307 
Starptautiskās civiltesības 341.9 15 323 
Diplomātiskās tiesības 341.7 3 11 
Starptautisko tiesību subjekti un objekti 341.2 16 158 
Starptautisko organizāciju tiesības 341.1 32 545 
Starptautiskās tisības 341 40 321 
Tiesību palīgnozares. Tiesu medicīna 340.6 3 54 
Salīdzinošā tiesībzinātne 340.5 3 5 
Tiesību veidi un formas 340.1 49 1554 
Tiesības. Tieslietu metodes un palīgnozares 340 99 3110 
Tiesības. Juridiskās zinātnes 34 45 469 
Kop ā   999 24080 
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ĀĀRRĒĒJJIIEE  SSAAKKAARRII  
 

Biznesa augstskola Turība jau kopš 1999.gada katru gadu organizē starptautiskās konferences, 
zinātniskos seminārus. Tāpat Biznesa augstskolas Turība pasniedzēji regulāri piedalās dažādās 
starptautiskās zinātniski pētnieciskās konferencēs un semināros. Mūžizglītības programmas Erasmus 
ietvaros Biznesa augstskola Turība, nākamajā finanšu periodā (2007.-2013.) ir paredzējusi veicināt visu 
augstskolas mācībspēku stažēšanos pie ārvalstu partneriem lasot lekcijas kā arī pieredzes apmaiĦas 
veidā. ěoti veiksmīga sadarbība Biznesa augstskolai ir izveidojusies ar Mykolas Romeris Universitāti 
ViĜĦā, kas dod iespēju piesaistīt gan viespasniedzējus, gan arī veidot kopīgus sadarbības projektus. 

 
Biznesa augstskolai ir veiksmīgi attīstījusies sadarbība ar ārvalstu partneraugstskolām. Uz šo brīdi BAT ir 
sadarbības līgumi ar 23 partneraugstskolām 12 valstīs (sk. Tabulu nr.8) Sadarbības ar šiem partneriem 
dod iespēju kvalitatīvāk un plašāk organizēt zinātniskus forumus, veikt studējošo apmaiĦu, kā arī 
pasniedzēju stažēšanos ārvalstīs. 
 
8.tabula 

Valsts Augstskola/koledža 
Lietuva Mikolas Romieris Universitāte 
Lietuva KauĦas universitāte 
Lietuva ŠauĜu universitāte 
Lietuva Vitauta Dižā universitāte 
Vācija Hochschule fur Technik und Wirtschaft des Saarlandes 
Vācija FH Nordakademie, Private university of applied sciences 
Francija Ecole de management de Normandie 
Polija Universytet Szczecinski 
Polija Wyzsza Szkola Ekonomii i Administracji w Kielcach 
Polija Wyzsza Szkola Humanistyczno-Ekonomiczna we 

Wloclawku 
Spānija Universidad de Alcala 
Somija Haaga-Helia University of Aplied sciences 
Itālija Libera universita di lingue e comunicacione iulm 
Turcija Adnan Menderes Universitesi 
Turcija Anadolu Universitesi 
Turcija Turkish Law Institut 
Krievija SmoĜenskas humanitārā universitāte 
Krievija Maskavas humanitārā universitāte 
Krievija Darba un sociālo attiecību akadēmija 
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Biznesa augstskolai Turība ir izveidojusies Ĝoti laba sadarbība ar darba devējiem, kas veiksmīgi 
izpaužas noslēgtajos sadarbības līgumos. 2006.gadā BAT noslēdza sadarbības līgumu ar LR Tieslietu 
ministriju, 2005.gadā tika noslēgts sadarbības līgums ar LR Prokuratūru, kas paredz BAT studentu 
prakses iespējas prokuratūrā un BAT mācībspēku piedalīšanos prokuroru apmācībā. 2004.gada pavasarī 
tika noslēgts sadarbības līgums ar LR UzĦēmumu reăistru par prakses iespējām šajā iestādē, kā arī ar 
SIA “Evor” par prakses iespējām šajā uzĦēmumā. 2004.gada augustā tika noslēgts līgums ar A/S “STA 
grupa”, savukārt septembrī līgums ar Valsts policiju.  Pielikumā Nr.12. ir redzami minētie līgumi. 
 

DDOOKKUUMMEENNTTII  PPAARR  IIZZGGLL ĪĪTTĪĪBBAASS  TTUURRPPIINNĀĀŠŠAANNAASS  
NNOODDRROOŠŠIINNĀĀŠŠAANNUU  

 
 Biznesa augstskolas Turība Satversmē ir noteikts:”Augstskola ar visu savu īpašumu garantē, ka 
konkrētas studiju programmas likvidācijas gadījumā, attiecīgajās studiju programmas studentiem tiks 
nodrošināta iespēja turpināt izglītību citā studiju programmā vai citā augstskolā”. 
 Garantijas var apskatīt no diviem aspektiem – augstskolas stabilitāte (studiju procesa kvalitāte, 
akadēmiskā personāla nodrošinājums, finansiālais stāvoklis, attīstības iespējas un iestrādnes u.c.) un 
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akreditējamās studiju programmas samērojamība ar līdzīgām studiju programmām (izglītības 
turpināšanas iespējamība, ja studiju programma tiek slēgta). 
 Pirmais aspekts Ĝauj prognozēt, cik iespējama ir situācija, kad studiju programma tiek likvidēta, un 
augstskolai jānodrošina studentiem izglītības turpināšanas iespējas. 
 Otrais aspekts dod ieskatu par to, cik saturiski iespējama studentiem būs izglītības turpināšana 
citās studiju programmās, gadījumā, ja tomēr studiju programma tiek likvidēta. Vai apgūtie studiju kursi, to 
saturs un uzkrātie kredītpunkti būs piemērojami studiju turpināšanai citās studiju programmās. 
 Augstskolas stabilitāte. 
 Biznesa augstskola Turība darbojas jau no 1993. gada (sākotnēji kā “Turības mācību centrs”) un 
katru gadu notikusi strauja tās attīstība – tiek atvērtas jaunas studiju programmas, akreditētas 
programmas, ieviesti citi izglītības līmeĦi, pieaudzis studentu un mācībspēku skaits, palielinājies 
apgrozījums. 
 Biznesa augstskola Turība bija viena no pirmajām augstskolām Latvijā, kas tika akreditēta un 
saĦēma akreditācijas lapu Nr.002 (akreditācijas lapu Nr.001 saĦēma Rīgas ekonomikas augstskola). Ar 
katru gadu nostabilizējas akadēmiskā personāla sastāvs un palielinās pamatdarbā strādājošo īpatsvars. 
Šogad 67% pedagoăiskās slodzes izpilda pamatdarbā strādājošie mācībspēki.  
 Biznesa augstskola Turība rektors slēdz ar katru studentu līgumu, kurā paredzētas ne tikai 
augstskolas tiesības un pienākumi, bet arī atbildība. Augstskola nodrošina studentiem studiju procesu 
gan konkrētajā studiju gadā, gan visas studijas programmas apguvei.  

Izvērtējot Biznesa augstskolas Turība finansiālo stabilitāti un Ĝoti augstā līmenī sakārtoto darba 
organizāciju, ir jāsecina, ka tuvākajā laikā augstskolai nepastāv draudi pārtraukt darbību. (sk. bilanci 
pielikumā nr.3) 

Līdz ar to kā viens no garantiem studiju programmas likvidācijas gadījumā ir Biznesa augstskolas 
Turība finansiālā stabilitāte. 

Kā otrs garants būtu uzskatāms 2006.gada 31.oktobrī noslēgtais sadarbības līgums starp 
Biznesa augstskolu Turība un Juridisko koledžu, kas paredz programmas likvidācijas vai slēgšanas 
gadījumā pārĦemt otras augstskolas studentus. (sk. Pielikumu nr.4) 
 

SSTTUUDDIIJJUU  PPRROOGGRRAAMMMMAASS  AATTTTĪĪSSTTĪĪBBAASS  PPLLĀĀNNSS  
 
 Studiju programmas turpmākai dinamiskai attīstībai ir izstrādāts attīstības plāns, kas ietver būtiskākos 
darbības virzienus, lai piedāvātā programma būtu konkurētspējīga un pieprasīta darba tirgū: 
1. Studentu skaita palielināšana: 
veikt aptauju studējošu vidū, tādā veidā noteikt mērėpircēju un studiju programmas realizācijas izmaiĦas 
nepieciešamību; pamātā programmas attīstība ir paredzēta orientējot to uz apsardzes uzĦēmumu 
darbiniekiem un dažādu uzĦēmumu drošības dienestiem. 
veikt aptaujas absolventiem, tādējādi noskaidrojot programmas vājās vietas un nepieciešamās izmaiĦas 
studiju programmā. 
palielināt studentu skaitu līdz 50 studentiem katrā studiju gadā 
 
2. Studiju programmas aktualitātes un attīstība darba tirgus prasībām: 
Ħemot vērā darba tirgus prasības, uzsvaru liekot uz iespējām studentiem gan iekĜauties darba vidē, 
veicinot sadarbību ar darba devējiem, kā arī iespēju turpināt studijas 2.līmeĦa profesionālās augstākās 
izglītības studiju programmās.; 
studiju programmas pilnveidošana, Ħemot vērā izmaiĦas valsts likumdošanā; 

 
 
3. Pasniedzēju kvalifikācijas paaugstināšana: 
kvalifikācijas celšana pamatdarbā strādājošiem mācībspēkiem; 
nodrošināt, ka katrs pasniedzējs studiju gada laikā apmeklē vismaz 3 kvalifikācijas celšanas kursus; 
veicināt pasniedzēju ikgadējo piedalīšanos starptautiskās konferencēs; 
pilnveidot motivācijas sistēmu, kas veicina pasniedzējus piedalīties zinātniskajā darbībā; 
turpināt darbu pie BAT zinātniskā darba plāna realizācijas; 
ne mazāk kā divas reizes gadā Juridiskās fakultātes Domes sēdē pieĦemt lēmumu par konkrētu 
vieslektoru iesaistīšanu programmas studiju kursu realizācijā. 
 
4. Sadarbības veidošanās ar ārvalstu augstskolām: 
veicināt un attīstīt sadarbību ar augstskolām, kas piedāvā radniecīgas studiju programmas, lai 
nodrošinātu pieredzes apmaiĦu un studiju procesa attīstību. 
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SSTTUUDDII JJUU  PPRROOGGRRAAMM MM AA  

  
  
  
  
  
  



1.līmeĦa augst ākās profesion ālās izgl ītības studiju programma "Organiz āciju droš ība"     
   Pilna laika studijas            

1.studiju gads 2.studiju gads  

1. sem. 2. sem. 3. sem. 4. sem.  

Diena Vakars Diena Vakars Diena Vakars Diena Vakars  
N.p.k. Studiju kursi  Atbildīgā katedra 

Kredīt-punktu 
skaits KP pārb. KP pārb. KP pārb. KP pārb. KP pārb. KP pārb. KP pārb. KP pārb.  

Oblig ātie studiju kursi A da Ĝa   40 13 5 13 5 11 5 11 5 16 5 16 5 2 1 2 1  
1 Profesionālā leksika Valodu 5 3 IE 3 IE 2 1 2 1          
2 Menedžments Komercdarbības 3             3 1 3 1          
3 Saskarsmes psiholoăija Komercdarbības 2 2 IE 2 IE                          
4 Komercdarbība Komercdarbības 4         4 1 4 1              
5 Lietvedība Komercdarbības 2 2 IE 2 IE                      
6 Tiesību teorija Publisko tiesību 4 4 1 4 1                          
7 Profesionālā ētika Komunikācijas zinātnes 1     1 IE 1 IE              
8 Civiltiesības Privāto tiesību  2     2 IE 2 IE              
9 Darba tiesības, aizsardzība, drošība Privāto tiesību  2                 2 IE 2 IE          

10 Tiesību aizsardzības iestādes Publisko tiesību 2 2 IE 2 IE                          
11 Apsardzes un detektīvdarbības tiesības Privāto tiesību 4                 4 1 4 1          

12 
Administratīvās tiesības un administratīvais 
process Publisko tiesību 4             4 1 4 1          

13 Krimināltiesības un kriminālprocess Publisko tiesību 3             3 1 3 1          
14 Studiju darbs Tiesību zinātĦu 2         2 IE 2 IE                  

Izvēles studiju kursi B da Ĝa   10 4 2 4 2 0 0 0 0 4 2 4 2 2 1 2 1  
1 Drošības teorija Privāto tiesību 2 2 1 2 1                          
2 Organizāciju drošības pamati Privāto tiesību 2 2 1 2 1                          
3 Drošības tehniskie līdzekĜi Privāto tiesību 2                 2 IE 2 IE          
4 Informācijas aizsardzība Informācijas tehnoloăiju 2                 2 IE 2 IE          
5 Fizisko personu drošība Privāto tiesību 2                         2 IE 2 IE  

6 
Noziedzīgu nodarījumu prevencijas un 
atklāšanas pamati Privāto tiesību 2                         2 IE 2 IE  

7 Praktiskā šaušana Privāto tiesību 2                 2 IE 2 IE          
8 Pašaizsardzība Privāto tiesību 2                         2 IE 2 IE  

Izvēles studiju kursi C da Ĝa   6         4 2 4 2 2 1 2 1          
1 Ekonomiskā drošība Privāto tiesību 2         2 IE 2 IE                  
2 Apdrošināšanas riski Privāto tiesību  2                 2 IE 2 IE          
3 Stacionāro objektu apsardze Privāto tiesību 2         2 IE 2 IE                  
4 Materiālo vērtību pavadīšana-apsardze Privāto tiesību 2         2 IE 2 IE                  
5 Drošības psiholoăija Privāto tiesību 2                 2 IE 2 IE          

  Prakse  Ties ību zin ātĦu 16         8 IE 8 IE         8 IE 8 IE  
  Kvalifik ācijas darbs Juridisk ā fakult āte 8                         8 1 8 1  

Kop ā stundas un p ārbaud ījumi    80 17 7 17 7 23 8 23 8 22 8 22 8 18 3 18 3  
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   Nepilna laika studijas                

1.studiju gads 2.studiju gads 3.studiju gads  

1. sem. 2. sem. 3. sem. 4. sem. 5. sem.  

Vakars Neklātiene Vakars Neklātiene Vakars Neklātiene Vakars Neklātiene Vakars Neklātiene  
N.p.k. Studiju kursi  Atbildīgā katedra 

Kredīt-punktu 
skaits 

pār-baud. 
skaits KP pārb. KP pārb. KP pārb. KP pārb. KP pārb. KP pārb. KP pārb. KP pārb. KP pārb. KP pārb.  

Oblig ātie studiju kursi A da Ĝa   40 10 14 5 14 5 10 4 10 4 7 3 7 3 10 3 10 3 0 0 0 0  
1 Lietišėā svešvaloda Valodu 5 2 3 IE 3 IE 2 1 2 1                  
2 Menedžments Komercdarbības 3 1                      3 1  3  1           

3 Saskarsmes psiholoăija 
Komunikācijas 
zinātnes 2 1 2 IE 2 IE                                  

4 Komercdarbība Komercdarbības 4 1         4 1 4 1                      
5 Lietvedība Komercdarbības 2 1 2 IE 2 IE                              
6 Tiesību teorija Publisko tiesību 4 1 4 1 4 1                                  

7 Profesionālā ētika 
Komunikācijas 
zinātnes 1 1                 1 IE 1 IE                  

8 Civiltiesības Privāto tiesību 2 1     2 IE 2 IE                          
9 Darba tiesības, aizsardzība, drošība Privāto tiesību 2 1                 2 IE 2 IE                  

10 Tiesību aizsardzības iestādes Publisko tiesību 2 1 2 IE 2 IE                                  
11 Apsardzes un detektīvdarbības tiesības Privāto tiesību 4 1                     4 1 4 1          

12 
Administratīvās tiesības un 
administratīvais process Publisko tiesību 4 1             4 1 4 1                  

13 Krimināltiesības un kriminālprocess Publisko tiesību 3 1                 3 1 3 1          
14 Studiju darbs Privāto tiesību 2 1         2 IE 2 IE                          

Izvēles studiju kursi B da Ĝa   10 8 4 2 4 2 0 0 0 0 4 2 4 2 2 1 2 1          
1 Drošības teorija Privāto tiesību 2 1 2 1 2 1                                  
2 Organizāciju drošības pamati Privāto tiesību 2 1 2 1 2 1                                  
3 Drošības tehniskie līdzekĜi Privāto tiesību 2 1                 2 IE 2 IE                  

4 Informācijas aizsardzība 
Informācijas 
tehnoloăiju 2 1                 2 IE 2 IE                  

5 Fizisko personu drošība Privāto tiesību 2 1                         2 IE 2 IE          

6 
Noziedzīgu nodarījumu prevencijas un 
atklāšanas pamati Privāto tiesību 2 1                         2 IE 2 IE          

7 Praktiskā šaušana Privāto tiesību 2 1                 2 IE 2 IE                  
8 Pašaizsardzība Privāto tiesību 2 1                         2 IE 2 IE          

Izvēles studiju kursi C da Ĝa   6 3         4 2 4 2 2 1 2 1                  
1 Ekonomiskā drošība Privāto tiesību 2 1         2 IE 2 IE                          
2 Apdrošināšanas riski Privāto tiesību 2 1                 2 IE 2 IE                  
3 Stacionāro objektu apsardze Privāto tiesību 2 1         2 IE 2 IE                          
4 Materiālo vērtību pavadīšana-apsardze Privāto tiesību 2 1         2 IE 2 IE                          

5 Drošības psiholoăija 
Komunikācijas 
zinātnes 2 1                 2 IE 2 IE                  

  Prakse  Ties ību zin ātĦu 16 2         6 IE 6 IE         10 IE 10 IE          
  Kvalifik ācijas darbs Juridisk ā fakult āte 8 1                                 8 1 8 1  

Kop ā stundas un p ārbaud ījumi    80 24 18 7 18 7 20 7 20 7 13 6 13 6 22 5 22 5 8 1 8 1  
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LIETIŠĖĀ SVEŠVALODA 1 
Izstrādāja , mag. paed., docente Ineta Lūka, mag. phil., lektore Valērija Ma Ĝavska  un mag. 

phil., lektore Anita Emse  
 
Mērėis  – apgūt saziĦas prasmes konkrētās darījumu situācijās, kā arī atkārtot vai apgūt 
(atkarībā no līmeĦa) svešvalodas gramatisko un strukturālo uzbūvi.  
 
Nepieciešam ās priekšzin āšanas  – svešvalodas prasmes un iemaĦas, kas noteiktas 
Vispārējās vidējās izglītības standartā angĜu / vācu valodas apguvei. 
 
Uzdevumi – apgūt nepieciešamo leksiku un iemaĦas konkrētām darījumu situācijām (sk. 
tematisko izkārtojumu), uzrakstīt konkrētus lietišėos dokumentus – CV, pieteikuma vēstuli, 
faksu, sistemātiski atkārtot vai apgūt (atkarībā no līmeĦa) svešvalodas gramatisko un 
strukturālo uzbūvi. 
 
Oblig ātās pras ības – trīs kārtējie pārbaudījumi, kuru veidu un formu nosaka mācībspēks. 
 
Apjoms – atbilst 3 kredītpunktiem (KP) jeb 120 akadēmiskām stundām. Tās veido 
kontaktstundas (skaits noteikts studiju plānā) un studentu patstāvīgās studijas. Vismaz 1/3 
akadēmisko stundu no kopējā stundu skaita ir praktiskās nodarbības. 
 
Noslēguma p ārbaud ījums – ieskaite. 
 
Papildinform ācija – folderī x:\Uzdevumi\Studiju darbu uzdevumi\… 
 

Studiju kursa saturs 

1. Nodarbin ātības juridiskie aspekti uz Ħēmējdarb ībā. 
 Latvijas Darba likums. 
 Juridiskie aspekti darbinieka pieĦemšanas un aiziešanas/atlaišanas procesā. 
Darba intervija no darba devēja un darba Ħēmēja viedokĜa. 
Kā uzrakstīt savu CV un pieteikuma vēstuli. 
 Kā sagatavot darba piedāvājuma sludinājumu 

  
2. Komercties ības.  

UzĦēmuma struktūra. 
Darbinieka pienākumi uzĦēmumā. 
Komerctiesību būtība. 
Komercdarbības juridiskās formas. 

 

LIETIŠĖĀ SVEŠVALODA 2  
Izstrādāja mag. paed., docente Ineta Lūka, mag. phil., lektore Valērija Ma Ĝavska un mag. 

phil., lektore Anita Emse 
 

Mērėis  – apgūt saziĦas prasmes konkrētās darījumu situācijās, kā arī atkārtot vai apgūt 
(atkarībā no līmeĦa) svešvalodas gramatisko un strukturālo uzbūvi.  
Nepieciešam ās priekšzin āšanas  – Lietišėā svešvaloda 1. 
 
Uzdevumi – apgūt nepieciešamo leksiku un iemaĦas konkrētām darījumu situācijām (sk. 
tematisko izkārtojumu), uzrakstīt konkrētus lietišėos dokumentus – darījumu vēstules, 
līgumus, finansu dokumentus, sistemātiski atkārtot vai apgūt (atkarībā no līmeĦa) 
svešvalodas gramatisko un strukturālo uzbūvi.  
 
Oblig ātās pras ības – divi kārtējie pārbaudījumi, kuru veidu un formu nosaka mācībspēks. 
 
Apjoms – atbilst 2 kredītpunktiem (KP) jeb 80 akadēmiskām stundām. Tās veido 
kontaktstundas (skaits noteikts studiju plānā) un studentu patstāvīgās studijas. Vismaz 1/3 
akadēmisko stundu no kopējā stundu skaita ir praktiskās nodarbības. 
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Noslēguma p ārbaud ījums – eksāmens. 
 
Papildinform ācija – folderī x:\Uzdevumi\Studiju darbu uzdevumi\… 
 

Studiju kursa saturs 

1. Krimin ālties ības un krimin ālprocess. 
Krimināltiesību būtība.  
Kriminālnozieguma izmeklēšanas secība un iztiesāšanas kārtība. 
Vainas pierādīšana un soda piemērošana. 
 

2. Ties ības sarg ājoš ās iest ādes un to funkcijas. 
Tiesu sistēma Latvijā un ārvalstīs. 
Zemes grāmatas, notariāta, advokatūras, prokuratūras un tiesu izpildītāju funkcija. 
Protokolu sastādīšana. 

  
  

MENEDŽMENTS 
Izstrādāja Mag. paed. lektore Ligita Z īlīte un lektore  Inese Pētersone  

 

Mērėis  – sniegt studentiem zināšanas par menedžmenta teoriju un tās lietošanu praksē.  
Nepieciešam ās priekšzin āšanas – Mikroekonomika un Psiholoăija. 
Uzdevumi – apgūt vadības teorijas jautājumus, analizēt konkrētas situācijas, kādās varētu nonākt vadītāji, 
un mācīties pieĦemt optimālus lēmumus. 
Oblig ātās pras ības – trīs kārtējie pārbaudījumi, kuru veidu un formu nosaka mācībspēks. 
Apjoms – atbilst 3 kredītpunktiem (KP) jeb 120 akadēmiskām stundām. Tās veido kontaktstundas 
(skaits noteikts studiju plānā) un studentu patstāvīgās studijas. Vismaz 1/3 akadēmisko stundu no 
kopējā stundu skaita ir praktiskās nodarbības. 
Noslēguma p ārbaud ījums -eksāmens. 
Papildinform ācija – folderī x:\Uzdevumi\Studiju darbu uzdevumi… 
 

Studiju kursa saturs 
1. Menedžmenta būtība.  
2. Menedžmenta teorijas vēsture. 
3. Organizācijas iekšējā vide.  
4. Organizācijas ārējā vide. 
5. Organizācijas kultūra, tās būtība. 
6. Informācija un komunikācija. 
7. Lēmumu pieĦemšanas būtība. 
8. Menedžmenta funkcijas. 
9. PārmaiĦas organizācijā.  

  

SASKARSMES PSIHOLOĂIJA  
Izstrādāja mag. soc. sc. lektore Guna Liepi Ħa, asistente Inga Blumfelde  

 
Mērėis  – sniegt studentiem zināšanas par saskarsmes procesa likumsakarībām un 
mijiedarbību grupā, apgūt praktiskas iemaĦas efektīvākai komunikācijai un prasmi analizēt 
savu un citu cilvēku izturēšanos saskarsmē. 
Priekšzin āšanas  – nav nepieciešamas.  
Uzdevumi – apgūt priekšstatus par saskarsmes struktūru, barjerām, analizēt konkrētas 
situācijas, detalizēti aplūkot savstarpējo attiecību optimizācijas paĦēmienus. 
Oblig ātās pras ības – divi kārtējie pārbaudījumi, kuru veidu un formu nosaka mācībspēks. 
Apjoms – atbilst 2 kredītpunktam (KP) jeb 80 akadēmiskām stundām. Tās veido 
kontaktstundas (skaits noteikts studiju plānā) un studentu patstāvīgās studijas. Vismaz 1/3 
akadēmisko stundu no kopējā stundu skaita ir praktiskās nodarbības. 
Noslēguma p ārbaud ījums – ieskaite. 
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Studiju kursa saturs 

1. Saskarsmes būtība. 
2. Uztvere saskarsmē. 
3. Komunikācija. 
4. Mijiedarbība saskarsmē. 
5. Saskarsme grupās. 
6. Saskarsme konfliktos. 

 
  

KOMERCDARB ĪBA 
Izstrādāja: M.B.A., lektore Rosita Zvirgzdi Ħa 

 
Mērėis – dot zināšanas mikroekonomikā un makroekonomikā, aplūkojot vispārējās ekonomiskās 
likumsakarības un to pielietošanas iespējas ikvienā uzĦēmumā un valsts iestādē, veidot uzĦēmējdarbības 
ekonomikas jēdzienu sistēmu un dot zināšanas par uzĦēmējdarbības ekonomikas likumsakarībām un tās 
izpausmes formām uzĦēmumu un atsevišėu mājsaimniecību līmenī.  
Nepieciešam ās priekšzin āšanas – Ekonomikas pamatos. 
Uzdevumi – iepazīstināt studentus ar likumsakarībām uzĦēmumu un mājsaimniecību līmenī, dot 
pamatjēdzienus: pieprasījuma, piedāvājuma, cenu, izmaksu ietekmējošo faktori, uzĦēmumu darbības 
principi dažādos preču un resursu tirgos, iepazīstināt studentus ar makroekonomiskajām likumsakarībām 
un to lomu valsts attīstības nodrošināšanā, iepazīstināt studentus ar uzĦēmējdarbības formām, kā arī 
izkopt iemaĦas uzĦēmuma finansiālās darbības plānošanā un kontrolē. 
Oblig ātās pras ības – četri kārtējie pārbaudījumi, kuru veidu un formu nosaka mācībspēks. 
Apjoms –  atbilst 4 kredītpunktiem (KP) jeb 160 akadēmiskām stundām. Tās veido kontaktstundas (skaits 
noteikts studiju plānā) un studentu patstāvīgās studijas. Vismaz 1/3 akadēmisko stundu no kopējā stundu 
skaita ir praktiskās nodarbības. 
Noslēguma p ārbaud ījums – eksāmens. 
Papildinform ācija – folderī x:\Uzdevumu\Studiju darbu uzdevumi\… 
 

Saturs 
1. Ekonomikas pamatproblēma; privātīpašums, konkurence, resursi, to 
2. ierobežotība. 
3. Pieprasījums un piedāvājums, to elastība, tirgus līdzsvars. 
4. Ražošana un izmaksas, to veidi. Bezzaudējuma punkts un peĜĦa. 
5. Tirgus formas un konkurences tipi.  
6. Makroekonomiskie mērėi, instrumenti un pamatrādītāji. Inflācija un 
7. nodarbinātība. 
8. Naudas tirgi, bankas un monetārā politika. 
9. Fiskālā politika, tās mērėi un veidi. 
10. Starptautiskā ekonomika: ārējā tirdzniecība un maksājuma bilance. 
11. UzĦēmējdarbības būtība, tās nozīme tautsaimniecībā. 
12. UzĦēmējdarbības tiesiskās un organizatoriskās formas. 
13. UzĦēmējdarbības sfēras, to specifika. 
14. UzĦēmuma organizatoriskā struktūra, tās tipi un vadīšana. 
15. UzĦēmējdarbības plānošana un resursi. 
16. UzĦēmējdarbības objekti: prece un pakalpojums, to raksturlielumi un dzīves cikls.  
17. UzĦēmējdarbības efektivitāte, tās analīze. 

