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3. PĒTĪJUMA UZDEVUMI, METODES UN ORGANIZĒŠANA 
 

Pamatojoties uz pētījuma mērki, pētījuma hipotēzi, literatūras avotu analīzi, tika 

formulēti pētījuma uzdevumi: 

 

1. Noteikt un analizēt konstruktīvisma teorētisko pamatojumu pielietošanai studiju 

procesā.  

 

Izanalizējot konstruktīvisma būtību, saturu un galvenās teorētiskās pamatnostādnes, 

tika izceltas pamattēzes par konstruktīvismu: 

 Nevienam neko nevar iemācīt, katrs mācās pats un konstruē savas zināšanas. 

 Pie viena un tā paša devuma guvums mācībās ir individuāls. 

 Mācīšanās kā radoša zināšanu pārstrāde. 

 Docētāja uzdevums ir rādīt mācību situācijas, nevis mācīt. 

 Studijas kā mācīšanās un mācīšanas mijiedarbība, kur studenti docētāja vadībā mācās 

gūt atziľas, izprast procesus. 

 Tiek akcentēta izziľas patstāvība (meklē informāciju, pārstrādā to, prezentē un 

iesaistās diskusijā). 

 Pašvērtējuma nozīme mācībās. 

 Katrs konstruē un ”refleksē” zināšanas pats. 

 

Balstoties uz konstruktīvisma teorētisko pamatojumu, ľemot vērā konstruktīvisma 

mācīšanās mehānismu, mācīšanās nosacījumus, tika izstrādāts kritiski konstruktīvais 

didaktiskais modelis, kas balstās uz mērķa, plānošanas, darbības realizācijas un rezultāta 

novērtēšanas posmiem, un ļauj studentiem komunikācijā ar docētāju un citiem studentiem 

veidot savu konstruktīvisma mācīšanos, tādejādi pilnveidojot profesionālās fiziskās 

sagatavotības kompetenci. 

 

2. Noskaidrot profesionālās fiziskās sagatavotības kompetences būtību, saturu un 

vērtēšanas kritērijus. 

 

Balstoties uz kompetences viedokļu daţādību un neviennozīmīgumu zinātniskajā 

literatūrā, izpētot kompetences būtību, saturu ir paveikts: 

1) LPA studentu profesionālā fiziskās sagatavotības kompetence tiek definēta kā 

personības integrāla īpašība, kas ietver sevī motivācijas, mērķa, saturiski procesuālo un 

novērtēšanas komponentus fiziskās pilnveidošanas jomā, nepārtraukti attīstās darbībā, 

sadarbībā un saziņā un kvalitatīvi izpaužas kā šo procesu mijiedarbības rezultāts  (autores 

definīcija). 

2) LPA studentu profesionālās fiziskās sagatavotības kompetences pilnveide notiek 

pašattīstības un socializēšanās procesu mijdarbībā. Profesionālās fiziskās sagatavotības 

kompetences būtība atklājas mūţilgā spēju attīstībā, pilnveidojoties pieredzei un paplašinot 

tās gūšanas iespējas. 

3) Studentu profesionālās fiziskās sagatavotības kompetences veiksmīgākai 

veidošanai ir svarīga pedagoģisko nosacījumu  ievērošana. 

Pedagoģiskie nosacījumi: 

 Sporta  nodarbību profesionālā virzība; 

 līdzekļu (saturs, formas, paľēmieni) daţādība un to brīva izvēle, kā arī iespēja strādāt 

pēc individuālās programmas; 
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 Pietiekami augsts docētāja profesionālais līmenis (teorētiskā sagatavotība, kustību, 

ķermeľa kultūra, vispārējā kultūra utt.); 

 studentu mācīšanās perspektīvas nodrošināšana; 

 daudzveidīgo apstākļu radīšana (modernas metodes pielietošana, jauno pieeju 

realizēšana studijās) topošo policistu profesionālās kompetences pilnveidošanā; 

 diferenciācijas un individualizācijas principu ievērošana; 

 studēšanas rosinošās vides radīšana; 

 studiju vides organizēšana un konkrētas priekšmetiskās darbības procesu modelēšana, 

lai nodrošinātu katra studenta mācīšanos, sadarbības un saziľas konstruēšanu; 

 procesa izvērtēšana un rezultātu pašnovērtējuma izvēles variantu piedāvājums; 

 adekvāta pašvērtējuma veidošanās rosināšana. 

 

Par psiholoģiskiem nosacījumiem var spriest pēc studentu profesionālās fiziskās 

sagatavotības kompetences kvalitatīviem rādītājiem, kas ir raksturīgi katram kompetences 

komponentam: 

 vajadzība pēc profesionālās fiziskās pilnveidošanās; 

 motivācija strādāt izvēlētā profesijā; 

 iepriekšējās mācīšanās pieredzes skaidra apzināšanās un patstāvīgā mērķa izvēle; 

 mērķtiecīgi noteiktās prioritātes; 

 studentu  aktivitāte studijās; 

 patsstāvīgā  līdzekļu izvēle mērķa realizēšanā; 

 studentu  patstāvīgums; 

 kritiski iegūtās pieredzes izvērtēšana; 

 izmaiľas attieksmju sistēmā. 

 

4) Ar nolūku novērtēt LPA studentu profesionālās fiziskās sagatavotības 

kompetences, darbā ir noteikti 3 kompetences līmeľi: pirmsprofesionālais (pilnveidojams); 

profesionālās adaptācijas (pietiekams); profesionālās meistarības (augsts). 

Studentu profesionālās fiziskās sagatavotības kompetences līmeni var noteikt, vērojot 

darbību, kā arī veicot pašnovērtējumu (Grebens N./Groeben, 1986), tādejādi konstatējot, kāds 

ir personas  kompetences līmenis konkrētā situācijā.  

5) Ir izstrādāti LPA studentu profesionālās fiziskās sagatavotības kompetences 

motivācijas komponenta kvalitatīvie rādītāji: 

 vajadzība pēc profesionālās fiziskās sagatavotības  pilnveidošanās; 

 motivācija strādāt izvēlētā profesijā. 

 

6) Ir izstrādāti LPA studentu profesionālās fiziskās sagatavotības kompetences mērķa 

komponenta  kvalitatīvie rādītāji: 

 iepriekšējās mācīšanās pieredzes skaidra apzināšanās un patstāvīgā mērķa izvēle; 

 mērķtiecīgi  noteiktās prioritātes. 

7) Ir izstrādāti LPA studentu profesionālās fiziskās sagatavotības kompetences 

saturiski procesuālā komponenta kvalitatīvie rādītāji: 

 studentu aktivitāte studijās; 

 patsstāvīgā līdzekļu izvēle mērķa realizēšanā; 

 studentu patstāvīgums. 

8) Ir izstrādāti LPA studentu profesionālās fiziskās sagatavotības kompetences 

novērtējuma komponenta kvalitatīvie rādītāji: 

 kritiski  iegūtās pieredzes izvērtēšana; 

 izmaiľas attieksmju sistēmā. 
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9) Tika noteikts LPA studentu profesionālās fiziskās sagatavošanas kompetences 

saturs (biomotoro spēju, šaušanas prasmju attīstība, pašaizsardzības paľēmienu un 

komunikācijas prasmju apguve). 

 

3. Izpētīt moduļu studijas būtību, izveidot saturu, struktūru, akcentējot darbības 

realizācijas un rezultāta novērtēšanas posmus.   
 

Izanalizējot moduļu studijas būtību, saturu un struktūru, tika noskaidrots, ka: 

 Moduļu studijas pamatā ir konstruktīvisma teorijas un moduļu studijas principu 

savstarpējā sakarība, kas nodrošina optimālus apstākļus studentu profesionālās fiziskās 

sagatavotības  kompetences pilnveidošanai.  

 Moduļu studiju  realizēšana bāzējas uz studiju procesa diferenciāciju un 

individualizāciju, akcentējot personiskās pieredzes konstruēšanas principu. 

 Personiskās pieredzes konstruēšanas princips nozīmē, ka studenti vajadzīgās sev 

zināšanas, prasmes, attieksmes konstruē, aktīvi līdzdarbojoties un komunicējot 

studijās. 

 

Ľemot vērā moduļu studijas priekšrocības un ieviešot šajā procesā konstruktīvisma 

pieeju, tika izstrādāti un ieviesti praksē 3 moduļi: 

Šaušana/Nešaušana; Strīdi/Lūgumi pēc palīdzības; Fiziskā sagatavotība. 

 

        Nodrošināt iespējas Latvijas Policijas akadēmijas studentiem profesionālās fiziskās 

sagatavotības kompetences veidošanai studiju procesā. 

 

Lai pilnveidotu LPA studentu profesionālās fiziskās sagatavošanas kompetenci 

(biomotoro spēju, šaušanas prasmju attīstība, pašaizsardzības paľēmienu un komunikācijas 

prasmju apguve), studentiem tika izvirzītas noteiktas prasības. 

 

Fiziskās sagatavošanas jomā LPA studentiem jāprot: 

 rūpēties par savu veselību; 

 izturēt darba pārslodzi un dinamiku; 

 nepārtraukti paaugstināt fiziskās sagatavotības līmeni un savas biomotorās spējas. 

 

Profesionālās fiziskās sagatavošanas jomā LPA studentiem jāprot: 

 Apgūt un pielietot pašaizsardzības cīľas paľēmienus nepieciešamības gadījumā; 

 Droši rīkoties ar dienesta ieročiem ekstremālās situācijās. 

  

Komunikācijas un sadarbības jomā jāprot: 

 apgūt komunikācijas paľēmienus; 

 pielietot komunikācijas paľēmienus daţādās situācijās. 

 

Šo biomotoro spēju un prasmju apguve tika vērtēta pēc iepriekš izstrādātiem 

kritērijiem un testu prasībām, kā arī tika veikts studentu pašvērtējums. 

 

4. Novērtēt kritiski konstruktīvā didaktiskā modeļa ietekmi uz studentu 

profesionālās  fiziskās sagatavotības kompetences dinamikas rādītājiem. 

 

Realizējot kritiski konstruktīvo didaktisko modeli, kas atspoguļojās 3 studiju 

moduļos, kopumā var secināt, par šādiem rezultātiem: 
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- Kontroles grupā studentu pašvērtējums, galvenokārt, koncentrējas pietiekamā 

līmenī, bet tajā pat laikā studentiem ir raksturīgs paaugstināts pašvērtējums, jo ekspertu 

vērtējums ir zemāks visās kompetences jomās (aspektos). 

- Eksperimentālajā grupā studentiem ir izveidots reālistiskāks priekšstats par sevi,  

uz to norāda eksperta vērtējums.  

- Eksperimentālajā grupā studentiem ir augstāki rezultāti profesionālās fiziskās 

sagatavotības kompetences pilnveidē, uz ko norāda kā studentu pašvērtējums, tā arī 

ekspertu vērtējums. Šaušanas prasmju attīstībā studenti uzrādīja 6 reizes labākus rezultātus; 

profesionālā fiziskā sagatavotībā 3 līdz 4 reizes labākus rezultātus; pašaizsardzības paľēmienu 

apguvē 2 līdz 3 reizes labākus rezultātus. 

 

 

Ľemot vērā pētījuma kvalitatīvo raksturu, nepieciešams bija apzināt adekvātus 

metodes, izvirzītos uzdevumus tā veikšanai. 

 

Pētījuma metodes: 

 Teorētiskās metodes: zinātniskās literatūras analīze - filozofijā, psiholoģijā, 

pedagoģijā, policijas darbinieku reglamentējoša dokumentu analīze, sporta teorijā un 

metodikā; dokumentu kontenta analīze. 

 Empīriskās metodes: anketēšana - rakstiskā; dokumentu analīze; pedagoģisko 

situāciju modelēšana un analīze; studentu un docētāju ekspertvērtējuma un 

pašvērtējuma kvalitatīvā un kvantitatīvā analīze; pārveidojošais pedagoģiskais 

pētījums. 

 Kvantitatīvo un kvalitatīvo datu interpretācija. 

 Matemātiskās statistikas metode. 

. 

             Literatūras izpēte un teorētiskā analīze 

 

Literatūras avotu izpēte un analīze ir jebkura zinātniska darba neatliekama 

sastāvdaļa. Literatūras avotu izpēte dod iespēju iepazīties ar uzkrāto pieredzi par pētāmo 

problēmu. Literatūras avotu izpēte un analīze palīdz noskaidrot situāciju attiecīgajā jomā un 

konstatēt, kāda veida pētījumi paveikti saistībā ar plānoto pētniecisko darbu. 

Pētījums sākās ar literatūras avotu izpēti un analīzi un turpinājās visa darba izstrādes 

laika periodā. Darba tapšanas laikā tika izmantoti 215 literatūras avoti, no kuriem 66 - latviešu 

valodā, 52 - angļu valodā, 60 - vācu valodā, 36 - krievu valodā, 1 - poļu valodā. 

Analizējot literatūru, tika ľemti vērā šādi aspekti: 

 Pietiekami plašs literatūras avotu izklāsts daţādās valodās, lai būtu saskatāma 

skaidra un izsmeļoša aina par pētāmo jautājumu loku; 

 Pētāmā problēma tika skatīta no daţādām pozīcijām, ievērojot viedokļu daţādību, 

tās pretrunīgumu, lai noteiktu kopīgo un atšķirīgo autoru viedokļos par pētāmo 

jautājumu un paust savu personīgo viedokli un ieľemt personīgo pozīciju; 

 Uzmanība tika pievērsta pētāmo jautājumu vēsturiskajai attīstībai ar nolūku 

pilnīgāk izprastu fenomena būtību, pamatojumu un attīstības tendences atbilstoši 

konkrētai vēsturiskajai situācijai un mācīšanās teorijai; 

 Fakti tika atlasīti un vākti, ievērojot noteiktu pēctecību, struktūru un apkopoti 

konkrētā sistēmā. 
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          Izglītības dokumentu  kontenta analīze 

 

Dokumentu kontenta (satura) analīze ir viena no metodēm, kas var sniegt daţādas 

objektīvas ziľas. Šo izpētes metodi izmantojām kompleksā ar citām pētīšanas metodēm.  

Kontentanalīze - jēgā balstītā analīze.  

Datu  analīzes secība: 

 Izveido /ievēro/ satura vienības; 

 Noskaidro satura vienību nozīmi/jēgu; 

 Satura vienības grupē kategorijās; 

 Apvieno kategorijas plašākos un abstraktākos jēdzienos; 

 Jēdzienus ievieto teorijā vai modelī. 

Darbības posmi: 

 Pētījuma problēmas noteikšana – kādi psiholoģiskie un pedagoģiskie 

nosacijumi veicina LPA studentu profesionālās fiziskās sagatavotības kompetences 

pilnveidi? Kāda veida augstākās izglītības standarta nodrošinātas kompetentas personības 

veidošanas iespējas?  

 Dokumentu satura rūpīga iepazīšana. 

 Pieľēmuma par pētāmo parādību formulēšana. 

 Datu vākšana /atkārtota izpēte. 

 Pieľēmuma atkārtota pārbaude.  

 Ja atkārtoti pētītie dati vairs neatklāj pretrunas, hipotēze kļūst par rezultātu. 

 

Lai varētu labāk izprast policijas darbinieka nepieciešamās profesionālās fiziskās 

sagatavotības kompetences un tās galveno jomu zināšanas, prasmes, attieksmes, 

nepieciešamās personības īpašības, rodas vajadzība analizēt policista profesijas standartu. 

Studiju procesa kvalitātes noteikšanai tika analizētas Boloľas konferences izglītības 

dokumenti, kā arī LPA moduļu studiju programma. Analizējot starptautisko pieredzi policijas 

darbinieku sagatavošanā, tika pētītas citu valstu profesionālās fiziskās sagatavotības 

programmas.  

 

            Aptaujas metode – anketēšana, intervija 

 

Anketēšana ir operatīva masveida materiāla ievākšanas metode ar anketas palīdzību. 

Tā vienlaicīgi var aptvert lielu cilvēku skaitu, anketas ir pateicīgas apstrādei un skaitliskai 

analīzei.  

