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Valsts robežsardzes koledžas  

Robežsardzes un imigrācijas dienestu priekšmetu 
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 Facebook: https://www.facebook.com/Valsts-robe%C5%BEsardzes-koled%C5%BEa-1480736675565714 

http://www.vrk.rs.gov.lv/


 
 Personu, transportlīdzekļu, preču un citu priekšmetu robežpārbaude 

robežšķērsošanas vietās; 

 Sauszemes, jūras un gaisa robežas uzraudzība; 

 Ārzemnieku uzturēšanās kontrole Latvijas Republikas teritorijā; 

 Ar valsts robežas šķērsošanu saistīto likumu un citu normatīvo aktu pārkāpumu 

izskatīšana, kriminālizmeklēšana un administratīvo sodu profilakse; 

 Dokumentu viltojumu ekspertīzes veikšana; 

 Darbs ar patvēruma meklētājiem. 

 

Valsts robežsardzes galvenie uzdevumi* 

* Valsts robežsardzes likums https://likumi.lv/ta/id/318741-valsts-robezsardzes-likums 
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Robežsargs ir Robežsardzes 

amatpersona, kurai piešķirta 

speciālā dienesta pakāpe. 



https://likumi.lv/ta/id/138750-iekslietu-ministrijas-sistemas-iestazu-un-

ieslodzijuma-vietu-parvaldes-amatpersonu-ar-specialajam-dienesta-pakapem-

dienesta-gai... 

Valsts robežsardzes dienesta pakāpes* 



Valsts robežsardzes koledža  -  

Latvijas Republikā vienīgā izglītības iestāde, 

kas nodrošina robežsardzes instruktoru 

sagatavošanu un robežsardzes jaunāko  

virsnieku sagatavošanu. 



Vēsture 

1992. gadā savu darbu uzsāka Robežsargu 
mācību centrs 
(3 mēn. apmācību programma (obligātā dienesta  

karavīri)) 

1997. gadā tika nodibināta Rēzeknes 

robežsargu skola (Robežsargu viena gada  

pamatapmācības programma) 

Valsts robežsardzes koledža dibināta  

2002.gada 1.aprīlī un akreditēta 2005.gada  

19. maijā (Programma  tiek īstenota: pilna laika un  

nepilna laika studiju formā ) 

 

Partnership  Academy (Rezekne) 

Kopš 2017.gada Valsts robežsardzes koledža 

ir FRONTEX Partnerakadēmija 



Profesionālās 
tālākizglītības 
programma 

«Robežapsardze» 

1.Līmeņa 
profesionālās 

augstākās 
izglītības 

programma 

«Robežapsardze» 

2.Līmeņa 
profesionālās 

augstākās 
izglītības 

bakalaura studiju 
programma 

«Robežapsardze» 

Eiropas kopīgā 
maģistra grāda 

studiju programma 
stratēģiskajā 

robežu pārvaldībā 
(European Joint 

Masters in 
Strategic Border 

Management) 

Formālās izglītības programma 

Ilgums: 1 gads 

Kvalifikācijas līmenis: 3. 

(4.ЕKI (EQF)*) 

Kvalifikācija: VRS inspektors 

Īsteno: Valsts robežsardzes 

koledža 

Ilgums: 2 gadi 

Kvalifikācijas līmenis: 4. 

(5.ЕKI (EQF)*) 

Kvalifikācija: VRS jaunākais 

virsnieks 

Īsteno: Valsts robežsardzes 

koledža 

 

Ilgums: 2 gadi 

Kvalifikācijas līmenis: 5. (6.ЕKI 

(EQF)*) 

Kvalifikācija: VRS vecākais 

virsnieks 

Īsteno: Rēzeknes Tehnoloģiju 

akadēmija, Valsts 

robežsardzes koledža 

Ilgums: 1,5 gads 

Kvalifikācijas līmenis: 7.ЕKI 

(EQF)* 

Grāds: maģistra grāds 

stratēģiskajā robežu 

pārvaldībā 

Īsteno: FRONTEX, Lietuva, 

Nīderlande, Spānija, Latvija 

(Rēzeknes Tehnoloģiju 

akadēmija) 