  
  
  

LIETVEDĪBA  
Izstrādāja asistente Anda Skuja  

 
Mērėis – sniegt priekšstatu par lietvedības pamatfunkcijām un procedūrām, to vietu 
un sakarību ar pārvaldes darba nodrošinājumu.  
Nepieciešam ās priekšzin āšanas  – latviešu valoda vidusskolas kursa apjomā, 
datortehnoloăijas. 
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Uzdevumi – 1) apgūt dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas noteikumus; 
2) iepazīties ar galvenajiem tiesību aktiem, kas reglamentē lietvedības darbu iestādē 
un uzĦēmumā; 3) apgūt pārvaldes dokumentu dokumentācijas sistēmu; 4) iepazīties 
ar lietu nomenklatūras veidošanas principiem . 
Oblig ātās pras ības  – viens kārtējais pārbaudījums, kuru veidu un formu nosaka 
mācībspēks. 
Apjoms – atbilst 2 kredītpunktiem (KP) jeb 80 akadēmiskām stundām. Tās veido 
kontaktstundas (skaits noteikts studiju plānā) un studentu patstāvīgās studijas. 
Vismaz 1/3 akadēmisko stundu no kopējā stundu skaita ir praktiskās nodarbības.  
Noslēguma p ārbaud ījums – ieskaite. 
Papildinform ācija – folderī x:\Uzdevumi\Studiju darbu uzdevumi\… 

Studiju kursa saturs 

1. Lietvedības pamatuzdevumi, funkcijas, mērėis, saturs. 
2. Dokumenti, to funkcijas un nozīme. 
3. Dokumentu savstarpējā pakĜautība un saistība. Dokumenta juridiskais spēks. 
4. Pārvaldes dokumenti. 
5. Dokumentu uzskaite un apgrozība. 
6. Lietu nomenklatūra un lietu veidošana. 
7. Iestādes arhīva darbs. 

  

TIESĪBU TEORIJA 
Izstrādāja M.jur. Inguss KudiĦš 

Kursa m ērėis  ir sniegt jurisprudences pamatjēdzienu, tiesību un tiesisko parādību izpratni, 
sekmēt juridiskās domāšanas izkopšanu.  

Studiju kursa sekm īgai apguvei nepieciešam ās priekšzin āšanas: vidusskolas tiesību 
kurss. 

Studiju kurs ā paredz ēts: sniegt studentiem zināšanas par jurisprudenci, tās 
pamatjēdzieniem, tiesību sistēmām, tiesību avotiem, tiesību normām, to hierarhiju, 
sagatavojot studentus tālāk jurisprudences studijām. 

Patst āvīgās studijas: gatavošanās semināriem, tēmas paziĦo pasniedzējs. 

Zināšanu kontrole: pilna laika dienā studējošiem 2 kontroldarbi un 2 semināri. Semināru 
tēmas paziĦo pasniedzējs. 

Zināšanu nov ērtējums: eksāmens, pie kura pielaiž pēc sekmīgi nokārtotiem kontroldarbiem. 

Studiju kursa apjoms atbilst 4kredītpunktiem (KP) 
 

Kursa saturs 

1. tēma. Ties ības soci ālā regul ējuma sist ēmā. 
1.1. Tiesību teorijas priekšmets.  
1.2. Sociālās normas. Sociālo normu funkcijas. 
1.3. Tiesības – īpašs sociālās normas veids.  
1.4. Tiesību mijiedarbība ar citām sociālajām normām. 

2. tēma. Ties ību funkcijas. 
2.1. Tiesību funkcijas sociālās regulēšanas sistēmā. 
2.2. Tiesiskā regulēšana un tās mehānisms.  
2.3. Tiesiskās regulēšanas metodes. 

3. tēma. Ties ību v ēsturisk ā rašan ās. Ties ību sist ēmas. Saimes (loki). 
3.1. Tiesību vēsturiskā rašanās un tiesību izpratne.  
3.2. Tiesību sistēmas. 
3.3. Pasaules tiesību saimes (loki). 

4. tēma. Ties ību doktr īnas. 
4.1. Dabisko tiesību doktrīna.  
4.2. Vēsturiskā tiesību skola.  
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4.3. Psiholoăiskā tiesību skola.  
4.4. Normatīvā tiesību skola. 
4.5. Socioloăiskās tiesību teorijas. 
4.6. Juridiskais pozitīvisms. 

5. tēma. Kontinent ālās Eiropas ties ību loka pamatiez īmes. 
5.1. Kontinentālās Eiropas tiesību loka izveidošanās.  
5.2. Sociālistisko tiesību atdalīšanās. 
5.3. Kontinentālās Eiropas tiesību loka kopējās iezīmes. 

6. tēma. Ties ību norma un avoti. 
6.1. Tiesību normas uzbūve (loăiskā struktūra). 
6.2. Tiesību normu klasifikācija.  
6.3. Tiesību avoti – jēdziens un iedalījums.  
6.4. Normatīvie tiesību akti.  
6.5. Paražu tiesības.  
6.6. Tiesību doktrīna. 
6.7. Tiesu prakse.  
6.8. Vispārīgie tiesību principi.  

7. tēma. Ties ību mor āle, taisn īgums. Ties ību principi, tiesu prakse. 
7.1. Tiesības un morāle.  
7.2. Taisnīguma prasība tiesībās. 
7.3. Tiesiskā apziĦa.  
7.4. Tiesību principi un tiesu prakse. 

8. tēma. Ties ību normu sp ēks. Konstitucion ālā hierarhija. Likumdošanas process. 
8.1. Tiesību normu spēks laikā. 
8.2. Tiesību normu spēks telpā.  
8.3. Tiesību normu spēks attiecībā uz personu.  
8.4. Konstitucionālā hierarhija.  
8.5. Likumdošanas process. 
8.6. Likumu jaunrade. 

9. tēma. Ties ību realiz ācija, piem ērošana. Ties ību normas teksta interpret ācija. 
9.1. Tiesību normu realizācijas veidi.  
9.2. Tiesību normas piemērošanas pamatstadijas.  
9.3. Procesuālās kārtības loma.  
9.4. Divas pieejas tiesību izpratnei.  
9.5. Tiesību normu interpretācijas jēdziens.  
9.6. Interpretācijas tiesiskais pamats.  
9.7. Interpretācijas veidi.  
9.8. Tiesību normu interpretācijas metodes (gramatiskā, sistēmiskā, teleoloăiskā, 

vēsturiskā).  
9.9. Analoăija.  
9.10. Tiesību normu kolīzijas. 

10. tēma. Ties ību instit ūti, nozares. Tiesisk ās attiec ības. 
10.1. Privātās, publiskās un subjektīvās publiskās tiesības. 
10.2. Materiālās un procesuālās tiesības. 
10.3. Objektīvās un subjektīvās tiesības. 
10.4. Tiesību sistēmas struktūra un tiesību nozaru raksturojums. 
10.5. Tiesību institūti. 
10.6. Tiesiskās attiecības un to elementi. 

11. tēma. Ties ību p ārkāpumi un juridisk ā atbild ība.  
11.1. Tiesību pārkāpuma jēdziens un veidi.Tiesību pārkāpuma elementi. 
11.3. Juridiskā atbildība - jēdziens, veidi, principi. 

12. tēma. Ties ību sist ēmu integr ācija. 
12.1. Tiesību sistēmu integrācija.  
12.2. Dažas Latvijas tiesību sistēmas attīstības problēmas. 
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PROFESIONĀLĀ  ĒTIKA 
Izstrādāja Astr īda Jur ėele 

 
Mērėis - iepazīstināt ar vispārējiem drošības dienestu darbinieka darba ētikas jēdzieniem, 
pamatvērtībām, to pielietojumu profesionālā darbībā. 
 
Uzdevumi - iepazīstināt  ar ētikas jēdzienu, morāles izcelšanos, funkcijām un būtību, aplūkot 
profesionālās ētikas aspektus, drošības dienestu darbinieka darbības pamatprincipus. 
 
Oblig ātās pras ības – viens pārbaudījums, kura formu un veidu nosaka mācībspēks.  

 
Apjoms - atbilst 1 kredītpunktam (KP) jeb 40 akadēmiskām stundām. Tās veido 
kontaktstundas (skaits noteikts studiju plānā) un studentu patstāvīgās studijas. Vismaz 1/3 
akadēmisko stundu no kopējā stundu skaita ir praktiskās nodarbības. 

 
Noslēguma p ārbaud ījums - ieskaite. 
 
 

Studiju kursa saturs 
 
Ētika, morāle, tikumība. Vērtību jēdziens. Ētikas kategorijas (pamatvērtības). 
Profesionālās ētikas jēdziens.  
Drošības dienestu darbinieka ārējā tēla veidošana un uztvere.  
Drošības dienestu darbinieka ētikas pamataspekti. 
Policijas darbinieka ētikas pamataspekti; tiesības, pienākumi un atbildība. 
 

CIVILTIESĪBAS 
 

Izstrādāja Andris Iesalnieks  
 
Mērėis  - iepazīstināt studentus ar civiltiesību pamataspektiem. 
 
Nepieciešam ās priekšzin āšanas  – Tiesību pamati vidusskolas kurss.  
 
Uzdevumi  - iepazīstināt ar civiltiesību būtību, romiešu civiltiesību nozīmi, civiltiesību avotiem, 
subjektiem, objektiem, Civillikuma saturu un praktisko nozīmi. 
 
Oblig ātās pras ības -   divi kārtējie pārbaudījumi, kuru veidu un formu nosaka mācībspēks. 
 
Apjoms  - atbilst 2 kredītpunktiem (KP) vai 80 akadēmiskajām stundām. Tās veido 
kontaktstundas (skaits noteikts studiju plānā) un studentu patstāvīgās studijas. Vismaz 1/3 
akadēmisko stundu no kopējā stundu skaita ir praktiskās nodarbības. 
 
Noslēguma p ārbaud ījums  – ieskaite. 
 
Papildinform ācija - folderī x:/Uzdevumi/Studiju darbu uzdevumi/… 
 

STUDIJU KURSA SATURS  
 
1. Civiltiesību būtība, avoti. 
2. Civiltiesību subjekti - fiziskas un juridiskas personas. 
3. Saistību būtību būtība, rašanās pamati. 
4. Lietu tiesību būtība, iedalījums. 
5. Ăimenes tiesību būtība, avoti. 
6. Līgumu veidi, praktiskais pielietojums. 
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DARBA TIES ĪBAS, AIZSARDZ ĪBA, DROŠ ĪBA 
 

Izstrādāja Valija Ulmane  
 
Mērėis – veidot priekšstatu par darba tiesību, darba drošības un aizsardzības būtību un 
pielietojumu. 

Nepieciešam ās priekšzin āšanas – Tiesību teorijas pamati.  

Uzdevumi - dot priekšstatu studentiem par darba tiesības, darba drošības un aizsardzības 
būtību un nozīmi, to praktisko pielietojumu drošības dienestu vadībā un ar to saistītiem 
jautājumiem. 

Oblig ātās pras ības - divi kārtējie pārbaudījumi, kuru veidu un formu nosaka mācībspēks 

Apjoms - atbilst 2 kredītpunktiem (KP) jeb 80 akadēmiskajām stundām. Tās veido 
kontaktstundas (skaits noteikts studiju plānā) un studentu patstāvīgās studijas. Vismaz 1/3 
akadēmisko stundu no kopējā stundu skaita ir praktiskās nodarbības 

Noslēguma p ārbaud ījums – ieskaite. 

 
Studiju kursa saturs 

 
Darba tiesības kā tiesību nozare. 
Nodarbinātības tiesiskie aspekti. 
Darba līguma priekšmets un būtība. Tiesiskās attiecības no darba līguma. 
Darba tiesisko attiecību nodrošinājums. 
Darba kārtības jēdziens un būtība. Disciplinārā atbildība un disciplinārsodi. 
Darba koplīguma jēdziens un būtība. Koplīgums un kolektīvais līgums. 
Darba organizāciju tiesības. 
Darba strīdu tiesiskie aspekti. 
Darba normatīvo aktu ievērošanas uzraudzība un kontrole. 
Sociālā apdrošināšana. 
Darba drošības un aizsardzības vispārīgie noteikumi.  
Tiesību avotu daudzveidība darba drošības un aizsardzības tiesiskajā regulējumā. 
Darba aizsardzības pārvalde Latvijā. 
Prasības darba aizsardzībai uzĦēmumā. Darba vides iekšējā uzraudzība, riska novērtēšana, 
drošības zīmju lietošana.  
Darba īpašos apstākĜos aizsardzība.   
Ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas dienestu un organizāciju sistēma. 
Darba devēju un nodarbināto pienākumi un tiesības darba aizsardzībā. 
Uzraudzība, kontrole un atbildība darba drošības un aizsardzības jomā. 
 

TIESĪBU AIZSARDZ ĪBAS IESTĀDES 
Izstrādāja Inguss Kudi Ħš 

 
Mērėis - sniegt studentiem zināšanas par tiesību aizsardzības iestāžu izpratni, sistēmu, 
Latvijas tiesību aizsardzības iestādēm, to struktūru, izveidošanas kārtību un kompetenci. 
 
Nepieciešam ās priekšzin āšanas - profesionālā ētika, konstitucionālās tiesības, juridiskās 
metodes un praktikums, administratīvās tiesības un administratīvais process, krimināltiesības 
un kriminālprocess, cilvēktiesības, darba tiesības, civilprocess. 
 
Uzdevumi - izprast tiesību aizsardzības iestāžu lomu valsts mehānismā, studēt konkrētu 
tiesību aizsardzības iestāžu uzbūvi, izveidošanas kārtību, struktūru un kompetenci, 
savstarpējo mijiedarbību saskaĦā ar Latvijas likumdošanu. Rast izpratni par dažādu tiesību 
aizsardzības iestāžu kompetences nošėiršanu un tiesībsargājošās funkcijas saistību ar 
cilvēka pamattiesībām un brīvībām. 
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Oblig ātās pras ības – divi kārtējie pārbaudījumi, kuru veidu un formu nosaka mācībspēks. 
 
Apjoms  – atbilst 2 kredītpunktiem (KP) jeb 80 akadēmiskām stundām. Tās veido 
kontaktstundas (skaits noteikts studiju plānā) un studentu patstāvīgās studijas. Vismaz 1/3 
akadēmisko stundu no kopējā stundu skaita ir praktiskās nodarbības. 
 
Noslēguma p āarbaud ījums   –  ieskaite. 
 
Papildinform ācija – folderī x:/Uzdevumi/Studiju darbu uzdevumi/… 
 

Studiju kursa saturs 
1. Ievads studiju kursā. 
2. Satversmes tiesa. 
3. Tiesa. 
4. Prokuratūra. 
5. Advokatūra. 
6. Notariāts. 
7. Policija. 
8. BāriĦtiesas, pagasttiesas, dzimtsarakstu nodaĜas. 
9. Citas tiesību aizsardzības iestādes. 

  
  

APSARDZES UN DETEKT ĪVDARB ĪBAS 
TIESĪBAS 

 
Izstrādāja: lektors, M. jur. Leon īds Makans  

 
Mērėis  - iegūt zināšanas par apsardzes un detektīvdarbības likumu un normatīvajiem aktiem, 
kā arī zināt apsardzes izveidošanas pamatprincipus, apsardzes komersanta un apsardzes 
darbinieka tiesības, pienākumus un rīcības taktikas pamatus noteiktās situācijās. 
 
Nepieciešam ās priekšzin āšanas  - Administratīvās tiesības, krimināltiesības. 
 
Studiju kursa uzdevumi  - iepazīties ar Apsardzes un detektīvdarbības likumu; apgūt 
iekšējās apsardzes dienestu darbību; zināt šaujamieroču un speciālo līdzekĜu glabāšanas to 
pielietošanas kārtību un tiesiskos pamatus. Kursa apguves rezultātā studenti spēs pielietot 
savas zināšanas apsardzes dienestu izveidošanā vai to darbības uzraudzībā. 
 
Oblig ātās pras ības - trīs kārtējie pārbaudījumi, kuru veidu un formu nosaka mācībspēks. 
 
Apjoms  - atbilst 4 kredītpunktiem (KP) jeb 160 akadēmiskajām stundām. Tās veido 
kontaktstundas (skaits noteikts studiju plānā) un studentu patstāvīgās studijas. Vismaz 1 / 3 
akadēmisko stundu no kopējā stundu skaita ir praktiskās nodarbības. 
 
Noslēguma p ārbaud ījums  - eksāmens. 
 
Papildinform ācija  - folderī x:/Uzdevumi/ Studiju darbu uzdevumi/... 
 

Studiju kursa saturs 
 

1. Apsardzes un detektīvdarbības tiesiskie pamati 
2. Apsardzes darbības likums. 
3. Apsardzes uzĦēmuma darbība. 
4. Iekšējais drošības dienests un tā darbība. 
5. Apsardzes darbības speciālās atĜaujas (licences). 
6. Apsardzes un drošības dienesta darbinieki - apmācība, sertifikātu saĦemšana. 

Apsardzes un drošības dienesta darbinieka tiesības un atbildība. 
7. Likums par šaujamieročiem un speciāliem līdzekĜiem pašalzsardzībai. 
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8. Šaujamieroču, munīcijas un speciālo līdzekĜu iegādāšanās, glabāsana, nēsāšana un 
9. realizācija. Šaujamieroču, munīcijas un speciālo līdzekĜu pielietošana un 

izmantošana. 
10. Tiesu prakse, piemērojot tiesību normas par nepieciešamo aizstāvēšanos. 
11. Tiesu prakse krimināllietās par neatĜautām darbībām ar ieročiem, munīciju, 

sprāgstvielām un speciāliem līdzekĜiem. 
12. Detektīvdarbības likums. 
13. Detektīvdarbība kā komercdarbības veids. 
14. Detektīvdarbības tiesiskie pamati. 
15. Detektīvdarbības licencēšana. 
16. Detektīva tiesības un pienākumi. 
17. Citi apsardzes darbībā visbiežāk izmantotie normatīvie akti – Latvijas Administratīvo 

pārkāpumu kodekss, Krimināllikums, Kriminālprocesa likums, Operatīvās darbības 
likums 

 
ADMINISTRAT ĪVĀS TIESĪBAS UN 

ADMINISTRAT ĪVAIS PROCESS  
 

Izstrādāja mag.iur. Benita Akmenti Ħa. 
 

Mērėis - sniegt zināšanas par administratīvajām tiesībām un administratīvo procesu, šo 
tiesību nozaru lomu valsts pārvaldes procesā, personu likumīgo tiesību un brīvību 
aizsardzības jomā, kā arī iegūto teorētisko zināšanu pielietojums praksē. 
 
Uzdevumi -  izprast administratīvo tiesību un administratīvā procesa tiesību lomu valsts 
pārvaldes mehānismā, konkrētu valsts pārvaldes institūciju lomu valsts pārvaldes procesā, 
administratīvo tiesību lomu cilvēku pamattiesību un brīvību aizsardzībā, administratīvā 
procesa tiesību nozīmi valsts pārvaldes procesā . 
 
Oblig ātās pras ības - viens kārtējais pārbaudījums, kura veidu un formu nosaka mācībspēks. 
 
Apjoms - atbilst 4 kredītpunktiem (KP) jeb 120 akadēmiskajām stundām. Tās veido 
kontakststundas (skaits noteikts studiju plānā) un studentu patstāvīgās studijas. Vismaz 1/3 
akadēmisko stundu no kopējā stundu skaita ir praktiskās nodarbības. 
 
Noslēguma p ārbaud ījums – eksāmens 
 
Papildinform ācija - folderī x:/Uzdevumi/Studiju darbu uzdevumi/… 
 

Studiju kursa saturs 
 

1. Administratīvo tiesību priekšmets un sistēma. 
2. Administratīvo tiesību normas. 
3. Administratīvi tiesiskās attiecības. 
4. Valsts pārvaldes iestādes. 
5. Valsts civildienests. 
6. Valsts uzĦēmumi, iestādes un organizācijas. 
7. Valsts pārvaldes principi. 
8. Valsts pārvaldes formas. 
9. Valsts pārvaldes metodes. 
10. Piespiedu līdzekĜi valsts pārvaldē. 
11. Administratīvais pārkāpums. 
12. Administratīvā atbildība.  
13. Kontrole valsts pārvaldē. 
14. Administratīvā procesa tiesību jēdziens un pamatmērėi. 
15. Administratīvā procesa dalībnieki. 
16. Lietvedība administratīvo pārkāpumu lietās. 
17. Administratīvais  akts. 
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18. Administratīvā akta piespiedu izpilde. 
19. Iestādes faktiskā rīcība. 

  

KRIMINĀLTIESĪBAS UN KRIMINĀLPROCESS 
 

Izstrādāja M.iur. Andrejs Judins 
 

Mērėis - Iepazīstināt studentus ar krimināltiesību pamatjēdzieniem, sniegt zināšanas par 
noziedzīgiem nodarījumiem un kriminālsoda būtību, krimināltiesību institūtiem, palīdzēt iegūt 
tādas teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaĦas, kas nepieciešamas, lai varētu izprast 
spēkā esošā Krimināllikuma normas un prast pareizi tās pielietot. 
 
Nepieciešam ās priekšzin āšanas – ties ību teorijas pamati . 
 
Uzdevumi - izprast noziedzīga nodarījuma būtību, tā pazīmes un vietu citu prettiesisku 
pārkāpumu vidū, noziedzīgu nodarījumu klasifikāciju, gūt informāciju par kriminālatbildību – 
tās subjektu, kriminālatbildības vecumu, apstākĜiem, kas izslēdz kriminālatbildību, iepazīties 
ar kriminālsodu veidiem un mēriem. Studēt dažādus noziedzīgu nodarījumu veidus. 
 
Oblig ātās pras ības  – divi kārtējie pārbaudījumi, kuru veidu un formu nosaka mācībspēks. 
 
Apjoms  -  atbilst 3 kredītpunktiem (KP) Tos veido kontaktstundas (skaits noteikts studiju 
plānā) un studentu patstāvīgās studijas.  
 
Noslēguma p ārbaud ījums  –eksāmens. 
 
Papildinform ācija – folderī x/ Uzdevumi/ Studiju darbu uzdevumi/……… 
 

Studiju kursa saturs 
 

1. Krimināltiesības kā tiesību nozare. Krimināltiesību uzdevumi, principi un sistēma.  
2. Krimināltiesību zinātne. Krimināltiesību nozīme un vieta citu tiesību zinātĦu vidū.  
3. Krimināllikums. Krimināllikuma struktūra, normu struktūra, normu iztulkošana. 
4. Krimināllikuma darbība laikā un telpā. 
5. Noziedzīga nodarījuma jēdziens, pazīmes, klasifikācija. 
6. Kriminālatbildība. Noziedzīga nodarījuma sastāva jēdziens, nozīme, veidi. 
7. Noziedzīga nodarījuma sastāvs. 
8. Noziedzīga nodarījuma objekts un priekšmets. 
9. Noziedzīga nodarījuma objektīvā puse. 
10. Noziedzīga nodarījuma subjekts. 
11. Noziedzīga nodarījuma subjektīvā puse. 
12. KĜūda krimināltiesībās. 
13. Noziedzīga nodarījuma stadijas. 
14. Vairāku personu piedalīšanās noziedzīgā nodarījumā. Piesaistība noziedzīgam 
nodarījumam. 
15. ApstākĜi, kas izslēdz kriminālatbildību. 
16. Atsevišės (vienots) noziedzīgs nodarījums un noziedzīgu nodarījumu daudzējādība. 
17. Kriminālsods. Kriminālsoda noteikšana. 
18. Sodu sistēma. Soda veidu raksturojums. 
19. Atbrīvošana no kriminālatbildības un soda. 
20. Nepilngadīgo kriminālatbildības īpatnības. 
21. Medicīniska rakstura piespiedu līdzekĜi. 
22. Juridiskajām personām piemērojamie piespiedu ietekmēšanas līdzekĜi 
23. Noziedzīgi nodarījumi pret cilvēci, mieru, kara noziegumi un genocīds. 
24. Noziedzīgi nodarījumi pret valsti. 
25. Noziedzīgi nodarījumi pret dabas vidi. 
26. Nonāvēšana. 
27. Noziedzīgi nodarījumi pret personas veselību. 
28. Noziedzīgi nodarījumi pret personas pamattiesībām un pamatbrīvībām. 
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29. Noziedzīgi nodarījumi pret tikumību un dzimumneaizskaramību. 
30. Noziedzīgi nodarījumi pret ăimeni un nepilngadīgajiem. 
31. Noziedzīgi nodarījumi pret īpašumu. 
32. Noziedzīgi nodarījumi tautsaimniecībā. 
33. Noziedzīgi nodarījumi pret vispārējo drošību un sabiedrisko kārtību. 
34. Noziedzīgi nodarījumi pret satiksmes drošību. 
35. Noziedzīgi nodarījumi pret jurisdikciju. 
36. Noziedzīgi nodarījumi valsts institūciju dienestā. 
37. Noziedzīgi nodarījumi militārajā dienestā.  
38. Kriminālprocesa jēdziens. 
39. Kriminālprocesa pamatprincipi. 
40. Kriminālprocesa stadijas. 
41. Kriminālprocesuālie dokumenti. 
42. TermiĦi un tiesu izdevumi kriminālprocesā. 
43. Kriminālprocesa subjekti. 
44. Kriminālprocesuālie piespiedu līdzekĜi. 
45. Pierādījumi kriminālprocesā. 
46. Krimināllietas ierosināšana. 
47. Pirmstiesas izmeklēšana. 
48. Izmeklēšanas darbības. 
49. Tiesvedības īpatnības nepilngadīgo lietās. 
50. Iztiesāšana pirmās instances tiesā. 
51. Likumīgā spēkā nestājošos tiesas  nolēmumu jauna izskatīšana. 
52. Likumīgā spēkā stājušos nolēmumu jauna izskatīšana. 
53. Saīsinātais process. 
54. Kriminālprieduma izpilde. 
55. Starptautiskā sadarbība krimināllietās. 

  

DROŠĪBAS TEORIJA 
Izstrādāja, lekt.M. jur. Leon īdas Makans 

 
Mērėis – iegūt zināšanas par drošības un tās apdraudējuma jēdzienu, veidiem, draudu 
prognozēšanas un novēršanas pasākumiem, to plānošanu 
 
Uzdevumi  – dot iespēju studentiem apgūt minētās zināšanas, lai tie spētu plānot un īstenot 
organizācijas eventuālā apdraudējuma novēršanas pasākumus 
 
Oblig ātās pras ības  – divi kārtējie pārbaudījumi, kuru veidu un formu nosaka mācībspēks 
 
Apjoms – atbilst 2 kredītpunktiem, jeb 80 akadēmiskajām stundām, kuras veido 
kontaktstundas un studentu patstāvīgās studijas. Vismaz 1/3 akadēmisko stundu veido 
praktiskās nodarbības 
 
Noslēguma p ārbaud ījums - ieskaite 
 

Studiju kursa saturs 
 
1. Drošības jēdziens tās nozīme un nodrošinājuma pamatfaktori valsts, sabiedrības, 
uzĦēmuma un atsevišėas personas dzīvē. 
2. Drošības apdraudējuma veidi, to raksturīgākās izpausmes 
3. Drošības apdraudējuma un nodrošinājuma psiholoăiskie aspekti 
4. Drošības stāvokĜa novērtējums, draudu prognozēšana 
5. UzĦēmuma un atsevišėas personas drošības pasākumu plānošana, uzĦēmuma drošības 
sistēmu efektivitātes novērtēšana un pilnveide 
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ORGANIZĀCIJU DROŠĪBAS PAMATI 
 

Izstrādāja M.iur. Raivis Terinks  
 
Mērėis - sniegt zināšanas par drošības organizēšanu uzĦēmējsabiedrībām, kā arī valsts un 
sabiedriskajām organizācijām. Mācīt pareizi izvēlēties nepieciešamos aizsardzības tehniskos 
un taktiskos līdzekĜus, savienojot tos ar fiziskās apsardzes personāla darbu. Sekmēt 
nepieciešamo prasmju apgūšanu apsardzes organizēšanā un pārraudzībā. 
 
Uzdevumi -  iepazīties ar organizāciju drošības nodrošināšanas pamatprincipiem; sniegt 
zināšanas par risku novērtēšanu un to analīzi; sagatavot drošības audita veikšanai 
organizācijā. 
 
Oblig ātās pras ības - divi kārtējie pārbaudījumi, kuru veidu un formu nosaka mācībspēks. 
 
Apjoms - atbilst 2 kredītpunktiem (KP) jeb 80 akadēmiskajām stundām. Tās veido 
kontaktstundas (skaits noteikts studiju plānā) un studentu patstāvīgās studijas. Vismaz 1/3 
akadēmisko stundu no kopējā stundu skaita ir praktiskās nodarbības. 
 
Noslēguma p ārbaud ījums - ieskaite. 
 
Papildinform ācija - folderī x:/Uzdevumi/Studiju darbu uzdevumi/… 
 

Studiju kursa saturs 
 

1. Organizāciju un uzĦēmējdarbības drošības audits. 
2. Stacionāro objektu drošības audits. 
3. Drošības audita pārskata sagatavošana. 
4. Drošības koncepcijas un risku pārvaldīšanas izstrāde. 
5. Apsardzes sistēmas un to plānošana. 
6. Ugunsdrošības sistēmas un to plānošana. 
7. Caurlaižu sistēmas un to plānošana. 
8. Civilā aizsardzība un evakuācijas sistēma un to plānošana. 
9. UzĦēmuma komercinformācijas aizsardzības līdzekĜi un veidi. 
10. Fiziskās apsardzes izveidošana, kontrole un uzraudzība. 