Savā pētījumā anketēšanu izmantoju, aptaujājot LPA koledţas izglītības nodaļas 1.-

2. kursa studentus, KS- komandējošā sastāva studentus, LPA absolventus.  

Anketēšanas mērķis bija noskaidrot: 

 LPA studentu un absolventu viedokļus par studiju procesa kvalitāti; 

 LPA docētāju profesionālo kompetenci; 

 Studiju procesa metodisko un materiāli tehnisko nodrošinājumu LPA; 

 LPA studentu priekšlikumus par moduļu studiju  pilnveidošanu. 

Intervijas ir svarīga pētniecības metode. Intervija ir kā ”ierīce stāstījuma 

ierosināšanai”. (Holstein J.A., 1995, 25). Intervija nav respondenta vesels nepārtraukts 

stāstījums, bet gan atbilţu sērija uz pētnieka jautājumiem vai ierosinājumiem turpināt 

stāstījumu. 

Duglass (Douglas J.D., 1985), apkopojot uzskatus par tradicionālo pieeju, rezumējis, 

ka intervējamā persona ir kā „informācijas grozs” vai kā „pilns atbilţu grozs” un intervētāja 
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uzdevums ir iegūt neierobeţotu pieeju tai informācijai, ko zina vai par ko domā respondents, 

izvēloties tādu saskarsmes veidu, kas nodrošina precīzas informācijas ieguvi.  

Pētījumā intervija kļuva par papildus metodi informācijas iegūšanā. Strukturētā 

intervijā vēlamies noskaidrot LPA studentu profesijas izvēles motīvus, studiju procesa vājās 

un stiprās puses, studentu – absolventu viedokļus par studiju procesa uzlabošanas 

perspektīvām, u.c. 

 

                 Pedagoģisko situāciju modelēšana 

 

Modelēšana –„viena objekta īpašību vai formas atveidošana kādā citā objektā, kas 

speciāli radīts tā pētīšanai; shēmas vai modeļa radīšana. Izmanto kā izziľas metodi. 

Secinājumi tiek izdarīti uz analoģijas pamata, tāpēc tie ir varbūtēji, nevis absolūti droši. Arī –

līdzīga objekta, līdzīgas situācijas radīšana, daţādošana atšķirīgām vajadzībām” (Pedagoģijas 

terminu skaidrojošā vārdnīca, 2000, 104). 

Pētījuma laikā tika modelētas daţādas situācijas, kas visbieţāk ir sastopamas reālajā 

dzīvē. Piedaloties šādās situācijās, LPA studenti aktīvi tika iekļauti savas mācīšanās pieredzes 

konstruēšanā, izejot visus darbības posmus, sākot no plānošanas un beidzot ar novērtēšanas 

posmu. Strādāja grupās, komunicējoties, sadarbojoties ar grupas biedriem, tādejādi, bagātinot 

savu pieredzi un konstruējot jaunas zināšanas, prasmes un attieksmes. 

 

         Studentu pašnovērtējums un docētāju (ekspertu) novērtējums 

 

Pašvērtējums - „sevis,savu īpašību, savas darbības rīcības, sava nozīmīguma 

vērtējums; atzinums par sevi, sava darba, sevis padarītā vērtību, nozīmīgumu. Pašanalīzes 

rezultāts. Pašvērtējumā mēdz izmantot testus, paškontroles jautājumus u.c.  Pašvērtējumā 

veidojas atgriezeniskā saite, kas ļauj koriģēt mācību/studiju procesu”. (Pedagoģijas terminu 

skaidrojošā vārdnīca, 2000, 123-124). 

Tātad, ar pašnovērtējumu saprot cilvēka attieksmi pret savām iespējām, dotībām, 

personas iezīmēm, kā arī ārējo izskatu. Pašvērtējumā atspoguļojas personības priekšstats gan 

par sasniegto, gan arī par to, uz ko viľa tiecas - par nākotnes projektu. 

Pašvērtējums ir komplicēts personības veidojums. Kā zināms, pašvērtējums vienmēr 

ir subjektīvs -tas nav pastāvīgs, bet mainās atkarībā no apkārtējo reakcijas, attieksmes un no 

tā, ko sagaida no personības. Pie tam, personības uzvedību parasti būtiski ietekmē viľai 

nozīmīgu cilvēku viedoklis (Бернс Р., 2005, 35). Tāpēc svarīgi, lai docētāju viedoklis būtu 

pozitīvs, bet vērtējums adekvāts. Atgriezeniskā saikne, kas veidojas ar nozīmīgu clvēku, ir 

svarīga tāpēc, ka ietekmē personības pašvērtējumu, t.i., atstāj iespaidu uz viľas pašattīstību. 

Adekvāta pašvērtējuma veidošanās veicina to, ka studenti spēj novērtēt savus sasniegumus ne 

tik daudz saistībā ar ārējiem rādītājiem vai citiem grupas biedriem, bet gan atbilstoši 

personīgo  sasniegumu  dinamikai. 

Savā pētījumā izmantoju studentu pašvērtējumu, viľi vērtēja savas profesionālās 

kompetences līmeni un atsevišķas prasmes: sadarbības un komunikatīvās, šaušanas un 

pašaizsardzības, fiziskās sagatavotības līmeni. Pašvērtējums un ekspertu vērtējums realizējas 

atbilstoši  iepriekš  noteiktiem  kritērijiem.  

 

Pedagoģiskā  pētījuma kvantitatīvo un kvalitatīvo datu interpretācija 

 

Šo pētījumu var raksturot kā kvalitatīva rakstura pētījumu, kurā pārsvarā izmanto 

kvalitatīvas metodes verbālo datu vākšanai. „Kvalitatīvs” nozīmē „...daudzas lietas daudziem 

cilvēkiem” (Denzin N.K., Lincoln Y.S., 1998, 8).  
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Tomēr šajā pētījumā mēs izmantojām arī kvantitatīvo pieeju. Jāatzīmē, ka abas 

pieejas nesacenšas, bet papildina viena otru. Zinātniskā izpēte sākusies ar kvalitatīvo pieeju – 

kādu gadījumu novērošanu, skaidrojumu formulēšanu, izmantojot induktīvo domāšanu. Kad 

tika formulēta teorija un precizēta tās lietojamība, izmantojot hipotēţu pārbaudi un deduktīvo 

domāšanu, tad sākas secinošās statistikas lietošana - kvantitatīvais pētījums. 

Kvalitatīvā pieeja pauţ uzskatu, ka: 

 Katra persona aktīvi konstruē savas īpašās pieredzes individuālo reālitāti; 

 Katrai personībai šī reālitāte ir atšķirīga; 

 Tā veidojas mijiedarbībā ar citiem cilvēkiem, t.i. reālitāte ir sociāli konstruēta. 

Tas nozīmē, ka cilvēki nav subjekti, kas pasīvi pieľem to, kas viľiem piedāvā objektīvā ārējā 

reālitāte, bet ir reālitātes aktieri, kas izdzīvo notikumus. 

Kvalitatīvās pieejas pētījumi izzina jautājumus: 

 Kā cilvēki uztver un izjūt ārējo pasauli; 

 Kā viľi saprot savu un citu cilvēku pielāgošanos šai pasaulei; 

 Kā viľi lemj, kā darboties saskaľā ar pašu reālitātes terminiem un viľi dara 

zināmu savu izpratni citiem. 

                                                                                                                               12.tabula 

Idealizētās kvantitatīvās un kvalitatīvās pieejas raksturotāji (pēc Raščevskas M., 

2004, 25) 

 

DIMENSIJA KVANTITATĪVĀ PIEEJA KVALITATĪVĀ PIEEJA 

Dizains Eksperimentāls Neeksperimentāls 

Vide Laboratorija Reālā vide 

Datu vākšana Instrumenti (piemēram, 

elektroniskās vai mehāniskās 

ierīces) 

Stāstījumu vākšana, jau 

uzrakstīto vai jauno 

(piemēram, intervijas) 

Datu veids Skaitlisks (attiecību, intervālu 

vai kārtas skalas) 

Aprakstošs (piemēram, 

intervijas protokoli, video 

ieraksti) 

Analīzes veids Aprakstošā un secinošā 

statistika  

Analīze, kas virzīta uz 

nozīmes jeb jēgas atklāšanu 

Vispārināšanas veids Hipotēzes pārbaude Hipotēzes radīšana 

 

Kvalitatīvā pieeja akcentē iezīmju dabu vai veidu raksturojumu (nevis skaitu). 

Internālo struktūru centrs ir katra studenta unikalitāte, kas izpauţas kā paša konstruētā dzīves 

pieredze. 

Kvalitatīvais pētījums norisinās: 

 Reālās dzīves vidē; 

 Apkopojot pedagoģiskus dokumentus; 

 Analizējot tā saturu, lai atklātu satura nozīmi un jēgu; 

 Radot pieľēmumus par pedagoģisko realitāti. 

Veicot kvalitatīvas pieejas pētījumu, mēs mēģinājām pieľemt studentu perspektīvas 

un domāt par viľiem viľu pieredzes un konstrukciju sistēmā, rosinot šo pieredzi atklāt 

pētījumu gaitā.  

Kvalitatīvās pieejas principi: 

 Pētījuma mērķis ir atklāt, kā cilvēki redz pasauli, nevis to, cik daudz noteiktu 

universālu īpašību viľiem piemīt. 

 Izzinot to, pētnieks un respondents strādā kopā, lai rekonstruētu respondenta 

pasaules izpratni – pētījums ir kooperācijas process starp pētnieku un respondentu. 
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 Datu interpretēšanas process ietver vispārīgu hipotēţu secināšanu, kas izriet no 

iegūtās informācijas (hipotēze ir pētījuma noslēguma produkts). Tāpēc kvalitatīvas 

pētniecības ietvaros izstrādātas teorijas balstās uz induktīvo domāšanu. 

Iepriekšminēto principu akceptēšana nosaka, kas kvalitatīvajai pēniecībai ir 

raksturīgs ( Elliott R., 1999, 252): 

 Atklājums (kā pretstats gaidītā rezultāta apstiprināšanai); 

 Plaši definēts mērķis (kā pretstats hipotēţu kopai); 

 Atvērti pētījuma jautājumi, kas var mainīties pētījuma gaitā; 

 Pētījuma tematu rašanās (t.i., temati, kas attīstās analīzes gaitā); 

 Hipotēžu rašanās drīzāk kā to apstiprināšana vai neapstiprināšana; 

 Ticamība (credibility) kā zinātniskās pamatotības kritērijs (pretstatā izlases 

veidošanai un mērījumu tehnoloģijai). 

Iegūto datu apstiprināšana (verification) kvalitatīvajos pētījumos ir daudz sareţģītāka 

nekā kvantitatīvajos pētījumos. Šeit nevar pielietot objektivitātes (objectivity), validitātes 

(validity) un drošības (reliability) kritērijus vai šos kritērijus nevar pielietot dabīgā zinātniskā 

veidā vai tradicionālajā izpratnē. Turklāt, tādi kritēriji, kā reprezentativitāte (representativity), 

(generalizability), standartizācija (standartization), (measurability) nevar izmantot 

kvalitatīvajā pētījumā. 

Veicot kvalitatīvo pētījumu, nepieciešams izvēlēties vai izstrādāt kritērijus, kuri ir 

ļoti tuvu (adekvāti) šāda tipa pētījumam. Pētnieks Rolfs Huške-Rains (Huschke-Rhein, 1987, 

137) izstrādāja tādus kritērijus, kā „tuvu realitātei” (nearness to reality), „caurskatamība” 

(transparency)  un „atbilstoši praksei” (relevance for practice),(sk.4.att.): 

  

 

 
            4.attēls. Kvalitatīvo pētījumu kritēriji (pēc Huschke-Rhein, 1987). 

 

Šī modeļa loģika ir pamatota ar pētniecības procesu, kurā ir iekļauti pētnieks un citi 

subjekti, kas ir definējuši metodi.  

Kritērijs „atbilstoši praksei” ir nepieciešams, lai argumentētu, ka šis pētījums nav 

kaut kas tāds, kas eksistē tikai teorijā. Rezultātiem ir eksemplāriska vērtība un tie var būt 

izmantoti  arī citās praktiskajās situācijās. Šis kritērijs balstās uz diviem citiem kritērijiem.  

Kritērijs „tuvu realitātei” nozīmē, ka metode ir adekvāta, lai savāktu nepieciešamos 

datus. Šajā pētījumā studenti vērtēja paši sevi atbilstoši viľu personīgajai pieredzei. Tuvu 

sociālām kontekstam šeit nozīmē, ka studentu pašvērtējumam ir iegūts konkrēts docētāja -

eksperta apstiprinājums, kas ir sniegts vērtējumā, kuram ir noteikta „atgriezeniskā saikne”. 

Pētnieks Metode Iegūtie dati 

Caurskatāmība 

(ļoti skaidri, 

viegli izprast metodi) 

Tuvu realitātei 

(tuvu sociālam kontekstam 

mācīšanās situācijā) 

Atbilstoši praksei 
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Kritērijs „caurskatamība” norāda uz saikni starp pētnieku un metodi, un nozīmē, ka 

metodes prezentācijai vajadzētu būt ļoti precīzai un saprotamai ar tādu nolūku, kā arī citi 

pētnieki var to izmantot līdzīgā veidā.  

Z.Lamneks (Lamnek Z.,1988,145) norāda, ka kvalitatīvajā pētījumā validitātei 

(validity) piemīt cita kvalitāte un apstiprinājums (acceptance): 

 Validitātes raksturs mainās no tehniski izmērāmā instrumentārija līdz 

komunikatīvi interpretētam. 

 Kvalitatīvajā pētījumā mēs atrodam daţādas metodes validitātes novērtējumam: 

ekoloģiskā validitāte, argumentatīvā, komunikatīvā, kumulatīvā un validitāte praksē. 

 Kad mēs diferencējam validitāti, kas attiecas uz datu vākšanu, un vadilitāti, 

analizējot iegūtos datus, un salīdzinām kvalitatīvo un kvantitatīvo pētījumu, mēs varam 

noteikt, ka validitāte datu ieguvē ir vairāk valīda (more valid), tāpēc, ka : 

- dati ir iegūti tuvāk pētniecības laukam; 

- pētnieks nav iepriekš ietekmējis informācijas ieguvi; 

- iegūtie dati ir subjektīvāki un, līdz ar to, adekvātāki; 

- iegūtās informācijas nozīmīgums ir vairāk ľemts vērā („dzīvā saruna” par 

studentu pašvērtējuma rezultātiem, par vērtējuma un pašvērtējuma tuvināšanos). Mēs vairāk 

saľemam informācijas un tā ir nozīmīgāka nekā tā, kas ir iegūta tikai aizpildot anketu vai 

ieliekot  krustiľu tekstā; 

- metodes ir elastīgākas un atklātas; 

- komunikācijas pamats ir efektīvāks un tas sniedz vairāk autentiskās informācijas 

(studentu atbildes). 

 

Validitāte datu analīzē nav tik augsta, jo kvantitatīvajā pētījumā metodes drošība ir 

augstāka. Tomēr mēs nevaram apliecināt, kā validitātes kritērijs kvalitatīvajā pētījumā ir 

labāks vai sliktāks, ja mēs to salīdzinām ar kvantitatīvo pētījumu. Pētījums atbilst citai 

paradigmai un, tādejādi, priekšrocība ir dota citiem kritērijiem. Beidzot, autors piedāvā citu 

jēdzienu. Varbūt korektāk ir runāt par ticamību (fidelity) nevis validitāti (validity). Tas 

nozīmē, ka iegūtie dati ir vērtēti saskaľā ar izvirzīto problēmu, kuru mēs gribam atrisināt, 

nevis ir orientēti uz abstrakto modeli. Tāpēc, šeit lietderīgāk runāt par: 

 pragmātisko validitāti un  

 validitāti praksē.  

Tas nozīmē, ka praktiskā darbība parāda, vai subjektīvais vērtējums ir korekts-

nekorekts vai adekvāts - neadekvāts. Turklāt, docētājs sniedz savu vērtējumu studentu 

sasniegumiem un šajā momentā var noteikt, cik tuvu ir docētāju vērtējums un studentu 

pašvērtējums.  