 

 *ЕKI - Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūra 

 EQF - European Qualification Framework 



Ilgums        1 gads 

Stundu skaits  1184 stundas 

Prakse                  240 stundas 

Iegūstamā kvalifikācija VRS inspektors 

Speciālā dienesta pakāpe    kaprālis 

Profesionālās tālākizglītības programma  “Robežapsardze” 

 Mācību programmas mērķis - sagatavot Valsts robežsardzes inspektorus dienesta 

pienākumu veikšanai Valsts robežsardzē, spējīgus veikt robežuzraudzību un robežpārbaudes, 

kā arī ārzemnieku ieceļošanas, uzturēšanās, izceļošanas un tranzīta noteikumu ievērošanas 

kontroli. 

Programmā integrētas FRONTEX Aģentūras Eiropas Savienības Kopējās pamatapmācības 

programmas robežas un krasta apsardzes darbiniekiem (Common Core Curriculum) 

prasības.  



           Pēc Koledžas absolvēšanas robežsargi tiek sadalīti pa teritoriālajām pārvaldēm 

un uzsāk praktisko dienestu VRS inspektoru amatos VRS struktūrvienībās, kas 

veic robežkontroli uz sauszemes, jūras vai gaisa robežām. 



Valsts robežsardzes koledža ir vienīgā  

izglītības iestāde Latvijā, kas sagatavo  

robežsardzes jaunākos virsniekus 

 

Jaunākie virsnieki ir 70 % no virsnieku  

sastāva: 

 maiņu un norīkojumu vadītāji,  

 struktūrvienību speciālisti,  

 piloti, jūrnieki,  

 operatīvie dežuranti, operatīvie darbinieki  u.c. ierindas virsnieki,  

        Tieši nodrošina robežuzraudzības un personu robežpārbaudes uzdevumus, 

pārrobežu noziedzības apkarošanu, administratīvo lietvedību, citas specifiskas un 

speciālas robežsardzes funkcijas.  

          No šo amatpersonu pareiziem, kompetentiem un savlaicīgiem lēmumiem 

ikdienā ir atkarīga valsts robežas un teritorijas drošība, personu un transportlīdzekļu 

plūsmas efektīva apstrāde robežšķērsošanas vietās, noziedznieku un teroristu 

atklāšana.  



Ilgums   2 gadi (pilna laika studijas),  

                                 2,5 gadi (nepilna laika studijas) 

Stundu skaits  80 KP jeb 120 ECTS 

prakse                       640 st. 

kvalifikācijas darbs    320 st. 

Iegūstamā kvalifikācija  Valsts robežsardzes jaunākais virsnieks  

Speciālā dienesta pakāpe leitnants   

  

Pirmā līmeņa profesionālās 

augstākās izglītības  

studiju programma 

“Robežapsardze” 

Studiju programmas mērķis - sagatavot Valsts robežsardzes jaunākos virsniekus 

dienesta pienākumu veikšanai Valsts robežsardzē, spējīgus organizēt un vadīt 

robežuzraudzību un robežpārbaudes, kā arī organizēt un veikt ārzemnieku 

ieceļošanas, uzturēšanās, izceļošanas un tranzīta noteikumu ievērošanas kontroli. 



Koledžas izlaidums  - virsniecības tradīciju bāze 



Pēc Koledžas absolvēšanas jaunākie virsnieki pilda dienesta pienākumus visās Valsts 

robežsardzes struktūrvienībās, organizē un vada robežuzraudzību un 

robežpārbaudes, kā arī organizē un veic imigrācijas kontroli un izraidīšanu. 





 

• 2011.gadā pēc Valsts robežsardzes pasūtījuma Rēzeknes 

Tehnoloģiju akadēmija sadarbībā ar Koledžas personālu izstrādāja 

2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju 

programmu «Robežapsardze», un uzsāka tās īstenošanu. 

 

• Bakalaura programmas izstrādāta saskaņā ar robežsarga profesijas 

standartu «Valsts robežsardzes vecākais virsnieks». 

