
Seminārs sociālo zinību metodisko apvienību vadītājiem 

2014.gada 14.aprīlī 

Valsts policija, Čiekurkalna 1.līnija 1, k-4, Rīga 

Seminārā apskatītās tēmas - 

 1. Valsts policijas darbs  

 - Valsts policijas struktūra  

 - Valsts policijas galvenie uzdevumi, tiesības, pienākumi  

Lektore – Una Rūtere, Valsts policijas Galvenās kārtības policijas pārvaldes Prevencijas vadības nodaļas vecākā speciāliste  

 2. Nepilngadīgo atbildība, tiesības, pienākumi  

Lektore - Irina Rūķe, Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kārtības policijas pārvaldes Nepilngadīgo prevencijas 

nodaļas galvenā inspektore  

 3. Cilvēku tirdzniecība Latvijā, darbs ārzemēs  

- Cilvēku tirdzniecība – problēmas aktualitāte Latvijā  

(sieviešu tirdzniecība, cilvēku ekspluatēšana un izmantošana piespiedu darbos, fiktīvās laulības, 

cilvēku orgānu tirdzniecība)  

 - Cilvēku tirdzniecības cēloņi un veicinošie faktori  

 - Ieteikumi jauniešiem, lai mazinātu risku kļūt par cilvēku tirdzniecības upuriem  

(piesardzības pasākumi, dodoties strādāt uz ārzemēm, rīcība bīstamās situācijās un šo situāciju 

atpazīstamība, palīdzības meklēšana)  

 - Policijas kompetence darbā, kas vērsts uz cilvēku tirdzniecības apkarošanu (iespēja vērsties pēc 

palīdzības, kontakti),  

sadarbība ar citām valsts un nevalstiskajām institūcijām  

 Lektors – Armands Lubarts, Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Organizētās noziedzības apkarošanas 

pārvaldes 3.nodaļas priekšnieks  

4. Narkotiku profilakse  

- Narkotisko vielu lietošanas tendences jauniešu vidū (jaunās psihoaktīvās vielas, “spice” grupas vielas 

jeb sintētiskā marihuāna)  

 - Riski, atbildība, aizsardzība  

Lektors – Sandis Radziņš, Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Organizētās noziedzības apkarošanas 

pārvaldes 2.nodaļas priekšnie 



5.  Kibernoziedzība 

- Kibernoziedzība – problēmas aktualitāte  

- Ar autortiesībām aizsargāto materiālu iegūšana un izplatīšana  

- Tiesiskā atbildība un aizsardzība interneta vidē (personas dati un to aizsardzība)  

Lektors – Dzintars Vikšers, Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Ekonomisko noziegumu apkarošanas 

pārvaldes 4.nodaļas vecākais inspektors  

6. Drošība internetā  

- Apdraudējumi internetā  

(vardarbība internetā, goda un cieņas aizskaršana internetā, naida kurināšana, pornogrāfija internetā, 

varmākas internetā) 

- ieteikumi bērniem un jauniešiem aizsardzībai pret apdraudējumiem interneta vidē  

 - Atbildība par pārkāpumiem interneta vidē  

Lektore – Dace Landmane, Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas pārvaldes 1.biroja 4.nodaļas vecākā 

inspektore  

  

7. Ieroču un speciālo līdzekļu lietošanas noteikumi  (saistībā ar personisko drošību)  

 - Latvijā pašaizsardzībai paredzētie ieroči. 

 

Pielikumā visas prezentācijas. 

 

MA vadītāja Dace Pole 