Šo punktu var attiecināt uz drošības kritēriju. Kvalitatīvajā pētījumā drošības kritērija 

pielietojums nav korekts, tāpēc, ka konteksta nosacījumi neatbilst uzdevumam stingri 

kontrolēt un atkārtot situāciju tadā pašā veidā.  

Bogumils un Immerfals (Bogumil I., Immerfall S., 1985, 71) sniedz alternatīvus 

kritērijus: 

 Pastāvība, nemainīgums (consistency) drošības kritērija vietā; tas nozīmē mērķu 

un metoţu salīdzinājums (compatibility), organizējot pētījumu stingri kontrolētā veidā 

mainīgo parametru kontroles vietā. 

 Atklātība nozīmē būt adekvātam attiecībā uz pētījuma situācijas komplekso 

raksturu un subjektivitāti. 

 Diskusija par noteiktu fenomenu (discourse) intersubjektivitātes vietā. Tas 

nozīmē, ka pētnieks interpretē rezultātus un diskutē par tiem ar studentiem, bet ne vairāku 

zinātnieku (ekspertu) grupa, kas vienojas savā starpā, vērtējot kādu situāciju vai personību 

u.c.  
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Verifikācija un falsifikācija ir divi veidi hipotēzes novērtēšanai (Kvale S., 1996, 228-

252). Pragmātiskās validitātes (pragmatic validity) pielietošana nozīmē darīt patiesas lietas (to 

make things true). Svarīgi pierādīt lietas patiesību un pēc tam reālā dzīve paradīs, kā policijas 

darbinieki izpildīs savu darbu, veicot dienesta pienākumus.  

Ja docētājs novērtē LPA studentu profesionālo kompetenci un studenti savā 

vērtējumā ir tuvu docētāja vērtējumam, tad atgriezeniskā saikne ietekmēs studentu 

profesionālās kompetences pielietojumu praktiskajā darbā pozitīvā nozīmē, viľi būs 

pārliecināti (vai zinās), ka ir labi izglītoti un tas sniegs labus rezultātus profesionālajā darbā, 

līdz ar to, arī iegūtiem rezultātiem būs lielāka validitāte. 

 Kvalitātīvie pētījumi ir vairāk ticami, jo tie ir veikti ilgstošā laika posmā; 

 Nepieciešams diskutēt par pētījuma gaitu ar pētniekiem, kas nav iekļauti šajā 

procesā, jo tas dod jaunu impulsu, paplašinot savu redzējumu, atbildot uz jauniem 

jautājumiem ( Flick U., 2006, 376). 

Savukārt, validitātes un ticamības draudi, kas rodas stāstīšanas, pierakstīšanas, 

analizēšanas un komunicēšanas posmā, var tikt samazināti, atbilstoši izstrādājot, plānojot un 

vadot pētījumu. 

                                                                                                                                       13.tabula 

Kvalitatīvo pētījumu ticamības un validitātes kritērij (pēc Raščevskas M., 2004, 112) 

 

PAZĪME RAKSTUROJUMS APRAKSTS 

 

 

Ticamība 

 

Stabilitāte 

 

 

 

Apstiprinātspēja 

Procedūrai jābūt 

reproducējamai citiem 

pētniekiem. 

 

Citam pētniekam jāiegūst 

līdzīgi rezultāti. 

 

 

Iekšējā validitāte 

Precīzitāte 

 

 

Patiesīgums 

Izziľas priekšmeta attēlojumi 

un rezultāti netiek sagrozīti. 

 

Pētījums tiek attēlots bez 

pētnieka iepriekš pieľemto 

uzskatu ietekmes. 

 

 

Ārējā validitāte 

Uzticamība 

 

 

Noderīgums 

Rezultāti ir saprotami 

zinošiem novērotājiem. 

 

Rezultātu praktiskais 

lietojums ir izklāstīts kā reāli 

izmantojams. 

 

                                Matemātiskās statistikas metode 

 

Matemātiskā statistika ir matemātikas nozare, kas aplūko matemātikas metodes, 

kuras lieto statistikas datu sistematizēšanā, apstrādāšanā un izmantošanā zinātniskiem un 

praktiskiem secinājumiem. 

Pētījumā iegūtie rezultāti tika reģistrēti, apkopoti un ierakstīti tabulās, kuri pēc tam 

tika  apstrādāti ar Excel programmu. 
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                                         Pētījuma organizēšana 

 

 Manas disertācijas izvēlētās problēmas izpēte sākās 2003.gada rudenī. Tēma daļēji 

tika pētīta, strādājot pie maģistra darba izveides. Izvēloties pētījuma tēmu, sākas pētījuma 

analītiskā apskate un vēlāk tika definēti pētījuma uzdevumi. 

Zinātniskais pētījums tika veikts Latvijas Policijas akadēmijā. Pētījumā uzdevumu 

praktiskā izpilde sākas 2004. gada pavasarī. Balstoties uz literatūras izpēti, tika izstrādātas 

daţādas anketas, intervijas, kas sniedza sākotnēju informāciju par studiju procesa kvalitāti, 

studentu motivāciju apgūt policista profesiju, absolventu iegūto profesionālo kompetenci, u.c. 

Kvalitatīvajā pētījumā ir ļoti svarīgi izvēlēties adekvātu izlasi. Īstenībā kvalitatīvie 

pētnieki parasti atlasa cilvēkus, kas pēc viľu domām ir labi piemēroti, lai sniegtu informāciju 

par problēmu, kas interesē pētnieku (Raščevska M., 2004, 75).  

Savā pētījumā meklējot respondentus, kas var sniegt informāciju (t.i., veidojot izlasi), 

mēs iekļāvām pētījumā 60 studentus no koledţa izglītības nodaļas no kuriem pēc tam tika 

izveidotas 2 grupas: kontroles un eksperimentālā,  (katrā 30 studenti).   Sākotnēju informāciju 

sniedza Komandējošā sastāva studenti (KS- 30 studenti), LPA absolventi (180 cilvēki) laika 

posmā no 2003.-2006. gadam. Kopumā pētījumā piedalījās 210 cilvēki. 

Izstrādājot pētījuma programmu un metodiku, darbs sākās pie pētījuma modeļa 

izveides (kādā veidā realizēt konstruktīvisma pieeju LPA ?), adekvātu metoţu atlases.  

Pētījuma laikā tika ieviests praksē izstrādātais kritiski kontruktīvais didaktiskais 

modelis, kas īstenojās 3 moduļu studiju ietvaros. Kontroles grupa strādāja tikai pēc moduļu 

studijām, eksperimentālajā grupā tika īstenots kritiski konstruktīvais didaktiskais modelis 

moduļu studiju ietvaros. Konstruktīvisma pieeja tika īstenota 3 moduļos: strīdi/lūgumi pēc 

palīdzības, šaušana/nešaušana, profesionālā fiziskā sagatavotība. 

Pētījumā vēlējos noskaidrot konstruktīvisma pieejas ietekmi uz LPA studentu 

profesionālās kompetences pilnveidi, nosakot tā dinamiku pēc iepriekš izstrādātiem 

kritērijiem; noteikt un pārbaudīt praksē psiholoģiskos un pedagoģiskos nosacījumus, kas 

sekmē LPA studentu profesionālās fiziskās sagatavotības kompetences pilnveidi. 
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4. PĒTĪJUMA REZULTĀTI PAR LATVIJAS POLICIJAS 

AKADĒMIJAS STUDENTU PROFESIONĀLĀS FIZISKĀS 

SAGATAVOTĪBAS KOMPETENCES PILNVEIDI KRITISKI 

KONSTRUKTĪVĀ DIDAKTISKĀ MODEĻA IETVAROS 
 

4.1. LPA STUDENTU PROFESIONĀLĀS FIZISKĀS SAGATAVOTĪBAS 

KOMPETENCES SĀKUMLĪMEŅA NOTEIKŠANA MODUĻU STUDIJU 

IETVAROS (EMPĪRISKAIS PĒTĪJUMS) 
 

Moduļu studijas ieviešana LPA notiek sākot ar 1998./1999. studiju gadu saskaľā ar 

„Integrētās studijas (moduļu studijas) ieviešanas LPA koncepciju”, kas akceptēta 1998. gada 

23.septembra LPA Akadēmiskās padomes sēdē. 1999. gadā saskaľā ar LPA Senāta lēmumu 

Nr.8/1 eksperimenta kārtībā tika ieviestas moduļu studijas.  

LPA Policijas koledţas eksperimentālās grupas darba programma 2.semestrī tika 

sadalīta 2 posmos. Pirmajā posmā studenti apguva pamatzināšanas un profesionālās zināšanas 

(bāzes studijas), tādejādi sagatavojoties 2.posmam (integrētās studijas), kurās tika apgūts uz 

darbību orientēts nepieciešamo zināšanu, prasmju un attieksmju komplekss. 

Pirmajā posmā studenti apguva pamatzināšanas un prasmes šādos studiju kursos: 

1. Svešvalodu profesionālā terminoloģija.  

2. Pašvaldību tiesības.  

3. Vispārējā fiziskā sagatavošana.  

4. Profesionālā fiziskā sagatavošana. 

Otrajā posmā tika iekļauti 3 moduļi:  

1. Ielu noziedzība – 20 stundas. 

2. Satiksmes uzraudzība -20 stundas. 

3. Strīdi/lūgumi pēc palīdzības – 20 stundas. 

4. Šaušana/nešaušana - 40 stundas. 

 

Studiju procesa kvalitātes analīzei tika apkopota informācija no absolventu 

sniegtajām atbildēm 3 studiju gadu laikā. Respondenti atbildēja uz daţiem jautājumiem.(sk.2. 

piel.). 

Jautājums: „Cik lielā mērā Jūs esat apmierināts ar LPA iegūto izglītību? ”  

 
5.attēls. LPA absolventu apmierinātība ar iegūto izglītību (atbilţu bieţums %). 
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Absolventiem tika piedāvāta 10 un 5 (stud.anketas) ballu skalas, lai novērtētu 

svarīgākos studiju procesa aspektus Latvijas Policijas akadēmijā. 

Kā var redzēt no atbildēm, absolventi vērtē iegūto izglītību uz „labi”-7 vai „ļoti 

labi”-8. Tomēr iegūtās izglītības neapmierinātības līmenis ir samērā augsts: ar 5 punktiem 

izglītību novērtēja 8,1% absolventu un ar 6 punktiem-13% absolventu.(sk.2.piel.). 

 

Jautājums: „Vai Jūsu iegūtās teorētiskās zināšanas ir pietiekamas, lai sekmīgi 

pildītu amata pienākumus”?  

 
6.attēls LPA absolventu apmierinātība ar iegūtajām zināšanām (atbilţu bieţums %). 

 

Līdzīga aina parādās iegūto zināšanu vērtējumā: par 7 punktiem novērtēja 27,2% 

absolventu, par 8 punktiem 22,6% absolventu, uz „teicami” 9 punkti - uzkrāto zināšanu 

apjomu studiju laikā atzīmē 13,4% respondentu. Topošiem policistiem jāpilnveido teorētiskā 

sagatavošana.(sk.3.piel.). 

 

Jautājums: „Vai Jūsu iegūtās praktiskās iemaņas ir pietiekamas, lai sekmīgi pildītu 

amata pienākumus?”  

 
7.attēls. LPA absolventu apmierinātība ar iegūtajām praktiskajām iemaņām 

(atbilţu bieţums %). 
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Policistu praktisko iemaľu novērtējums ir pretrunīgs: uz 5 punktiem 15,8% 

respondentu vērtē savas praktiskās prasmes, bet savas zināšanas -10,6% absolventu, 

absolventi ar augstāku praktisko iemaľu pašvērtējumu (7 un 8 punkti) atzīst, ka viľu praktiskā 

pieredze atpaliek no viľu teorētiskās sagatavošanas: uz 7 punktiem-praktiskās iemaľas 20,9%, 

teorētiskā sagatavošana-27,2%; uz 8 punktiem-praktiskās iemaľas 14,9%, zināšanas-

22,6%.(sk.4.piel.).  

 

Jautājums: „Kā Jūs vērtējat docētāju profesionālo kompetenci?” 

 
8.attēls. Docētāju profesionālās kompetences vērtējums (atbilţu bieţums %). 

 

Docētāju profesionālās kompetences vērtējums lielākoties ir atzīmēts ar 4 punktiem 

(59,4%) no pieciem iespējamiem (5 ir visaugstākais vērtējums). Tas nozīmē, kā vairāk nekā 

puse respondentu vērtēja LPA docētāju profesionālo kompetenci uz „labi”. Tas nav slikts 

rādītājs, tomēr ir vēlama docētāju profesionālās kompetences pilnveidošanās visā studiju 

procesa laikā (sk.5.piel.). 

 

Ir apkopoti absolventu komentāri par LPA docētāju profesionālās kompetences 

līmeni: 

N.p.k. Komentāri 

 

Komentāru 

biežums 

1. Docētāju pasniegšanas kvalitāte ir ļoti dažāda 34 

2. Teoriju iemāca labi, bet maz praktisko piemēru 19 

3. Lielākā daļa docētāju pasniegšanas kvalitāte ir laba 19 

4. Docētāji neieinteresē auditoriju, lekciju nolasa no grāmatas, 

bez papildus materiāla 

12 

5. Daţiem trūkst talanta saistoši pasniegt lekcijas 10 

6. Nedrīkst būt docētāji - teorētiķi bez prakses, vairāk praktisko 

iemaľu docētājiem 

10 

7. Nepieciešams vairāk izdales materiālu 4 

8. Jo lielāka pieredze praktiskajā darbā, jo kvalitatīvāka 

pasniegšana 

4 

9. Docētāji ir labi, izľemot daţus ar novecojušiem uzskatiem 4 

10. Studiju videi ir jābūt pieejamai caur internetu 3 

11. Neapmierina, ka nodarbību vadīšana tiek uzticēta 

maģistrantiem-nav atbilstošs līmenis 

3 

12. Uzskates līdzekļi PowerPoint tika pielietoti maz 2 

13. Sagatavoto uzskates materiālu līmenis ir zems 2 
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14. Ļoti daudz labu pasniedzēju, tikai daţi piekusuši skrienot no 

vienas akadēmijas uz otru 

2 

15. Daţiem nebija izstrādāti studiju kursi līdz galam 2 

 

Jautājums: ” Kā Jūs vērtējat programmas saturu (studiju kursus)”? 

 
9.attēls. Programmas satura (studiju kursu) vērtējums (atbilţu bieţums %). 

 

Arī šeit respondentu viedoklis (57,9%) par studiju kursu saturu ir lielākoties orientēts 

uz vērtējumu ar 4 punktiem, apmierinošu vērtējumu 3 punkti sniedz absolventu trešdaļa 

27,5%. Tas ir samēra liels rādītājs un norāda uz to, ka jāpievērš uzmanība studiju programmas 

kvalitātei.(sk.6,7.piel.). Absolventi izteica šādus komentārus studiju programmu saturam: 

 

N.p.k. Komentāri Komentāru biežums 

1. Ir lieki priekšmeti 26 

2. Palielināt praktisko nodarbību skaitu 25 

3. Studiju kursi dublējas 14 

4. Vairāk ieviest specializācijas priekšmetus 11 

5. Studiju programmas saturs neapmierina un novecojis 11 

6. Studiju programmu saturs apmierina 10 

7. Vairāk praktisko situāciju analīzes 4 

8. Teorija labi, bet darbinieka praktiskā sagatavošana -slikti 4 

9. Sniedz tikai vispārējo priekšstatu 4 

10. Plaša programma, pārāk vispārīgi 3 

11. Īsāku studiju laiku 3 

12. Daţu priekšmetu saturs ir jāatjauno 2 

13. Nevajadzīgi liela nozīme piešķirta priekšmetiem –filozofija, 

loģika, latīľu valoda, jo tam nav praktiskā pielietojuma 

2 

14. Bieţi studiju programmu saturs tiek pieskaľots docētāju 

zināšanām, bet reti tiek domāts par jauniem studiju kursiem 

2 

15. Lielāku fizisko slodzi un praktiskās nodarbības 2 
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Jautājums: „Kā Jūs vērtējat docētāju sagatavotos materiālus studiju kursu apguvei (izdales 

materiāli, video, lekciju slaidi, uzskates līdzekļi)?” 