 

 

 



Programma tiek īstenota no 2015.gada 1.septembra. Īstenotāji: FRONTEX, Lietuva, 
Nīderlande, Spānija, Latvija (Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija). 
Pirmais maģistru izlaidums notika 2017.gadā Spānijā, Salamankas universitātē. 
Maģistra grāda studiju programmas mērķis ir sniegt augstākā līmeņa robežsargiem 
vienotu Eiropeisko izpratni par robežkontroles un sadarbības jautājumiem, kā arī 
attīstīt Eiropas robežsargu kultūru. 

Eiropas kopīgās maģistra studiju programma 
„Stratēģiskā robežu pārvaldība”  

(„European Joint Masters in Strategic Border Management”) 



www.vrk.rs.gov.lv   @valstsrobezsardzeskoledza 
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Valsts robežsardzes koledža īsteno komunikāciju interneta vidē: 

http://www.vrk.rs.gov.lv/


 

https://www.youtube.com/user/VRKRVIN 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YmlRbfs

TAPo Atvērto durvju diena: 
• 5:39 – Lai kļūtu par Latvijas robežsargu, Tev ir jābūt 

• 7:49 – Dokumentu iesniegšanas veidi 

• 22:30 – fiziskās sagatavotības / sporta normatīvu prasības 

• 26:24 – dienas režīms  

  

 

https://www.youtube.com/user/VRKRVIN
https://www.youtube.com/watch?v=YmlRbfsTAPo
https://www.youtube.com/watch?v=YmlRbfsTAPo
https://www.youtube.com/watch?v=YmlRbfsTAPo


Fiziskās  

sagatavotības  

prasības  

Valsts robežsardzē: 



Par robežsarga profesiju un mācībām Valsts robežsardzes koledžā var uzzināt: 

• Š.g. maijā notiks Atvērto durvju diena Valsts robežsardzes koledžā ; 

• pastāv iespēja pieteikt informatīvo pasākumu jūsu izglītības iestādē 

(64603679), vrk@rs.gov.lv ; 

• ir iespējams pieteikties ekskursijai Valsts robežsardzes koledžā 

(64603679), vrk@rs.gov.lv  

• Mūs var satikt valsts un reģionālajos jauniešu karjeras 

atbalsta pasākumos, piem., izstādē "SKOLA" Ķīpsalā, 

Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centra “Zeimuļs” 

organizētajos pasākumos, pilsētas svētkos un citos 

pasākumos. 

 



Ekskursiju iespējas Valsts robežsardzes koledžā: 

Plašāka informācija  per ekskursiju pieteikšanās kārtību lūdzu skatīt - 

http://www.vrk.rs.gov.lv/main.php?sadala=230&m=23 

Ekskursijas ietvaros ir iespēja apskatīt mācību auditorijas, bibliotēku, dienesta viesnīcu, Profesionālās un taktiskās 

apmācības centru, kā arī apmeklēt Robežsardzes vēstures izpētes nodaļas ekspozīciju, kas atspoguļo Latvijas 

robežsardzes hronoloģisku attīstību un piedāvā unikālus muzeja eksponātus.  

Neatņemama ekskursijas sastāvdaļa ir arī Kinoloģisks centra apmeklējums, kur klātienē var vērot kinologu un dienesta 

suņiem paraugdemonstrējumus. 

  

Visiem interesentiem tiek sniegta sīkāka informācija par mācību iespējām Valsts robežsardzes koledžā,  

par kadetu ikdienu un robežsargu dienesta specifiku. 

Ekskursija jāpiesaka no 7 līdz 14 dienām pirms vēlamā apmeklējuma laika, zvanot pa tālruni: 

64603679 . Pēc saskaņošanas ir jānosūta oficiāls ekskursijas pieteikums (iesniegums) ar e-parakstu uz 

e-pastu: vrk@rs.gov.lv vai pa pastu uz adresi: Zavoloko iela 8, Rēzekne, LV – 4601 

 

Ekskursijas ilgums ~ 2 h. 

Vēlamais grupas dalībnieku skaits – no 10 līdz 40 cilvēkiem. 

Ekskursija ir bez maksas. 



Rēzekne 

Paldies par uzmanību! 

 