  
  

DROŠĪBAS TEHNISKIE L ĪDZEKěI  
 

Izstrādāja Mag. iur. Erlens Ernstsons 
 
Mērėis sniegt zināšanas par tehniskām ierīcēm, kuras tiek izmantotas drošības 
nodrošināšanā, to pielietošanu un darbības principus. Sagatavot prakses veikšanai 
organizācijā. 
 
Nepieciešam ās priekšzin āšanas - drošības teorija, organizāciju drošības pamati. 
 
Uzdevumi - iepazīties ar apsardzes un ugunsdrošības inženiertehniskiem aizsardzības 
līdzekĜiem; identifikācijas un caurlaižu nodrošināšanas sistēmām; video novērošanas un 
elektroniskām uzraudzības ierīcēm; individuāliem un kolektīviem aizsardzības tehniskiem 
līdzekĜiem. 
 
Oblig ātās pras ības - divi kārtējie pārbaudījumi, kuru veidu un formu nosaka mācībspēks. 
 
Apjoms - atbilst 2 kredītpunktiem (KP) jeb 80 akadēmiskajām stundām. Tās veido 
kontaktstundas (skaits noteikts studiju plānā) un studentu patstāvīgās studijas. Vismaz 1/3 
akadēmisko stundu no kopējā stundu skaita ir praktiskās nodarbības. 
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Noslēguma p ārbaud ījums - ieskaite. 
 
Papildinform ācija - folderī x:/Uzdevumi/Studiju darbu uzdevumi/… 
 

Studiju kursa saturs. 
 

1. Drošības tehnisko līdzekĜu  jēdziens, sistēma.  
2.   Tehniskās apsardzes kategorijas 
3. Apsardzes signalizācijas un ierīces. 
4. Ugunsdrošības signalizācijas un ierīces. IzziĦošanas sistēmas. 
5. Pieejas kontroles sistēmas. Identifikācijas līdzekĜu veidi  
6. Video novērošanas un video kontroles tehniskie līdzekĜi. Integrētās drošības sistēmas 
7. Daudzkanālu balss ieraksta sistēmas. 
8. Radiosakaru līdzekĜi 
9. Civilā aizsardzība uzĦēmumā. 

  

INFORMĀCIJAS AIZSARDZ ĪBA 
Izstrādāja lektors Andis Mihelsons  

 
Mērėis ir studentu izpratne par informācijas aizsardzības pasākumiem un metodēm, zināt 
informācijas noplūdes kanālus un nepatiesas informācijas pasniegšanas metodes, to 
negatīvās sekas uzĦēmuma vai organizācijas attīstībā. 
Uzdevumi  1) iepazīties ar informācijas aizsardzību, uzglabāšanu un apriti; 2) izprast 
informācijas aizsardzības veidus un metodes; 3) sniegt zināšanas par noziedzīgām darbībām 
IT jomā un spējas organizēt nepieciešamos drošības pasākumus informācijas aizsardzībā. 
Oblig ātās pras ības - divi kārtējie pārbaudījumi, kuru veidu un formu nosaka mācībspēks. 
Apjoms- atbilst 2 kredītpunktiem (KP) jeb 80 akadēmiskajām stundām. Tās veido 
kontaktstundas (skaits noteikts studiju plānā) un studentu patstāvīgās studijas. Vismaz 1/3 
akadēmisko stundu no kopējā stundu skaita ir praktiskās nodarbības. 
Noslēguma p ārbaud ījums - ieskaite. 
 

Studiju kursa saturs 
 

1. Konfidenciālās informācijas apjoms un kvalitāte  
2. Informācijas resursu kompleksā aizsardzība datoriem un iekšējos tīklos 
3. Informācijas aizsardzība telpās un tehniskajos sakaru kanālos  
4. Audio informācijas noplūdes kanāli 
5. Nesankcionētas piekĜūšanas metodes pie audio-video  informācijas 
6. Kopējo telefonlīniju, audio – video kontrole no distances 
7. Nesankcionētu audio–video noklausīšanās ierīču atklāšanas metodes un līdzekĜi 

  

 
FIZISKO PERSONU DROŠĪBA 

  
Izstrādāja Andis Mihelsons 

 
Mērėis - sniegt zināšanas par fizisko personu drošību. Mācīt izvēlēties taktiski pareizos 
paĦēmienus un speciālos līdzekĜus šī darba izpildei. 
 
Nepieciešam ās priekšzin āšanas - Drošības teorija. Pašaizsardzība. Drošības psiholoăija. 
 
Uzdevumi - iepazīties ar fizisko personu drošības īpatnībām un pamatprincipiem; 
miesassargu darbību komandā, tās organizēšanu un kontroli, iepazīties ar valsts svarīgu 
personu apsardzes sistēmu un metodiku; sniegt zināšanas par fiziskās personas drošības 
nodrošināšanas principiem un metodiku; izprast apsardzes personāla komplektēšanas 
principus personu drošības nodrošināšanā; prast organizēt un nodrošināt uzĦēmuma vadošā 
personāla drošību. Kursa apguves rezultātā studenti iegūs zināšanas par nepieciešamajiem 
pasākumiem, kas nepieciešams, lai nodrošinātu fizisko personu drošību 
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Oblig ātās pras ības - viens kārtējais pārbaudījums, kura veidu un formu nosaka mācībspēks. 
 
Apjoms - atbilst 2 kredītpunktiem (KP) jeb 80 akadēmiskajām stundām. Tās veido 
kontaktstundas (skaits noteikts studiju plānā) un studentu patstāvīgās studijas. Vismaz 1/3 
akadēmisko stundu no kopējā stundu skaita ir praktiskās nodarbības. 
 
Noslēguma p ārbaud ījums - ieskaite. 
 
Papildinform ācija - folderī x:/Uzdevumi/Studiju darbu uzdevumi/… 
 

Studiju kursa saturs. 
 

1. Uzbrukumu valsts amatpersonām un citām sevišėi svarīgām personām (atentātu) 
raksturīgākie iemesli un uzbrukuma metodes.  

2. Teroristu operācijas posmi; ideāla uzbrukuma vietas izvēle. Starptautisks vai valsts 
atbalstīts terorisms pret nevēlamu personu. 

3. Atentātu novēršanas pamatmetodes. 
4. Personīgās apsardzes vienību organizēšana. Personīgās apsardzes uzdevumi, 

funkcijas. Personālās prasības personīgās apsardzes darbiniekiem, kandidātu atlase. 
5. Iepriekšējā pārbaude fizisko personu apsardzei. Komandpunkts un tā uzdevumi. 

Objektu pārbaude. Personāla pārbaude. Transporta līdzekĜu pārbaude. Apkārtējās 
vides pārbaude. 

6. Maršrutu plānošana un pārvietošanās taktika. Autokolonnas pārvietošanās 
operācijas. 

7. Personīgās apsardzes organizēšana un plānošana dažādos objektos / uzturēšanās 
vietās - dzīves un darba vietās; atpūtas un izklaides vietās; viesnīcās, lidostās. 

8. Personīgās apsardzes organizēšana un plānošana publiskos vai slēgtos pasākumos, 
t.sk. masu pasākumu vietas; preses konferences un to organizēšana. 

9. Identificēšanas sistēmas un to nozīme. 
10. Personīgās apsardzes darbība pārvietojoties ar automašīnām un kājām. Personīgās 

apsardzes aizsardzība pret uzbrukumiem un  evakuācija. 
11. Apsargājamās personas drošības profila izveidošana un ikdienas pasākumu 

plānošana un sagatavošana. Informācijas apmaiĦa ar apsargājamo personu. 
12. Sprāgstvielu un snaiperu apdraudējumi, to atklāšana un neitralizēšana.  
13. Izsekošanas un novērošanas atklāšana un pretpasākumi.  
14. Personīgās apsardzes ikdienas darba un apmācības organizēšana.  
15. Sadarbība ar organizācijas iekšējām struktūrām un ar valsts tiesībsargājošām 

institūcijām. 
  

NOZIEDZĪGU NODARĪJUMU PREVENCIJAS UN 
ATKLĀŠANAS PAMATI 

Izstrādāja lekt. M. jur. Leon īds Makans  
 
 
Mērėis  – iegūt zināšanas par noziedzīgu nodarījumu novēršanu, atklāšanu un 
personu meklēšanu apjomā, kas Ĝautu sekmīgi sadarboties ar policiju un citām 
tiesībaizsardzības iestādēm  noziedzīgu nodarījumu prevencijā un atklāšanā, 
operatīvās darbības pamatiem, tās funkcijām, uzdevumiem, likumības nodrošināšanu 
tajā, tās kopīgās un atšėirīgās īpašības salīdzinājumā ar apsardzes un 
detektīvdarbību, kā arī nepieciešamo prasmju apgūšanu organizāciju kompleksās 
drošības īstenošanā. 
 
Nepieciešam ās priekšzin āšanas  – drošības teorijas pamati, administratīvās 
tiesības un process, krimināltiesības, kriminālprocess, kriminālistika. Drošības 
psiholoăija 
 
Uzdevumi  – iepazīties ar operatīvās darbības likuma normām, izprast operatīvās 
darbības un detektīvdarbības iespējas organizāciju drošības pasākumu informatīvajā 
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nodrošinājumā, noziedzīgu nodarījumu diagnosticēšanā, prevencijā un atklāšanā, 
lietisko un citu pierādījumu dokumentēšanā un nodošanā tiesībaizsardzības iestādēm 
 
Oblig ātās pras ības  – 2 kārtējie pārbaudījumi, kuru veidu un formu nosaka 
mācībspēks 
 
Apjoms  – 2 kredītpunktiem jeb 80 akadēmiskās stundas, kuras veido kontaktstundas 
un studentu patstāvīgās studijas, vismaz 1/3 akadēmisko stundu no kopējā skaita 
veido praktiskās nodarbības 
 
Noslēguma p ārbaud ījums  – ieskaite 
 

STUDIJU KURSA SATURS  
 
1.   Operatīvās darbības jēdziens, uzdevumi, tiesiskie pamati 
1. Operatīvās darbības subjekti un dalībpersonas, iedzīvotāju iesaistīšana 

operatīvajā darbībā 
2. Operatīvās darbības principi 
3. Operatīvās darbības pasākuma jēdziens, tā veikšanas vispārējais un sevišėais 

veids 
4. Operatīvās darbības saturs. Kriminālmeklēšanas pasākumi. 
5. Operatīvās darbības process 
6. Operatīvās darbības pasākumu gaitā iegūtās informācijas tiesiskais statuss, tās 

izmantošanas kriminālprocesā iespējas 
7. Operatīvā noziegumu pevencija 
8. Operatīvās darbība un personu meklēšana 
9. Operatīvās darbības uzraudzība 

  
  

PRAKTISKĀ ŠAUŠANA  
 

Izstrādāja M.paed. Uldis B ērziĦš 
 
Mērėis – dot profesionālo kompetenci un praktisko iemaĦu kopu, kas nepieciešama drošības 
speciālista pamatuzdevumu sekmīgai izpildei šaujamieroču pielietošanā. 
 
Uzdevums - apgūt šaujamieroča pielietošanas tiesiskos, taktiskos un tehniskos 
pamataspektus, reakcijas un koordinācijas attīstību, lēmumu pieĦemšanu stresa apstākĜos; 
spēju organizēt mācību un treniĦu plānu drošības dienestam praktiskās šaušanas 
nodarbībās. 
 
Oblig ātās pras ības - viens kārtējais pārbaudījums, kura veidu un formu nosaka mācībspēks. 
 
Apjoms - atbilst 2 kredītpunktiem (KP) jeb 80 akadēmiskajām stundām. Tās veido 
kontaktstundas (skaits noteikts studiju plānā) un studentu patstāvīgās studijas. Vismaz 1/3 
akadēmisko stundu no kopējā stundu skaita ir praktiskās nodarbības. 
 
Noslēguma p ārbaud ījums - ieskaite. 
 
Papildinform ācija - folderī x:/Uzdevumi/Studiju darbu uzdevumi/… 
 

Studiju kursa saturs 
 

1. Individuālo šaujamieroču pielietošanas tiesiskie pamataspekti. 
2. Drošības tehnikas noteikumi.  
3. Individuālo šaujamieroču veidi un to uzbūve, ballistikas pamataspekti.  
4. Ieroča izvietošana uz ėermeĦa; ekipējuma veidi un to īpatnības. 
5. Dažādu praktiskās šaušanas paĦēmienu tehniski - taktiskais raksturojums.  
6. Šaujamieroča sagatavošana šaušanai. 
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7. Šaušanas tehnika ar vienu roku. 
8. Šaušanas tehnika ar divām rokām. 
9. Pagriezienu tehnika šaušanai ar vienu un divām rokām. 
10. Šaušanas tehnika no ceĜa ar vienu un divām rokām. 
11. Aptveres nomaiĦas tehnika ar vienu un divām rokām. 
12. Raksturīgākās problēmas ar šaujamieroci šaušanas brīdī. 
13. Šaušanas tehnika guĜus. 
14. Šaušanas tehnika izmantojot dažādus aizsegus. 
15. Psihiskie un fizioloăiskie aspekti, kuriem var būt ietekme uz šāviena izdarīšanas ātrumu 

un precizitāti. 
  
  

PAŠAIZSARDZ ĪBA   
 

Izstrādāja M.iur  Nikolajs Ozoli Ħš 
 
Mērėis – dot profesionālo kompetenci un praktisko iemaĦu kopu, kas nepieciešama drošības 
speciālista pamatuzdevumu sekmīgai izpildei. 
 
Uzdevums - apgūt fiziskā spēka pielietošanas tiesiskos pamataspektus, pašaizsardzības 
tehniskos un taktiskos paĦēmienus, speciālās fiziskās sagatavotības prasības drošības 
darbiniekam, pārliecību saviem spēkiem, reakcijas un koordinācijas attīstību, lēmumu 
pieĦemšanu stresa apstākĜos; spēju organizēt mācību un treniĦu plānu drošības dienestam. 
 
Oblig ātās pras ības - viens kārtējais pārbaudījums, kura veidu un formu nosaka mācībspēks. 
 
Apjoms - atbilst 2 kredītpunktiem (KP) jeb 40 akadēmiskajām stundām. Tās veido 
kontaktstundas (skaits noteikts studiju plānā) un studentu patstāvīgās studijas. Vismaz 1/3 
akadēmisko stundu no kopējā stundu skaita ir praktiskās nodarbības. 
 
Noslēguma p ārbaud ījums - ieskaite. 
 
Papildinform ācija - folderī x:/Uzdevumi/Studiju darbu uzdevumi/… 
 

Studiju kursa saturs 
 

1. Fiziska spēka pielietošanas tiesiskie pamataspekti. 
2. Pašaizsardzības un fizisku personu un apsargājamo objektu apsardzes taktiskie 

aspekti. 
3. Dažādu pašaizsardzības paĦēmienu tehniski - taktiskais raksturojums. 
4. Sitienu tehnika ar rokām, kājām, dažādiem priekšmetiem; sitienu tehnikas 

savienošana ar citiem tehniskajiem elementiem un apkārtējās vides izmantošanu. 
5. Aizsardzības paĦēmieni un taktika pret apgūto sitienu tehniku. 
6. Metienu tehnika, sāpju paĦēmieni un žĦaugšanas tehnika; to savienošana ar citiem 

tehniskajiem elementiem un to īpatnības atkarībā no taktiskā uzdevuma.  
7. Aizturēšana un konvojēšana. 
8. Pašaizsardzība pret vairāku personu uzbrukumu.  
9. Pašaizsardzība pret apbruĦotu pretinieku. 

  

EKONOMISKĀ  DROŠĪBA 
 

Izstrādāja M.iur. Raivis Terinks  
 
Mērėis - iegūt zināšanas par ekonomisko drošību un tās apdraudējuma jēdzienu, veidiem, 
draudu prognozēšanas un prevencijas pasākumiem.  
 
Nepieciešam ās priekšzin āšanas – Drošības teorija. 
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Uzdevumi - noskaidrot ekonomiskās drošības jēdzienu, tās apdraudējuma veidus un to 
izpausmes īpatnības, draudu prognozēšanas un prevencijas pasākumus un to īstenošanas 
īpatnības. 
 
Oblig ātās pras ības – divi kārtējie pārbaudījumi, kura veidu un formu nosaka mācībspēks. 
 
Apjoms  – atbilst 2 kredītpunktiem (KP) jeb 80 akadēmiskām stundām. Tās veido 
kontaktstundas (skaits noteikts studiju plānā) un studentu patstāvīgās studijas. Vismaz 1/3 
akadēmisko stundu no kopējā stundu skaita ir praktiskās nodarbības. 
 
Noslēguma p ārbaud ījums  – ieskaite. 
 

Studiju kursa saturs 
 

1. Ekonomiskās drošības jēdziens, tās nozīme organizācijas, uzĦēmuma un atsevišėas 
personas dzīvē. 

2. Ekonomiskās drošības apdraudējumu veidi, to raksturīgākās izpausmes. 
3. Organizācijas, uzĦēmuma un atsevišėas personas ekonomiskās drošības stāvokĜa 

novērtēšana, iespējamo draudu prognozēšana.  
4. Ekonomiskās drošības stāvokĜa pilnveidošanas stratēăiskie un taktiskie virzieni. 
5. Noziegumi, kas var apdraudēt organizācijas, uzĦēmuma un atsevišėas personas 

ekonomisko drošību, to tiesiskie, kriminālistiskie un kriminoloăiskie aspekti. 
6. Ekonomiskās spiegošanas izpausmes un tās radīto draudu novēršanas iespējas; 

informācijas aizsardzības tiesiskie aspekti un līdzekĜi; darījumu partneru finansu 
stāvokĜa un lietišėās reputācijas novērtēšanas taktiskie un ētiskie aspekti. 

7. Personāla atlase un pārbaude un darba organizācijas īpatnības ekonomisko 
apdraudējumu profilaksei. 

  
  

APDROŠINĀŠANAS RISKI 
 

Izstrādāja M.iur. Dana Rone 
 
Mērėis – iepazīstināt studentus ar apdrošināšanas riskiem un to novēršanu drošības dienestu 
darbā. 
 
Nepieciešam ās priekšzin āšanas – Civiltiesības. Komercdarbības pamati. Ekonomiskā 
drošība. 
 
Uzdevumi – apzināt dažādus apdrošināšanas riskus un iespējas to novēršanā.  
 
Oblig ātās pras ības - divi kārtējie pārbaudījumi, kuru veidu un formu nosaka mācībspēks. 
 
Apjoms - atbilst 2 kredītpunktam (KP) jeb 80 akadēmiskajām stundām. Tās veido 
kontaktstundas (skaits noteikts studiju plānā) un studentu patstāvīgās studijas. Vismaz 1/3 
akadēmisko stundu no kopējā stundu skaita ir praktiskās nodarbības. 
 
Noslēguma p ārbaud ījums - ieskaite. 
 
 

Studiju kursa saturs 
 

1. Apdrošināšanas tiesību priekšmets. 
2. Apdrošināšanas būtība, normatīvā terminoloăija. 
3. Apdrošināšanas veidi. 
4. Normatīvie akti apdrošināšanas jomā Latvijā. 
5. Apdrošināšanas sabiedrību analīze. 
6. Personu apdrošināšanas specifika. 
7. Dzīvības un veselības apdrošināšana. 
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8. Nekustamā un kustamā īpašuma apdrošināšana. 
9. Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana. 
10. Finansiālā riska apdrošināšana. 
11. Apdrošināšanas līgums, tā puses. 
12. Apdrošināto interešu aizsardzība.  
13. Pārapdrošināšana un kopapdrošināšana. 
14. Apdrošinātāja drošība un apdrošināto interešu aizsardzība. 
15. Apdrošināšanas valsts uzraudzība. 

  
  

STACIONĀRO OBJEKTU APSARDZE 
 

Izstrādāja M.iur. Raivis Terinks 
 

Mērėis sniegt studentiem zināšanas par stacionāro objektu apsardzes organizēšanu un 
pamatprincipiem. 
 
Nepieciešam ās priekšzin āšanas - Drošības teorija, organizāciju drošības pamati. 
 
Uzdevumi - iepazīties ar stacionāro objektu apsardzes īpatnībām, prasībām un 
nosacījumiem; dažādu objektu apsardzes īpatnībām, apsardzes zonām, fiziskās un tehniskās 
apsardzes mijiedarbību, riskiem, kas var apdraudēt objektus, tajos esošās personas un 
materiālās vērtības; apgūt spējas patstāvīgi noteikt nepieciešamo apsardzes fizisko un 
tehnisko nodrošinājumu, atbilstoši objekta īpatnībām un darbības profilam. 
 
Oblig ātās pras ības - divi kārtējie pārbaudījumi, kuru veidu un formu nosaka mācībspēks. 
 
Apjoms - atbilst 2 kredītpunktiem (KP) jeb 80 akadēmiskajām stundām. Tās veido 
kontaktstundas (skaits noteikts studiju plānā) un studentu patstāvīgās studijas. Vismaz 1/3 
akadēmisko stundu no kopējā stundu skaita ir praktiskās nodarbības. 
 
Noslēguma p ārbaud ījums - ieskaite. 
 
Papildinform ācija - folderī x:/Uzdevumi/Studiju darbu uzdevumi/… 
 

Studiju kursa saturs. 
 

1. Objekta teritorijas un telpu aizsardzības novērtēšana. 
2. Objekta aizsardzības sistēmu novērtēšana attiecībā pret atsevišėiem draudiem. 
3. Risku pakāpes apzināšana. Objekta drošības kartes sastādīšana. 
4. Objekta drošības koncepcijas izstrādāšana. 
5. Objekta tehniskā aprīkojuma izvēle un uzstādīšanas organizēšana. 
6. Konfidenciālas informācijas aizsardzība objektā. 
7. Darba organizācija un operatīvie pasākumi, lai novērstu iespējamās pretlikumīgās 

darbības objektā.  
8. LR normatīvie dokumenti un institūcijas, kas nosaka objektu drošības un aizsardzības 

kārtību.  
  
  

MATERIĀLO VĒRTĪBU PAVAD ĪŠANA - 
APSARDZE 

  
Izstrādāja M.iur. Raivis Terinks 

 
Mērėis sniegt zināšanas par materiālo vērtību pavadīšanu – apsardzi. Mācīt izvēlēties taktiski 
pareizos paĦēmienus un speciālos līdzekĜus šī darba izpildei. 
 
Nepieciešam ās priekšzin āšanas - Drošības teorija, organizāciju drošības pamati. 
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Uzdevumi - i epazīties ar materiālo vērtību pavadīšanas – apsardzes īpatnībām un darbības 
principiem; apsardzes darbību komandā, tās organizēšanu un kontroli. Kursa apguves 
rezultātā  studenti iegūs zināšanas par nepieciešamajiem pasākumiem un dokumentāciju, kas 
nepieciešams, lai nodrošinātu materiālo vērtību – apsardzi pavadīšanu. Spējas organizēt un 
nodrošināt materiālo vērtību pavadīšanu un apsardzi. 
 
Oblig ātās pras ības - divi kārtējie pārbaudījumi, kuru veidu un formu nosaka mācībspēks. 
 
Apjoms - atbilst 2 kredītpunktiem (KP) jeb 80 akadēmiskajām stundām. Tās veido 
kontaktstundas (skaits noteikts studiju plānā) un studentu patstāvīgās studijas. Vismaz 1/3 
akadēmisko stundu no kopējā stundu skaita ir praktiskās nodarbības. 
 
Noslēguma p ārbaud ījums - ieskaite. 
 
Papildinform ācija - folderī x:/Uzdevumi/Studiju darbu uzdevumi/… 

 
Studiju kursa saturs. 

 
1. Materiālo v ērt ību pavad īšanas veidi un pamatprincipi. 
2. Sadarb ības veidošana ar kravas īpašniekiem un klientiem, darba k ārt ība. 
3. Apsardzes komandas, autovad ītāju un transporta komplekt ēšana. 
4. BruĦojums un ekip ējums. 
5. Apsardzes komandas instrukt āža. 
6. Maršrutu pl ānošana un grafiku sast ādīšana. 
7. Apsardzes komandas darb ības “Algoritma” sast ādīšana un demonstr ācija. 
8. Kravas p ārĦemšana apsardz ē. 
9. Apsardzes komandas darbs maršrut ā. 
10. Kravu pavad īšana ar vilcienu – īpatn ības. 
11. Kravu pavad īšana ar lidmaš īnu – īpatn ības. 
12. LR muitas likums un kravu p ārvad āšanas nosac ījumi, normat īvie akti.   

  
  

DROŠĪBAS PSIHOLOĂIJA 
 

Izstrādāja M.psychol. Veronika Semenkova  
 
 

Mērėis - sniegt studentiem zināšanas un izpratni par drošības psiholoăiju. 
 
Nepieciešam ās priekšzin āšanas - saskarsmes psiholoăija. 
 
Uzdevumi – Izzināt un izprast drošības psiholoăijas priekšmetu; izprast drošības principu un 
tiesību normu piemērošanas psiholoăiskās likumsakarības apsardzes un detektīvdarbības 
jomā; iegūt priekšstatu par dažādu personu uzvedības un mijiedarbības psiholoăiskajiem 
aspektiem apsardzes un drošības dienestu darbam raksturīgās situācijās; iegūt prasmes un 
iemaĦas efektīvai saskarsmei apsardzes un drošības dienestu darbā. 
 
Oblig ātās pras ības – divi kārtējie pārbaudījumi, kuru veidu un formu nosaka mācībspēks. 
 
Apjoms  – atbilst 2 kredītpunktiem (KP) jeb 80 akadēmiskām stundām. Tās veido 
kontaktstundas (skaits noteikts studiju plānā) un studentu patstāvīgās studijas. Vismaz 1/3 
akadēmisko stundu no kopējā stundu skaita ir praktiskās nodarbības. 
 
Noslēguma p ārbaud ījums  – ieskaite. 
 

 
Studiju kursa saturs 
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1. Drošības psiholoăijas jēdziens, sistēma un uzdevumi.  
2. Psiholoăiskie pamatfaktori, kas nosaka cilvēka uzvedību sabiedrībā un uzvedības 

novirzes; personības struktūra, raksturs, temperaments; vērtību orientācijas un 
personības tipoloăija. 

3. Psihisko procesu novirzes, kas saistītas ar sociāli deviantu un delikventu uzvedību. 
4. Noziedzīga nodarījuma un tajā iesaistīto personu psiholoăiskā analīze. 
5. Noziegumu atklāšanas un izmeklēšanas darba psiholoăija.  
6. Tiesu psiholoăiskās, tiesu psihiatriskās un poligrāfas ekspertīzes izmantošanas 

iespējas drošības dienestu darbam.  
7. Apsardzes darbinieku psiholoăiskais raksturojums. Profesionālās piemērotības 

noteikšana. 
8. Saskarsmes psiholoăiskie aspekti apsardzes un drošības dienestu darbam 

raksturīgās situācijās. 
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APSTIPRINĀTS 
SIA ‘’Biznesa augstskola Turība’’  

Senāta  30.03.2005. sēdē, protokols Nr.5; 
 

STUDIJU  NOLIKUMS 
 

1. Visp ārīgie noteikumi 

1.1.  Biznesa augstskolas Turība (turpmāk tekstā – Augstskola) īstenotā augstākā 
izglītība pamatojas uz LR Izglītības likumu, Augstskolu likumu, Augstskolas 
Satversmi un citiem augstāko izglītību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem. 

1.2.  Studiju nolikums ir pamatdokuments, kas reglamentē studiju kārtību Augstskolas 
īstenotajās 1. un 2. līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju programmās un 
maăistrantūras programmās. 

1.3.  Studiju pamatveidi Augstskolā ir lekcijas, praktiskās nodarbības, semināri, 
laboratorijas darbi, patstāvīgās studijas, konsultācijas, studiju darbi, mācību prakse 
un pētnieciskais darbs. 

1.4.  Studiju programmas apguves kontroles formas noteiktas Pārbaudījumu nolikumā, 
Nolikumā par studiju darbu izstrādāšanu un aizstāvēšanu, Prakses nolikumā un 
Valsts pārbaudījuma nolikumā. 

2. Imatrikul ācija 

2.1.  Imatrikulācija ir personas ierakstīšana Augstskolā studējošo sarakstā (matrikulā). 
Imatrikulēti tiek reflektanti, kuri izgājuši Augstskolas noteikto uzĦemšanas procedūru. 

2.2.  UzĦemšana Augstskolā notiek saskaĦā ar Augstskolas UzĦemšanas noteikumiem. 
UzĦemšanu organizē UzĦemšanas komisija un Studiju informācijas centrs (turpmāk 
tekstā - SIC). 