 
10.attēls.Docētāju sagatavotos materiālus studiju kursu apguvei vērtējums (atbilţu bieţums 

%). 

 

Docētāju sagatavotos materiālus un citus uzskates līdzekļus gandrīz ceturtā daļa 

absolventu (38,9%) novērtējuši ar 4 punktiem, trešdaļa (29,6%) ar 3 punktiem. Tikai 12,4% 

docētāju ir izpelnījušies augstāko vērtējumu 5 punkti (sk.8.piel.). Absolventi ir snieguši 

daţādus komentārus, kas dod priekšstatu par studiju procesa metodisko nodrošinājumu. 

 

N.p.k. Komentāri 

 

Komentāru 

biežums 

1. Uzskates līdzekļi tika izmantoti maz 42 

2. Atsevišķos kursos bija, atsevišķos nebija 22 

3. Varētu būt vairāk video 20 

4. Apmierināja, jo ar katru gadu tie palielinājās un 

uzlabojās 

15 

5. Maz pasniedzēju, kam bija sagatavoti materiāli studiju 

apguvei 

13 

6. Nepieciešams sagatavot vairāk materiālus studiju kursu 

apguvei 

10 

7. Novecojuši materiāli 10 

8. Ar laiku vajadzēs uzlabot, nekas nestāv uz vietas 10 

9. Docētāji sadalās divās daļās: tie, kas iet laikam līdz un tādi, 

kas paliek pie vecām metodēm 

8 

10. Daţi strādā ar gramatikas kļūdām 6 

11. Viľi neko nedara, jo materiāli ir vieni un tie paši 5 

12. Materiāli pat vienā kursā ietvarā atšķīrās, jo ir daţādi 

docētāji un viľiem ir atšķirīgas iespējas iegūt materiālus no 

prakses 

5 

13. Vajadzētu materiālus izsniegt katram studentam 4 

14. Uzskates līdzekļi nebija vispār 2 

15. Novecojusi tehnika 2 
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Absolventu komentāri par galvenajām nepilnībām studiju procesā LPA: 

(sk.11.att.). 

1. Studiju programmas saturs neapmierina un novecojis- 34  

2. Nebija sistēmas, studiju kursu pēctecības- 28 

3. Vairāk lomu spēles nodarbībās- 25 

4. Docētāji neieinteresē auditoriju, lekciju nolasa no grāmatas, bez papildus  

materiāla. Daţiem trūkst talanta saistoši pasniegt lekcijas -12 

5. Aicināt uz nodarbībām praktiķus. Jo lielāka darba pieredze, jo kvalitatīvāka 

pasniegšana - 18. 

6. Maz sporta pasākumu - 30. 

7. Nepietiekams nodarbību skaits profesionālajā fiziskajā sagatavošanā. Lielāku 

fizisko slodzi. 

 

 
11.attēls. Galvenās nepilnības studiju procesā LPA (atbilţu bieţums %). 

 

Papildus tika aptaujāti LPA policijas nodaļas 1. un 2.kursa 180 neklātienes 

studenti, kas vērtēja savu profesionālo fizisko sagatavotību, komunikācijas prasmes attīstību, 

kā arī norādīja galvenos motīvus, kas pamudināja viľus izvēlēties policista profesiju 

(sk.12.att.). 
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12.attēls. LPA studentu profesijas izvēles motīvi (%). 

 

Analizējot atbildes par profesijas izvēles motīviem, var secināt, ka galvenais motīvs 

ir iegūt augstāko izglītību 51,1%, otrajā vietā ierindojās motīvs, kas ir saistīts ar karjeras 

iespējām 36,1%. Interesanti, ka 33,8 % respondentu atzīmēja, ka viľiem patīk risks nākamajā 

profesijā. 32,2% studentu atbildēja, ka grib padarīt dzīvi labāku un sakārtotu, 32,3% izvēlējās 

policista profesiju tāpēc, ka darbs sniedz priekšrocības un atvieglojumus. 10% studentu 

izvēlējās policista profesiju tāpēc, ka patīk darbs komandā. 4,4% iestājās LPA tāpēc, ka nav 

jāmaksā par izglītību. Pēc aptaujas datiem var secināt, ka profesionālie motīvi nav īpaši 

izteikti. Galvenokārt, jaunie cilvēki ir motivēti iegūt augstāko izglītību vai saskata daţas 

priekšrocības, veicot policijas darbinieka pienākumus.  

Uz jautājumu: „Vai Jūsu izvēlētā specialitāte palīdz Jums veidot profesionālās 

personības īpašības? “95,5% studentu atbildēja pozitīvi, tikai 4,5% -negatīvi (sk.13.att.). 

 

 
13.attēls.LPA studentu profesionālās īpašības veidošanās iespējas studiju laikā (%). 

 

LPA studentu komunikācijas prasmju pašvērtējums ir koncentrēts vidējā līmenī-

56,1%, 31,1% studentu uzskata, ka viľu komunikācijas prasmes nav attīstītas vispār. Tas ir 
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pietiekami augsts rādītājs. Saskarsme ir viena no galvenajām funkcijām, ko jāveic un 

jāstiprina policijas darbiniekam.  

 

 
14.attēls. LPA studentu komunikācijas prasmju pašnovērtējums (%). 

 

Atbildes uz jautājumu: „Vai pēc Jūsu domām, policijas darbinieka fiziskajai 

sagatavotībai ir liela nozīme? ” parāda, ka puse studentu (51,7%) uzskata, ka fiziskai 

sagatavotībai nav īpašas nozīmes, bet 44,45 apzinās, ka tā ir ļoti svarīga (sk.16.att.). Šajā 

aspektā arī ir jāstrādā, jo policistu darbs prasa labu veselību un pietiekamu fizisko 

sagatavotību. 

Atbildot uz jautājumu: „Vai Jums bija iespēja studiju laikā piedalīties projektu 

izstrādē, lomu spēles u.c.?” studenti ir snieguši šādas atbildes (sk.15.att.), visvairāk studenti 

piedalījās lomu spēlēs 58,3%, 26% saskarsmes video treniľos, un tikai 17,25% izstrādāja 

projektus. 

 

 
15.attēls.  Daţādu mācību metoţu pielietojums studiju procesā LPA (studentu 

pašvērtējums(%). 
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LPA studenti nepievērš pienācīgu uzmanību fiziskai sagatavotībai, vērtējot to 

svarīgumu policijas darbinieku profesijā. Puse no aptaujātiem (51,7%) uzskata, ka fiziskā 

sagatavotība nav tik svarīga, 44,4% atzīmē, ka tā ir ļoti svarīga. Tas norāda uz to, ka 

studentiem nav skaidras izpratnes par nākamās profesijas specifiku, kas prasa labu veselību, 

un fizisko sagatavotību. Docētājiem jāpievērš uzmanība studentu profesionālās motivācijas 

veicināšanai studiju procesā. 
 

 
16.attēls. LPA studentu fiziskās sagatavotības svarīgums pēc viņu domām (%). 

 

LPA studentu savas profesionālās fiziskās sagatavotības pašvērtējums nav augsts: 

56,1% atzīmē to, ka attīstītu vidējā līmenī, 23,9% zemā un 20% studentu novērtē to, ka augstu 

(sk.17.att.). Tas arī atbilst reālai ainai, ja salīdzināt studentu pašvērtējumu ar fiziskās 

sagatavotības testa rezultātiem, kurus viľi kārto iestājoties LPA kā arī studiju laikā. 
 

 
17.attēls. LPA studentu profesionālās fiziskās sagatavotības pašvērtējums (%). 
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Jautājums „Kāds ir „visvājākais” punkts Jūsu profesionālajā fiziskajā 

sagatavotībā?” sniedz ieskatu studentu fizisko īpašību attīstīšanā, kā arī speciālo 

pašaizsardzību paľēmienu apguvē. Kā vienu no visvājākiem aspektiem studenti atzīmē spēku-

37,2%, otrajā vietā-pašaizsardzības paņēmienu apguve 20,5%, trešajā vietā tuvcīņas 

paņēmieni 18,9%, neapmierināti ar savu ātruma īpašību attīstību 17,8% studentu, 5,5% 

studentu uzskata, ka viľiem ir nepietiekami attīstīta koordinācija, veiklība.  
 

 
18.attēls. LPA studentu profesionālās fiziskās sagatavotības visvājākie aspekti (%). 

 

Jautājums: „Vai Jūs protat peldēt?” Lielākā daļa studentu atbildēja pozitīvi-98,9%. Tikai 1,1% 

topošo policistu neprot peldēt. 

 
19.attēls. LPA studentu peldēt prasmes pašnovērtējums (%). 

 

Nākošais jautājums: „Vai Jūs pašlaik strādājat savā profesijā?” parāda, ka 88,3% 

LPA studentu nestrādā savā specialitātē studiju laikā, 11,7% studentiem ir darbs. Studenti ir 

ļoti noslogoti studijās, ka arī norīkojumos, ar to var izskaidrot, ka darba attiecības ir tikai 

nelielai daļai studentu. 
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20.attēls. LPA studentu darba saistības studiju laikā (%). 

 

Jautājums: “Vai Jūs strādāsiet savā profesijā pēc augstskolas beigšanas?” ir 

saľemtas pārsvarā pozitīvas atbildes (91,1%). Tas ir ļoti iepriecinošs rādītājs, kas apliecina, ka 

studenti daţādu motīvu ietekmē vēlās strādāt savā specialitātē pēc LPA beigšanas. 
 

 
21.attēls. LPA studentu vēlēšanās strādāt savā profesijā pēc augstskolas beigšanas (%). 

 

Pirmajos gados, kad LPA tika ieviestas moduļu tipa studijas, bija novērotas vairākas 

priekšrocības studiju procesa pilnveidošanai. Par to liecina studentu atbildes un komentāri 

(sk.21.att.). Anketēšanā piedalījās 180 LPA neklātienes studenti. 
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22.attēls. Moduļu studijas stiprās puses (LPA studentu pašnovērtējums, %). 

 

Vērtējot moduļu studijas priekšrocības, studenti sarindoja atbildes (izvēles) pēc 

svarīguma. Kā pirmā prioritāte tika nosaukta atbilde „Subjektīvais gandarījums par studijām” 

(74 izvēles no 180). Kā otra stiprā puse ir atzīmēta „Vairāk radošās darbības modelētās reālās 

dzīves situācijās”” (73 izvēles no 180). Trešajā vietā ierindojās atbilde „Vienots priekšstats 

par profesionālām lietām” (59 izvēles no 180). Kā pēdējā tika izvēlēta atbilde „Vairāk izvēles, 

brīvības un atbildības par studijām” (58 izvēles no 180). Atsevišķi tika sniegtas atbildes: 

„Savieno teoriju ar praksi”, „Samazināt teorētiskās vielas apjomu”, „Rada plašas iespējas 

sazināties un sadarboties ar citiem”. 

 

Tomēr pirmā pieredze parādīja arī daţas nepilnības moduļu studiju ieviešanā 

(sk.23.att.). 
 

 
23.attēls. Nepilnības, kas atklājās moduļu studijās (LPA studentu novērtējums, %). 

 

Vērtējot nepilnības, kas atklājas moduļu studijās, studenti sarindoja atbildes (izvēles) 

pēc svarīguma. Kā pirmā izvēle tika nosaukta atbilde „Nepietiekama materiāli tehniskā bāze” 

(72 izvēles no 180). Kā vājākais aspekts tika minēta atbilde „Nepietiekams profesionālo 
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zināšanu, prasmju apjoms” (61 izvēle no 180). Kā trešā izvēle tika nosaukta atbilde „ 

Nepārdomāta moduļu studijas plānošana un organizācija” (58 izvēles no 180). Kā ceturtā 

izvēle ir minēta atbilde „Atsevišķu mācību spēku profesionālā kompetence varētu būt 

augstāka” (56 izvēles no 180). 

Apkopojot šos datus, var konstatēt, ka nepilnības skar gan studiju procesa 

pedagoģiskos nosacījumus (materiāli tehnisko bāzi, moduļu studijas organizāciju), gan 

psiholoģiskus (atsevišķu mācību spēku profesionālo kompetenci). Moduļu studijas ieviešana 

prasa noteiktu pieredzi gan studiju procesā organizēšanā, gan mācību spēku izglītībā, strādājot 

ar jaunām metodēm un studiju formām.  

Kā galvenos secinājumus var minēt šādus: 

 lēni veidojas daţu docētāju, gan studentu izpratne par atšķirībām starp jauno 

(moduļu) un veco (tradicionālo) studiju formām; 

 studentu teorētiskā (bāzes) sagatavošana nebija pietiekama, lai uzsāktu moduļu 

studijas; 

 nepietiekams stundu skaits praktiskām nodarbībām sakarā ar pāriešanu uz moduļu 

studijām; 

 nepietiekams skaits atbilstošu kvalificētu docētāju, kas spēj strādāt ar jaunām 

mācību metodēm (moduļiem); 

 ierobeţots materiāli tehnisko resursu skaits, kā arī to neracionāla izmantošana; 

 docētāji, kas ir iesaistīti moduļu studiju realizēšanā, lielā pārslodze; 

 jauno docētāju nepietiekama piesaiste moduļu studijām; 

 jauno docētāju profesionālās kompetences nepietiekamība vadīt praktiskās 

nodarbības vairākos bāzes studiju kursos. 

 

Pētījuma dati ļauj secināt, ka studenti izjūt grūtības integrēt daţādu studiju kursu 

zināšanas vienotā sistēmā. Jauno zināšanu integrācija vecajā pieredzē prasa no studentiem 

noteiktu laiku. Docētājiem ne vienmēr izdodas aktualizēt studentu esošās zināšanas. Turklāt 

pastāv pretruna starp daţādiem studiju kursiem, tā apjomu un integrācijas kritērijiem (ko, cik 

daudz un kur mēs varam integrēt?). Svarīgi noteikt katra atsevišķa studiju kursa galvenās 

prasības un pamata idejas, lai zināšanu integrācija vienotā ainā veicinātu efektīvāku 

studēšanu. Tomēr, neskatoties uz daţām nepilnībām moduļu studijās, studenti ir ļoti 

apmierināti ar jauno pieeju, kas sniedz izvēles iespējas, brīvību, vairāk radošas darbības. 

 

Moduļu studijas ietekmēja LPA studentu profesionālās kompetences veidošanās 

procesu. Interesanti analizēt, kā studenti vērtē savas profesionālās kompetences līmeni. 

Sadarbības un saskarsmes prasmju pašvērtējums lielākai daļai studentu koncentrējas vidējā 

līmenī (56,6%), augstākajā līmenī 30% (sk.24.att.). Topošie policisti labi apzinās sociālo 

prasmju nozīmi policistu darbībā, jo te ir minēts un  komunikatīvā joma ir uzsvērta, kā viena 

no galvenajām jomām . 
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24.attēls. LPA studentu profesionālās kompetences pašvērtējums (%). 

 

Apzīmējumi: 

 Zils:    augsts līmenis 

 Sarkans:    vidējs līmenis 

 Dzeltens:   zems līmenis 

 

Policijas darbinieku sadarbība ar sabiedrību izvirza noteiktas prasības sociālo 

prasmju apguvē. Policijas darbinieku veiksmīgai profesionālo funkciju veikšanai 

nepieciešamas profesionālās zināšanas, sadarbības un saskarsmes prasmju attīstība. Kāpēc 

komunikācijas prasmēm ir tik liela nozīme policista darbā? Pirmkārt, mūsdienu sabiedrību 

vairs neapmierina policijas darbības represīvais raksturs. Visa Eiropa, kā arī Latvija tiecas pēc 

jaunas policijas darbības filozofijas iedzīvināšanas community policing, kas nozīmē 

„kalpošana sabiedrībai”. Tāpēc viena no svarīgākām policista darbības jomām ir sadarbības 

un saskarsmes prasmju ar sabiedrību pilnveidošana. Otrkārt, ļoti svarīgs aspekts policistu 

darbībā ir darbs komandā. Darbošanās komandā, „elkoľa izjūta”, draudzīgas attiecības tas 

viss nozīmē labu sadarbību, palīdzību, savstarpēju atbildību. Atbildība nozīmē kolēģu 

pasargāšana no kļūdām, izvairīšanās no to vairošanas un noslēpšanas.  

Gandrīz puse no LPA studentiem (43,3%) novērtē savas sadarbības un saskarsmes 

prasmes vidējā līmenī, tikpat daudz studentu (39,4 %) novērtē tās zemā līmenī. Ir redzams, ka 

topošiem policijas darbiniekiem ir daudz jāstrādā savu saskarsmes un sadarbības prasmju 

pilnveidošanā. 

40% studentu vērtēja savas šaušanas prasmes attīstību vidējā līmenī, bet 23,9% 

augstā līmenī. Šaušanas kompetence vairāk ir nepieciešama savu un citu cilvēku dzīvību 

aizsargāšanai, kā arī noziedznieka apturēšanai gadījumos, kad citi līdzekļi ir bezspēcīgi. 

Tomēr šaušanas prasmes apguve prasa tādu policijas darbinieka īpašību un prasmju 

attīstīšanu, kā pārliecība par saviem spēkiem, atbildību par lēmuma pieľemšanu, prasmes 

kontrolēt situāciju, pārliecinoši rīkoties u.c. 
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Policijas darbs prasa labu veselību un pietiekamu profesionālo fizisko sagatavotību, 

jo, veicot praktisko darbu policijā, jābūt stipriem, izturīgiem. Mazāk nekā puse studentu 

(36,1%) novērtēja savu profesionālo fizisko sagatavošanu vidējā līmenī. 20,5% studentu 

vērtēja to augstā līmenī. Tas nav augsts rādītājs un prasa pievērst pienācīgu uzmanību LPA 

studentu profesionālajai fiziskajai sagatavotībai. 

Atsevišķi studenti vērtēja savas prasmes pašaizsardzības paņēmienu apguvē, jo 

topošiem policistiem jāprot aizsargāt sevi no uzbrukumiem. 15,5 % studentu novērtēja savas  

pašaizsardzības prasmes paľēmienu apguvē augstā līmenī, 33,3% vidējā līmenī. Tomēr puse 

no studentiem (51,1%) vērtē savu sagatavotību pašaizsardzībā zemā līmenī. 

Apkopojot studentu pašvērtējumu par savu profesionālo fizisko sagatavotību var 

secināt, ka tas nav augsts: pārsvarā studentu pašnovērtējums koncentrējas zemā un vidējā 

līmenī. Īpaši var minēt šaušanas prasmju attīstību 51,1% zemā līmenī, profesionālās fiziskās 

sagatavotības zemo līmeni norāda 43,3% studentu. Ir arī citi profesionālās kompetences 

aspekti studentu zemā vērtējumā: šaušanas prasmes 36,1%, sadarbības un saskarsmes prasmes 

39,4%. 

 

Studentu sniegtie komentāri studiju programmas pilnveidošanai ir tādi paši, ko 

izteikuši absolventi: 

 

1. Vairāk praktisko nodarbību un moduļu studijas. 

2. Daudz vairāk mācīt praktiski, ne sausu teoriju. 

3. Ja iegūstamā izglītība saistīta ar policijas darbu, tad vairāk tieši vajadzētu šādu 

priekšmetu. 

4. Paaugstināt studentu izglītības kvalitāti. 

5. Vairāk praktisko darbību, kā arī, lai studenti paši izstrādā projektus, lai katrs 

varētu brīvi komunicēties un aizstāvēt savu viedokli un tiesības. 

6. Pievērst vairāk uzmanības  sporta pasākumiem. 

 

Pirmā pieredze par moduļu studiju ieviešanu sniedza pozitīvus rezultātus: 

 moduļu studijas ļauj skatīties uz policijas darbu kā pievilcīgu; 

 sniedz studentiem vairāk brīvības, atbildības un izvēles studiju procesā; 

 rada iespējas studēt individuāli, kā arī sadarbībā un saskarsmē ar citiem cilvēkiem; 

 studenti attīstīja savas saskarsmes un sadarbības prasmes, pilnveidoja 

profesionālās sagatavotības līmeni modelētās reālās dzīves situācijās. 

 

Realizējot moduļu studijas, tika atklātas daţas nepilnības: 

 studentiem pietrūkst akadēmisko zināšanu un profesionālo zināšanu pamata 

studijās; 

 studentiem sagadā grūtības integrēt zināšanas no daţādiem studiju kursiem vienotā 

teorētiskā sistēmā vai metodē, kuru viľi var pielietot praksē; 

 svarīgi aicināt darbā ar studentiem kvalificētus lektorus, kas ir profesionāļi 

praktiskajās lietās; 

 augsti kvalificēta policista izglītībai nepieciešama jauna tehnika, mācību laukumi, 

materiālie līdzekļi. 

 

Kad bija noskaidrots studentu profesionālās kompetences sākotnējais līmenis, tika 

izstrādāta pārveidojošā pētījuma programma. Pārveidojošā pētījuma galvenie virzieni: 

 LPA studentu profesionāli nozīmīgas motivācijas veicināšana, nodrošinot izvēles 

piedāvājuma variantu daţādību studiju laikā;  
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 Studentu mācīšanās pieredzes konstruēšana, ieviešot praksē konstruktīvisma 

pieeju, kas veicina studentus uzľemties atbildību par savu mācīšanos; 

 Studentu teorētiskās sagatavotības padziļināšana, kā arī profesionālās fiziskās 

sagatavotības pilnveidošana, izvēloties kvalificētus docētājus - profesionāļus praksē; 

 Psiholoģiski pedagoģisko nosacījumu ievērošana LPA studentu profesionālās 

kompetences pilnveidošanās procesā. 

 

4.2. KRITISKI KONSTRUKTĪVĀ DIDAKTISKĀ MODEĻA 

PRAKTISKĀ APROBĀCIJA MODUĻU STUDIJU IETVAROS 

(PĀRVEIDOJOŠAIS PĒTĪJUMS) 
 

Ľemot vērā pirmo pieredzi moduļu studiju ieviešanā, kā arī šīs studiju formas stiprās 

puses un nepilnības, izkristalizējās doma par konstruktīvisma pieejas realizāciju. Pats par sevi 

organizētās moduļu studijas vēl nenodrošina LPA studentu profesionālās kompetences 

pilnveidi. Svarīgi pievērst uzmanību tieši studentu mācīšanās procesam, jo katrs students 

mācās pats. Konstruktīvisma mācīšanās teorija balstās uz paša studenta iekšējo aktivitāti, 

sākot no viľa darbības motīviem un beidzot ar darbības procesa un rezultāta pašnovērtējumu. 

Teorētiskais pamatojums par moduļu studiju un konstruktīvisma pieejas principu optimālo un 

efektīvo savienojumu, pārliecināja pārbaudīt šo ideju praksē. Ľemot vērā arī studentu 

priekšlikumus un vēlmes vairāk strādāt patstāvīgi, sadarbojoties un sazinoties savā starpā, 

pašiem risināt problēmas un izjust atbildību par savu studēšanu, nostiprinājās doma par 

konstruktīvisma pieejas pareizo izvēli. 

Pārveidojošā pētījuma uzdevumi: 

 Realizēt topošo policistu profesionālās kompetences veidošanās procesu, 

balstoties uz konstruktīvisma pieeju un ieviešot praksē kritiski konstruktīvo didaktisko 

modeli moduļu studiju ietvaros LPA. 

 Aprobēt topošo policistu profesionālās kompetences veidošanās metodiku un 

noteikt tās efektivitāti. 

 Pārbaudīt praksē izvirzītos psiholoģiski pedagoģiskos nosacījumos, kas veicina 

studenta profesionālās kompetences pilnveidošanos. 

 

Policistu profesionālās kompetences veidošanās ir pedagoģisks process. Kā jebkurai 

darbībai, tam ir sava struktūra un saturs. Analizējot konstruktīvisma būtību, mācīšanās 

mehānismu, mācīšanās nosacījumus tika izstrādāts kritiski konstruktīvais didaktiskais modelis 

(sk.14.tab.). 

Šis modelis ir veidots uz pedagoģiskā procesa struktūras pamata un, tādejādi, ietver 

sevī šādus darbības posmus:  

 mērķa pieņemšanas,  

 darbības plānošanas,  

 darbības realizācijas, 

 rezultāta novērtēšanas. 

Kritiski konstruktīvais didaktiskais modelis: 

 attiecas nevis uz vienu nodarbību, bet uz visu tematu. 

 primārais ir nevis saturs, bet mācīšanās mērķi. 

 individuālie mācīšanās mērķi ir vērsti uz pašnoteikšanos, līdzdalības un 

solidaritātes spēju attīstību. 

 izglītība ir „visiem” un vispārinoša. 

 mācīšana un mācīšanās ir mijiedarbības process: studenti tiek iesaistīti studiju 

procesā no mērķa pieľemšanas līdz lemšanai un pašnovērtējumam. 
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                                                                                                                                                               14. tabula 

Kritiski konstruktīvais didaktiskais modelis LPA studentiem profesionālās fiziskās 

sagatavotības  kompetences veidošanās procesā 

 

Mācīšanās 

posms 
Mācīšanās mērķis Mācīšanās darbība Docētāja darbība 

Mērķa 

pieņemšanas 

Iepriekšējās mācīšanās 

pieredzes aktualizēšanās. 

Mērķa izvēle un 

uzdevumu 

formulēšana. 

Mācīšanās 

perspektīvas 

noteikšana.  

Rezultātu paredzēšana. 

Studentu 

iepriekšējās 

pieredzes līmeľa 

apzināšanās.  

Studentu 

aktualizēto 

vajadzību 

ievērošana.  

Daudzveidīgo 

perspektīvu 

piedāvājums. 

Darbības 

plānošanas 

Jaunas pieredzes iegūšana. Kopējā mācību procesa 

plānošana.  

Satura izvēle, metoţu 

atlase, sociālo darbības 

formu, pārējo resursu 

(materiāli, mediji, 

palīglīdzekļi) izvēle, 

balstoties uz 

iepriekšējo mācīšanās 

pieredzes analīzi. 

Mācīšanās satura, 

sociālo, 

organizatorisko 

formu, līdzekļu un 

to variantu 

nodrošināšana. 

Darbības 

realizācijas 

Aktīvā iesaistīšanās radošā 

mācīšanās pieredzes 

konstruēšanas procesā. 

Savas aktivitātes 

organizācija un 

regulēšana studiju 

procesā un ārpus tā, 

sadarbojoties, 

sazinoties, kā arī 

strādājot individuāli. 

Studentu 

patstāvīgas 

darbības 

rosināšana. 

Konsultācijas un 

palīdzības 

sniegšana. 

 Rezultāta 

novērtēšanas 

Darbības procesa un 

rezultātu 

novērtējums/pašnovērtējums. 

Iegūtās pieredzes 

apkopojums.  

Procesa un rezultāta 

(objektīvā un 

subjektīvā) kritiskā 

analīze un 

novērtējums/ 

pašnovērtējums. 

Palīdzības 

sniegšana darbības 

procesa un jaunās 

pieredzes 

izvērtēšana. 

 

. 

Uz izvirzīto kritēriju pamata tika noteikti LPA studentu profesionālās kompetences 

līmeľi. 

Ar studentu profesionālās kompetences līmeni tiek saprastas studentu spējas risināt 

daţādas sareţģītības pakāpes uzdevumus uz iegūtās pieredzes (zināšanas, prasmes, 

attieksmes) un izveidoto uz personības īpašības pamata. Ir noteikti LPA studentu 

profesionālās kompetences 3 izveides līmeņi:  

 pirmsprofesionālais līmenis; 
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 profesionālās adaptācijas līmenis; 

 profesionālās meistarības līmenis. 

Pirmsprofesionālam līmenim (pilnveidojams) raksturīga atsevišķu profesionālās 

kompetences komponentu esamība bez savstarpējiem sakariem un regulēšanas. Piemēram, 

nav izveidots mērķa komponents, jo tas nav pastiprināts vai nodrošināts ar profesionāli 

nozīmīgu motivāciju, vērojams mērķa, vajadzības un motivācijas sasaistes trūkums: daţi 

studenti vēl šaubās, nav pārliecināti par profesijas izvēli, viľiem trūkst motivācijas strādāt 

savas fiziskās sagatavotības pilnveidošanā, komunikatīvo prasmju attīstībā, nav komandas 

darba pieredzes. Satura un realizācijas komponents ir izveidots daļēji, atkarībā no pieredzes, 

kas gūta iepriekšējā darbā policijas iestādes pirms iestāšanās akadēmijā. Nav izveidotas 

iegūtās pieredzes kritiskās izvērtēšanas prasmes. 

 

LPA studentu kompetences pirmsprofesionālais līmenis veidojas konkrētā 

darbībā. Aktualizējot iepriekšējo mācīšanās pieredzi, apzinoties un izvēloties mācīšanās mērķi 

un uzdevumus, students apgūst noteiktas profesionālās zināšanas, prasmes, attieksmes, 

sazinoties un sadarbojoties ar citiem studentiem. Notiek racionālu darba paľēmienu apguve 

modelētās reālās dzīves situācijās. Katra darbības situācija izraisa emocionālo pārdzīvojumu. 

Emocionālā pārdzīvojuma spēks ir atkarīgs no mērķa sasniegšanas pakāpes, no konkrēto 

prasmju apguves līmeľa, kas izraisa subjektīvu apmierinātību/neapmierinātību.  

Svarīgi arī pedagoģiskie nosacījumi, tādi kā : 

 Studentu vajadzību un iespēju izzināšana, paredzot iespējamās grūtības. 

 Mācīšanās perspektīvas noteikšana. 

 Subjektīvo mācīšanās mērķu, plānoto uzdevumu apzināšanās, ľemot vērā ikviena 

priekšzināšanas ieguves pieredzi. 

Docētājs, nodrošinot studentiem organizatorisko un sociālo formu plašu izvēli, rada 

iespējas studentiem iepazīties ar citu pieredzi, kā arī atlasīt un bagātināt savējo ar to, kas likās 

piemērots, tādejādi nodrošinot vidi individuālās pieredzes konstruēšanai. 

LPA studentu kompetences profesionālās adaptācijas līmenis raksturojas ar 

mācīšanās pieredzes konstruēšanas mehānismu, kuru veido studentu pašnovērtējums. 

Savukārt, šis studentu pašnovērtējums ir jānodrošina ar izvēli. Lai studenti spētu izvēlēties, 

viľiem jāizvērtē savas iespējas. Vienas izvēles nodrošināšana rada nepieciešamību pēc citām 

izvēlēm. Tādejādi tiek radītas iespējas rekonstruēt savu mācīšanās pieredzi, izvēloties no 

studiju satura piedāvājuma tematus, mācīšanās darbības, sadarbības sociālās formas, 

novērtēšanas formas un apzināt savas intereses, vajadzības. Piemēram, studenti skaidri 

apzinās vingrinājuma mērķi, izprot vingrinājuma izpildi, tie ir sakārtoti pārdomātā sistēmā, 

vingrinājumos iekļauta atkārtojamā tehniskā prasme, vingrinājumi ir daudzveidīgi. Studenti 

plāno sadarbības procesu, izvēlas noteiktu sadarbības sociālo formu, apsprieţ resursu 

piesaisti. Strādājot grupā, studentiem pilnveidojas sadarbības un komunikācijas prasmes 

atbilstoši situāciju daţādībai. 

Svarīgi arī pedagoģiskie nosacījumi, tādi kā : 

 Studēšanas rosinošās vides radīšana; 

 Mācību līdzekļu daudzveidīguma nodrošināšana, paredzot ikviena individuālās 

studēšanas īpatnības, rosinot iespējas katram apzināties savas spējas un iepriekšējo mācīšanās 

pieredzi; 

 Mācību vides organizēšana un konkrētas priekšmetiskās darbības procesu 

modelēšana, lai nodrošinātu katra studenta mācīšanos, sadarbības un saziľas konstruēšanu. 