2.3.  Lai uzsāktu studijas, reflektantam ar Augstskolu jānoslēdz līgums par izglītības 
iegūšanu. 

2.4.  Pamatojoties uz UzĦemšanas komisijas ieteikumu un pēc līguma par izglītības 
iegūšanu noslēgšanas, rektors izdod rīkojumu par reflektantu imatrikulāciju. 

2.5.  Imatrikulētajiem pilna laika studējošiem Augstskola izsniedz Starptautisko studenta 
karti (ISIC), bet nepilna laika studējošiem - Augstskolas studenta apliecību. 

2.6.  No imatrikulācijas brīža studentam ir visas Augstskolā studējošā tiesības, ko paredz 
šis nolikums, Izglītības likums, Augstskolu likums, Augstskolas Satversme un citi 
normatīvie akti. 

2.7.  Otrajā studiju gadā var tikt imatrikulēti studenti, kuri sekmīgi beiguši vismaz pirmo 
studiju gadu licencētā augstākās izglītības studiju programmā. Par studiju 
uzsākšanu vēlākos studiju posmos pēc dekānu ierosinājuma lemj prorektors.  

3. Studiju saturs 

3.1. Studiju saturu nosaka Studiju programma. Studiju programma ir veidota atbilstīgi 
izglītības un profesijas standartam. Par studiju programmas saturu un tās 
īstenošanu ir atbildīgs dekāns (programmas direktors). Studiju programma nosaka 
apgūstamos studiju kursus, to apjomu kredītpunktos, sadalījumu pa studiju gadiem, 
pārbaudījumus, kā arī prakses apjomu, studiju darbu skaitu un studiju  gala 
pārbaudījumus.  

3.2. Students pirmajā studiju gadā uzsāk studijas pēc studiju programmas, kas 
turpmākajos studiju gados var mainīties tikai normatīvajos dokumentos noteiktajā 
apjomā. 

3.3. Studiju kursu saturu nosaka Studiju kursu programmas.  
3.4. Studiju kursi studiju programmā var tikt sadalīti pamatkursos (A daĜa), profesionālās 

izvēles kursos (B daĜa) un brīvās izvēles kursos (C daĜa).  
3.4.1.  pamatkursi ir studiju programmā obligāti apgūstamie kursi;  
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3.4.2.  profesionālās izvēles kursi padziĜina profesionālās zināšanas, tos students 
izvēlas no programmā piedāvātajiem kursiem programmā noteiktajā apjomā.  

3.4.3.  brīvās izvēles kursus students izvēlas atbilstīgi savām interesēm programmā 
noteiktajā apjomā. Šos kursus var apgūt arī citās programmās. 

3.5. Atsevišėās studiju programmās iespējama konkrētu izvēles kursu apgūšana papildus 
specializācijas iegūšanai. Specializācijas kursu apguvi vada specializācijas 
programmas direktors. 

3.6. Studiju saturu reglamentē arī prakses programmas, studiju darbu uzdevumi u.c. 
studiju dokumenti. 

4. Studiju procesa organiz ācija 

4.1.  Studiju darba apjomu mēra kredītpunktos. Kredītpunkts ir studiju uzskaites vienība, 
kas atbilst studējošā 40 akadēmisko stundu darba apjomam (vienai studiju nedēĜai), 
kurā līdz 50% stundu paredzēts kontaktstundām. Kontaktstunda ir akadēmiskā 
personāla un studējošā tieša saskarsme, kas tiek īstenota studiju programmas 
mērėu un uzdevumu sasniegšanai un kuras ilgums ir viena akadēmiskā stunda. 

4.2. Tie studenti, kuriem studiju programmās paredzētais studiju apjoms studiju gada 
laikā ir 40 kredītpunkti,  ir pilna laika studējošie. Nepilna laika studijās vienā studiju 
gadā iegūstamo kredītpunktu apjoms ir mazāks par 40.   

4.3.  Gan pilna, gan nepilna laika studējošie atkarībā no kontaktstundām ieplānotā laika 
var studēt dažādās studiju formās: dienā, vakarā, neklātienē, e-studijās (datorizētajā 
tālmācībā) u.c.  

4.4.  Katrā studiju formā, izĦemot e-studijas, tiek veidotas akadēmiskās grupas. Par 
akadēmiskās grupas maiĦu lemj Studiju daĜa pēc studenta rakstiska pieprasījuma, 
ko students iesniedz Studiju informācijas centrā (SIC), izskatīšanas. 

4.5.  Studiju gada ilgumu, tā sākumu un beigas, sadalījumu semestros, kā arī eksāmenu 
sesiju skaitu un norises laiku nosaka Studiju kalendārais grafiks. 

4.6.  Studiju gada saturisko plānojumu atbilstīgi studiju programmai nosaka Studiju gada 
plāns. 

4.7.  Studiju semestrī plānoto nodarbību norises laiku un vietu nosaka Nodarbību 
saraksts. Eksāmenu sesijā plānoto konsultāciju un eksāmenu norises laiku un vietu 
nosaka Eksāmenu un konsultāciju grafiks. 

4.8.  Studiju laikā studentam ir iespējamas bez papildus samaksas saĦemt konsultācijas 
par attiecīgā studiju kursa apguves jautājumiem ārpus nodarbību sarakstā 
noteiktajiem nodarbību laikiem. Konsultāciju apjoms vienai akadēmiskai grupai ir 5% 
no studiju plānā ieplānotā stundu skaita attiecīgam studiju kursam studijām dienā.  
Konsultāciju laikus katram docētājam nosaka katedras docētāju konsultāciju laiku 
saraksts, kas tiek publiskots katedras ziĦojumu stendā. Studentam ir iespējams 
saĦemt arī maksas konsultācijas. Maksas konsultācijas laiku students saskaĦo ar 
docētāju.  

4.9.  E-studiju (datorizētās tālmācības) formai studiju procesa organizāciju reglamentē 
Nolikums par e-studiju kārtību. 

5. Pārbaud ījumi un v ērtēšana 

5.1.  Katra studiju kursa apguves laikā studentam ir jānokārto studiju kursa programmā 
noteiktie kārtējie pārbaudījumi (kontroldarbi, referāti u.c.). Studiju kursa noslēgumā 
students kārto studiju kursa noslēguma pārbaudījumu. (eksāmenu vai ieskaiti).  

5.2.  Pirms eksāmena papildus studiju kursā paredzētajām kontaktstundām tiek plānota 
pirmseksāmena konsultācija. 

5.3.  Studiju kursa noslēguma pārbaudījumam tiek pielaisti tikai studenti, kuri izpildījuši 
visas studiju kursa programmā noteiktās prasības (nokārtojuši visus kārtējos 
pārbaudījumus), nokārtojuši līgumā par izglītības iegūšanu noteiktās saistības, kā 
arī ir aizst āvējuši iepriekš ējā studiju gada prakses atskaiti un studiju darbu.   

5.4. Pārbaudījumu vērtēšanai izmanto 10 ballu sistēmu. Kārtējos pārbaudījumus var 
vērtēt arī ar “ieskaitīts”, “neieskaitīts”. Pārbaudījumu vērtēšanas kritēriji 10 ballu 
sistēmā ir šādi: 
10 – izcili – studenta zināšanas, prasmes un iemaĦas pārsniedz studiju programmas 
prasības; 
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9 – teicami – studenta zināšanas, prasmes un iemaĦas pilnībā atbilst studiju 
programmas prasībām; 
8 – Ĝoti labi – studenta zināšanas, prasmes un iemaĦas atbilst studiju programmas 
prasībām, tomēr trūkst dziĜākas izpratnes; 
7 – labi – studenta zināšanas un prasmes visumā atbilst studiju programmas 
prasībām, bet nepietiek iemaĦas un zināšanas patstāvīgi izmantot; 
6 – gandrīz labi – studenta zināšanas un prasmes visumā atbilst studiju programmas 
prasībām, tomēr konstatējamas nelielas nepilnības teorijas pārzināšanā, mākā to 
izklāstīt vai saistīt ar praksi; 
5 – viduvēji – studenta zināšanas un prasmes pārsvarā atbilst studiju programmas 
prasībām, taču vienlaikus konstatējamas nepilnības teorijas pārzināšanā, izpratnē, 
izklāstā un mākā to saistīt ar praksi; 
4 – gandrīz viduvēji – studenta zināšanas un prasmes atbilst minimālajam studiju 
programmas prasību līmenim, tomēr konstatējama nepietiekama teorijas 
pārzināšana, kā arī prasmju trūkums tipveida praktisku uzdevumu patstāvīgai un 
pareizai izpildei; 

3 – vāji – students ir tikai daĜēji apguvis studiju programmas jautājumus un viĦa 
zināšanas un prasmes ir nepietiekamas; 

2 – Ĝoti vāji – students tikai virspusēji pārzina studiju programmas jautājumus, trūkst 
zināšanu un izpratnes par tiem;  
1 – Ĝoti, Ĝoti vāji – students nespēj veidot teorētiskas atbildes, izpildīt praktiskus 
uzdevumus. 

5.5.  Atbilstīgi Ministru kabineta noteikumiem par pirmā un otrā līmeĦa profesionālās 
augstākās izglītības valsts standartu vērtējums 4 balles (gandrīz viduvēji) tiek 
uzskatīts par zemāko sekmīgo vērtējumu. 

5.6.  Kvalifikāciju piešėir, ja students Valsts pārbaudījumā vai kvalifikācijas pārbaudījumā 
ir saĦēmis sekmīgu novērtējumu. Zemākais sekmīgais novērtējums Valsts 
pārbaudījumā vai kvalifikācijas pārbaudījumā ir 5 balles (viduvēji).  

5.7.  Ja students apstrīd noslēguma pārbaudījumā saĦemtā vērtējuma objektivitāti un 
pretendē uz augstāku vērtējumu, tad viĦam pēc noslēguma pārbaudījuma 5 darba 
dienu laikā SICā ir jāiesniedz rakstiska, motivēta apelācija. Pēc apelācijas 
saĦemšanas katedras vadītājs un students izveido atkārtota pārbaudījuma komisiju 
trīs cilvēku sastāvā (no katedras vadītāja izveidotā piecu komisijas locekĜu saraksta 
students izsvītro divus, atstājot trīs). Apelācijas komisija atkārtoti izvērtē studenta 
rakstiskā pārbaudījuma darbu vai atkārtoti pieĦem mutisko pārbaudījumu. Komisijas 
vērtējums nav apstrīdams.  

5.8.  Ja pārbaudījumu ir pieĦēmusi komisija, tad apelācijas izskata tikai par pārbaudījuma 
norises procedūru. Apelācijas pamatotību izvērtē dekāns, prorektors akadēmiskajā 
darbā un rektors. Ja apstiprinās pārbaudījuma norises procedūras pārkāpumi, tad 
pārbaudījumā saĦemto vērtējumu anulē. Studentam tiek dota iespēja kārtot 
pārbaudījumu atkārtoti attiecīgā nolikuma noteiktajā kārtībā. 

5.9. Ja  docētājs konstatē, ka studenta darbs ir plaăiāts, tad studentam darbs ir jāveic 
atkārtoti. Atkārtota plaăiāta gadījumā students var tikt eksmatrikulēts. 

5.10.  Ja students pārbaudījuma laikā izmanto neatĜautus materiālus un/vai tehniskos 
līdzekĜus, viĦš tiek atstādināts no pārbaudījuma un var tikt eksmatrikulēts. Pēc 
atstādināšanas atkārtotu pārbaudījumu students drīkst kārtot ne agrāk, kā nākošajā 
dienā. 

6. Prakses un studiju darbi 

6.1.  Studiju prakses apjomus, studiju darbu skaitu un to sadalījumu pa studiju gadiem 
nosaka studiju programma. 

6.2.  Studiju prakses organizēšanu un vērtēšanu reglamentē Prakses nolikums. 
6.3.  Studiju darbu organizēšanu un vērtēšanu reglamentē Nolikums par studiju darbu 

izstrādāšanu un aizstāvēšanu. 

7. Ieskait īšana n ākamaj ā studiju gad ā 

7.1.  Lai studentu ieskaitītu nākamajā studiju gadā, viĦam: 
7.1.1.  jābūt iegūtiem visiem iepriekšējo studiju gadu kredītpunktiem; 
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7.1.2.  kārtējā studiju gadā jābūt iegūtiem vismaz 70% no plānotajiem kredītpunktiem; 
7.1.3.  jābūt izpildītām pārējām līguma par izglītības iegūšanu saistībām; 
7.1.4.  Jāparaksta maksājumu grafiks nākamajam studiju gadam. 

7.2.  Nākamajā studiju gadā students tiek ieskaitīts ar rektora rīkojumu. 
7.3. Studentam, kurš kārtējā studiju gadā ir ieguvis no 50% līdz 70% no ieplānoto 

kredītpunktu apjoma, nav ieguvis visu iepriekšējo gadu plānotos kredītpunktus un ir 
izpildījis 7.1.3. punkta prasības, līdz 1. oktobrim ir atĜauts apmeklēt nodarbības kopā 
ar nākamā studiju gada studentiem. Ja līdz 15 oktobrim students nav ieguvis vismaz 
70% no pēdējā gadā plānotajiem kredītpunktiem un 100% no iepriekšējos gados 
plānotajiem kredītpunktiem  studentu ar rektora rīkojumu  eksmatrikulē ar tiesībām 
slēgt jaunu studiju līgumu..   

 
 
 

8. Gala pārbaud ījumi 

8.1.  Studiju programmas apguve noslēdzas ar valsts pārbaudījumu, kura sastāvdaĜa ir 
bakalaura darba, diplomdarba, maăistra darba vai kvalifikācijas darba izstrādāšana 
un aizstāvēšana. 

8.2.  Valsts pārbaudījumu reglamentē Valsts pārbaudījuma nolikums. Par valsts 
pārbaudījuma organizēšanu ir atbildīgs dekāns. 

8.3.  Ja studiju programmas ietvaros izvēles kursos ir apgūta papildu specializācija (sk. 
3.5. punktu), tad studentam ir iespēja kārtot specializācijas noslēguma pārbaudījumu 
un saĦemt dokumentu (sertifikātu), kas apliecina papildus apgūtu specializāciju. Šos  
pārbaudījumus organizē specializācijas programmas direktors sadarbībā ar dekānu.  

9. Eksmatrikul ācija 

9.1.  Eksmatrikulācija ir studenta izslēgšana no Augstskolā studējošo saraksta 
(matrikulas). 

9.2.  Studentu eksmatrikulē, ja: 
9.2.1.  to vēlas students, 
9.2.2.  noskaidrojas, ka studenta uzĦemšanu ir ietekmējusi maldināšana, vai cita 

rīcība, ar kuru pārkāpts pretendentu vienlīdzības princips, 
9.2.3.  students nav nokārtojis nepieciešamos pārbaudījumus vai nav veicis citus 

studiju uzdevumus, 
9.2.4.  students ir pārkāpis Augstskolas iekšējās kārtības noteikumus vai ir pārtrauktas 

līgumattiecības, 
9.2.5.  pēc teorētiskā kursa beigšanas students nav kārtojis gala pārbaudījumus vai 

valsts eksāmenā, diplomdarba aizstāvēšanā ir ieguvis zemāku vērtējumu par 5 
(viduvēji), 

9.2.6.  students ir apguvis studiju programmu un / vai ieguvis kvalifikāciju, 
9.2.7.  students pēc studiju pārtraukuma nav atsācis studijas. 

9.3.  Eksmatrikulācijas rīkojumu izdod rektors pēc dekāna, prorektora akadēmiskajā 
darbā vai Studiju daĜas vadītāja ierosinājuma. 

10. Studiju programmas, studiju veida un formas  ma iĦa 

10.1.  Ja students vēlas mainīt studiju veidu (pilna/nepilna laika studijas), studiju formu 
(studiju laiku dienā, vakarā, sestdienās, neklātienē vai e-studijas) vai studiju 
programmu, viĦam SIC jāiesniedz rakstisks noteiktas formas iesniegums. Par 
studenta  pārcelšanu uz citu studiju formu vai veidu lemj Studiju daĜa. 

10.2.  Ja studiju laikā students izlemj mainīt izvēlēto specializāciju, viĦam SIC ir 
jāiesniedz rakstisks motivēts iesniegums. Specializācijas maiĦa ir par Augstskolas 
noteiktu maksu. 

10.3.  Par iepriekšējā studiju programmā apgūto studiju kursu vērtējumu un kredītpunktu 
ieskaitīšanu studiju programmā, uz kuru students pāriet, lemj šīs studiju programmas 
direktors (dekāns). 

11. Studiju par ādi 
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11.1.  Studiju programmā vai studiju kursa programmā ieplānotie pārbaudījumi, kas nav 
sekmīgi nokārtoti nodarbību sarakstā, eksāmenu grafikā vai docētāja noteiktajā 
laikā, ir studiju parādi. 

11.2.  Studiju parādu kārtošana ir maksas pakalpojums, kura cena noteikta Valdes 
apstiprinātā Nomas un pakalpojumu izcenojumu sarakstā. 

11.3.  Lai nokārtotu studiju parādu, studentam: 
11.3.1.  jāvienojas ar katedras vadītāju par docētāju, kurš pieĦems pārbaudījumu; 
11.3.2.  jāsaskaĦo ar docētāju prasības, kas jāizpilda, lai varētu kārtot pārbaudījumu; 
11.3.3.  jāvienojas ar  docētāju par pārbaudījuma laiku un vietu; 
11.3.4.  jāuzraksta pie klientu informētājas pieteikums atĜaujas – norīkojuma 

saĦemšanai, norādot maksas pakalpojumu veidus atbilstīgi docētāja 
noteiktajām prasībām (kārtējais pārbaudījums, maksas konsultācija u.c.); 

11.3.5.  divu nedēĜu laikā no pieteikuma iesniegšanas jāsamaksā SIC noteiktā 
maksa un jāizĦem atĜauja – norīkojums. Divu nedēĜu laikā  neizĦemtās atĜaujas 
– norīkojumi tiek iznīcināti; 

11.3.6. Ja konstatētas studenta tiesības uz pārbaudījuma kārtošanu bez maksas, tad 
SIC izsniedz bezmaksas atĜauju – norīkojumu. Bezmaksas atĜaujas tiek 
izsniegtas sekojošos gadījumos: 

11.3.6.1. ja studiju maksas parāds samaksāts pēc pārbaudījuma lapas 
izdrukāšanas līdz pārbaudījuma kārtošanai; 

11.3.6.2. Slimības dēĜ, ja students uzrāda slimības lapu, ārsta vai 
ārstniecības iestādes izsniegtu apliecinājumu par slimību, par laiku, kad 
bija paredzēts pārbaudījums; 

11.3.6.3. nozaudēta atĜauja – norīkojums vai nepareizi ierakstīts vērtējums 
gadījumos, kad katedras vadītājs vai docētājs atzīst savu vainu; 

11.3.6.4. Citi attaisnojoši iemesli – prakses Augstskolas studiju programmas 
ietvaros, Sporta sacensības.  

 
11.3.7.  atĜaujas – norīkojuma derīguma termiĦš ir 1 mēnesis, derīguma termiĦu 

nepieciešamības gadījumā SIC var pagarināt studiju gada ietvaros; 
11.3.8.  pēc pārbaudījuma atĜauja – norīkojums jāatstāj docētājam, kurš tajā ieraksta 

vērtējumu un nodod Studiju daĜā.  
11.4.  Lai students tiktu pielaists pie gala pārbaudījumiem, jābūt nokārtotiem visiem 

studiju programmā noteiktajiem noslēguma pārbaudījumiem. 

12. Studiju p ārtraukumi 

12.1.  Studiju pārtraukums ir laika posms, kad studējošais neveic aktīvu studiju darbu, 
tomēr nezaudē studējošā statusu (netiek eksmatrikulēts). Minimālais studiju 
pārtraukuma ilgums ir viens kalendārais gads. Par studiju pārtraukuma piešėiršanu 
lemj dekāns pēc tam,  kad students SIC ir iesniedzis rakstisku noteiktas formas 
iesniegumu un ir nokārtojis Līgumā par izglītības iegūšanu paredzētos maksājumus, 
bet ne mazāk kā 50% no gada studiju maksas, kā arī parakstījis Vienošanās 
protokolu par studiju pārtraukumu. Studiju pārtraukums tiek noteikts ar rektora 
rīkojumu.  

12.2. Studiju pārtraukuma laikā students drīkst kārtot studiju parādus, noteiktā kārtībā 
apmaksājot to kārtošanu, saĦemt Bibliotēkas pakalpojumus un apmeklēt lekcijas kā 
brīvklausītājs, rakstiski saskaĦojot to ar Studiju daĜas vadītāja vietnieku. Studentam 
ir liegta citu resursu izmantošana, kas ietilpst studiju maksā.  

12.3.  Lai atsāktu studijas, students SIC iesniedz rakstisku noteiktas formas iesniegumu. 
Atsākot studijas pirms 12.1. punktā noteiktā minimālā termiĦa, studentam jāsamaksā 
Augstskolas noteiktā maksa par studiju atsākšanu pirms termiĦa. Par studiju 
atsākšanu  lemj dekāns. Studenta studiju atsākšana tiek noteikta ar rektora 
rīkojumu. Atsākot studijas pēc studiju pārtraukuma tiek ieskaitīti visi kredītpunkti, kas 
iegūti pirms  studiju pārtraukuma. Iepriekš apgūto un aktuālajā studiju programmā 
apgūstamo studiju kursu atšėirības programmas obligātajā daĜā var būt līdz 30%, 
izvēles daĜā - bez ierobežojumiem. Ja atšėirības programmas obligātajā daĜā 
pārsniedz 30%, jāiegūst nepieciešamie kredītpunkti atbilstīgi aktuālai programmai. 
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12.4.  Studiju pārtraukums var tikt pagarināts, ja students SIC ir iesniedzis rakstisku 
noteiktas formas iesniegumu. Studiju pārtraukuma pagarināšana tiek noteikta ar rek-
tora rīkojumu. 

 

13.  Stud ējošo ties ības: 

13.1. iegūt augstāko izglītību atbilstīgajā studiju programmā; 
13.2. Augstskolas noteiktajā kārtībā izmantot Augstskolas telpas, bibliotēku, datortehniku 

un citas iekārtas un aparatūru, kopēšanas un citus pakalpojumus, ja ir izpildītas 
līguma par izglītības iegūšanu saistības; 

13.3. 12. punktā noteiktajā kārtībā pārtraukt un atsākt studijas; 
13.4. 10. punktā noteiktajā kārtībā mainīt studiju programmu; 
13.5. sastādīt un apgūt individuālu studiju brīvās izvēles daĜu, klausīties lekcijas citās 

augstskolās, nodaĜās (fakultātēs), nodarboties ar zinātniskās pētniecības 
darbu(zinātniski pētniecisko darbu), tajā skaitā sadarbībā ar Augstskolas docētājiem 
un Augstskolas grantu pētījumu ietvaros; 

13.6. saĦemt SIC informāciju visos jautājumos, kas tieši saistīti ar studijām; 
13.7. Augstskolā noteiktajā kārtībā SIC saĦemt izziĦas, sekmju izdrukas un studiju 

parādu kārtošanai atĜauju – norīkojumu; 
13.8. Augstskolā brīvi paust un aizstāvēt savus uzskatus, ja vien ar to netiek aizskartas 

citas personas gods un cieĦa, izdarīta neslavas celšana vai veiktas citas darbības, 
kas pārkāpj normatīvo aktu prasības; 

13.9. Augstskolā noteiktā kārtībā vēlēt un tikt ievēlētam Studentu pašpārvaldē, Senātā, 
Satversmes sapulcē; 

13.10.  Valsts un Augstskolas noteiktajā kārtībā saĦemt studiju un studējošo kredītus. 

14. Docētāja ties ības: 

14.1.  izvēlēties studiju metodes un studiju saturu, ievērojot studiju kursa programmas 
nosacījumus; 

14.2.  pazemināt patstāvīgi veicamā darba vērtējumu par iesniegšanas termiĦa 
neievērošanu; 

14.3.  noteikt patstāvīgi veicamo darbu uzdevumus; 
14.4.  noteikt kārtējā pārbaudījuma veidu, formu, laiku un vērtējuma veidu; 
14.5.  noskaidrot studenta sekmes citos studiju kursos;  
14.6.  par docētāja noteiktās kārtības neievērošanu aizrādīt studentam vai neielaist 

studentu auditorijā vai izraidīt no tās. 

15. Pārejas noteikumi 

Nolikuma grozījumi stājas spēkā 2005. gada 1. septembrī. 
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APSTIPRINĀTS 
SIA "Biznesa augstskola Turība" 

Senāta sēdē 30.03.2005. 
Protokols Nr.5 

 

PĀRBAUD ĪJUMU  NOLIKUMS 

1. Visp ārīgie noteikumi 

1.1.  Šis nolikums nosaka kārtību, kādā 1. un 2. līmeĦa profesionālās augstākās 
izglītības studiju programmās kārtojami un pieĦemami pārbaudījumi, nosaka 
studentu un docētāju tiesības un pienākumus, kārtojot un pieĦemot pārbaudījumus, 
kā arī pārbaudījumu veidus un formas. 

1.2.  Pārbaudījumā tiek vērtētas studentu zināšanas, prasmes un iemaĦas, kas noteiktas 
programmā.  

1.3.  Pārbaudījumus iedala kārtējos pārbaudījumos, studiju kursa noslēguma 
pārbaudījumos,  studiju gada noslēguma pārbaudījumos un gala pārbaudījumos. 

1.4.  E-studiju (datorizētajā tālmācībā) atšėirības no šā nolikuma nosaka Nolikums par e-
studiju (datorizētās tālmācības) kārtību. 

2. Pārbaud ījumu veidi 

2.1.  Kārtējie p ārbaud ījumi 
Kārtējie pārbaudījumi ir studiju kursa apguves laikā organizētie pārbaudījumi. Kārtējos 
pārbaudījumus organizē un vada studiju kursa docētājs. Kārtējo pārbaudījumu skaits ir 
noteikts studiju kursa programmā. Kārtējos pārbaudījumus docētājs vērtē 10 ballu sistēmā vai 
ar ieskaitīts/neieskaitīts un vērtējumus reăistrē studiju žurnālā. Kārtējo pārbaudījumu veidi ir: 

−  kontroldarbi, 
−  ziĦojumi semināros vai konferencēs, 
−  referāti un citas formas, kas veicina studiju kursa kvalitatīvu apguvi. 

 
2.2.  Studiju kursa nosl ēguma p ārbaud ījumi 

Studiju kursa noslēguma pārbaudījumi ir pārbaudījumi, ar ko noslēdzas studiju kursa apguve. 
Studiju kursa noslēguma pārbaudījumu veidi ir: 

−  eksāmeni, 
−  ieskaites. 

Katra studiju kursa noslēguma pārbaudījuma veids ir noteikts studiju programmā un studiju kursa 
programmā. Pārbaudījuma vietu un laiku nosaka eksāmenu un konsultāciju grafiks. Studiju 
kursa noslēguma pārbaudījumu vērtējumi tiek reăistrēti pārbaudījumu vērtējumu lapās un 
studiju žurnālā. 

2.2.1.  Eksāmens ir pārbaudījums, kurā novērtē studenta iegūtās zināšanas, prasmes 
un iemaĦas attiecīgajā studiju kursā. Tās vērtē 10 ballu sistēmā. Eksāmens ir 
sekmīgi nokārtots, ja students iegūst vērtējumu, kas nav zemāks par 4 ballēm 
(gandrīz viduvēji). Eksāmenu pieĦem studiju kursa docētājs vai cits katedras 
vadītāja norīkots docētājs.  

2.2.2.  Ieskaite ir pārbaudījums, kurā studiju kursā iegūtās zināšanas, prasmes un 
iemaĦas tiek novērtētas, pamatojoties uz kārtējo pārbaudījumu rezultātiem vai / 
un ieskaites darba rezultātiem. Vērtējums ir  10 ballu sistēmā, izĦemot 
aktualitāšu un pārskatu studiju kursus, kur vērtējums ir “ieskaitīts” vai 
“neieskaitīts”. Ieskaiti pieĦem studiju kursa docētājs vai cits katedras vadītāja 
norīkots docētājs. 

 
2.3. Studiju gada nosl ēguma p ārbaud ījumi 
Studiju gada noslēguma pārbaudījumi ir pārbaudījumi, ar ko noslēdzas kārtējā studiju gada 
programmas apguve. Studiju gada, izĦemot pēdējo studiju gadu studiju programmas apguvē, 
noslēguma pārbaudījumu veidi ir: 

− prakses atskaites aizstāvēšana, 
− studiju darba aizstāvēšana. 
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Studiju gada noslēguma pārbaudījumus vērtē 10 ballu sistēmā. Vērtējumi tiek reăistrēti 
pārbaudījumu novērtējumu lapās. 