 

LPA studentu kompetences profesionālās meistarības līmenis veidojas reālās 

dzīves situācijās, kurās tiek izmantotas daudzveidīgas darba formas, metodes un paľēmieni, 

daudzveidīgi uzdevumi pēc satura, formas. LPA studentu kompetences profesionālās 
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pilnveidošanās līmenis nodrošina pašregulācijas attieksmes veidošanos, kas, pamatojas uz 

refleksiju, savas rīcības un darbības sistemātisku analīzi, rezultātu novērtēšanu, mērķtiecīgu 

pašaudzināšanu. LPA studenti regulāri nodarbojas ar savas fiziskās sagatavotības 

pilnveidošanu, seko tās attīstības dinamikai. Studentiem izveidojas adekvātas pašnovērtējuma 

un novērtējuma prasmes. Profesionāli nozīmīgas prasmes - komunikatīvās, profesionālās 

fiziskās sagatavotības - radoši izpauţas patstāvīgā darbībā - policijas darbinieku funkciju 

veikšanā. 

 

Svarīgi arī pedagoģiskie nosacījumi, tādi kā: 

 Sniegt studentiem iespēju pilnveidot profesionālās kompetences līmeni, realizējot 

uzdevumus ar daţādas grūtības pakāpi. 

 Radīt iespējas studentiem parādīt radošu risinājumu daţādas sareţģītības situāciju 

novērtēšanā un pārvaldīšanā. 

 Studentu profesionālās kompetences tālākās pilnveides iespēju nodrošināšana. 

 

LPA studentu profesionālās kompetences veidošanās procesā ir 3 posmi: 

sagatavošanās, nostiprināšanās, pilnveidošanās ( radošais). 

Katrā iepriekšējā posmā radās nākamā posma kompetences elementu iedīgļi un 

nosacījumi pārejai uz šo posmu. Katram posmam tika izvirzīts savs mērķis un uzdevumi, 

raksturīgs savs darbības saturs un paľēmieni, darbības procesa rezultātu analīze un 

novērtējums. 

Sagatavošanās posmā uzdevumi tika izvirzīti, lai: 

 noskaidrotu pašreizējās studiju situācijas analīzi; 

 prognozēt tās attīstību nākotnē ar mērķi radīt iespējas studentiem pilnveidot savu 

profesionālo kompetenci;  

 organizēt mācību vidi, kas nodrošinātu uz subjektu orientētas studijas. 

 

Moduļu studijas, kas jau bija ieviestas studiju procesā LPA, bija novērtētas no 

studentu, respondentu puses un parādīja tās priekšrocības un daţas nepilnības. LPA 

respondentu un studentu vērtējumu analīze ļāva secināt, ka: 

Studentiem trūkst bāzes zināšanas pamata studiju kursos un, līdz ar to, rodas grūtības 

integrēt zināšanas vienotā sistēmā; 

Studentiem nav pietiekami atvēlēts laiks praksei un, līdz ar to, viľiem trūkst prasmes 

darboties praktiskās situācijās; 

Daţiem docētājiem nav pietiekamas praktiskās pieredzes savā studiju modulī, kas 

ierobeţo studentu iespējas praktiski sagatavoties nākamo profesionālo funkciju veikšanai. 

 Moduļu studijas priekšrocības, un  nepilnības rosināja ieviest konstruktīvisma pieeju 

un to realizēt  moduļu studijās LPA ar nolūku pilnveidot studentu profesionālās fiziskās 

sagatavotības  kompetenci. 

1. posma uzdevumi: 

 Profesionāli nozīmīgas motivācijas rosināšana, kas pamatojas uz jau esošo 

studentu pieredzi. 

 Tādu nosacījumu radīšana, kas veicinās studentu vajadzību pēc fiziskās kondīcijas 

pilnveidošanās, komunikatīvo prasmju attīstības, profesionāli fiziskās sagatavotības 

pilnveides. 

Galvenie līdzekļi un metodes: 

1. Satura, formu, metoţu un metodisko paľēmienu izvēles variantu plašs 

piedāvājums. 

2. Organizatorisko un sociālo formu daudzveidība. 

3. Procesa izvērtēšanas un rezultātu pašnovērtējuma izvēles piedāvājuma varianti. 
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Studentiem tika dota iespēja konstruēt savu mācīšanās pieredzi atbilstoši spējām un 

iepriekšējai pieredzei. Docētājs nodrošināja studiju priekšmeta satura, tempa un formu izvēli, 

kā arī iespēju noteikt sadarbības un saziľas stratēģijas un tehnikas. Docētājs radīja iespēju 

studentiem realizēt praktiski orientētus uzdevumus, vingrināties daţādās modelētās situācijās, 

meklēt alternatīvus risinājumus sareţģītās situācijās, kas dzīvē sastopamas visbieţāk. Mācību 

spēki nodrošināja iegūt mācīšanās panākuma pašnovērtējuma instrumentus, kas dod iespēju 

pārliecināties par ikviena virzību uz panākumiem.  

Kritēriji: 

1. Studentu profesionāli nozīmīgas motivācijas apzināšanās un esamība. 

2. Personīgās fiziskās sagatavotības izaugsme. 

 

Nostiprināšanas un pilnveidošanās posmā studenti pilnīgi uzľemas atbildību par 

savu mācīšanos, iegūstot individuālās, sev noderīgās zināšanas, apgūstot nepieciešamās 

prasmes, veidojot svarīgas attieksmes. Mācīšanās notiek pozitīvā gaisotnē, sadarbībā un 

saziľā un grupā ar citiem. Kritiski izvērtējot iegūto, studenti tiecās pēc jauniem mērķiem 

savas mācīšanās konstruēšanas procesā. 

2. posma uzdevumi: 
Studentu mācīšanās pieredzes gūšana, esošo un procesuālo zināšanu sistematizēšana 

un jaunu - konstruēšana. 

Mācīšanās, saziľas un sadarbības metoţu apgūšana. 

Tādu nosacījumu radīšana, kas veicinās studentu vajadzību pēc profesionālās 

kompetences pilnveidošanās. 

Galvenie līdzekļi un metodes: 

1. Studentu individuālā, patstāvīgā darbība, kā arī darbs komandā. 

2. Interaktīvo metoţu daţādība (prāta vētra, lomu spēles, praktiski orientētie projekti, 

uzdevumi). 

3. Studentu profesionālās kompetences pašnovērtējums (aizpildot pašnovērtējuma 

anketu, sk.14.piel.). 

 

Sadarbojoties, mācoties un sazinoties, studentiem ir iespējas iepazīties ar citu 

pieredzi, kā arī atlasīt un bagātināt savējo ar to, kas likās piemērots, vai nepārmantojot to, kas 

bija nepieľemams, tādejādi, radot iespējas individuālās pieredzes dekonstruēšanai. Studentu 

mācīšanās pieredzes dekonstruēšanu nodrošina uzdevumi, kas rada iespēju izvēlēties mācību 

saturu, tos atlasīt un strukturēt. Šie uzdevumi sekmē arī studentu individuālās, patstāvīgās un 

atbildīgās darbības pilnveidošanu. 

 

Kritēriji: 

1. Vajadzība pēc profesionālās kompetences pilnveidošanās - esamība. 

2. Profesionāli nozīmīgo zināšanu, prasmju attīstīšana, attieksmju izkopšana, fiziskās 

sagatavotības augšupējā dinamika. 

3. Adekvāta pašnovērtējuma izveide vairākos gadījumos. 

 

Radošajam posmam raksturīga profesionālās kompetences pilnveidošanās visās 

jomās. Iegūtās pieredzes praktiskā pielietošana. Būtiska iezīme ir iegūto zināšanu, prasmju 

radošs pielietojums nestandarta situācijās, pašnovērtējuma adekvātums. 

3. posma uzdevumi: 

Aktualizēt uzkrāto pieredzi studentu profesionālās kompetences veidošanās procesā. 

Radīt iespējas studentiem profesionālās kompetences pilnveidošanai, realizējot 

daţādas sareţģītības pakāpes uzdevumus. 
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Konstatēt un radīt iespējas jaunām vajadzībām, interešu apmierināšanai, kas 

studentiem rodas profesionālās kompetences pilnveidošanās jomā. 

Galvenie līdzekļi un metodes: 

1. Praktisko uzdevumu patstāvīga realizēšana, darbā izmantojot radošus elementus. 

2. Kritiskā pašanalīze, pašnovērtējums, pašregulācija. 

3. Docētāja konsultācijas. 

Kritēriji: 

LPA studentu profesionālā kompetence reāli parādās praksē, radošā darbā 

profesionālo funkciju veikšanai. 

 

 

 

Pārveidojošā pētījumā izvēlējāmies trīs svarīgākos studiju moduļus, kas veicinātu 

topošo policistu profesionālās kompetences pilnveidošanos.  

Mūsu pētījumā izskatīsim 3 studiju moduļu ieviešanu praksē. Visos trijos moduļos 

tika pielietots autores izstrādātais kritiski konstruktīvais didaktiskais modelis. Tika izvēlēti 

šādi studiju moduļi:  

 strīdi/ lūgumi pēc palīdzības. 

 šaušana/nešaušana. 

 profesionālā fiziskā sagatavotība.  

Pārveidojošā pētījumā piedalījās kontroles grupa 30 studenti, kas strādāja pēc 

moduļu sistēmas un eksperimentālā grupa 30 studenti, kas moduļu studiju ietvaros strādāja 

pēc konstruktīvisma pieejas. 

Moduļu izvēli noteica topošo policistu profesionālās kompetences galvenās jomas: 

(pēc studentu domām) profesionālā fiziskā sagatavotība (1) un komunikatīvā (2), kā arī 

mācību spēku, iekļauto šo moduļu realizācijā, augsta kvalifikācija (3). Ieviešot moduļus 

praksē tika ľemtas vērā visas nepilnības, kas atklājas moduļu studijās, lai tos pārvarētu. Katrā 

modulī kritiski konstruktīvā didaktiskā modeļa praktiskā aprobācija realizējas daţādi, ľemot 

vērā docētāju vīzijas un radošo pieeju konstruktīvisma pieejas ieviešanā studiju procesā. 

 

Kritiski konstruktīvā didaktiskā modeļa praktiskā realizācija moduļa „Strīdi/ 

lūgumi pēc palīdzības” ietvaros. 

 

Modulī „Strīdi/ lūgumi pēc palīdzības” izvēli noteica šī policistu darbības aspekta 

aktualitāte. Policijas darbinieks ļoti bieţi sastopas praksē ar daţāda veida strīdiem, kurus 

vajag kvalificēti risināt, lai pēc iespējas vairāk izvairītos no konfliktu tālākas eskalācijas. 

Risinot šāda veida problēmas, ļoti svarīgi prasmīgi pielietot komunikācijas prasmes. 

Nepieciešamības gadījumā jāprot sniegt palīdzību iedzīvotājiem, aizsargāt viľu dzīvību, 

pielietojot speciālus spēka paľēmienus. 

Studiju kursa uzdevumi: 

1. rast studentiem ieskatu par strīdiem/ lūgumiem pēc palīdzības, „negadījuma” 

stāvokļiem, tās faktoriem un cēloľiem. 

2. radīt iespējas studentiem apgūt tiesiskus un taktiskus pamatus. 

3. nodrošināt studentiem mācību vidi reālās dzīves situācijās - komunikatīvās 

kompetences pilnveidošanai. 

Studiju kursa saturs aptver daţus posmus: 

1. „negadījuma” stāvokļi, strīdi/ lūgumi pēc palīdzības, tās klasifikācija, cēloľi. 

2. tiesību normu ievērošana, veicot ceļu satiksmes (CS) uzraudzību. 

3. administratīvie pārkāpumi, nepieciešamā dokumentācija, preventīvie pasākumi. 
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Realizējot moduli „Strīdi, lūgumi pēc palīdzības”, ievadnodarbībā tika izmantota 

prāta vētra ar nolūku izzināt studentu priekšzināšanas, vajadzības. 

Viens no svarīgākiem soļiem bija katra studenta motivācijas noskaidrošana, viņu 

vēlmju noteikšana, sabiedrībā esošo problēmu (saistībā ar likumpārkāpumiem) precizēšana 

un to risināšanas variantu izstrāde. 

Mērķa pieņemšanas posmā: 

 studenti skaidri apzinās savas vajadzības un ir motivēti mērķa sasniegšanai; 

 studenti aktualizēja esošās zināšanas. 

Noskaidrojot sabiedrībā pastāvošās problēmas, ko izraisa strīdi, kas var pāraugt un 

daţreiz arī pāraug likumpārkāpumos, uz ko policijai ir jāreaģē, un iedzīvotāji lūdz palīdzēt šo 

jautājumu risināšanā, kopā ar studentiem precizējām mērķi saistībā ar attiecīgo tēmu, 

apspriedām un noteicām, kā to sasniegt, kādus uzdevumus būs jārisina, ar kādiem līdzekļiem 

mēs to darīsim un kādas metodes tiks izmantotas, prognozējām sagaidāmos rezultātus. Kopā 

ar mācību spēku tika pārrunāts un precizēts darbības modelis. 

Tika stimulēta pašu studentu aktīvā iesaistīšanās visā profesionālās studijas gaitā. 

Darbības plānošanas posmā studenti paši formulēja vajadzības un noteica, kādas no tām 

izrietošās profesionālās zināšanas būtu jāapgūst, kopā ar docētājiem plānoja vingrinājuma 

norisi, izvērtēja tos, kas savstarpēji koriģēja savas darbības un, ja bija nepieciešams, deva 

priekšlikumus studiju tālākai norisei. 

 

Darbības plānošanas posmā: 

 kopā ar mācību spēku plāno teorētiskus uzdevumus un praktiskus vingrinājumus; 

 kopīgi novērtē un izvēlas adekvātas metodes; 

 izvēlas sociālās un organizatoriskās formas;  

 prognozē tālākās perspektīvas un sagaidāmos rezultātus. 

Moduļa „Strīdi/ lūgumi pēc palīdzības” saturu noteica studentu izvēle (interesējošās 

tēmas), kā arī policijas operatīvo dienestu praktiskā pieredze. Situācijas, kas ir par iemeslu 

policijas darbībām ikdienā, saistībā ar likumpārkāpumiem, kuru cēloľi ir ģimenes, kaimiľu un 

maksājumu strīdi, kā arī situācijas, kad iedzīvotāji lūdz pēc palīdzības. Tātad, mācību saturu 

noteica situācijas, kas praksē sastopamas visbieţāk. No situācijām tika izveidotas tēmas, kas 

tika apgūtas daţādu kursu kopsakarībā. Tēma tika izgaismota daţādu jautājumu aspektā, tika 

pielietotas uz darbību vērstas lomu spēles, piemēram, studentiem jāprot pēc administratīvā 

pārkāpuma konstatēšanas veikt tiesiski pareizo komunikāciju, noformēt nepieciešamos 

dokumentus; studentiem jāizprot riska faktori, kurus izraisa kļūdaini izveidotas kontroles 

vietas u.c.  

Moduļa veidojošās tēmas (vingrinājumu kopas) tika izskatītas sekvencēs. Katra 

situācija tika sadalīta posmos, izstrādāta, iztirzāta no tiesiskā viedokļa un attiecīgajos posmos 

ietilpstošās darbības praktiski izpildīja vairākas reizes. Kad visas attiecīgās tēmas pa posmiem 

tika apgūtas, sekoja kompleksais vingrinājums liela lomu spēle. 

Konstruktīvisma pieeja paredzēja studenta un docētāja sadarbību, kas nodrošina 

studentam iespējas pašizteikties studiju procesā. Studentam tika atvēlēta pilntiesīgas darbības 

subjekta loma. Studiju procesā tika ievērots pakāpeniskuma princips, kas veicina vienmērīgu, 

secīgu prasmju kā psihiskā stāvokļa pāreju noturīgā studenta personības īpašībā. Tas liecināja 

par topošo policistu gatavību radošam darbam. 