2.3.1. Prakses atskaites aizstāvēšana notiek pēc tam, kad ir izpildīta studiju programmā 
noteiktā prakse. Prakses atskaites aizstāvēšanu reglamentē Prakses nolikums. 
2.3.2. Studiju darba aizstāvēšana notiek pēc tam, kad ir izstrādāts studiju programmā 
noteiktais studiju darbs. Studiju darbu aizstāvēšanu reglamentē Nolikums par studiju 
darbu izstrādāšanu un aizstāvēšanu. 
 
2.4. Gala pārbaud ījumi  
Studiju gala pārbaudījumi ir pārbaudījumi, ar ko noslēdzas specializācijas vai visas studiju 
programmas apguve. Gala pārbaudījumu veidi ir: 

- specializācijas gala pārbaudījums; 
- valsts pārbaudījums. 

2.4.1. Studiju programmas apguve noslēdzas ar valsts pārbaudījumu. Valsts  
pārbaudījumu reglamentē Valsts pārbaudījuma nolikums. 
2.4.2. Ar specializācijas gala pārbaudījumu noslēdzas specializācijas programmas 
apguve. Specializācijas gala pārbaudījumu vērtē ar dekāna rīkojumu apstiprināta komisija. 
Specializācijas gala pārbaudījums nav obligāta 2. līmeĦa profesionālās studiju program-
mas sastāvdaĜa. 

3. Pārbaud ījumu formas 

3.1.  Iespējamās pārbaudījumu formas ir: 
−  rakstisks pārbaudījums; 
−  mutisks pārbaudījums. 

3.1.1.  Rakstisks pārbaudījums ir pārbaudījums, kurā studenti uz pārbaudījuma 
jautājumiem atbild vai pārbaudījuma uzdevumu veic pašrocīgi  vai  
datorsalikumā. Rakstiskas formas pārbaudījuma darbi tiek pārbaudīti un vērtēti 
bez studenta klātbūtnes. Novērtējot studenta darbu, ir pieĜaujami docētāja 
jautājumi, lai precizētu studenta rakstiski veikto uzdevumu vai sniegtās atbildes. 

3.1.2.  Mutisks pārbaudījums ir pārbaudījums, kurā docētājs vērtē studenta mutiskās 
atbildes un skaidrojumus. Mutiskā pārbaudījuma daĜa var būt arī pašrocīgi vai 
datorsalikumā veicams uzdevums. 

3.2.  Studiju kursa noslēguma pārbaudījuma formu nosaka katedra, saskaĦojot ar Studiju 
daĜu. 

3.3. Specializācijas gala pārbaudījuma formu nosaka dekāns.  

4. STUDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

4.1.  Studenta tiesības: 
4.1.1.  pirms eksāmena noteiktā konsultāciju laikā saĦemt docētāja bezmaksas 

konsultāciju; 
4.1.2.  lūgt papildus konsultāciju, par ko students maksā augstskolas noteikto 

pakalpojuma maksu; 
4.1.3.  izmantot pārbaudījumā studiju kursa programmu un docētāja noteiktos 

palīglīdzekĜus; 
4.1.4.  atkārtoti kārtot pārbaudījumu, lai saĦemtu augstāku vērtējumu, izĦemot 

pārbaudījumu, ko vērtējusi komisija . Atkārtots pārbaudījums ir maksas 
pakalpojums. 

4.2.  Studenta pienākumi: 
4.2.1.  ierasties uz pārbaudījumu norādītajā laikā un vietā, un uzrādīt docētājam  

studenta apliecību; 
4.2.2. atkārtota pārbaudījuma kārtošanai ne vēlāk kā iepriekšējā darba dienā pieteikt 

un Studiju informācijas centrā saĦemt atĜauju – norīkojumu; 
4.2.3.  Vienoties ar docētāju  (katedras vadītāju) par atkārtotā pārbaudījuma laiku. 

5. Docētāja ties ības un pien ākumi 

5.1.  Docētāja tiesības: 
5.1.1.  mutiskajos pārbaudījumos uzdot studentam papildu jautājumus par visu studiju 

kursu, lai noteiktu vērtējumu; 
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5.1.2.  anulēt pārbaudījuma vērtējumu, ja tiek konstatēts plaăiāts vai atstādināt no 
pārbaudījuma, ja students pārbaudījuma laikā izmanto neatĜautus materiālus un 
noteikt iespējamo citu pārbaudījuma laiku  

5.1.3. noteikt studentam individuālu pārbaudījuma laiku.  
5.2.  Docētāja  pienākumi: 

5.2.1.  ne vēlāk kā otrās nodarbības laikā paziĦot par pārbaudījumu kārtošanas 
nosacījumiem un prasībām, kas studentam jāievēro, lai studiju kursā saĦemtu 
pozitīvu vērtējumu; 

5.2.2.  pirms pārbaudījuma saĦemt katedrā pārbaudījuma novērtējumu lapu vai no 
studenta atĜauju – norīkojumu, lai varētu ierakstīt pārbaudījuma vērtējumu; 

5.2.3. ierakstīt “nepielaists” pārbaudījuma novērtējumu lapā, ja students nav nokārtojis 
studiju kursa kārtējos pārbaudījumus, vai “neieradās”, ja students nav ieradies 
uz pārbaudījumu, bet ir pielaists; 

5.2.4.  neatĜaut studentam kārtot pārbaudījumu, ja pārbaudījuma novērtējumu lapā ir 
ieraksts “nepielaists”; 

5.2.5.  ne vēlāk kā nākamajā dienā pēc mutiskā pārbaudījuma vai piektajā dienā pēc 
rakstiskā pārbaudījuma katedrā iesniegt pārbaudījuma novērtējuma lapu vai 
atĜauju – norīkojumu; 

5.2.6.  pārbaudījumu novērtējumu lapas katedra iesniedz Studiju daĜā ne vēlāk kā 
trešajā dienā pēc mutiskā pārbaudījuma vai piektajā dienā pēc rakstiskā 
pārbaudījuma. 

 Mācībspēka pienākumi: 
 Ne vēlāk kā otrās nodarbības laikā paziĦot par pārbaudījumu kārtošanas nosacījumiem un 
prasībām, kas studentam jāievēro, lai studiju kursā saĦemtu pozitīvu vērtējumu; 
 Pirms pārbaudījuma saĦemt katedrā pārbaudījuma atzīmju lapu vai no studenta atĜauju – 
norīkojumu, lai varētu ierakstīt pārbaudījuma vērtējumu; 
 Ierakstīt “nepielaists” pārbaudījuma atzīmju lapā, ja students nav nokārtojis studiju kursa 
kārtējos pārbaudījumus, vai “neieradās”, ja students nav ieradies uz pārbaudījumu; 
 NeatĜaut studentam kārtot pārbaudījumu, ja pārbaudījuma atzīmju lapā ir ieraksts 
“nepielaists”; 
 Ne vēlāk kā nākamajā dienā pēc mutiskā pārbaudījuma vai piektajā dienā pēc rakstiskā 
pārbaudījuma katedrā iesniegt pārbaudījuma atzīmju lapu vai atĜauju – norīkojumu; 
 Pārbaudījumu atzīmju lapas katedra iesniedz Studiju daĜā ne vēlāk kā trešajā dienā pēc 
mutiskā pārbaudījuma vai piektajā dienā pēc rakstiskā pārbaudījuma. 

Pārejas noteikumi 

Nolikums šaj ā redakcij ā stājas sp ēkā 2004. gada 1. septembr ī. 

 

 

Prorektors akadēmiskajā darbā A. Kiščenko 
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APSTIPRINĀTS 
SIA " Biznesa augstskola Tur ība" 

Senāta 30.03.2005. sēdē, 
Protokols Nr.5  

PRAKSES  NOLIKUMS 
1. Visp ārīgie noteikumi 

1.1. Studiju prakse ir studiju programmas neatĦemama sastāvdaĜa. Prakses mērėis – dot 
iespēju studentiem nostiprināt teorētiskās zināšanas, iegūt studiju programmai atbilstīgu 
kompetenci un apgūt praktiskās iemaĦas, kas nepieciešamas attiecīgās jomas speciālistiem, 
kā arī dot iespēju studentiem iegūt studiju darbu vai diplomdarba izstrādei nepieciešamo 
informāciju un veikt pētniecisku darbu.  
1.2. Prakses ilgums un laiks ir noteikts studiju programmā un studiju kalendārajā grafikā.  
1.3. Prakses uzdevumi ir noteikti attiecīgo katedru apstiprinātās prakšu programmās. 
1.4. Prakses programmā noteiktos uzdevumus students veic patstāvīgi, izmantojot studiju 
procesā iegūtās zināšanas un iemaĦas, kā arī ievērojot Latvijas Republikas normatīvos aktus, 
godīgi pildot savus pienākumus, neizpaužot trešajām personām organizācijā iegūto 
informāciju, ja tās neizpaušanu nosaka normatīvie akti.  
1.5. Nolikums neattiecas uz pirmsdiploma praksi, kuras organizēšanu nosaka Valsts 
pārbaudījumu nolikums. 

2. Prakses organiz ēšana 
2.1. Katedra, kas ir atbildīga par attiecīgas prakses organizēšanu, tiek norīkota ar 
dekāna/programmas direktora rīkojumu.  
2.2. Atbildīgā katedra: 

− izstrādā prakses programmas; 
− nosaka prakses vadītājus; 
− organizē pirmsprakses semināru; 
− vada un kontrolē prakses programmas izpildes gaitu; 
− organizē prakses atskaišu aizstāvēšanu un prakses vērtēšanu. 

2.3. Prakses vadītājus apstiprina ar katedras vadītāja rīkojumu. 
2.4. Par prakses vadītājiem var būt BAT docētāji un uzĦēmuma, vai iestādes, kurā notiek 
prakse, darbinieki. 
2.5. Prakses vadītāja pienākumos ietilpst: 

− studenta konsultēšana prakses jautājumos; 
− prakses programmas izpildes gaitas kontrole; 
− prakses atskaites izskatīšana un sākotnējā novērtēšana pirms tās aizstāvēšanas; 
− piedalīšanās prakses aizstāvēšanā un vērtēšanā. 

2.6. Prakses vietas students izvēlas patstāvīgi. Prakse notiek saskaĦā ar prakses līgumu. 
Par prakses vietu var izvēlēties savu darba vietu. Izvēlētās prakses vietas datus, tās 
nosaukumu, adresi un vienotā reăistra numuru students iesniedz prakses vadītājam vai 
attiecīgās katedras vadītājam ne vēlāk kā 7 dienas pirms prakses sākuma. Iesniegto 
informāciju izmanto prakses līguma sagatavošanai. 

3.  Prakses materi āla noform ēšana, nov ērtēšana, glab āšana 
3.1. Prakses laikā students sagatavo prakses atskaiti un saĦem no uzĦēmuma pārstāvja 
atsauksmi par darbu, kurus katedras norādītajā termiĦā iesniedz katedrā.  
3.2. Prakses atskaite sagatavojama datorsalikumā, kurā norāda prakses laikā veiktos 
uzdevumus atbilstoši prakses programmai. Prakses atskaiti paraksta tās autors. 
3.3. Prakses vadītājs iepazīstas ar studenta prakses atskaiti, atsauksmi par praksi un lemj par 
atĜaujas došanu prakses aizstāvēšanai. 
3.4. Prakses atskaišu aizstāvēšanu pieĦem un prakses vērtēšanu veic ar katedras vadītāja 
rīkojumu apstiprināta komisija. Komisijas sastāvā ir vismaz divi docētāji, no kuriem viens ir 
prakses vadītājs. 
3.5. Prakses aizstāvēšanu vērtē 10 ballu sistēmā, rezultātu ieraksta pārbaudījumu lapā, kuru 
paraksta visi komisijas locekĜi. 
3.6. Prakses atskaites pēc aizstāvēšanas katedra uzglabā 1 (vienu) kalendāro gadu pēc tam 
noraksta, sastādot aktu. Norakstīšanas akta kopiju iesniedz Studiju daĜā. 
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CURRICULUM VITAE 

 

Personas dati 

Vārds Uzvārds 

Dzimšanas dati 

Adrese 

Tālrunis 

E-mail 

 
 
 
Jānis Balklavs-Grīnhofs 
 
1957. gada 8. jūlijs 
 
ZemgaĜu iela 23a-1, Rīga LV-1006 
 
7542520; 9248522 
 
barons@lmt.lv 

Izgl ītība 

1975-1980 

1964-1975 

 
 
 

Rīgas Politehniskais intstitūts, Radiotehnikas un Sakaru 
fakultāte, radioinženieris 
Rīgas 20. vidusskola 

Papildizgl ītība 
1998 
 
1997 
 
1996 
1995 
 
1995 

 
Technical Intelligence Operations, Jarvis International 
Intelligence, ASV 
Eavesdropping Countermeasures, Jarvis International 
Intelligence, ASV 
Finansiālo noziegumu seminārs, FIB, Rīga 
Advanced Electronic Eavesdropping Countermeasures, 
Information Security Associates, ASV 
Basic Electronic Eavesdropping Countermeasures, 
Information Security Associates, ASV 
  

Darba pieredze 
2000-… 
 
1998-1999 
 
1993-2000 
 
1980-1993 
 

 
Latvijas Mobilais Telefons, Juridiskā dienesta drošības daĜas 
vadītājs, Drošības dienesta direktors (pēc organizācijas) 
BezpeĜĦas organizācija Valsts akciju sabiedrība “Valsts 
Informācijas Tīkla Aăentūra”, valdes loceklis 
Latvijas Banka, Aizsardzības pārvalde, inženieris, vecākais 
inženieris, galvenais inženieris 
ZinātĦu Akadēmijas Polimeru mehānikas institūta Zinātniskās 
aparātbūves speciālais konstruktoru birojs, inženieris 
konstruktors, vadošais konstruktors 

Citas prasmes Kolektīva vadītāja iemaĦas, pieredze projektu vadīšanā, 
plašas datorzināšanas (lietotāja līmenī), neliela pieredze 
vienkāršu www lapu veidošanā, autovadītāja apliecība 

Valodu zin āšanas  
latviešu, krievu, vācu, angĜu 
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Curriculum Vitae 
 

Vārds, Uzvārds: Inguss KudiĦš 
 

Adrese:  Puėu ielā 4 – 1, Rīgā, LV – 1048. 
 
Telefons:  9446448 
 
Dzimšanas dati: 1978. gada 15. februārī 
 
Izglītība: 2003.-2005. - studijas Biznesa augstskolā „Turība”. Iegūts 

profesionālā maăistra grāds tiesību zinātnēs. 
 
                                    2000.-2003. - studijas Latvijas Policijas akadēmijā. Iegūts otrā 

līmeĦa profesionālās augstākās izglītības diploms/jurista diploms, 
iegūta jurista kvalifikācija. 

 
 1996.-1998. - studijas Latvijas Policijas akadēmijā, Policijas koledžā. 

Ieguvu pirmā līmeĦa profesionālo augstāko izglītību. 
 
 1984.-1996. - mācības Daugavpils rajona Ilūkstes 1. vidusskolā. 

Ieguvu vidējo izglītību. 
 
Darba pieredze: 06.06.2004. – Biznesa augstskolā Turība, par lektoru. 
 

13.11.2003. – Privātā Juridiskā prakse. 
 
01.09.-13.11.2003. - VID Rīgas reăionālās iestādes Kurzemes rajona 
nodaĜā, maksātāju analīzes daĜā, par Galveno nodokĜu inspektoru. 

  
06.06.-31.08.2003. - VID Rīgas reăionālās iestādes Kurzemes rajona 
nodaĜā, nodokĜu maksātāju konsultāciju daĜā, par Galveno nodokĜu 
inspektoru. 

 
2001.-03.04.2003. - Ventspils PRPP KP ekonomisko noziegumu 
atklāšanas grupā. 
 
1999.-2000. - Daugavpils PRPP kriminālpolicijā (dzīvokĜu zādzību 
atklāšanas grupā). 
 

Kursi: 2002. gadā no 10. - 14. jūnijam kursi korupcijas apkarošanā. 
 
 2005. gada 17. janvāra līdz 14. martam veicu profesionālo pilnveidi 

programmā “Augstskolu didaktika”. 
 
Sabiedriskās aktivitātes: 2000. gadā aktīva darbība Latvijas Policijas akadēmijas Studentu 

domē – tiku ievēlēts par valdes locekli. 
 2001. gadā aktīva darbība Latvijas Juristu biedrības Studentu sekcijā 

– tiku ievēlēts par priekšsēdētāja vietnieku. 
 2003. gadā aktīva darbība Latviešu Juristu apvienībā – valdes 

loceklis, pētījumu un analīzes nodaĜas vadītājs. 
 2005. gads – darbs dažādās darba grupās aktuālu sabiedrisko 

problēmu risināšanā, kā pēdējo var minēt rīcības plāna priekšlikumu 
izstrādi krīzes likvidēšanai Policijā. 

 
Valodu zināšanas:   Latviešu - dzimtā 

 Lietuviešu - brīvi 
 Krievu - brīvi 
 AngĜu - sarunvalodas līmenī 
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DatoriemaĦas:  Brīvi lietoju un pārzinu datoru un citu biroja tehniku. 
 
Citas iemaĦas:  A, B kategoriju vadītāja apliecība. 
 
Intereses:   Jurisprudence, sabiedriskās aktivitātes, fotografēšana. 
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E U R O P E A N  
C U R R I C U L U M  V I T A E  

F O R M A T  
 

 
 
 
          PERSONISKĀ INFORMĀCIJA 
 

Vārds, Uzvārds  BENITA AKMENTIĥA 

Adrese  OZOLCIEMA  IELA 18-101 

Tālrunis  9277822 

E-mail  _benita_@one.lv 

 
Pilsonība  Latvijas 

 
Dzimšanas datums  13.03.1953 

 
DARBA PIEREDZE  

  
• Laika periods (no – līdz)  08/2005 – līdz šim br īdim     
• UzĦēmuma nosaukums  Biznesa augstskola TUR ĪBA,  Ties ību zin ātĦu fakult āte  Publisko ties ību ka
• IeĦemamais amats vai 

profesija 
 Lektore 

   
• Laika periods (no – līdz)      05/2003- 08/2005 
• UzĦēmuma nosaukums      IeM Valsts Policijas Person āla vad ības birojs 
• IeĦemamais amats vai 

profesija 
     Person āla vad ības biroja priekšniece 

      
          • Laika periods (no – līdz)        02/2000- 05/2003 
         • UzĦēmuma nosaukums           IeM Valsts Policijas, Policijas skola  
• IeĦemamais amats vai profesija       priekšniece 
                 

• Laika periods (no – līdz)      03/1998- 02/2000 
• UzĦēmuma nosaukums      Rīgas pils ētas Galven ās policijas p ārvalde 
• IeĦemamais amats vai 

profesija 
     Centra rajona policijas p ārvaldes priekšniece 

            
• Laika periods (no – līdz)      07/1992- 03/1998 
• UzĦēmuma nosaukums     Rīgas pils ētas Galven ās policijas p ārvalde 
• IeĦemamais amats vai 

profesija 
     Dažādi amati 

 
• Laika periods (no – līdz)      05/1991- 07/1992 
• UzĦēmuma nosaukums     Latvijas Policijas akad ēmija, Ties ību zin ātĦu fakult āte 
• IeĦemamais amats vai 

profesija 
     Lektore 
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                       IZGLĪTĪBA UN KURSI  
                                                       

• Datums (no – līdz)  06/2000 – 10/ 2002 
• Augstskolas nosaukums   Latvijas Policijas akad ēmija 

• Fakultāte   Ties ību zin ātnes 
• Izglītības līmenis    Maăistrantūra 

                         • Specialitāte  
 

   Krimināltiesību apakšnozare 

 
                      Datums (no – līdz)        09/1986 - 03/1991 
             Augstskolas nosaukums        Minskas augst ākās milicijas skolas R īgas fili āle   
                         Izglītības līmenis        Bakalaura grāds Tiesību zinātnēs 
                                                           
                                                 KURSI 
                   Datums (no – līdz)  01/2005 – 03/ 2005 
                              nosaukums  Profesion ālās pilnveides programma 
                               • sertifikāts  

 
 Augstskolu didaktika 

 
• Datums (no – līdz)  11.29/2004 – 12.05/ 2004 

nosaukums  PHARE divpus ējās sadarb ības projekts 
                                • 
sertifikāts  
 

 Policijas apmācības sistēmas vadīšana 

                 • Datums (no – līdz)  04.04/2005 – 04.07/2005 
                              nosaukums  PHARE divpus ējās sadarb ības projekts 
                              • sertifikāts  
 

 EFQM sistēmas pilnveidošana 

                 • Datums (no – līdz)  02.12/2003 – 02.16/2003 
                              nosaukums  Police training, Constitutional and legal policy in stitute, Hungary, 

Budapest 
                               • sertifikāts  
 

 “Community Policing” and “Police and Media”  

 
 
PERSONISKĀS KVALIFIK ĀCIJAS  

Valodu prasme 
                                  DZIMTĀ VALODA            LATVIEŠU 

SVEŠ VALODAS          KRIEVU - BRĪVI 
       AngĜu- gandrīz labi  

 
          
                SOCIĀLĀS IEMAĥAS                   Labas komunikatīvas un pārliecināšanas spējas, prasme 
argumentēt un 
                                 UN PRASMES               prezentēt, gatavība intensīvi strādāt individuāli un komandā. 
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ORGANIZATORISKĀS IEMAĥAS  

                                 UN PRASMES 

   
 Spēja patstāvīgi analizēt situācijas un pieĦemt lēmumus 
 

    
                     TEHNISKĀS IEMAĥAS                 Brīvi lietoju un pārzinu datoru un citu biroja tehniku 
                             UN PRASMES                
                                                   
                   HOBIJI UN INTERESES                CeĜošana, literatūra, politika 
                     VADĪTĀJA APLIEC ĪBA                B kategorija (27.02.2003) 
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CURRICULUM  VITAE 

 
Vārds: Juris 
Uzvārds: JURISS 
Personas kods: 101275-10112 
Ăimene : Tēvs- Anatolijs Juriss, māte- Tatjana Juriss, māsa- Inese Juriss-Lūse. 
Dzimšanas gads:  1975.gada 10.decembrī. 
Taut ība: latvietis, 
Pilson ība: Latvijas Republikas, 
Dzīves vietas adrese:  S.Eizenšteina 45-15, Rīga, LV-1079. Tālr.7539446 
Izgl ītība:  
LATVIJAS POLICIJAS AKADĒMIJA- 

doktorantūra 
(2002-…) 

Latvijas Policijas akad ēmija-  
tiesību zinātnes Maăistra grāds 

( 2002.); 
Latvijas Policijas akadēmija: 

(1994.-1999.); 
Ties ību zin ātĦu Bakalaura gr āds 

(1999.); 
Jurista kvalifik ācija 

(1999.); 
Rīgas Juglas Ăimn āzija 

                                                ( ….- 1994.). 
Pieredze:     Biznesa augstskola Turība- vieslektors 
  Studiju kurss: Krimināltiesības, Krimināltiesību praktikums 

(2002.-…); 
Organizētās noziedzības un citu nozaru specializētā prokuratūra- prokurors 

(2000.-…); 
Latvijas Policijas akadēmija- vieslektors, Kriminālistikas katedra 
                               (2000.-…); 

Finansu un ekonomisko noziegumu izmeklēšanas prokuratūra- prokurors 
                             (1999.-2000.); 
 

Papildus:   
Latvijas Juristu biedrības rīkotajās Juristu dienās 2003. Novadīju semināru “Autortiesību 
aizsardzības tiesiskais regulējums”. SaĦemts Goda raksts. 

(2003.gada 8.-13.decembris) 
Piedalos kā viens no organizatoriem Phare 2001.gada Nacionālās programmas projekta 
“Organizētās noziedzības efektīva novēršana, apkarošana un kontrole” ieviešanā, izstrādājot 
tajā skaitā arī mācību vizīšu un semināru norisi par attiecīgo tematu. 

(2002-…) 
Latvijas – Zviedrijas Twinning projekta “Likumdošanas saskaĦošana: Integrācija Eiropas 
Savienībā” Intelektuālā īpašuma komponentes ietvaros piedalījos kā viens no semināru 
organizatoriem. 

(2001.gada 3.-4.decembrim; 2001.gada 5-6.septembris) 
 
Kursi, semin āri, konferences:  
 
Phare Twinning projekta LV/2003/IB/EC-04 „Intelektu ālā un rūpniecisk ā īpašuma ties ību 
aizsardz ība” ietvaros r īkotais semin ārs Daugavpil ī 

(2005.gada 02.novembris) 
ASV vēstniecības Latvijā rīkotais seminārs “Interneta noziegumu izmeklēšana”, Rīgā. Iegūts 
sertifikāts. 

(2005.gada 24.-28.oktobris) 
Phare projekta “Intelektuālā īpašuma aizsardzība” ietvaros rīkotais seminārs 
Liepājā.  

(2005.gada 31.augusts) 
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Phare projekta “Intelektuālā īpašuma aizsardzība” ietvaros rīkotais seminārs 
Londonā, Lielbritānija.  

(2005.gada 25.-29.jūlijs) 
Phare projekta “Policijas apmācības sistēmas uzlabošana un policijas apmācības sistēmas 
snieguma vadīšanas sistēmas pilnveidošana” ietvaros rīkotais seminārs “Izmeklēšanas 
prasmju pilnveide”, Rīgā. SaĦemts sertifikāts. 

(2005.gada 16.-17.marts) 
ASV vēstniecības Latvijā rīkotais seminārs “Naudas “atmazgāšanas” apkarošana”, Rīgā. 
Iegūts sertifikāts. 

(2005.gada 10.marts) 
Phare projekta “Policijas apmācības sistēmas uzlabošana un policijas apmācības sistēmas 
snieguma vadīšanas sistēmas pilnveidošana” ietvaros rīkotais seminārs “Finanšu noziegumu 
izmeklēšana”, Rīgā. SaĦemts sertifikāts. 

(2005.gada 16.-17.februāris) 
Phare projekta “Intelektuālā īpašuma aizsardzība” ietvaros rīkotais seminārs 
Londonā, Lielbritānija.  

(2004.gada 13.-17.decembris) 
Phare 2001.gada Nacionālās programmas projekta “Organizētās noziedzības efektīva 
novēršana, apkarošana un kontrole” ietvaros rīkotās apmācību programmas “Apmācības 
metodoloăija” Vācijā. Iegūts sertifikāts. 

(2004.gada 3.-14.maijs) 
BSA rīkotais seminārs “Datorprogrammu aizsardzība” Lietuvā. 

(2004.gada aprīlī 2dienas) 
EUROPOL rīkotais seminārs  “EURO un USD naudas zīmju viltošanas pazīmju atpazīšana 
un ar to saistīto noziedzīgo nodarījumu izmeklēšana”, Nīderlandē. Iegūts sertifikāts. 

(2003.gada 3.-7.novembris) 
Vācijas Kriminālpolicijas pārvaldes (BKA Vīsbādenē) rīkotais seminārs “Korupcijas 
apkarošana”, Rīgā. Iegūts sertifikāts. 

(2003.gada 17.- 19.septembris) 
LR VID un Ăenerālprokuratūras kopīgi rīkotais seminārs “VID uzdevumi nodokĜu 
administrēšanā un revīziju (auditu) veikšana pēc procesa virzītāja pieprasījuma”, Rīgā. 

(2002.gada 26.novembris) 
Eiropas Padomes Octupus II programmas ietvaros Ungārijā, Budapeštā. Temats 
“Datornoziegumi”. 

 (2002.gada 26.-27.septembris) 
SO “Business Software Alliance (BSA) Latvijas komitejas” rīkotais seminārs Rīgā. Temats- 
“Datorprogrammu autortiesības un to legalitātes pārbaude”. 

(2002.gada 11.oktobris) 
TAEIX (Eiropas Komisijas informācijas apmaiĦas tehniskās palīdzības ofiss) rīkotais seminārs 
Minhenē, Vācijā. Temats “Ekonomiskie noziegumi”. 

(2002.gada 12.-13.septembrim) 
OECD (Ekonomiskās drošības un sadarbības organizācijas) rīkotais seminārs Rīgā. Temats 
KukuĜošanas gadījumu apzināšana, veicot nodokĜu pārbaudes. 

(2002.gada 27.-28.augusts) 
Biznesa augstskolas “Turība” rīkotais seminārs Rīgā. Temats “UzĦēmējdarbība un tās 
tiesiskā vide: procesi, tendences un rezultāti”. 

(2002.gada 12.aprīlis) 
Vācijas Federatīvās Republikas Federālās Kriminālpolicijas pārvaldes rīkotais seminārs Rīgā. 
Temats “Naudas atmazgāšanas un finansu noziegumu izmeklēšana”. Iegūts sertifikāts. 

(2002.gada 24.maijs) 
Francijas tieslietu ministrijas rīkotais seminārs Rīgā. Temats “Ekonomiskie noziegumi”. Iegūts 
sertifikāts. 

(2001.gada 05.oktobris) 
TAEIX (Eiropas Komisijas informācijas apmaiĦas tehniskās palīdzības ofiss) rīkotais seminārs 
Briselē, Belăijā. Temats “Ekonomiskie noziegumi”. 

(2001.gada 12.-14.jūlijam) 
TAEIX (Eiropas Komisijas informācijas apmaiĦas tehniskās palīdzības ofiss) sadarbībā ar 
Latvijas Tiesnešu apmācības centru rīkotais seminārs Rīgā. Temats “Ekonomiskie 
noziegumi”. 

(2001.gada 17.-19.janvārim) 
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Mācību vizīte Eiropas Padomes Octupus II programmas ietvaros Dānijā, Kopenhāgenā. 
Temats “Ekonomisko noziegumu izmeklēšana, izmantojot jaunās tehnoloăijas”. 
                                     (2000.gada 25.-29.septembrim) 
Mācību vizīte Eiropas Padomes Octupus II programmas ietvaros Slavēnijā, Bledā. Temats 
“Ekonomisko noziegumu izmeklēšana, apsūdzība un sankcijas”. 

(2000.gada 10.-14.maijam) 
Publik ācijas:   
1. Par noziedzīgi iegūtu līdzekĜu legalizēšanas juridisko problēmu, Latvijas Vēstnesis, 1999. 
2. Noziedzīgi iegūtu līdzekĜu legalizēšanas jēdziens, Administratīvā un krimināla justīcija, 

LPA, 1999. 
3. Ārzonu kredītiestāžu izmantošana noziedzīgi iegūtu līdzekĜu legalizēšanā, Latvijas 

Vēstnesis, 2000. 
4. Datorprogrammu legalitātes pārbaude: ko drīkst policija, Mans īpašums, 2000/11. 
5. Kā atšėirt divus šėietami līdzīgus noziedzīgus nodarījumus, Latvijas Vēstnesis, 2002, Nr.6 

(239). 
 
Valodas:       Latviešu valoda- dzimtā; 
                      Krievu valoda- pārvaldu brīvi ; 
                      Vācu valoda- sarunvalodas līmenī; 
   AngĜu valoda- sarunvalodas līmenī. 

Lekcijas varu brīvi lasīt: dzimtajā un krievu valodā. Iepriekš   sagatavojoties 
lekcijas varu lasīt vācu valodā.   

 
Hobijs: - sports- austrumu cīĦas, moto sports;  

- avīzes, žurnāli; 
- datortehnika un datorzinības. 
 

Cita inform ācija:  autovadītāja apliecība. 
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DANA   RONE     Bauskas iela 29/2, dz. 101 
       LV 1004, Rīga, Latvija 
       telefons: 67 627995, 29 442637 
       fakss: 67 215048 
       e-pasts: dana.rone@latnet.lv 
 
 
IZGLĪTĪBA Latvijas Universit ātes Juridisk ā fakult āte 

Doktorantūras studijas (2005. gada oktobris – šobrīd) 
 
Rīgas Juridisk ā augstskola 
Sociālo zinātĦu maăistra grāds tiesību zinātnē ar specializāciju 
starptautiskajās tiesībās un Eiropas tiesībās (LL.M) 2000 – 2001  
 

 Latvijas Universit ātes Juridisk ā fakult āte 
Sociālo zinātĦu maăistra grāds tiesību zinātnē 1998 – 2000 
 

 Latvijas Universit ātes Juridisk ā Fakult āte 
Tiesību zinātĦu bakalaura grāds 
1998. gada janvāris 
 

 Rīgas 47. vidusskola 
Iegūts atestāts par vidējo izglītību 
1982 - 1993 
 

DARBA PIEREDZE SIA „Biznesa augstskola Tur ība” 
Lektore (Apdrošināšanas tiesības, Starptautisko strīdu izšėiršana, 
Starptautiskā tiesiskā sadarbība, Darbs ar juridiskajiem tekstiem, Eiropas 
Savienības tiesības, Civilprocess, Komerctiesības) 
2004. gada februāris – šobrīd 
Juridiskās fakultātes Privāto tiesību katedras vadītāja 
2005. gada aprīlis – 2007. gada marts  
Juridiskās fakultātes Publisko tiesību katedras vadītāja  
2004. gada aprīlis – 2005. gada aprīlis 
 
„Danas Rones advok ātu birojs” 
Zvērināta advokāte, biroja vadītāja 
2003. gada marts – šobrīd  
 

 Eiropas Kopienu Tiesa 
Jurists – lingvists 
Uzdevums: ārpakalpojumu sniegšana juridisko dokumentu tulkošanā no 
angĜu valodas un spāĦu valodas uz latviešu valodu 
2005. gada decembris – šobrīd  
 

 Individu ālais komersants „Danas Rones juridiskais birojs” 
Biroja vadītāja  
2002. gada oktobris – 2003. gada aprīlis 
 
Apdrošin āšanas akciju sabiedr ība „R īgas Slimokase” 
Juridiskās nodaĜas vadītāja 
1999. gada decembris – 2003. gada aprīlis 
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 Zvērin ātu advok ātu birojs „Leji Ħš, EdžiĦš, Torg āns un Vonsovi čs” 
Advokāta palīgs 
1998. gada novembris – 1999. decembris 
 
Rīgas domes Īpašuma departaments  
Galvenā juriskonsulte 
1996. gada novembris - 1998. gada novembris  
 

 Zvērin ātu advok ātu birojs „Blu ėis, Elksne & Rozenfelds ” 
Juriste 
1996. gada maijs - 1996. gada oktobris 
 

 SIA „Baltic Consultants”  
Juriste 
1995. gada marts - 1996. gada maijs 
 
Latvijas Universit ātes Juridisk ā fakult āte 
Tiesību teorijas un politisko zinātĦu katedras laborante 
1994. gada decembris 
 

CITA PIEREDZE Mediācijas pakalpojuma sniedzējs  
Latvijas Republikas B ērnu un ăimenes lietu ministrija 
2007. gada februāris – šobrīd  
 

 Juridiski zinātniska pētījuma izstrādāšana par Eiropas Kopienas tiesībām 
Biznesa augstskola Tur ība  
2007. gada janvāris – šobrīd  
 
Juridiski zinātniska pētījuma izstrādāšana par Eiropas Kopienas Ăimenes 
tiesībām 
Tieslietu ministrija un AS Tiesu namu a ăentūra 
2007. gada februāris – aprīlis  
 

 Juridiski zinātniska pētījuma izstrādāšana par juridiskās personas 
kriminālatbildības institūtu 8 ziemeĜvalstīs 
Latvijas Republikas Tieslietu ministrija 
2006. gada februāris - marts 
 
Juridiskais eksperts ANO Latvija  kampaĦā pret vardarbību 
Uzdevums: novērtēt normatīvos aktus un sagatavot grozījumu 
priekšlikumus jautājumos, kas attiecas uz vardarbību ăimenē pret sievieti 
2005. gada 15. novembris – 15. decembris 
 

 Piedalīšanās Bonnas Starptautiskajā ANO darbības izspēlē (BIMUN 2005) 
par tēmu „Migrācija – nelikumīga pārvešana – proliferācija: Pārrobežu 
jautājumi starptautiskās stabilitātes ietvaros”  
Uzdevums – izspēlē pārstāvēt Kipras intereses Eiropas Padomē 
2005. gada 28. novembris – 2. decembris 
 

 Piedalīšanās Centrāleiropas Universitātes vasaras universitātē (Budapešta, 
Ungārija) 
Iegūts sertifikāts par kursa „Mediācija un citas demokrātiska dialoga 
stiprināšanas metodes” pabeigšanu 
2005. gada 4. – 15. jūlijs 
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 Satura konsultante tiesas portāla uzlabošanai  
ANO Attīstības programmas un Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas 
projektā „Tiesu komunikācijas stiprināšana” 
Uzdevums – izstrādāt Latvijas tiesu portāla www.tiesas.lv saturu 
2005. gada maijs – augusts  
 

 Uzstāšanās ar vieslekcijām „Eiropas Savienības apdrošināšanas tiesības” 
angĜu valodā Erasmus Mundus programmas ietvaros ViĜĦā (Lietuvā) Mykolo 
Romerio Universitātes Juridiskajā fakultātē 
2005. gada 9. – 13. maijs 
 

 Juridiskais eksperts ANO Attīstības programmas un Latvijas Republikas 
Ārlietu ministrijas projektā „Institucionālās kapacitātes veicināšana attīstības 
sadarbības jomā, lai stiprinātu Latvijas valdības attīstības sadarbības 
struktūru”.  
Uzdevums – izstrādāt juridisko sistēmu, saskaĦā ar ko Latvijas eksperti 
varētu tikt nosūtīti dalībai starptautiskajās civilajās operācijās. 
2004. gada decembris – 2005. gada aprīlis 
 

 Piedalīšanās Bonnas Starptautiskajā ANO darbības izspēlē (BIMUN 2004) 
par tēmu „Veselība un vide – globāls izaicinājums starptautiskajai drošībai”  
Uzdevums – izspēlē pārstāvēt ASV intereses ANO Drošības padomē 
2004. gada 29. novembris – 2. decembris 
 
ANO Attīstības programmas un Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas 
projekta „Atbalsts tiesu sistēmai” rezultāta novērtētāja 
2004. gada oktobris – novembris 
 
Juridiskais eksperts ANO Attīstības programmas un Latvijas Republikas 
Ārlietu ministrijas projektā par tiesisko struktūru Latvijas Republikas 
sadarbībai attīstības jomā. 
2004. gada februāris – maijs 
 
Viena no profesora Norberta Reiha grāmatas „ES tiesību izpratne” 
tulkotājām 
2003. gada septembris – decembris 
 

PUBLIKĀCIJAS Administratīvais arests. – „Praktiskais Latvietis”. – Nr. 21 (554) 2007. 
 

 UzturlīdzekĜi no ārvalstnieka. – „Praktiskais Latvietis”. – Nr. 20 (553) 2007. 
 

 Kā piedzīt parādu. – „Praktiskais Latvietis”. – Nr. 18 (551) 2007. 
 

 Šėīrējtiesas. – „Praktiskais Latvietis”. – Nr. 17 (550) 2007. 
 

 Mediācija. – „Praktiskais Latvietis”. – Nr. 10 (543) 2007. 
 

 Mediācija: jēdziens un iespējas. – Latvijas Vēstnesis, Jurista Vārds. – 
14.03.2006. 
 

 Personu brīvprātīgās un obligātās apdrošināšanas kolīzijas. – Diena. – 
23.02.2006. 
 

 Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes mūžīgie pārsteigumi. – Interneta 
portāls www.delfi.lv 30.06.2005. 
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 Zvērināta advokāta loma klienta sabiedrisko attiecību uzturēšanas procesā.  
– Sabiedriskās attiecības: Kvalitāte, ieguvumi un riski. – Biznesa 
augstskolas Turība 6. starptautiskās zinātniskās konferences rakstu 
krājums, Rīga, 2005 
 

 Development Cooperation – New Challenges for Latvia. – First Year in the 
European Union: Current Legal Issues. Proceedings on the international 
conference, 29 – 30 April 2005, Riga, 2005 
 
Jāgatavojas pārmaiĦām. Civiltiesiskā atbildība būs jāapdrošina pilnīgi 
visiem apdrošināšanas starpniekiem. – Neatkarīgā Rīta Avīze. – 
13.12.2004. 
 

 Sadarbība attīstības jomā: būtība un tiesiskais regulējums. – Latvijas 
Vēstnesis, Jurista Vārds. – 07.09.2004., 14.09.2004. 
 
Personas sensitīvo datu izpaušanas iespējas un formas. – Latvijas 
Vēstnesis, Jurista Vārds. – 03.12.2002., 17.12.2002., 07.01.2003. 
 

 Līdzautore grāmatai „Legal Framework of User-Owner Dwellings in the 
Baltic Countries”. TemaNord 2001:544. Nordic Council of Ministers, 
Copenhagen 2001 
 

 Par nodokĜu aprēėināšanas kārtību, noslēdzot darbinieku veselības vai 
nelaimes gadījumu apdrošināšanas līgumu. – Latvijas Ekonomists. 2000. 
gada Nr. 11 
 

KONFERENCES Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas un Deutsche Stiftung für 
International Rechtliche Zusammenarbeit e.v. organizētā konference 
„Mediācijas brīnums”. 
2007. gada 24. – 25. maijs 
Uzstāšanās ar runu par mediācijas attīstību Latvijā 
 

 Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas, ZiemeĜvalstu padomes un Biznesa 
augstskolas Turība seminārs „Juridiskās personas kriminālatbildība – kā un 
vai tas strādā?” 
2006. gada 14. – 15. septembris 
Sigulda, Latvija 
Moderatora pienākumu veikšana vienā no darba grupām kāzusa 
risināšanā. 
 

 Rīgas Juridiskās augstskolas Alternatīvās domstarpību risināšanas 
izglītības programmas sadarbībā ar ADR asociāciju Latvijā konference 
„Alternatīvās domstarpību risināšanas perspektīvas Latvijā” 
2006. gada 24. februāris 
Uzstāšanās ar referātu „Mediācijas reālās iespējas šodienas Latvijā. Jurista 
skatījums” 
 

 Daugavpils Universitātes Starptautiskā zinātniskā konference „Tiesību 
pārkāpumu sekas privātajās un publiskajās tiesībās” 
2005. gada 15. – 16. septembris 
Uzstāšanās ar referātu „Apdrošināšanas līguma nepildīšanas sekas un 
iespējamie iznākumi” 
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 Biznesa augstskolas Turība VI Starptautiskā zinātniskā konference 
„Sabiedriskās attiecības: kvalitāte, ieguvumi un riski” 
2005. gada 3. jūnijs 
Rīga, Latvija 
Uzstāšanās ar referātu “Zvērināta advokāta loma klienta sabiedrisko 
attiecību uzturēšanas procesā” 
 

 Starptautiska zinātniska konference „Pirmais gads Eiropas Savienībā: 
aktuālas tiesību problēmas”  
2005. gada 29. un 30. aprīlis 
Rīga, Latvija 
Uzstāšanās ar referātu „Sadarbība attīstības jomā – jauns izaicinājums 
Latvijai” 
 

 Starptautiska konference „Apdrošināšana un pārapdrošināšana Baltijā 
2004” 
2004. gada 15. oktobris 
Rīga, Latvija 
 

KVALIFIK ĀCIJAS 
CELŠANA 

12 dienu mediācijas apmācības seminārs 
ES projekts „Strīdu izšėiršanas sistēmas un praktizējošu juristu apmācība” 
2006. gada novembris – 2007. gada februāris 
 

 Seminārs „Eiropas Savienības jaunās robežas. – Eiropas nodokĜu tiesības. 
Eiropas darba tiesības. Mazākuma akcionāru un kreditoru aizsardzība ES. 
Sabiedriskais iepirkums ES. Eiropas sociālās un pensiju tiesības.” 
(Rīgas Juridisk ā augstskola; Van Mens & Wissekink ) 
2005. gada 16. – 19. septembris. 
 

 Kursi „Augstskolu didaktika” 
(Latvijas Lauksaimniec ības universit ātes Izgl ītības un 
mājsaimniec ības instit ūts ) 
2005. gada janvāris – marts 

  
Juristu profesionālā līmeĦa celšanas un advokātu sagatavošanas kursi 
(Latvijas Juridiskais centrs ) 
2000. gada septembris – decembris 
 

 Seminārs „Darba likums” (Latvijas Juridiskais centrs ) 
2002. gada 08. – 22. maijs 
 

 Seminārs „Komerclikums un ar to saistītās izmaiĦas uzĦēmējsabiedrību 
darbībā” (Latvijas Juridiskais centrs )  
2000. gada jūnijs – jūlijs 
 
Juridiskās angĜu valodas kursi (Rīgas Juridisk ā augstskola ) 
2000. gada marts – aprīlis 
 

 SpāĦu valodas kursi  
1998. gada oktobris – šobrīd 
 
Starptautiskā kultūras apmaiĦas programma (YMCA ICCP) 
Iegūts diploms „Par sasniegumiem” 
Masačūsetsa, ASV 
1998. gada jūnijs – septembris 
 

 Seminārs „Starptautiskie līgumi un kopuzĦēmumi” (ABA/CEELI ) 
1996. gada maijs 
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VALODAS Latviešu, angĜu, krievu – brīvi, spāĦu – labi 
 

PAPILDUS 
IEMAĥAS 

Datori – Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Internet, NAIS u.c. 
 
Autovadītāja apliecība, B kategorija  
1996. gada septembris 
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DZĪVES UN DARBA GĀJUMS (CV) 
 
1. Visp ārīgās ziĦas 
Vārds, uzvārds 
Personas kods 
Dzimšanas vieta 
Adrese(pieraksta un dzīves 
vietas), telefons, e-pasts 
Svešvalodu zināšanas 
 
 
Izglītība 
 
 
 
Akadēmiskie nosaukumi un 
zinātniskie grādi 

Leon īds Makans 
271045 – 10604 
Rīga 
Rostokas iela 38 – 21, 
Rīga, LV – 1029 Latvija Tālr. 7402777 
leonids.makans @polak.edu.lv 
krievu valoda – brīvi, angĜu – sarunvaloda (ar vārdnīcas palīdzību 
var lietot attiecīgās specializācijas tekstus) 
2002. studiju gadā eksmatrikulēts no LPA doktorantūras sakarā 
doktora programmas teorētiskās daĜas izpildi  
1996. gadā absolvēta LPA maăistrantūra 
1979. gadā absolvēta LVU juridiskā fakultāte 
tiesību zinātĦu maăistrs 

  Nodarbošanās 
 no 1992.g.  LPA Kriminālistikas katedras – asistents, lektors, docents, 

asociētais profesors 
1990. –1991.g. PSRS Iekšlietu ministrijas Minskas augstākās milicijas skolas Rīgas 

fakultātes pasniedzējs. 
1984. – 1990.g. Rīgas rajona iekšlietu daĜas Kriminālmeklēšanas nodaĜas 

priekšnieks 
1978. – 1984.g. Latvijas PSR Iekšlietu ministrijas Kriminālmeklēšanas pārvalde, 

inspektors 
1970. – 1978.g. Rīgas pils. Maskavas rajona Iekšlietu daĜa (iecirkĦa inspektors, 

kriminālmeklēšanas inspektors, kriminālmeklēšanas nodaĜas 
profilakses dienesta inspektors, dežūrdaĜas inspektors) 

 
2. Zinātnisk ā darb ība un publik ācijas par p ēdējiem 6 gadiem 
 
Dalība valsts finansētos 
pētījumu projektos 
 
 
 
 
 
 
 
 

• 2005. Kriminālistikas un operatīvās darbības terminoloăijas 
skaidrojošās vārdnīcas izstrāde //LZP finansējums 

• 2002.–2003.g. KukuĜĦemšanas diagnosticēšanas, 
dokumentēšanas, atklāšanas un izmeklēšanas metodikas 
izstrāde// Valsts policijas pasūtīts pētījums 

• 2000.–2001.g. Iepriekšējos gados Valsts policijas pasūtīto 
pētījumu turpinājums 

• 2001. gads Valsts pārvaldes institūcijas pasūtīts pētījums 
„Priekšlikumi likumdošanas sakārtošanā sakarā ar bērnu 
seksuālo izmantošanu un cilvēktirdzniecību saistīto 
organizēto kriminalitāti, un ar šo noziegumu apzināšanas un 
izmeklēšanas metodikas izstrāde”  

• 2001. gads Valsts pārvaldes institūcijas pasūtīts pētījums 
„Operatīvās darbības likuma piemērošanas kārtības 
pieredzes izpēte un tās zinātniski pamatota pilnveide” 

 
 • 1999.–2000.g. Jaunu, Latvijas likumdošanā neparedzētu, 

patreizējai kriminogēnai situācijai adekvātu, Eiropas 
standartiem atbilstošu organizētās kriminalitātes 
atmaskošanas paĦēmienu izstrāde// Valsts policijas pasūtīts 
pētījums 

Publik ācijas atbilstošaj ā zinātĦu nozar ē: skat atsevišėā sarakstā 
 
piedalīšanās ar referātu 
zinātniskās konferencēs 

 

 
• Vidējā komandējošā sastāva policistam nepieciešamo 

kriminālmeklēšanas zināšanu apguves problēmas. Starpt. 
Zin. prakt. konf. “Policijas izglītība Latvijā un Eiropā”, Rīga, 
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LPA 2006. g. 
• “ Community Policing, iecirkĦa inspektors un 

kriminālmeklēšana” Referāts zin. prakt. konferencē “Quo 
vadis iecirkĦa inspektor?” Rīga, LPA, 2005 

• “Kriminālprocesuālais taisnīgums un operatīvā darbība” 
Referāts zin. prakt. konferencē “Kriminālprocesuālais 
taisnīgums”. Rīga, LPA, 2005. 

• “Several Methods of Training in Criminalistics and Police 
intelligence for Full time Students” Referāts zin prakt. 
konferencē Mikolas Romeri universitātē ViĜĦā. 
Jurisprudencija, Nr.65(57) 128. lpp. 

• “Интеграция процессуальных действий и оперативно-
розыскных мероприятий – один из путей повышения 
эффективности деятельности правоохранительных 
органов” Referāts Moldovas Policijas akadēmijas zin. prakt. 
konferencē 24. – 26.05. 2005.g. KišiĦevā 

• “Integration of Investigatve and Intelligence activities” report 
at conference “Policing in Central and Eastern Europe – 
Dilemmas of Contemporary Criminal Justice”. Faculty of 
Criminal Justice, Univeresity of Maribor Ljublana, 
September 23 –25, 2004. 

• “Personu meklēšana un cilvēktiesības”. Referāts 
starptautiskā zinātniski praktiskā konferencē “Cilvēktiesības 
un sabiedriskā drošība” 2004. gada 27. augustā. LPA, Rīga, 
82. – 87. lpp. 

• “Profesionālās terminoloăijas lietojuma problēmas 
operatīvās darbības teorijas apguvē” Referāts starptautiskā 
zinātniski praktiskā konferencē “Speciālais teksts juridiskās 
terminoloăijas apguvē” 2003. gada 27. – 28. novembrī, 
Rīgā, LPA. Administratīvā un kriminālā justīcija Nr. 3/4 
(24/25) 39. – 41. lpp. 

• “Praktisko nodarbību un taktisko mācību metodika 
kriminālpolicijas specializācijas klātienes studentiem”. 
Referāts starptautiskā konferencē “Policijas darbinieku 
sagatavošana un tālākizglītība”. Rīga, 2003. gada 22. 
augustā. (5 lpp.) 

• Korupcijas apkarošanai nepieciešamās operatīvās darbības 
un pierādīšanas novitātes. Referāts starptautiskā 
konferencē, Jūrmalā, Polizei-Fuhrungsakademie, Munster 
2001. (5 lpp.) 

• Noziedzīgās vidē iefiltrēto policijas darbinieku un slepenā 
sadarbībā iesaistīto personu iegūtā informācijas 
izmantošana pierādīšanā. Referāts zinātniski praktiskā 
konferencē Administratīvā un kriminālā justīcija 4/2000. (5 
lpp.) 

3. Pedagoăisk ā darb ība  

Vadītie maăistra darbi 18 

Vadītie bakalaura (diploma) 
darbi (skaits 

133 

Docētie studiju kursi: � KIN Ievads kriminālajā meklēšanā; 3 KP  
• KS  Kriminālā meklēšana; 8 KP 
• KS  Kriminālpolicijas darba organizācija; 3 KP 
• PT  Ievads kriminālajā meklēšanā; 2 KP 
• Akad. maă. Operatīvās darbības teorijas problēmas 18 KP 
• Prof. maă. Operatīvas darbības problēmas 2 KP 

Kvalifikācijas celšana 
 
 

• 2006. g. ortobris, CEPOL kurss “Crime Intelligence and Risk 
Assessment” ViĜĦa 

• 2006. g. maijs - ASV Tieslietu ministrijas juridisko pētījumu 
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institūts (DIILS) “Izmeklēšana un apsūdzību izvirzīšana 
cilvēku tirdzniecības lietās 

• 2006. gada februāris, „Ekonomikas un finanšu noziegumi”, 
CEPOL kurss, Rīga. 

• 2005. „Finanšu noziegumu izmeklēšana”, PHARE policijas 
apmācības sistēmas snieguma vadīšanas sistēmas 
pilnveidošanas kurss. Rīga; 

• 2005. gada marts, „Izmeklēšanas prasmju pilnveide”, 
PHARE policijas apmācības sistēmas snieguma vadīšanas 
sistēmas pilnveidošanas kurss. Rīga; 

• 2005. CEPOL semināra kurss „Organizētās noziedzības 
apkarošana”, Roma, Itālija 

• 2004. gada aprīlis, „Multimēdiju materiālu izmantošana 
studentu izglītošanā” LPA, Rīga 

• 2003. PROVIDUS pasniedzēju kursi „Policijas un 
narkotikas”, Pezinoka, Slovākija 

• 2003. ASV speciālistu seminārs „Muitas slepenās 
operācijas” 

• 2002. – Slēptie izmeklēšanas pasākumi Vācijā (VFR 
policijas kvalifikācijas celšanas institūts) Rīga 

• 2002. - ASV muitas dienesta slepenās operācijas Rīga 
• 2002. – Pretkorupcijas kurss Vācijas policijas kvalifikācijas 

celšanas institūtā Rīga 
• 2001. – Eiropas ekspertu konference par noziedznieku 

meklēšanu Interpola ăenerālsekretariātā Lionā 
• 2000. – Pretterorisma apkarošanas kurss Vācijas policijas 

kvalifikācijas celšanas institūtā Noise 
• 2000. – Vācijas Kriminālpolicijas apmeklējums par slēptās 

izmeklēšanas pasākumu pielietojumu Visbādene 
• 2000. – Francijas publisko tiesību un juridisko lietu direkcija, 

Policijas prefektūra, Tieslietu ministrijas apmeklējums par 
netradicionālu izmeklēšanas pasākumu pielietojumu Parīze 

• 2000. gada februāris – marts, „Multimediju prezentāciju 
veidošana”, LPA, Rīga; 

 
3. Organizatoriskais 
darbs  

LPA Senāta loceklis, 
Akadēmisko un augstāko profesionālo studiju programmu 
pašnovērtēšanas apakškomisijas loceklis 
LPA uzĦemšanas komisijas loceklis 
LPA Senāta Balsu skaitīšanas komisijas loceklis,  
LPA Akadēmiskās padomes loceklis. 
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CURRICULUM VITAE 

 
Vārds, Uzv ārds:   Raivis Terinks 
Dzimšanas gads:  1973. 
Taut ība:    Latvietis 
 
Izgl ītība:    Augstākā Juridiskā, Maăistrs (M.Iur.) 
 
Papildus izgl ītība: 2006. Prasme vadīt darbiniekus. Komercizglītības centrs, Rīga. 
  2005. Pārdošanas un apkalpošanas vadība. -Mercury International, 

Rīga. 
2002. Darba aizsardzības speciālista kurss, -mācību centrs BUTS, 

Rīga.  
  2001. Drošības vadības kurss, -Baltic Security School, Tallina, 

Igaunija.  
  2000. Korupcijas novēršanas kurss , -KPMG/EU PHARE. Rīga. 

1999. Terorisma izmeklēšanas kurss, -Federālā Izmeklēšanas Biroja 
Akadēmija, ASV. 

   1997. ANO miera uzturēšanas kurss, - SWEDINT, Zviedrija. 
 Darba pieredze:   No 2004. – “Grifs AG” SIA Komercdirektors 

Jul.2002. – Feb.2004. A/S “Falck Apsargs” Klientu apkalpošanas 
departamenta direktors, Valdes loceklis. 
Dec.2001. – Jul.2002. SIA “Nordic Industries”, Drošības 
departamenta vadītājs, un PAS “Gutta” Drošības dienesta vadītājs. 
Mar.2001. – Dec.2001. “Group 4 Securitas Latvia SIA”, Apsardzes 
dienesta vadītājs 
Aug.1992. – Mar.2001. Valsts Policija. Pēdējais ieĦemamais amats: 
Organizētās noziedzības un korupcijas apkarošanas biroja 
priekšnieka vietnieks. 

  Papildus aktivit ātes: 
No 2003.gada - Biznesa augstskola “Turība”, Juridiskā fakultāte, 
Lektors  
1999. – 2001. – Latvijas policijas akadēmija, Kriminālistikas katedra, 
Lektors. 
 