Studiju procesā lielākā aktivitāte norisa tad, ja studijās bija radoša darbība. Izziľas 

process tādā atmosfērā tika bagātināts, tam piemita attīstošs raksturs, sekmējot studentu 

radošo domāšanu, notika kvalitatīvas izmaiľas psihiskajos procesos. Docētāju prasme 

balstīties uz studentu interesēm, attieksmēm, studentu attīstības līmenis bija pamats izziľas 

darbībā. 
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Nostiprinoties pieredzei, veidojās zināma personības stabilitāte, kas veicināja vēlmi 

pārbaudīt savas spējas izziľas darbības laukā. Tā kā izziľa vienmēr ir jaunā atklāšana, tā 

vairāk saistīta ar prasmēm izzināt un šīs prasmes pārnest jaunajā situācijā, savu spēju 

attīstības projektēšanā. Studenti centās novērtēt uzdevumu saturu, mēģināja patstāvīgi atrast 

līdzekļus uzdevumu risināšanai, pilnveidojot profesionālās fiziskās sagatavotības un 

komunikatīvās prasmes. 

Visos studiju kursos tika izmantots grupu darbs (praktiskajās nodarbībās, semināros, 

patstāvīgo uzdevumu sagatavošanā). Studenti atbalsta darbu grupās, jo studēšana ir 

interesantāka un saprotamāka, kā arī pastāv iespēja savstarpēji iepazīties un apmainīties ar 

zināšanām, ja līmenis ir atšķirīgs. Studentu darbībā parādījās radošie elementi, strādājot 

neparastās situācijās. Uzdevumu saturs rosināja studentu izdomu, radošo pieeju, loģisko 

domāšanu. Docētājs koordinē grupu darbu, ja nepieciešams, sniedz teorētiskās atziľas. 

Studiju procesā tika pielietotas gan specifiskas (stingri reglamentēta vingrinājuma, 

apļa, sacensību, rotaļu, adaptīvo), gan didaktiski pedagoģiskās (vārdiskās, uzskates, 

praktiskās) metodes. 

Studiju laikā studenti tika vēroti, kādas ir viľu zināšanas, to pielietošanas prasme, 

zināšanu apjoms un daudzveidība, prasme pieľemt lēmumus, pielietot zināšanas atbilstoši 

situācijai, prasme pielietot speciālos līdzekļus, un tt.  

Liela vērība tika veltīta diskusijām. Docētāja uzdevums - organizēt diskusijas tā, lai 

studenti varētu labāk izzināt tēmu. Semināros studenti grupās apkopo idejas un savstarpēji 

diskutē. Referātu prezentācijās referents sniedz galvenās atziľas un pētījuma avotus, grupas 

biedri uzdod jautājumus, diskutē. Diskusijās labprātāk iesaistās studenti ar praktisko darba 

pieredzi attiecīgajā jomā. 

Būtiska ir studentu paveiktā darba prezentācija moduļa ietvaros organizētajos 

semināros vai moduļa noslēgumā. Tika prezentēts grupas darbs vai grupu pārstāvju (ekspertu) 

sagatavotās zināšanas. 

Darbības realizēšanas posmā: 

 mācīšanās saturs - modelētās reālās dzīves situācijās, kas praksē sastopamas 

visbieţāk . 

 izziľas, sadarbības un saskarsmes procesā studenti apmierina pašrealizācijas 

vajadzības, īstenojot izvēles brīvību studijās. 

 studentu pieredzes konstruēšana notika radošā vidē un pozitīvā gaisotnē, veicinot 

kvalitatīvas izmaiľas studentu personībā. 

 iegūstot pieredzi studijās, studenti vēlās pārbaudīt savas prasmes jaunās situācijās  

 pauţot atbildības sajūtu par savām studijām, studenti attīstīja prasmes sadarbībā, 

saskarsmē, un pilnveidoja profesionālās fiziskās sagatavotības līmeni. 

 studenti darbojas patstāvīgi, bet docētājs palika vērotāja, konsultanta un 

padomdevēja lomā. 

Studentiem tika dota iespēja studiju procesa un rezultātu novērtējumam, galveno 

nozīmi piešķirot pašvērtējumam. Moduļa noslēgumā tika salīdzinātas priekšzināšanas ar 

jaunajām zināšanām. Lai objektīvi novērtētu katra studenta ieguldījumu kopējā darbā, 

vērtējumu dod ne tikai docētājs, bet arī grupas biedri, ar kuriem kopīgi strādāts pie darba 

uzdevuma. Studentu zināšanu, prasmju un attieksmju līmeni noteicām ar vērtēšanas sistēmu, 

kurā ir iekļauti galvenie kritēriji, kopējā vērtējuma noteikšanas principi, kā arī attiecīgā kopējā 

vērtējumā ietilpstošo elementu svarīgums. Studentu zināšanas, prasmes tika vērtētas ieskaites 

ietvaros. Studenti uzrādīja labus sasniegumus praktisko vingrinājumu risināšanā, visi 

veiksmīgi nokārtoja kvalifikācijas eksāmenu. 

Šajā procesā studenti kļuva par patstāvīgi darbojošos subjektu, bet docētājs pēc 

nepieciešamības it kā palika „ēnā” vērotāja lomā, veicot vērtēšanas uzdevumus un konsultanta 

funkcijas. 
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  Rezultāta novērtēšanas posmā: 

 vērtējuma un pašvērtējuma tuvināšanās princips īstenojas, studentiem piedaloties 

kopīgā vērtējošā darbībā. 

 vērtējot studiju procesu un sasniegto rezultātu, studenti apzinās izmaiľas savā 

attieksmju un vērtību sistēmā. 

 

Konstruktīvisma didaktiskā modeļa realizēšanas moduļa „Strīdi/lūgumi pēc 

palīdzības” ietvaros stiprās puses: 

 konstruktīvisma pieeja moduļu studiju ietvaros sniedz plašāku iespēju skatīties uz 

policijas darbu kā pievilcīgu. 

 sniedz studentiem vairāk brīvības, atbildības un izvēles studiju procesā. 

 rada iespējas konstruēt savu pieredzi, individuāli studējot, sadarbībā un 

saskarsmē, radošā un pozitīvā studiju vidē. 

 studenti attīstīja savas saskarsmes un sadarbības prasmes, pilnveidoja 

profesionālās fiziskās sagatavotības līmeni modelētās reālās dzīves situācijās, apzinoties 

skaidru mērķi un apmierinot vajadzību pēc pašrealizācijas. 

 moduļu studijas (kā augstskolu mācību spēku izvēlēta mācību forma) un 

konstruktīvisma teorijas idejas (kā studentu iespējas pašam konstruēt savu pieredzi) principu 

mijiedarbība veido pamatu jaunā tipa policista veidošanai, tāda policista, kas ir atbildīgs par 

sava darba kvalitatīvo un radošo  izpildi. 

 

Konstruktīvisma didaktiskā modeļa realizēšana moduļa „Strīdi/lūgumi pēc 

palīdzības” ietvaros vājās puses: 

● paaugstināt studentu zināšanu līmeni bāzes studiju kursos; 

● moduļu studijās iesaistīt Valsts policijas (Kārtības policijas) pieredzējušos 

darbiniekus, kuri sadarbībā ar akadēmijas docētājiem viens no otra gūtu daudz noderīgas 

informācijas turpmākajam studiju procesam; 

● uzlabot materiāli tehnisko bāzi (poligons, rācijas, pilns patruļdienesta darbinieka 

ekipējums, video aparatūra). 

 

Kritiski konstruktīvā didaktiskā modeļa praktiskā realizācija moduļa 

„Šaušana/nešaušana” ietvaros. 

 

Modulis „Šaušana/nešaušana” tika izvēlēts tāpēc, ka šaujamieroču pielietošanas 

radītās problēmas vienmēr būs uzmanības centrā. Nav noslēpums, ka vēl joprojām liels ir 

cilvēku skaits, kas cietuši no šaujamieroču nepareizas pielietošanas. Neskatoties uz to, ka 

noziedzību nodarījumu skaits, pielietojot šaujamieročus (sprāgstvielas), ar katru gadu 

samazinās mūsu valstī, tomēr tas paliek stabili augsts. Kā galvenos iemeslus kriminogēnai 

situācijai var minēt: 

 šaujamieroču iegādes vieglie nosacījumi; 

 nabadzība, bezdarbs, alkoholisms, narkotiku un toksikomānijas izplatība. 

Lai aizsargātu cilvēku no noziedzīgiem nodarījumiem, nodrošinot likumību un 

kārtību, policijai daţreiz jāpielieto speciālie līdzekļi, speciālie cīľas paľēmieni un bieţi, kā 

galējs līdzeklis, pat šaujamieroči. Dienesta ieroču pielietošanas gadījumu skaits valsts 

policijas struktūrvienībās ar katru gadu samazinās. Tomēr vairums policijas darbinieku, pildot 

dienesta pienākumus, nogalināti vai ievainoti. Ir vairāki momenti, kas liecina, ka policijas 

darbiniekiem jāpievērš īpaša uzmanība savai profesionālai fiziskajai sagatavotībai, t.s. 

šaušanas aspektā: 

 neuzmanīga rīkošanās ar šaujamieroci; 

 nepamatota šaujamieroču izmantošana un pielietošana; 
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 neprasme rīkoties ar šaujamieročiem; 

 šaujamieroču pielietošanas tiesisko un taktisko pamatu nepārzināšana; 

 pašaizsardzības paľēmienu apguves zems līmenis. 

Lai policijas darbinieki varētu tiesiski un praktiski rīkoties ar dienesta ieročiem, LPA 

eksistē  studiju kurss „Ieroču tiesības  un šaušana/nešaušana”. 

Studiju kursa uzdevumi: 

1. Radīt iespējas studentiem apgūt precīzu šaušanu ar dienesta ieroci. 

2. Nodrošināt mācību vidi, lai studenti varētu iemācīties rīkoties ar ieročiem un veikt 

to apkopi. 

3. Veicināt studentu psiholoģiskās sagatavotības pilnveidi, darbojoties ar ieroci 

daţādās situācijās. 

Studiju kursa saturs aptver daţus posmus: 

1. Bāzes studiju posms. 

2. Taktiskā šaušana. 

3. Darbība modulī „Šaušana/nešaušana”. 

 

Studiju modulis „Šaušana/nešaušana” tika realizēts modelī, kurā tika ievērotas 

galvenās konstruktīvisma didaktiskā modeļa raksturīgās iezīmes (sk.15.tab.). 

 studenti uz pieredzes pamata konstruē jaunas zināšanas; 

 studenti piedalās studiju procesā no tā plānošanas līdz novērtēšanai; 

 piedalīšanās diskusijā; 

 docētājs palīgs, lai students varētu izdarīt pats; 

 programmas apguves pamatā ir studentu darbība; 

 studenti ir ieinteresēti maksimāli iegūt zināšanas no docētāja. 

 
15. tabula 

Konstruktīvisma modeļa realizēšana, apgūstot studiju moduli „Šaušana/nešaušana”. 

 

Mācīšanās 

fāzes 

Ievads Prezentācija Problematizācija Vingrināšanās 

Mācīšanās 

mērķis 

Aktualizēt esošās 

zināšanas par 

šaujamieročiem, to 

apkopi, taktisko 

šaušanu u.c. 

jautājumiem. 

Jaunu 

zināšanu, 

prasmju 

iegūšana. 

Sistematizēt 

zināšanas par 

tiesisko un 

taktisko 

paľēmienu 

pielietošanu, 

rīkojoties ar 

šaujamieročiem. 

Attīstīt 

praktiskās 

iemaľas rīkoties 

ar 

šaujamieročiem 

daţādās 

situācijās. 

Pilnveidot 

komunikācijas 

prasmes. 

Mācīšanās 

darbība 

Prāta vētra par tēmu 

„Šaušana/nešaušana”: 

noskaidro, ko 

studenti zina par 

tēmu. Kopīgā tālākā 

mācību plāna 

izstrāde. 

Tēmas 

pārskata 

lekcija.  

Pieredzējušo 

policistu un 

studentu 

kopīgā lomu 

spēle (kā 

rīkoties ar 

ieročiem 

Diskusija par 

šaušanu/nešaušanu 

daţādās situācijās, 

šaujamieroča 

pielietošanas 

iespējām.  

Visas grupas 

secīgi iziet 

visus 5 mācību 

vietas, piedalās 

anketas 

izstrādē. Katra 

grupa aptaujā 

viena otru. Pēc 

tam-rezultātu 

apkopošana, 
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daţādās 

situācijās). 

analizēšana, 

prezentācija un 

novērtēšana. 

Materiāls Mācību plāns. Papīrs, 

flomasteri. 

Papildinājums 

lekcijai. 

Literatūras 

saraksts. 

Izdales materiāli, 

konkrētie piemēri 

no reālās dzīves, 

darba lapas. 

Šaujamieroči, 

bruľuvestes u.c. 

ierīces.  

Anketas 

paraugi. 

Palīglīdzekļi Tāfele. Policijas 

darbinieka 

ekipējums, 

bruľuvestes, 

šaujamieroči, 

u.c. ierīces.  

 Plēves, 

kodoskops, MS 

PowerPoint (katra 

grupa prezentē 

savu materiālu). 

Organizētās 

mācību vietas, 

citas telpas un 

visas 

nepieciešamās 

ierīces. 

Docētāja 

darbība 

Izvirza jautājumus, 

aktivizē studentu 

darbību. 

Lekcija, grupu 

darba 

koordinācija. 

Koordinē procesu. Piedāvā 

daudzveidīgas 

situācijas, 

nodrošina ar 

palīglīdzekļiem, 

konsultē par 

neskaidriem 

jautājumiem. 

 

Studiju moduļa „Šaušana/nešaušana” izveides pamatā tika izmantota policijas 

praktiskā pieredze Latvijā un Vācu pieredzes galvenais princips moduļu studijās – no teorijas 

uz praksi. Docētāju darba grupa kopīgi ar studentiem izstrādāja uzdevumu sistēmu, kuras 

mērķis bija radīt atbilstošu studiju vidi, lai studenti varētu darboties ar ieročiem bruľotās 

sadursmēs ar noziedzniekiem.  

Vislielākās grūtības studentiem sagādāja atrast pareizo konfliktsituācijas  

risinājumu, izmantojot daţādus taktiskus paľēmienus ar šaujamieročiem. Studentiem 

tika piedāvāta iespēja piedalīties lomu spēlē, kurā noziedznieku lomas izpildīja pieredzējušie 

policisti (kas jau strādājuši policijā no 2 līdz 8 gadiem un studē LPA koledţā, plūsmā B). 

Studentiem bija svarīgi katrā konkrētā situācijā atrast pareizo tiesisko un taktisko risinājumu, 

balstoties uz LR Satversmi, Krimināllikumu un likumu „Par policiju” (14.p.) u.c. tiesību 

aktiem. Kopīgi ar studentiem tika pieľemts lēmums ārpus pilsētas militarizētajā nometnē 

izveidot 5 mācību vietas.  

Divās mācību vietās studentiem vajadzēja apgūt šaušanas/nešaušanas paņēmienus 

transportlīdzekļa aizturēšanas laikā. Ievērojot personīgo drošību, studentiem vajadzēja 

apturēt transporta līdzekli sevišķi bīstamās situācijās, kad noziedznieki ir bruľoti un izrāda 

pretošanos. Ļoti svarīgs un aktuāls jautājums ir studentu prasme strādāt pārī, komunicēties, 

sazināties, izmantojot sakarus un citus līdzekļus. Studenti trenējas vajāt transportlīdzekli un 

taktiski pareizi to apturēt , lai brīdinātu  transporta līdzekļa vadītāju, gan iespējamo pasaţieru, 

gan arī kravas par apkārtējo drošību. Studenti veltīja īpašu uzmanību tam, ka likums atļauj 

policistam pielietot šaujamieroci nolūkā apturēt transportlīdzekli tikai tad, ja tā vadītājs ar 

savu rīcību rada reālus draudus personu dzīvībai vai veselībai, nepakļaujas policijas 

darbinieka prasībai apturēt transportlīdzekli un nav citas iespējas to apstādināt. Pa apdraudošā 

transportlīdzekļa riteľiem parasti tiek šauts pēc iespējas no mazāka attāluma. 