No 2005.gada - Latvijas Drošības Biznesa asociācijas Valdes 

loceklis  
 
Pubilk ācijas: Grāmata „UzĦēmumu drošība”, Autoru kolektīvs. Izdevējs SIA 

„Biznesa augstskola Turība” 
 
Valodu zin āšanas: 
   Latviešu –dzimtā 
   AngĜu – teicami 
   Krievu – ticami 
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CURRICULUM VITAE  

 

Personas dati 

Vārds Uzvārds 

Personas kods 

Tālrunis 

E-mail adrese 

 
 
 

Valērija MaĜavska 
 
220678 - 12968 
 
7263454, 29676920 
 
valerija.malavska@turiba.lv 
 

Izgl ītība 

2001 – 2003   

1996 – 2001    

1985 – 1996 

 
 
 
LU Modernu valodu fakultāte, maăistra grāds angĜu filoloăijā 
 
LU Modernu valodu fakultāte, bakalaura grāds angĜu filoloăijā 

 
72.vidusskola 

 

Darba pieredze 

No 2005 

No 2001          

1999 – 2000   

1996 – 1999    

 
 
 
Biznesa augstskola Turība – angĜu valodas metodiėe un 
angĜu valodas lektore 
Biznesa augstskola Turība – angĜu valodas pasniedzēja 
 
Stanley Beverages Ltd - pārdošanas menedžere 

Rīgas Tehniskā Universitāte – angĜu valodas pasniedzēja 

 

Docētie studiju kursi  
Lietišėā svešvaloda, Lietišėā angĜu valoda, Profesionālā 
leksika  
 

Papildus Izgl ītība 

2005-2006 

2005 

 

2004 

 

2002 

2001 

 

Augstskolu mācībspēku pedagoăiskā pilnveide/Inovācijas 
augstākās izglītības sistēmā/Izglītības darba vadība 
 
„ Further Certificate for Teaching Business English” kursi, 
London Chamber of Commerce&Industry starptautiskais 
biznesa angĜu valodas pasniedzēja sertifikāts 

Dalība starptautiskā konferencē “Teacher Education 7th 
Spring University”. Igaunijā, Tartu Universitātē. 

Konference “Considering Challenges in ELT” 

Seminārs “Legal English Training Seminar” 

 

Zinātnisk ā un metodisk ā  
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darb ība 

2006 

 

 

2005 

2004 

 

Referāts “Nature of ESP Vocabulary. What Vocabulary to 
Teach”  V starptautiskajā konferencē “Valodu apguve: 
problēmas un perspektīva” LPA. Publicēts LPA Zinātnisko 
rakstu krājumā “Valodu apguve: problēmas un perspektīva V”, 
2006. 168.-173. lpp. 
Dalība ES finansētā projekta „Eiropas sociālais fonds“. 
3.prioritāte. 3.2.5.2. apakšaktivitātes pieteikuma izstrādē. 

Referāts “Means and Techniques of Teaching – Learning 
ESP Vocabulary at Tertiary Level” Publicēts Konferences 
Tēžu krājumā “European added value in teacher education: 
The role of teachers as promoters of basic skills acquisition 
and facilitators of learning”. Tartu University Press, 2004, 
2004, 57.-58. lpp. 

 

Valodu zin āšanas Latviešu, angĜu, krievu 
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CURRICULUM VITAE  

 

Personas dati 

Vārds Uzvārds 

Personas kods 

Tālrunis 

Adrese 

E-mail adrese 

 
 

Sandra Smilga 
 
 
031259-11224 
 
7599606, 26439563 
 
Rumbulas iela 7-78, Rīga LV-1035 
 
sandrasm@turiba.lv  
 

Izgl ītība 

No 2006  

2003 - 2006   

 

1997 – 1999 

 

1980 – 1985 

1967 - 1978 

 
 
 
Studijas LU Pedagoăijas doktorantūrā 
 
BA Turība, maăistrantūras studijas Starptautiskā tūrisma 
fakultāte( Tūrisma stratēăiskā vadība), maăistra 
profesionālais grāds uzĦēmējdarbības vadībā un uzĦēmumu 
un iestāžu vadītāja kvalifikācija 
Latvijas Universitātes Pedagoăijas un psiholoăijas fakultāte 
Pieaugušo kvalifikācijas celšanas centrā ( angĜu valoda un 
literatūra) 
 
Latvijas Universitātes Svešvalodu fakultātes vācu valodas un 
literatūras nodaĜa 
Rīgas 2. vidusskola 

Papildus izgl ītība 

2007 janv - jūn 

2002  aug 

2002  jūn 

2001 

1999 

    

 

 

 
 
 
Augstskolu didaktikas kursi 

LAVSA starptautiskās konferences “Considering Challenges 
in ELT” dalībniece 

EP kursi Vācijā, Rozenfelsē, “Video pielietošana svešvalodu 
apmācībā” 
Ekskursiju vadītāju kursi VIA „ Hansa Tours” , piešėirts gida 
diploms 
Muitas deklarētāju kursi RTU Starptautisko ekonomisko 
sakaru un muitas instutūtā. Piešėirts sertifikāts 
 

Darba pieredze 

2001          

2001 maijs - augusts  

 
 
 
Biznesa augstskola Turība– vācu valodas pasniedzēja 

 
VIA „ Hansa Tours”, ekskursiju vadītāja-darbs ar 
vācu tūristiem 
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1995 – 2001 

1993  - 1995   

1991 – 1993 

1989 – 1991 

1985 - 1989 

Komerccentrs DATI grupa – sekretāre-  
adminstratore, muitas deklerāciju noformētāja 
 
Rīgas Tehniskā koledža – pasniedzēja  
 
Audzinu bērnu 
 
Rīgas Tehniskā universitāte – pasniedzēja 
 
Rīgas 19. vidusskola - skolotāja 

Zinātnisk ā un metodisk ā 
darb ība 

2007 

 

 

2007 

 

2006 

 

Referāts (kopā ar I. Lūku) “Topošo speciālistu profesionālās 
kompetences veidošanās augstskolas studijās” VIII 
starptautiskajā zinātniskajā konferencē “Jauni tūrisma 
produkti reăionu attīstībai”. Referāts publicēts conferences 
rakstu krājumā, 2007, 81.-90. lpp. 

Referāts “Deutsch Als Dritte Fremdsprache in den Gruppen 
von Vielsprachigen Studenten” starptautiskajā zinātniskajā 
konferencē “Sabiedrība, integrācija, izglītība”. Publicēts 
conferences materiālos, 2007, 329.-336.lpp. 

Dalība ES finansētajā BAT un SIA “Comhard” (Vācija) 
projektā “Eiropas ceĜojumu un tūrisma coordinators” 

Valodu zin āšanas Vācu, angĜu, krievu 
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Curriculum Vitae  

 
  

Personas Dati   

 Uzvārds / Vārds Ernstsons Erlens  

Adrese Graudu iela 68 - 333, LV - 1058, Rīga, Latvija 

Tālrunis 7622551; 7619008 (8³º - 17³º) Mobilais tālrunis: 26334783 

Fakss 7619152 

E-pasts erlens@turiba.lv 

Pilsonība Latvijas 

Dzimšanas datums 02.05.1976. 

Dzimums Vīrietis 

Darba Pieredze  

Laika periods 01.03.2007. - pašlaik 

Profesija vai ieĦemamais amats Juridiskās fakultātes Privāto tiesību katedras vadītājs 

Galvenie pienākumi Plānot, organizēt un kontrolēt katedras personāla darbu, apstiprināt pārbaudījumu 
jautājumus, saskaĦot nodarbību sarakstu, studiju programmas un citus studiju procesu 
reglamentējošos dokumentus, saskaĦot diplomdarbu uzdevumus, apstiprināt studiju 
darbu un prakšu vadītājus, aizstāvēšanas komisiju sastāvus; pārstāvēt katedru; sniegt 
priekšlikumus par katedras personāla sastāvu un tā motivēšanu; pieĦemt lēmumus, dot 
rīkojumus un izstrādāt reglamentējošus dokumentus katedras iekšējā darba 
organizēšanai. 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

SIA ‘’Biznesa augstskola Turība’’, Graudu ielā 68, Rīgā, LV -1058 

Nozare Izglītība un zinātne 

Laika periods 01.12.2005. - pašlaik 

Profesija vai ieĦemamais amats Juridiskās fakultātes Privāto tiesību katedras docētājs 

Galvenie pienākumi Nodarbību organizēšana un vadīšana: lekciju lasīšana; praktisko darbu vadīšana; 
semināru vadīšana; prakses organizēšana un vadīšana; konsultāciju sniegšana; 
studentu zināšanu un prasmju vērtēšana un analīze; pārbaudījumu pieĦemšana; 
studentu patstāvīgi izstrādājamo darbu vadīšana; studentu izstrādāto patstāvīgo darbu 
recenzēšana un novērtēšana; studiju metodiskā darba veikšana; zinātniski pētnieciskā 
darba un konsultatīvā darba veikšana; u.c. 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

SIA ‘’Biznesa augstskola Turība’’, Graudu ielā 68, Rīgā, LV -1058 

Nozare Izglītība un zinātne 

Laika periods 01.04.2005. - pašlaik 

Profesija vai ieĦemamais amats Pasniedzējs 
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Galvenie pienākumi Nodarbību organizēšana un vadīšana 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

LR Iekšlietu ministrijas Valsts policijas koledža, Skolas iela 44, Jūrmala, LV - 2016 

Nozare Izglītība un zinātne 

Laika periods 01.12.2003. - pašlaik 

Profesija vai ieĦemamais amats Pasniedzējs 

Galvenie pienākumi Nodarbību organizēšana un vadīšana 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

SIA ‘’Biznesa augstskola Turība’’ Profesionālās izaugsmes centrs, Graudu ielā 68, 
Rīgā, LV -1058 

Nozare Izglītība un zinātne 

Laika periods 07.05.2002. - pašlaik 

Profesija vai ieĦemamais amats Apsardzes dienesta vadītājs 

Galvenie pienākumi Plānot, vadīt un koordinēt Apsardzes dienesta darbu, nodrošinot augstskolas 
teritorijas, īpašuma, darbinieku, studentu un apmeklētāju drošību, kā arī iekšējās 
kārtības noteikumu ievērošanas kontroli. 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

SIA ‘’Biznesa augstskola Turība’’, Graudu ielā 68, Rīgā, LV -1058 

Nozare Drošība 

Laika periods 01.09.2003. – 01.12.2005. 

Profesija vai ieĦemamais amats Juridiskās fakultātes asistents 

Galvenie pienākumi Nodarbību organizēšana un vadīšana 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

SIA ‘’Biznesa augstskola Turība’’, Graudu ielā 68, Rīgā, LV -1058 

Nozare Izglītība un zinātne 

Laika periods 02.01.2002. – 31.05.2002. 

Profesija vai ieĦemamais amats Praktikants 

Galvenie pienākumi Piedalīties Valsts probācijas dienesta koncepcijas un nepieciešamo tiesību aktu 
projektu izstrādē 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

LR Tieslietu Ministrija, Ieslodzījumu vietu pārvalde Ăenerālinspektora birojs, BlaumaĦa 
iela 5 a, Rīgā, LV - 1011 

Nozare Likumdošana, normatīvie akti (kriminālā tiesvedība) 

Laika periods 01.09.1997. – 31.08.1999. 

Profesija vai ieĦemamais amats Ražošanas meistars kokapstrādē 

Galvenie pienākumi    IecirkĦa darba organizācija; iecirkĦa darbinieku motivācija un vadība; atbildība 
par ražošanas    uzdevumu izpildi 

 

Darba vietas nosaukums un 
adrese 

SIA ‘’Liepājas mežrūpniecība’’, Liepājas rajons, Kazdangas pagasts "Tebras", LV - 
3457 

Nozare Kokrūpniecība 

Izgl ītība  

Laika periods 01.09.2003. – 22.01.2005. 
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Piešėirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešėirtā 

kvalifikācija 

Diploms par profesionālo augstāko izglītību, iegūstot profesionālo maăistra grādu 
tiesību zinātnēs 

Galvenie mācību priekšmeti / 
iegūtās profesionālās prasmes 

A daĜa: Sociālā psiholoăija; Vadības informācijas sistēmas; Cilvēktiesību 
iedzīvināšanas mehānismi; Varas dalīšana; Runas māksla jurisprudencē; 
Darbs ar juridiskiem tekstiem. 

B daĜa: Krimināltiesību aktuālie jautājumi; Noziedzības attīstības tendences; 
Kriminālsodu politika; Ekonomiskie principi un to analīze; Izglītības politika; 
Starptautiskā tiesiskā sadarbība; Eiropas Kopienu konkurences tiesības; 
Starptautisko tiesu jurisdikcija. Specializācija krimināltiesībās. 

Izglītības iestādes nosaukums 
un veids 

SIA ‘’Biznesa augstskola Turība’’ – profesionālā augstskola 

Līmenis nacionālajā vai 
starptautiskajā klasifikācijas 

sistēmā 

ISCED – 97 klasifikācijas 5B līmenis PROFESIONĀLĀ MAĂISTRA GRĀDS 

Laika periods 01.09.1999. – 16.06.2003. 

Piešėirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešėirtā 

kvalifikācija 

Diploms par otrā līmeĦa profesionālo augstāko izglītību ar piešėirtu kvalifikāciju 
‘’Jurists’’ 

Izglītības iestādes nosaukums 
un veids 

SIA ‘’Biznesa augstskola Turība’’ – profesionālā augstskola 

Līmenis nacionālajā vai 
starptautiskajā klasifikācijas 

sistēmā 

Otrā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības diploms, ISCED – 97 klasifikācijas 5B 
līmenis 

Laika periods 01.09.1995. – 22.06.1998. 

Piešėirtā izglītības dokumenta 
nosaukums / Piešėirtā 

kvalifikācija 

Atestāts par vidējo izglītību 

Izglītības iestādes nosaukums 
un veids 

Liepājas rajona neklātienes vidusskola 

Papildus Izgl ītība  

Laika periods 06.08.2002. – 06.11.2002. 

Galvenie mācību priekšmeti / 
iegūtās profesionālās prasmes 

B C' kategorijas vad ītāja apliec ība  
 

Laika periods 01.05.2002. – 31.05.2002. 

Galvenie mācību priekšmeti / 
iegūtās profesionālās prasmes 

LR Tieslietu  ministrijas kursi par atjaunojošiem mode Ĝiem daž ādās krimin ālās 
tiesved ības stadij ās (Kan āda) 

Laika periods 20.07.2000. – 25.08.2000. 

Galvenie mācību priekšmeti / 
iegūtās profesionālās prasmes 

Valsts Policijas Apsardzes darbības kvalifikācijas kursi 

 
Prasmes 

 

Dzimtā valoda Latviešu valoda  

Citas valodas Krievu;  V ācu; Ang Ĝu 

Pašnovērtējums Sapratne Run āšana Rakst īšana 
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Eiropas līmenis (Eiropas 
kopīgām pamatnostādnēm 

valodu apguvē atbilstošs 
līmenis) 

Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs  

Krievu (C2
) 

Augstākais 
līmenis 

C
2 

Augstākais 
līmenis 

(C2) Augstākais 
līmenis 

(B2) Vidējais 
līmenis 

(B2) Vidējais 
līmenis 

Vācu (B1
) 

Vidējais 
līmenis 

C
2 

Augstākais 
līmenis 

(A2) Pamatlīmen
is 

(A2) Pamatlīmen
is 

(A2) Pamatlīmen
is 

Ang Ĝu (A1
) 

Pamatlīmenis A1 Pamatlīmen
is 

(A1) Pamatlīmen
is 

(A1) Pamatlīmen
is 

(A1) Pamatlīmen
is 

Datora lietošanas prasmes    - labas iemaĦas darbā ar Microsoft Office™   programmām (Word, Excel and 
PowerPoint); 

    - pamatzināšanas par grafiskā dizaina programmām (Adobe IIIustrator™, 
PhotoShop™). 

 

Tehniskās prasmes  Normatīvo aktu projektu izstrāde: 

- labas zināšanas visu normatīvo aktu veidu projektu izstrādē, atbilstoši juridiskās 
tehnikas principiem (esmu piedalījies vairāku normatīvo aktu projektu izstrādēs). 

- normatīvo aktu projektu izstrādes zināšanas iegūtas mācībās, darbā, semināros. 

Papildu Inform ācija  

Publikācijas “Eksperta atzinums kā viens no pierādījumu veidiem.” // Latvijas Vestnesis (Jurista 
Vārds) Nr. 13 (318) , 06.04.2004   
Bergs I., Makans L., Terinks R., Ernstsons E., Semenkova V., Miėelsons U. 
‘’UzĦēmumu drošība’’. Rīga, Biznesa augstskola Turība izdevniecība, 2006., 422. lpp 
 

Piedalīšanās nacionālajās un 
starptaustikās konferencēs 

05.12.2003.   ‘’RISKI, DROŠĪBA, UN CILVĒKS UZĥĒMUMĀ’’, Rīga 
22.02.2006.    Starptautiskā konference  ‘’BIZNESS. PEěĥA. ATBILDĪBA’’, Rīga 
02.06.2006. Starptautiskā konference ‘’Īpašums, tā apgrūtinājumi: problēmas, 

risinājumi, iespējas’’, Rīga 
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CURRICULUM VITAE 

 

Personas dati 

Vārds Uzvārds 

Personas kods 

Tālrunis 

E-mail adrese 

 
 

Inese Baltkalne 
 
 
190559 – 10600  
 
7400740, 26526397 
 
IneseB@turiba.lv  
 

Izgl ītība 

1996 – 2000  

 

1977 – 1983  

 

 

 
 
 
Maăistrantūras studijas LU Pedagoăijas un psiholoăijas 
fakultātē un Pedagoăijas un psiholoăijas institūtā, 
pedagoăijas maăistre 
 
LVU Svešvalodu fakultāte, Vācu valodas un filoloăijas nodaĜa. 
Vācu valodas filoloăe, pasniedzēja 
 

Darba pieredze 

No 2001   

1998 – 2001 

 1995 – 1998  

1990 – 1995  

1983 – 1990  

 
 
 
Vācu valodas lektore Biznesa augstskolā Turība 
 
Vācu valodas asistente Biznesa augstskolā Turība, 
Starptautiskā tūrisma institūtā  
 
Vācu valodas asistente Starptautiskā tūrisma augstskolā 
Vācu valodas pasniedzēja svešvalodu firmā “Lated” 
 
Arhīviste Valsts vēstures arhīvā 
 

Papildus izgl ītība 

2006 okt 

2006 mar 

2003 mar. 

2003 okt. 

2003 

2003 

2002 

2002 

 
 
 
Biznesa vācu valodas kursi Lībekā, Vācijā 
 
Vācu valodas kursi Vācijā Hāgenā, Vācijā 
 
Valodu katedras pasniedzēju kvalifikācijas celšanas 
metodiskais seminārs vācu valodas pasniedzējiem 
Valodu katedras pasniedzēju kvalifikācijas celšanas 
metodiskais seminārs vācu valodas pasniedzējiem 
Tūrisma gidu kursi tūrisma firmā “Impro” 
 
Vācu valodas kursi Getingenē, Vācijā 
 
Valodu kursi “IB” Valodu institūtā Rostokā, Vācijā 
 
Valodu kursi “IB” Valodu un sociālās pedagoăijas institūtā 
Rīgā 
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2001 

1999 

1998 

1998 

1998 

1998 

1997 

1995 – 1996  

Seminārs Gētes institūtā Rīgā 
 
Informācijas seminārs Berlīnē, Vācijā 
 
Vācu valodas kursi Diseldorfā, Vācijā 
 
Līdzdalība 1. Baltijas Skolotāju dienās Lielupē 
 
Vācu valodas kursi RPIVA Vācu valodas centrā 
 
Starptautisks seminārs LU Svešvalodu fakultātē 
 
Starptautisks seminārs LU Svešvalodu fakultātē 
 
Vācu valodas kursi Gētes institūtā Rīgā 

 

Valodu zin āšanas 

 
Latviešu, vācu, krievu 
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CURRICULUM VITAE 
 

1. Vārds: Ligita 
2. Uzvārds: Z īlīte 
3. Dzimšanas gads: 1957. 
 
4. Izgl ītība: 
 

Izgl ītības iest āde Latvijas Universit āte 
Datums: no (mm/gggg) 
              līdz (mm/gggg) 

1997./1998. 
1998/1999. 

Iegūtā izgl ītība: Pedagoăijas ma ăistra gr āds Izgl ītības vad ības apakšnozar ē 
Diploma Nr. 005918 

 
Izgl ītības iest āde Latvijas Universit āte 
Datums: no (mm/gggg) 
              līdz (mm/gggg)  

1994./1995. 
1994./1995. 

Iegūtā izgl ītība: Mājtur ības skolot āja kvalifik ācija 
Diploma Nr. Profesion ālās izgl ītības atest āts, reăistr. Nr.00028 papildus 

augst. izgl. Diplomam  Nr.260973 
 
Izgl ītības iest āde Latvijas Valsts universit āte 
Datums: no (mm/gggg) 
              līdz (mm/gggg)  

1975./1976. 
1979./1980. 

Iegūtā izgl ītība: Biologs, biolo ăijas un ėīmijas pasniedz ēja kvalifik ācija 
Diploma Nr. Ж В Nr. 260973 
 

5. Papildu izgl ītība/kursi: 
 

Izgl ītības iest āde Kursa nosaukums Datums: no (mm/gggg) 
              līdz (mm/gggg)  

BAT UzĦēmējdarb ības vad ītāji 
un vadošie speci ālisti (860 
st.) 

01.11.1999. – 18.04.2000. 

Komunik āciju akad ēmija Person āla menedžments 2002.-2003. 
 
6. Valodu prasme (v ērtējot no 1 – 5 (1 – v āji; 5 – br īvi)): 
 

Valoda Las ītprasme Run ātprasme Rakst ītprasme 
Latviešu  5 5 5 
Krievu  5 5 4 
Ang Ĝu  4 3,5 3,5 

 
 
7. Darba pieredze: 
 

Datums: no (mm/gggg) 
              līdz (mm/gggg)  

2000.  
līdz šim laikam 

Darba vietas nosaukums BAT 
Amata nosaukums lektore 
Galvenie pien ākumi 1.Nodarbību vadīšana studiju kursā “Personālvadība”, “Vadības 

pamati” 
2. Prakšu, studiju darbu, diplomdarbu un maăistra darbu 
vadīšana 
3. Izdales materiālu sagatavošana 

 
 

Datums: no (mm/gggg) 
              līdz (mm/gggg)  

1998. 
1999. 
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Darba vietas nosaukums Tukuma rajona Zelme Ħa pamatskola 
Amata nosaukums Direktora vietas izpild ītāja 
Galvenie pien ākumi 1.skolas sagatavošana slēgšanai: skolas darba vadīšana; 

trīspušu līguma sagatavošana un slēgšana ar pagasta padomi 
2.inventarizācija un dokumentu sagatavošana nodošanai arhīvā 
3. kolektīva “gara” uzturēšana, pēdējā izlaiduma organizēšana 

 
 

Datums: no (mm/gggg) 
              līdz (mm/gggg)  

1987. 
1998. 

Darba vietas nosaukums Tukuma rajona Zelme Ħa pamatskola 
Amata nosaukums Direktora vietniece m ācību un audzin āšanas darb ā 
Galvenie pien ākumi 1.skolas pedagoăiskā personāla plānošana, meklēšana, 

rezervju veidošana, atlase, adaptācija, attīstība, novērtēšana 
2.metodisko komisiju darba organizēšana;  
mācību un audzināšanas darba koordinēšana; projektu 
ieviešana skolas darbā 
3. direktora pienākumu izpildīšana tā prombūtnes laikā 

 
8. Cita noz īmīga inform ācija  
 
Recenzēta M. Kehres gr āmata “Person ālmenedžments uz Ħēmum ā” 2004.g. 
 
ESF Projekt ā “T ālmācības programmas “Komercdarb ība” izveide un realiz ācija 
jauniešiem ar speci ālām vajadz ībām” izstr ādāts materi āls priekšmetos 
“Saskarsme” un “Menedžments” – 2005.g. 
 
Rit 25. pedago ăisk ā darba gads 
 
9. Kontaktinform ācija: 

 
Adrese: 
 

Tukums 
Kurzemes iela 16 - 18 

TālruĦa nr: 9 174598 
Faksa nr: - 
E-pasta adrese ligita@turiba.lv 
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CURRICULUM VITAE 
 

 
10. Vārds: L īga  
11. Uzvārds: Rubule 
12. Dzimšanas gads: 1984 
 
13. Izgl ītība:  

Izgl ītības iest āde Biznesa augstskola Tur ība 
Datums: no (mm/gggg) 
              līdz (mm/gggg)  

No 2006.g. septembra 

Iegūtais gr āds: Specialit āte: UzĦēmējdarb ības vad ības fakult āte 
UzĦēmējdarb ības vad ība - maăistrant ūra 

Diploma Nr.  
 

Izgl ītības iest āde Biznesa augstskola Tur ība 
Datums: no (mm/gggg) 
              līdz (mm/gggg)  

2002. – 2006. 

Iegūtais gr āds: Specialit āte: UzĦēmējdarb ības vad ības fakult āte 
UzĦēmējdarb ības vad ība 

Diploma Nr.  
 
Izgl ītības iest āde Druvas vidusskola 
Datums: no (mm/gggg) 
              līdz (mm/gggg)  

1990. – 2002. 

Iegūtais gr āds: Visp ārējā vid ējā 
Diploma Nr.  

 
14. Papildu izgl ītība/kursi: 
 
Izgl ītības iest āde Kursa nosaukums Datums: no (mm/gggg) 

              līdz (mm/gggg)  
Berlitz English Ang Ĝu valodas kursi 2006.g. janv āris 

2006.g. maijs 
Biznesa augstskola 
Tur ība 

Mārketinga menedžeris 2003. – 2005. 

Biznesa augstskola 
Tur ība 

Grāmatvedis 2003. – 2005. 

 
Valodu prasme (v ērtējot no 1 – 5 (1 – v āji; 5 – br īvi)): 
 

Valoda Las ītprasme Run ātprasme Rakst ītprasme 
Latviešu 5 5 5 
Krievu 3 3 3 
Ang Ĝu 4 4 4 
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15. Darba pieredze: 
 

Datums: no (mm/gggg) 
              līdz (mm/gggg)  

No 2006.g. decembra līdz šim 

Darba vietas nosaukums Rīgas 75 vidusskola 
Amata nosaukums skolotāja 
Galvenie pien ākumi Biznesa ekonomikas pamatu skolotāja 8., 10 un 11 klasei 
 

Datums: no (mm/gggg) 
              līdz (mm/gggg)  

No 2006.g. septembra līdz šim 

Darba vietas nosaukums SIA “Biznesa augstskola Turība” 
Amata nosaukums Asistents 
Galvenie pien ākumi Lietvedības pasniedzēja  
 

Datums: no (mm/gggg) 
              līdz (mm/gggg)  

No 2006.g. septembra līdz šim 

Darba vietas nosaukums SIA “Biznesa augstskola Turība” 
Amata nosaukums Projektu vadītājas asistente 
Galvenie pien ākumi ESF projekts “Docētāju stažēšanās komercdarbības studiju 

kursu tehnoloăisko kompetenču pilnveidošanai” 
 
Datums: no (mm/gggg) 
              līdz (mm/gggg)  

No 2006.g. septembra līdz šim 

Darba vietas nosaukums SIA “Biznesa augstskola Turība” 
Amata nosaukums Komercdarbības katedra - asistents 
Galvenie pien ākumi Lietvedības pasniedzēja  - Juridiskās fakultātes studentiem  
 

Datums: no (mm/gggg) 
              līdz (mm/gggg)  

No 2005.g. augusta līdz šim 

Darba vietas nosaukums SIA “Biznesa augstskola Turība” 
Amata nosaukums UzĦēmējdarbības vadības fakultātes sekretāre 
Galvenie pien ākumi Lietvedības kārtošana 

Biroja darba organizācija 
Līgumu sastādīšana un izpildes kontrole 
Atskaišu sagatavošana un iesniegšana 
Darba pašnovērtējuma sastādīšana un precizēšana 

 
Datums: no (mm/gggg) 
              līdz (mm/gggg)  

No 2005.g. novembra  

Darba vietas nosaukums SIA “Biznesa augstskola Turība” 
Amata nosaukums UzĦēmējdarbības vadības fakultātes projektu vadība 
Galvenie pien ākumi Konference “Ekonomikas zinātne” – šodien un rīt 

Metodiskā konference sadarbībā ar Izglītības un zinātnes 
ministriju “Biznesa ekonomikas pamatu skolotājiem” 
Veidot savu nākotni un izvēlies specializāciju “Izvēles 
specializācijas”2 un 3 kursa studentiem 

 
Datums: no (mm/gggg) 
              līdz (mm/gggg)  

2004.g. – 2005.g. 

Darba vietas nosaukums SIA “Biznesa augstskola Turība” 
Amata nosaukums FiliāĜu laborante 
Galvenie pien ākumi Piecu filiāĜu (Bauska, Cēsis, Jēkabpils, Liepāja, Talsi) darba 

organizācija un vadība 
Lietvedības kārtošana 
Finanšu aprēėinu veikšana un filiāles darba efektivitātes 
novērtējums 
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Pasniedzēju darba grafika sastādīšana un kontrole 
 
Datums: no (mm/gggg) 
              līdz (mm/gggg)  

1998. – 2003.g. vasara 

Darba vietas nosaukums SIA “Druvas Rieksts” 
Amata nosaukums Menedžere 
Galvenie pien ākumi Darbs ar klientiem 

Tirdzniecības darba organizācija 
Darbs ar piegādātājiem 
Kases darba organizācija 
Finanšu uzskaite 
Preču izkārtošana un sortimenta veidošana 

 
16. Kontaktinform ācija: 

Adrese: 
 

Rīgas raj. Mārupes pag, Zeltrītu iela 18-19 

TālruĦa nr: 26357311 
Faksa nr:  
E-pasta adrese Liga.Rubule@turiba.lv ; rubuliite@inbox.lv 
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Curriculum vitae 

 

 
ROSITA  ZVIRGZDIĥA 

Vārds  Uzvārds 
VENTSPILS  301064-10014 

Dzimšanas vieta  Personas kods 
30.10.1964  latviete 

Datums, mēnesis, gads  Tautība 
  precējusies 
  Ăimenes stāvoklis 

SIA BA “Tur ība” Komercdarb ības katedras vad ītāja 
Darba vieta un ieĦemamais amats 

                     
Darba vietas adrese:  Mājas adrese: 
Graudu iela 68, R īga  Strautu 13, Mežciems Jaunsvirlaukas 

pag., Jelgavas raj. LV - 3019 
   

   
   

TālruĦa Nr.  7618746  TālruĦa Nr. 
3058405 

26408253 

Fax: 7619152  E-mail: rositazvirgzdina@inbox.lv 
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E-mail: Rosita@turiba.lv   
    

Izgl ītība 

Pamatstudijas, ma ăistrant ūra, 
doktorant ūra (aspirant ūra). Mācību 

iest āde, valsts 

Studiju laiks Specialit āte Kvalifik ācija 

LLU Doktorant ūra 
 
Biznesa augstskola Tur ība  
 
 
Biznesa augstskola Tur ība 
 
 
 

No 10.2004. 
 

2001.–2002. 
 
 

1997.–2001. 
 

 

Reăionālā ekonomika 
 

Sociālās zinātnes 
 

 
UzĦēmējdarb ības 
vad ība 

 
 

MBA 
 
 
 

MVU vad ītājs 
 
 
 

Zinātnisk ā kvalifik ācija 

Zinātnisk ā padome, iest āde, valsts Gads  Specialit āte 
Zinātniska

is gr āds Diploma 
Nr. 

 
Biznesa augstskola Tur ība 
 
 

 
2002 

 
Sociālās zin ātnes  

 
MBA 

 
000043 

Darba pieredze 

No 2006. – BAT, Komercdarb ības katedras vad ītāja 
No 2005.- Latvijas Lauksaimniec ības Universit āte, Ekonomikas fakult āte -  lektore 
No 2003. - Biznesa augstskola Tur ība, Ekonomikas zin ātĦu katedra - lektore  
No 2002.g. Restor ānu servisa skola - skolot āja 
 
No 2001. – 2003. g. BAT Ekonomikas katedra -  labor ante, asistente  
 

Zinātnisk ā darb ība un publik ācijas: 

Nozīmīgākās publik ācijas: publik āciju skaits -  : 2 
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• Logistic`s Centers Formation – Business Diversifica tion Opportunity for the Regions of 

Latvia ŠauĜu LU konferences materiālos Ekonomika un vadība: aktualitātes un problēmas., 
2005., ŠauĜi 

• UzĦēmējdarb ības diversifik ācija uz franš īzes pamatprincipiem konferences materiālos, 
Ekonomikas zinātne lauku attīstībai 2005., Jelgava 

• Possibilities of business activization at Latvia’s country territories ŠauĜu LU konferences 
materiālos Ekonomika un vadība:, 2006, ŠauĜi 

• UzĦēmējdarb ības aktiviz ēšana lauku re ăionos globaliz ācijas kontekst ā. Ekonomikas 
zinātne lauku attīstībai 2006, Jelgava 

• UzĦēmējdarb ība un t ās att īst ības iesp ējas Latvijas re ăionos.  Economic science for rural 
developpment 2007, Jelgava 

• UzĦēmējdarb ības iesp ējas Latvijas re ăionos. Latvijas Vēstneša pielikums “Komersanta 
Vēstnesis” Nr. 16(72); 17/18(73/74), 2007., Rīga 

 

Uzstāšanās konferenc ēs: 

• Piedalīšanās ŠauĜu Universitātes zinātniskajā konferencē 2005. 
• Piedalīšanās LLU zinātniskajā konferencē Ekonomikas zinātne lauku attīstībai 2005. 
• Piedalīšanās ŠauĜu Universitātes zinātniskajā konferencē 2006. 
• Piedalīšanās LLU zinātniskajā konferencē Ekonomikas zinātne lauku attīstībai 2006. 
• Piedalīšanās LLU zinātniskajā konferencē Ekonomikas zinātne lauku attīstībai 2007. 

  

Pedagoăiskā darb ība BAT: 

Vadītie diplomdarbi: 
Novadīti 35 diplomdarbi. 
Raksturīgākās tēmas:  
A.Melnis “SIA “MTC”darbības raksturojums un tās efektivitātes novērtējums” 
Ē.Ate “SIA “RDI un partneri” konkurētspējas novērtējums un attīstības iespējas” 
M. Pavlovska “A/S “Kurzeme CMAS” mārketinga iekšējās un ārējās vides analīze un pilnveidošanas 
iespējas” 
I.Gailīte “UzĦēmuma “HOETIKA” saimnieciskās darbības novērtējums un pilnveidošanas iespējas” 
L. Gofmane “SIA “Alus nams” saimnieciskās darbības novērtējums un attīstības iespējas” 
  
Vadītie kvalifik ācijas darbi ::   
Novadīti 6 kvalifikācijas darbi. 
Raksturīgākās tēmas: 
E. Vanags “Reklāmas kampaĦas, to pielietojums un efektivitāte uzĦēmumā Latvijas mobilais telefons” 
L. Loganovska “Reklāmas elemetu un līdzekĜu izmantošanas specifika uzĦēmumā “RIMI Latvija””  
E. Runtule “Būvfirmas SIA “Orlands” reklāmas elementu analīze un to izmantošanas specifika” 
 
Studiju priekšmeti:  
Lekciju un semināru vadība, kā arī programmu izstrāde šādos studiju priekšmetos:  
UzĦēmējdarb ības pamati - 3 KP ( Obligāts priekšmets 2. līmeĦa profesionālās augstākās izglītības 
studiju programmā  “Sabiedriskās attiecības”) 
Finanšu menedžments  – 3 KP ( Obligāts priekšmets 2. līmeĦa profesionālās augstākās izglītības 
studiju programmā “Tūrisma un viesmīlības nozares uzĦēmumu vadība”) 
UzĦēmējdarb ības ekonomika  – 2 KP ( Izvēles priekšmets 1. līmeĦa profesionālās augstākās 
izglītības studiju programmā “Reklāmas zinības”) 
Komercdarb ība – 4 KP ( Obligāts priekšmets 1. līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju 
programmā “Organizācijas drošība”) 
Tautsaimniec ība– 2 KP ( Obligāts priekšmets 2. līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju 
programmā “Tiesību zinātnes”) 
Tautsaimniec ība - 2 KP ( Obligāts priekšmets 1. līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju 
programmā “Tiesību zinātnes”) 
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Mārketings  – 2 KP ( Obligāts priekšmets 1. līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju 
programmā “Finanses un grāmatvedība”) 
Finanšu anal īze pamati  – 2 KP ( Obligāts priekšmets 1. līmeĦa profesionālās augstākās izglītības 
studiju programmā “Finanses un grāmatvedība”) 
UzĦēmējdarb ība - 4 KP ( Obligāts priekšmets 2. līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju 
programmā “UzĦēmējdarbības vadība”) 
UzĦēmējdarb ība – 2 KP ( Obligāts priekšmets 1. līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju 
programmā “Finanses un grāmatvedība”) 
UzĦēmējdarb ība - 2 KP ( Obligāts priekšmets 1. līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju 
programmā “Reklāmas zinības”) 

 
 
 
 
Kvalifik ācijas celšana: 
 

• LLU Sertifik āts par kursu “Augstskolu didaktika”, 2005.g. 
 
 
 
 
Valodu zin āšanas:  Lasītprasme Rakstītprasme Runātprasme 
 teicami,  labi,  vidēji teicami,  labi,  vidēji teicami,  
labi,  vidēji 

Latviešu valoda X   X   X        

Krievu valoda  X   X   X  

AngĜu valoda  X   X   X  
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CURRICULUM VITAE 

Valija Ulmane 
 
Personas kods:              210143-13052 
 
Izgl ītība:  
1962.-1967.                    studijas Latvijas Universitātes Juridiskajā  fakultāte,  
                                        augstākā izglītība- jurista kvalifikācija. 
 
Pēdējo gadu darba pieredze: 
2005.aprilis-sept.             Eksperte ESF Nacionālās programmas projektā  
                                         “Kapacitātes stiprināšana nodarbinātības un dzimumu  
                                         līdztiesības politikas izstrādē un ieviešanā iesaistītajām  
                                         institūcijām”; lektore analogā ESF  
                                         apakšprojektā  
2001.-līdz šim l.               lektore Biznesa augstskolā Turība; no 2005.- augstskolas  
                                         akadēmiskās šėīrējtiesas priekšsēdētāja (sabiedr .d.) 
1997.-2001.                      valdes sekretāre, juriskonsulte, personāldienesta vadītāja 
                                         akciju sabiedrībā “Rīgas pasažieru ostā” (līdz a/s likvidāc.); 
1995.-1997.                     Juridiskās un personāla pārvaldes  vadītāja Latvijas  
                                         Medicīnas akadēmijā 
1993.-1995.                      personāldienesta vadītāja Rīgas Komercbankā, SIA “Latio” 
                                         (darbinieku sk. samazināšana); 
1990.-1993.                      juriskonsulte, direktora padomniece Satiksmes ministrijas 
                                         AutoceĜu departamentā ; 
1982.-1990.                      vecākā referente, sektora vadītāja Latvijas Ministru  
                                         Padomē  (amata likvidācija.). 
Pedagoăiskā darba st āžs: 
                                   augstākās mācību iestādēs kopš 1980.g.,  
                                          t.sk. Biznesa augstskolā Turība kopš 1998.g 
Studiju kursu nosaukumi: 
                                    darba tiesības; 
                                           darba aizsardzība; 
                                           civiltiesības (vispārīgā daĜa, saistību tiesības); 
                                           sociālās tiesības 
Publik ācijas:              saraksts pielikumā  
 
Valodu zin āšanas:     latviešu- dzimtā, krievu- brīvi, angĜu- labas. 
Sertifik āti: 
2005.-                                Augstskolu didaktika- 40 st. (LLU) 
1999.-                               “Kuău arests” (Latvijas Jūras tiesību asociācija,  
                                          ZiemeĜvalstu Jūras tiesību institūts) 
1999.-                                juristu profesionālā līmeĦu celšanas kursi- 90 st 

                                         (Latvijas Juridiskais centrs) 
      1997.-                                juristu profesionālā līmeĦu celšanas kursi- 82 st.(LJC) 
      1996.-                                Konfliktu menedžments (Latvijas Tirdzniecības un  
                                                 rūpniecības kamera); 

 
1993.-                                Banku stratēăiska vadīšana  ( Chartered Institute of                              
                                    Bankers); 
1992.-                               Starptautisko līgumu sagatavošana, slēgšana un izpildīšana  
                                          (Parīze, Institute of international business law and practice) 
Citas prasmes:           PC- Microsoft  for Windovs, Internet Explorer 
                                           B kategorijas autovadītāju apliecība. 
Adrese:                       Biėernieku iela 9-2, Rīga, LV- 1039 mob. 2920980 
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CURRICULUM VITAE 

 
 

Andris Iesalnieks 
 
Personas kods:              250937-10619 
 
Izgl ītība:  
1956.-1961.                     Latvijas Universitātes Juridiskajā  fakultāte,  
                                        augstākā izglītība - jurista kvalifikācija. 
Papildus izgl ītība: 
 

2005. - 2006. Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Programma – Augstskolu 
didaktika 
1992. – 1993. LK Centrālās savienības ‘’Turība’’ juridiskā daĜa – stažēšanās 

saimniecisko tiesību jautājumos 
1987. – 1988. Pēterburgas Universitātes Juridiskā fakultāte – kvalifikācijas 

celšana 
 
Pēdējo gadu darba pieredze: 
1992. -                SIA ‘’Biznesa augstskola Turība” Juridiskā fakultāte - lektors 
1985. – 1992. Rīgas kooperatīvais tehnikums - pasniedzējs 
1974. – 1985. Rīgas vieglās rūpniecības tehnikums – pasniedzējs 

1961. – 1974.  Izglītības un valsts iestādes – vecākais pasniedzējs, 
izmeklētājs, prokurora palīgs     

                         
Pedagoăiskā darba st āžs: 8 gadu pieredze lektora darbā Latvijas Universitātes 

Grāmatvedības institūtā,  lektors SIA ‘’Biznesa augstskola 
Turība’’ Profesionālās izaugsmes centra organizētajos 
kvalifikācijas paaugstināšanas kursos, lektors SIA ‘’Biznesa 
augstskola Turība’’ Privāto tiesību katedrā 

                                   
Valodu zin āšanas:      latviešu- dzimtā, krievu - brīvi, vācu - brīvi. 
 
Citas prasmes:            PC - Microsoft  for Windovs, Internet Explorer 
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CURRICULUM VITAE 

 

Personas dati 
Vārds Uzvārds 
Dzimšanas dati 
Adrese 
Tālrunis  
E-pasts: 
Pilsonība: 
 

 
Veronika Semenkova 
1974. gada 27. decembrī, Rīgā 
Jaunciems, 5. šėērslīnija 2c, Rīga, Latvija, LV-1067 
Tel.: 9640594 
v_semenkova@hotmail.com  
Latvijas Republikas 
 

Izgl ītība 
2002 
 
 
 
 
 
 
 
2000 

 
Psiholoăijas maăistra grāds (M.psyschol.sc.), specialitāte 

- juridiskā psiholoăija, iegūta Sankt-Pēterburgas Valsts 
universitātē  

 
Tiesu eksperta – psihologa kvalifikācija, iegūta LU 

lektores, Psihiatrijas centra eksperta psihologa, M.psychol. 
I.Veitneres vadībā; 

 
Psiholoăijas bakalaura grāds, iegūts Latvijas Universitātē  

Iegūtā kvalifik ācija: 
 

 
Psihologs; 
Personības attīstības menedžeris; 
Personāla treneris; 
4.  Tiesu eksperts - psihologs. 

Papildizgl ītošan ās 
Kopš 2002/09 
 
2001/11 
 
 
 
2001/05 
 
2001/05 
 
2001/04 
 
 
2001/04 
 
2001/01 
2000/11 
 
 
2000/11/12 
 
 
2000/11-2001/05 
 
1999/12 – 2000/10 
 
 
1998/06 
 
 

 
Doktorantūras studijas Sankt-Pēterburgas Valsts 

universitātē, specialitāte - juridiskā psiholoăija; 
Apmācība poligrāfa eksperta kvalifikācijas iegūšanai 

Igaunijas Nacionālās drošības akadēmijas profesora, 
Dr.Psychol. J.Huik un Latvija Policijas akadēmijas poligrāfa 
eksperta, M.iur. U.Miėelsona vadībā; 

Kanādas psihoterapeita L.Nisana (Larry Nisan) seminārs 
«Individuālā psihoterapija»; 

Psihoterapeita I.Ivanovas kursi «Psihoterapijas un 
konsultēšanas terapeitiskie mērėi»; 

Psihoterapeita A.Veinlandes kvalifikācijas celšanas 
seminārs «Psiholoăiskās palīdzības sniegšana krīzes 
situācijās»; 

Krievijas psihologa M.Ivanova seminārs «TālruĦu 
sarunas māksla»; 

Kursi «Narkomānijas profilakse skolās»; 
Šveices psihoterapeita S.Šurera (Samuel Schurer) 

kvalifikācijas celšanas seminārs «Dzīves stila noteikšana pēc 
bērnības atmiĦām»; 

ASV psihologu F.Pucelika (Frank Pucelik) un 
Dž.Grindera (John Grinder) seminārs «Biznesa konsultants 
cilvēkresursu vadībā»; 

Starptautiskā Neirolingvistiskās programmēšanas centra 
kursi «Cilvēkresursu vadība»; 

 Eksperta psihologa I.Veitneres kursi «Supervīzija 
balstoties uz psihodiagnostikas un psiholoăiskās 
konsultēšanas pamatprincipiem»; 

Starptautiskās Eriksona universitātes kvalifikācijas 
celšanas kursi (363 stundu apjomā) «Persronāla treneris - 
psihologs»; 
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1996/05 
 
 
 
1995/09-1997/06 

Starptautiskās attīstošās apmācības asociācijas Latvijas 
nodaĜas seminārs – treniĦš «Ievads neirolingvistiskajā 
programmēšanā»; 

Maskavas Lietišėās psiholoăijas institūta psihologu 
kvalifikācijas celšanas kursi «Psihodiagnostiskās izpētes 
metodoloăija»; 

Mācības Latvijas Psiholoăijas augstskolas Cilvēku 
pētīšanas centrā. 

Dalība konferenc ēs un 
semin āros 

Latvijas Policijas akadēmijas zinātniskā konference 
«Juridiskās psiholoăijas aktuālās problēmas» Rīgā, 2001., 
referāts: «Ieslodzīto rehabilitācijas psiholoăiskās problēmas.»; 

Latvijas Policijas akadēmijas zinātniskā konference Rīgā, 
2002., referāts: «Emocionālā izdegšana policijas 
darbiniekiem.»; 

Krievijas Psiholoăijas biedrības III starptautiskais 
kongress Sankt-Pēterburgā, 2003., referāts: «Emocionālā 
izdegšana policijas darbiniekiem»; 

Krievijas Psiholoăijas biedrības starptautiskais simpozijs 
Sankt-Pēterburgā, 2003., referāti: «Juridiskās psiholoăijas 
aktuālās problēmas», «Psiholoăija Aizsardzības ministrijas un 
Ārkārtas situāciju ministrijas sistēmās». 

Darba pieredze 
2002/12 - … 
 
 
2001/10 - … 
1999/09-2002/06 
1999/09 - … 
 
 
2000/06 – 2000/09 
1991/06-2000/06 

 
Valsts policijas Rīgas Galvenās Policijas pārvaldes 

Operatīvas vadības centra speciālists; speciālā dienesta 
pakāpe – policijas virsleitnants; 

Latvijas Policijas akadēmijas psiholoăijas pasniedzējs; 
Rīgas 89.vidusskolas psihologs; 
Psihologa privātprakse – Latvijas Policijas akadēmijas 

studentu, kā arī Izraēlas firmas «Dr. Nona International» 
personāla konsultēšana; 

Firmas «L.I.O.N. & Ko» tirgus pētījumu analītiėis; 
Latvijas Taekvondo federācijas (ITF) treneris, psihologs. 

Papildus pieredze:  
Rīgas GPP 25. policijas nodaĜas ārštata psihologs – 

konsultants; 
Kopš 2000. gada veic kompleksās tiesu psiholoăiskās – 

poligrāfa ekspertīzes (kā eksperts psihologs) Prokuratūras, 
Kriminālpolicijas un Drošības policijas izmeklētās 
krimināllietās; 

Drošības policijas operatīvo darbinieku konsultēšana; 
Rīgas Skolu valdes Latvijas Skolu psihologu asociācijas 

locekle; 
«TAO centra» (cilvēku studijas) neirolingvistiskās 

programmēšanas trenere -psihologs; 
Nolasīts kurss «Ekstremālo situāciju psiholoăija» Latvijas 

Jūras akadēmijas klausītājiem, kapteiĦiem un 
superintendantiem. 

Valodu zin āšanas krievu – dzimtā,  
latviešu – brīvi,  
angĜu – sarunvalodas līmenis,  
itāĜu – sarunvalodas līmenis; 
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CURRICULUM VITAE 

 

Personas dati 
Vārds Uzvārds 
Dzimšanas datums 
Adrese 
Tālr: 
 

 
Astr īda Jur ėele 
1945. gada 8. decembrī 
Brīvības iela 99 - 14, Rīga, LV 1001 
7279731, 7450504 
 

Izgl ītība 
2004-2005 
1966 – 1971 
1961 - 1964 

 
BA Turība, Tiesību zinātĦu maăistrantūra 
LU, Juridiskā fakultāte, Tiesību zinātĦu specialitāte 
Rīgas 5. vidusskola 

Darba pieredze  
No 2000. 
1998.04. -  
1997.08. – 1997.10 
1994.10. – 1997.08. 
 
1992.09. – 1994.09. 
1990.10. – 1992.09. 
 
1990.03. – 1990.10. 
 
1971 – 1990.03. 

 
BA Turība lektore 
Zvērināts advokāts 
Tiesneša atvietotājs, Kurzemes rajona Tiesā 
Juridiskās nodaĜas vadītāja Rīgas domes Kurzemes rajona 
valdē 
Juridiskā dienesta vadītāja firmā “LA - PA” 
Galvenā speciāliste juridiskos jautājumos Latvijas celtniecības 
un būvmateriālu arodbiedrībā. 
Vecākā zinātniskā līdzstrādniece Tiesu ekspertīzes un 
kriminoloijas zin. pētn. labaratorijā. 
1. kat. jurists – juriskonsults, konsultants dažādās iestādēs un 
uzĦēmumos (‘’Rīgas apăērbs’’, Latvpromsnabsbit, Tieslietu 
ministrija, celtniecības trests, Rīgas pusvadītāju rūpnīca, 
Tēraudkonstrukciju rūpnīca). 

Papildus izgl ītība, kursi  
1996 – 1997 
1996 

 
 
Advokatūras sagatavošanas kursi  
Pašvaldības darbinieku kvalifikācijas celšanas kursi 

Valodas  Latviešu – dzimtā 
krievu – tekoši 
vācu – ar vārdnīcas palīdzību 
angĜu – sarunvalodas līmenī 
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CURRICULUM VITAE 
 

 
17. Vārds: Guna 
18. Uzvārds: Liepi Ħa 
19. Dzimšanas gads: 1960. 
 
20. Izgl ītība: 
 

Izgl ītības iest āde Latvijas Universit āte 
Datums: no (mm/gggg) 
              līdz (mm/gggg) 

2000.01.09. 
2003.02.07. 

Iegūtā izgl ītība: Sociālo zin ātĦu maăistrs sabiedr ības vad ībā 
Diploma Nr.  

 
Izgl ītības iest āde Latvijas Universit āte 
Datums: no (mm/gggg) 
              līdz (mm/gggg)  

1989.01.09. 
1993.30.06. 

Iegūtā izgl ītība: Psiholo ăijas bakalaurs, skolu psihologa asistents, 
psiholo ăijas un pedago ăijas pasniedz ējs 

Diploma Nr.  
 

21. Papildu izgl ītība/kursi: 
 

Izgl ītības iest āde Kursa nosaukums Datums: no (mm/gggg) 
              līdz (mm/gggg)  

Valodu m ācību centrs Ang Ĝu valoda 2005.01.01. 
   

 
22. Valodu prasme (v ērtējot no 1 – 5 (1 – v āji; 5 – br īvi)): 
 

Valoda Las ītprasme Run ātprasme Rakst ītprasme 
Krievu valoda 5 5 5 
Ang Ĝu valoda 4 3 4 
    

 
23. Darba pieredze: 
 

Datums: no (mm/gggg) 
              līdz (mm/gggg)  

01.09. 1999. 
Šim br īdim 

Darba vietas nosaukums Biznesa augstskola Tur ība 
Amata nosaukums Vadībzin ību katedra, lektore 
Galvenie pien ākumi 1.nodarbību vadīšana 

2.mācību un izdales materiālu sagatavošana 
3.studentu patstāvīgo darbu – studiju, diplomdarbu, maăistra 
darbu vadīšana 

 
 

Datums: no (mm/gggg) 
              līdz (mm/gggg)  

1997. 
2000. 

Darba vietas nosaukums Jelgavas rajona padomes Skolu psiholo ăisk ās pal īdzības 
centrs 

Amata nosaukums Skolas psihologs 
Galvenie pien ākumi 1.sadarbība ar skolām bērnu interešu aizstāvībā 

2.profilaktiskais darbs ar skolēniem, skolotājiem 
3.pētījumu veikšana un datu apstrāde 

 
24. Cita noz īmīga inform ācija (piem. Publik ācijas vai kompetences saist ībā ar 

projekt ā veicamajiem pien ākumiem, pedago ăiskais st āžs): 
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Pedagoăiskais st āžs 22 gadi, augstskol ā - 8 
 

25. Kontaktinform ācija: 
 
Adrese: 
 

Rostokas iela 40-12, R īga, LV- 1029 

TālruĦa nr: 9476191 
Faksa nr:  
E-pasta adrese Guna.liepina@inbox.lv 
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BBAATT  SSHHĒĒMM AA  
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SENĀTS

SATVERSMES 
SAPULCE

PADOMNIEKU 
KONVENTS

REVĪZIJAS 
KOMISIJA

VAD ĪBAS 
SAPULCE

REKTORĀTS TEHNISKĀ DAěA ATT ĪSTĪBAS DA ěA PROJEKTU DA ěA

UZĥĒMĒJDARBĪBAS 
VADĪBAS NODAěA 
(FAKULTĀTE)

SABIEDRISKO 
ATTIECĪBU NODAěA 

(FAKULTĀTE)

STARPTAUTISKĀ 
TŪRISMA NODAěA 
(FAKULTĀTE)

JURIDISKĀ 
NODAěA 

(FAKULTĀTE)

REKTORĀTA 
PADOME

FINANŠU DAěA

GRĀMATVEDĪBA

PERSONĀLA DAěA

SEKRETARIĀTS

ARHĪVS

BIBLIOTĒKA

E- PROJEKTU 
DAěA

PRIVĀTO 
TIESĪBU 
KATEDRA

PUBLISKO 
TIESĪBU 
KATEDRA

TŪRISMA UN 
VIESMĪLĪBAS 
KATEDRA

KOMUNIKĀCIJAS 
ZINĀTĥU 
KATEDRA

VALODU 
KATEDRA

INFORMĀCIJAS 
TEHNOLOĂIJU 
KATEDRA

KOMERCDARBĪBAS 
KATEDRA

 *FILIĀLES (5)

STUDIJU DAěA

INFORMĀCIJAS 
SISTĒMU DAěA

BIBLIOTĒKAS 
PADOME

**DOME**DOME **DOME**DOME 

APKALPOŠANAS 
DIENESTS

KOPĒTAVA

APSARDZES 
DIENESTS

CELTNIECĪBAS UN 
REMONTA 
DIENESTS

SAIMNIECĪBAS 
DAěA

KATLU MĀJA

JAUNATNES 
TŪRISMA MĪTNE

MUZEJS INOVĀCIJAS

STUDIJU 
INFORMĀCIJAS 

CENTRS

IZDEVNIECĪBA

PROFESIONĀLĀS 
IZAUGSMES 
CENTRS

TELPU NOMA

MUZEJA 
PADOME

* Filiāles:
1. Bauskas filiāle
2. Cēsu filiāle
3. Jēkabpils filiāle
4. Liepājas filiāle
5. Talsu filiāle

** Domes:
1. Juridiskās nodaĜas (fakultātes) Dome
2. Sabiedrisko attiecību nodaĜas (fakultātes) Dome
3. Starptautiskā tūrisma nodaĜas (fakultātes) Dome
4. UzĦēmējdarbības vadības nodaĜas (fakultātes) Dome

Grafiskie apz īmējumi:

Administratīvās vadības 
pirmais līmenis

Struktūrvienība

Organizatoriskā vienība 
bez struktūrvienības 

statusa

Koleăiāla institūcija

SIA „RESTORĀNU SERVISA 
SKOLA”

SIA „IZDEVNIECĪBA IKK”

SIA „PARKING T”

SIA „UZĥĒMUMU VADĪBAS 
INSTITŪTS”

SIA „LATVIJAS ZINĀTĥU 
AKADĒMIJAS EKONOMIKAS 

INSTITŪTS”

SIA „Biznesa augstskola 
Turība” dibināta 

kapitālsabiedrība

STUDENTU 
PAŠPĀRVALDE

DAL ĪBNIEKI

VALDE

SIA „Biznesa augstskola Tur ība” organizatorisk ās strukt ūras sh ēma APSTIPRINĀTA
SIA „Biznesa augstskola Turība”
 01.03.2007. Dalībnieku sapulcē, 

prot.Nr.136 

BIZNESA 
TEHNOLOĂIJU 
INSTITŪTS

STUDENTU 
BIZNESA 

ATBALSTA CENTRS

KVALITĀTES UN 
PROCESU 

VADĪBAS DAěA
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SSAADDAARRBBĪĪBBAASS  LL ĪĪGGUUMM II   
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