Ja ir apgūta precīzas šaušanas tehnika, tad studentam nesagādā problēmas pielietot 

ieroci daţādās kritiskajās situācijās, piemēram, ātri sagatavot šaujamieroci pielietošanai. Bieţi 

policijas darbiniekam jāizbrauc uz notikuma vietu ekipējumā, izmantojot daţādus 

15.tabulas turpinājums 
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aizsarglīdzekļus, bruľuvestes. Līdz ar to, studentiem ir jāapgūst šaušana bruľuvestē. Svarīgi 

iemācīties taktiski pareizi izmantot aizsegu šaušanas laikā. Policijas darbiniekam bieţi nākas 

pielietot ieročus ierobeţotas redzamības apstākļos. Līdz ar to katram studentam jāizpilda 

vismaz 1 reizi šaušanas vingrinājumu nr.12. (šaušana notiek slēgtā, neapgaismotā telpā, 

izmantojot lukturi). Kopumā studiju kursā „Ieroču tiesības un šaušana/nešaušana” ietvaros 

katram studentam jāizpilda 14 vingrinājumi ar dienesta (makarova) pistoli. 

Joprojām ir liels noziegumu skaits, kuros izmanto sprāgstvielas un spridzināšanas 

iekārtas. Tika organizēta mācību vieta, kur studentiem vajadzēja apgūt šaušanas/nešaušanas 

paľēmienus, aizturot personas, kuras atsakās izpildīt likumīgu prasību nodot ieroci vai 

sprāgstierīces. Studenti izmēģināja savus spēkus padarot nekaitīgu sprādzienbīstamu 

priekšmetu, gan aizturot ar sprāgstvielām psihiski nelīdzsvarotu personu. Nav vienkārši 

pieľemt lēmumu šaut/nešaut, ja studentu priekšā stāv noziedznieks ar kaujas granātu.  

Policijas darbinieks savā praksē var saskarties ar situāciju, piemēram, ar laupīšanu, 

ko izdara bruľots noziedznieks. Bruľota pretošanās, veikta pret policijas darbinieku, 

uzskatāms par smagu noziegumu. Darbojoties šādos apstākļos, noziedznieks, kurš izmanto 

šaujamieročus vai aukstos ieročus, var nodarīt smagu kaitējumu ne tikai policistam, bet arī 

citām personām, kuras tajā brīdī atrodas tuvumā.  

Vienā no mācību vietām studentiem vajadzēja apgūt šaušanas/nešaušanas 

paľēmienus, reaģējot uz signālu par bruņotu laupīšanu. Šeit sevišķa uzmanība tika veltīta 

policijas darbinieka ekipējumam, bruľojumam un prasmei taktiski pareizi sadarboties grupā, 

veidot pārrunas ar noziedzniekiem un pielietot speciālos līdzekļus. Savā modelī mēs 

mēģinājām parādīt studentiem, ka konfliktsituācijās katram policistam jābūt smalkam 

psihologam, jāprot vadīt pārrunas, ka ir svarīga prasme mazināt cilvēka agresivitāti, 

nepielietojot piespiedu līdzekļus. 

Aizsargāt sevi un citas personas no uzbrukuma, kas reāli apdraud dzīvību vai var 

nodarīt kaitējumu veselībai tas ir viens no nosacījumiem, kad policijas darbinieks tiesīgs 

pielietot ieroci. Gandrīz 80% uzbrukumu vērsti pret policijas darbiniekiem. 

Lai studentiem būtu iespēja darboties daţādās situācijās, bija izveidota nākošā 

mācību vieta. Ievērojot, ka šaujamieroču pielietošana ir galējs risinājums, pirms katras šādas 

rīcības policijas darbiniekam jāizvērtē konkrēta situācija, jānoskaidro un jāizlemj, vai 

uzbrucēju nevar apturēt citādāk, piemēram, pielietojot fizisko spēku, speciālos līdzekļus utt. 

Ne vienmēr uzbrukuma aina ir pietiekami skaidra. Bieţi policistam jārīkojas sareţģītos 

apstākļos, kad nolūkā piemērot situācijai adekvātus pasākumus, nekļūdīgi jānovērtē stāvoklis. 

Tieši šādās situācijās visbieţāk notiek tiesību normu pārkāpumi.  

Moduļa nobeigumā notika tā analīze, tika izmantotas tās pašas kursa modelēšanas 

lapas, kas tika veidotas pirmajā nodarbībā. Brīvajā labajā pusē tika pierakstīts, kā katrs posms 

izdevies, ko iesakām mainīt modulī, darīt citādi, kas bija paveikts ļoti veiksmīgi. 

Strādājot konstruktīvisma didaktiskajā modelī, studentiem bija iespēja konstruēt 

jauno pieredzi daţādās šaušanas/nešaušanas situācijās, kas var rasties policijas praksē. 

 

Konstruktīvisma didaktiskā modeļa realizēšanas moduļa „Šaušana/nešaušana” 

ietvaros stiprās puses: 

 studenti ar interesi uzľēma lomu spēles un izrādīja lielu interesi un iniciatīvu, kā 

arī vēlmi strādāt modulī. 

 studenti ieguva prasmi orientēties sareţģītās taktiskajās situācijās un patstāvīgi 

pieľemt lēmumus. 

 studenti ieguva prasmi tehniski un taktiski pareizi pielietot šaujamieročus un 

speclīdzekļus. 

 katram studentam bija iespēja iejusties policista lomā daţādās bruľotu sadursmju 

situācijās. 
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 katedras docētāji īsā laika periodā sagatavojās sareţģītām nodarbībām un novadīja 

tās pietiekami profesionālā līmenī. 

 konstruktīvisma pieeja moduļu studiju ietvaros sekmē jaunas policistu paaudzes 

izglītošanu, kas būs spējīgi kvalitatīvi, produktīvi un patstāvīgi strādāt. 

 

Konstruktīvisma didaktiskā modeļa realizēšanas moduļa „Šaušana/nešaušana” 

ietvaros vājās puses: 

 nodrošināt mūsdienu prasībām atbilstošu materiāli tehnisko bāzi. Jūtams 

transportlīdzekļa trūkums. Izmantojamais ekipējums (bruľuvestes, aizsargķiveres), sakaru 

līdzekļi jau sen novecojuši un faktiski praksē netiek pielietoti, izľemot LPA. 

 katedrā jāaicina darbā vairāk docētājus, kuri varētu brīvi orientēties policijas 

darbības jautājumos, kam būtu liela pieredze praktiskajā darbā policijas iestādēs. Tāda 

pieredze ļoti vajadzīga policijas speciālās operācijās. 

 

Kritiski konstruktīvā didaktiskā modeļa praktiskā realizācija moduļa „Profesionālā 

fiziskā sagatavošana” ietvaros. 

 

Studiju modulis „Profesionālā fiziskā sagatavošana” ieľem īpašu vietu topošo 

policistu izglītībā. Moduļa izvēli noteica vairāki momenti: 

 policistu darbs prasa pietiekami augstu fizisko īpašību attīstības līmenī, lai varētu 

sekmīgi veikt savus pienākumus; 

 policista profesionālā fiziskā sagatavošana ir ļoti nozīmīga, jo darbs ir saistīts ar 

likumpārkāpēju aizturēšanu neprognozējamos apstākļos un ārkārtas situācijās; 

 dienesta uzdevumu veikšanai policijas darbinieks var izmantot speciālos cīņas 

paņēmienus un speciālos līdzekļus;  

 cīņas paņēmienu iemaņas svarīgākā priekšrocība ir to pielietošana vietās, kur 

liegts pielietot šaujamieroci, kā arī fiziskā spēka dozēšanas iespējas. 

 joprojām aktuāls ir jautājums par policista tuvcīņas tehnikas apguves kvalitāti 

likumpārkāpēja uzbrukuma gadījumā, jo nereti policisti izrāda apjukumu un nevarību, 

piekāpjas pašaizsardzības paľēmienu pielietošanas prasmē likumpārkāpēju priekšā. 

 

Studiju moduļa „Profesionālā fiziskā sagatavošana” ietvaros tika risināti šādi 

uzdevumi: 

 fizisko īpašību prioritāra attīstība atbilstoši specifiskām profesionālās darbības 

prasībām; 

 gribas un citu profesionāli svarīgo psiholoģisko īpašību audzināšana; 

 pašaizsardzības un profesionālo prasmju apguve un pilnveide;  

 iegūto zināšanu, prasmju un īpašību pielietošanas dienesta interesēs un to 

nodrošināšana. 

Studiju kursa saturs aptver daţus posmus: 

1. Studentu fiziskās sagatavotības pilnveidošana (biomotoro spēju pilnveidošana 

apgrūtinātos apstākļos). 

2. Studentu profesionālās fiziskās sagatavotības pilnveidošana (spēka un speciālo 

līdzekļu paľēmienu apguve un pielietošana). 

3. Studentu profesionālās fiziskās sagatavotības vērtējums, piedaloties lielā lomu 

spēlē. 

 

Studiju moduļa plānošanas posmā studentu paši formulē vajadzības un nosaka, kādas 

no tām izrietošas profesionālās zināšanas būtu apgūstamas, paši plāno vingrinājumu norisi, 
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docētāju klātbūtnē veic un izvērtē tos, savstarpēji koriģē savas darbības (aktīvās darbības 

posms) un nosaka studijas tālāko gaitu (vērtējuma /pašvērtējuma posms). 

 

Konstruktīvisma didaktiskais modelis tika realizēts vairākos soļos: 

 studenti tika sadalīti grupās, saľēmuši izdales materiālus; 

 docētāji nodrošināja plašas iespējas atklātai diskusijai ar nolūku izzināt studentu 

iepriekšējo pieredzi.  

 kopīgi izstrādāja studiju plānu; 

 docētāji ievadīja studentus moduļa saturā, prezentējot videomateriālus par spēka 

paľēmienu apguvi un pielietošanu; 

 studentiem tika piedāvāta standarta un ārkārtas situāciju daudzveidīgā izvēle.  

 izvēloties konkrētu jomu, studentiem nācās patstāvīgi meklēt atbildes uz 

jautājumiem, sadarbojoties, studējot, sazinoties ar grupas biedriem un docētāju. 

 docētāji nodrošināja studentus ar nepieciešamiem resursiem, materiāliem, sniedza 

savu atbalstu un palīdzību. 

 studenti pilnveidoja savu profesionālo fizisko sagatavotību, apgūstot 

nepieciešamās zināšanas, praktiskajās nodarbībās apgūstot vingrinājumu kopas, kā arī 

piedaloties lomu spēlēs.  

 svarīgu vietu aizľēma diskusijas, pārrunājot kļūdas, apmainoties domām, 

bagātinot savu pieredzi, pilnveidojot komunikācijas prasmes. 

 moduļa beigās studenti piedalījās grupas biedru novērtēšanā, paši sevi novērtēja, 

kā arī saľēma docētāja vērtējumu. 

 

Pirmajā nodarbībā tika izzinātas studentu priekšzināšanas, priekšstats par apgūstamo 

kursu, vajadzības intereses, vēlmes par nodarbību norisi. 

Moduļa „Profesionālā fiziskā sagatavošana” ietvaros bija pārskatīti cīľas paľēmieni, 

speciālo līdzekļu pielietošanas tehnika, izstrādāti policista spēka paņēmienu un speciālo 

līdzekļu pielietošanas efektivitātes (racionalitātes, drošības) rādītāji, pretošanās pārtraukšanas 

un aizturēšanas paľēmieni. 

Moduļa raksturīgākā iezīme ir treniľi – vingrinājumu kopas, kuras paredzēja un deva 

iespēju studentiem kļūt par operatīvajam dienestam piemērotiem policijas darbiniekiem. 

Moduļu vingrinājumu kopu pamatā ir policistu operatīvo dienestu praktiskā pieredze, t.i., 

tēmas – situācijas, kas policistu praksē sastopamas visbieţāk. Tēmas nosaka statistika. No 

situācijām tika izveidotas tēmas jeb moduļi. 

Uz pieaugušajām prasībām virzītās studijas realizējas ar „divpakāpju programmas” 

palīdzību. Pirmajā studiju posmā studenti apguva policijas darbam nepieciešamās 

pamatzināšanas un pilnveidoja savu fizisko sagatavotību. Policijas darbinieka dienesta 

specifika prasa, lai sporta nodarbības tiktu organizētas sareţģītākos apstākļos, piemēram: 

 ārpus telpām vai ierobeţotās telpās,  

 nelabvēlīgos meteoroloģiskos apstākļos,  

 kustību savienošana ar citām darbībām, arī ar tādām, kam ir negatīvs pārnesums, 

 vingrinājumu izpilde ar augošu fizisko piepūli. 

Kustību izpilde un to pārbaude notika optimālos un mākslīgi pasliktinātos apstākļos 

situācijās, kas maksimāli tuvinātos reālajam dienesta pienākumu izpildes procesam, 

piemēram: 

vingrinājumu izpildīšana apstākļos, kuri tuvi dienestam un pat sareţģītāki par tiem ir 

profesionālās fiziskās sagatavošanas metodikas raksturīgākā iezīme. 

Daţreiz šīs situācijas mērķtiecīgi sareţģīja, lai topošais policijas darbinieks 

sagatavotos darbam ekstremālos apstākļos, piemēram: 
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 kustību veikšana laika deficīta gadījumos, 

 situācijas, kad ātri jāpārslēdz uzmanība uz citiem momentiem. 

Šāda sakarību speciālā ievirze radīja iespēju panākt pozitīvu efektu profesionāli 

nozīmīgu īpašību un nepieciešamo prasmju veidošanās procesā. 

Otrajā studiju posmā  apguva spēka un speciālo līdzekļu pielietošanas paņēmienus. 

Topošie policisti kopā ar docētājiem izvēlējās tos spēka un speciālo līdzekļu pielietošanas 

paľēmienus, kuri tiek pielietoti dienesta pienākumu izpildes laikā.  

Intervijā ar LPA Sporta katedras docētājiem iegūta informācija par studentu 

profesionālās fiziskās sagatavotības kompetenci (sk.12. piel.). Tika iegūtas šādas atbildes uz 

jautājumiem: 

1. Kāds ir LPA studentu veselības stāvoklis pēdējo 3-4 gadu laikā? 

„Daļai studentu veselība ir vāja. Pēdējos gados studenti palikuši vārgāki, bieţāk slimo, sūdzas 

uz reiboľiem, sirds sāpēm” (doc. A.). „Palikuši vārgāki, ko darījuši skolā? Iestājas jau slimi” 

(doc.B). 

2. Kāds ir LPA studentu fiziskās sagatavotības līmenis pēdējos gados?vai tas ir uzlabojies vai 

pazeminājies? 

„Studentu fiziskās sagatavotības līmenis noteikti ir noslīdējis lejā. Bieţi studenti nevar izpildīt 

vingrinājumus, ko es pats rādu priekšā” (doc.H.). „Ar katru gadu iestājas vājāki studenti. Mēs 

jau pievēršam lielāku uzmanību fizisko īpašību pilnveidošanai. Bet daţiem iet grūti ar 

„fizisko”, jo viľi strādā, neizguļas, slikta ēšana...” (doc. K.). 

3. Vai studenti pievērš pienācīgu uzmanību savas fiziskās sagatavotības pilnveidošanai? 

„Studenti ir ļoti daţādi. Viens skrien vakaros regulāri un ir ļoti aktīvs visos pasākumos un 

nodarbībās, bet otrs –„knapi velkās”, tādi ātri izkrīt. Ir arī tādi studenti, kuri ļoti cenšās, bet 

nav tik izcils  rezultāts, tos vajag atbalstīt” (doc.M.). 

4. Kādas ir studentu „visvājākās” fiziskās īpašības un kādas –„visstiprākās”? 

„Kā parasti, studentiem, trūkst pienācīgs ātrums, spēks, it īpaši meitenēm, specīgāki ir zēni, 

bet izturīgāki-meitenes” (doc.V.). 

5. Vai LPA studenti ir pietiekami labi sagatavoti uzbrukuma un aizsardzības taktisko 

paņēmienu lietošanai? 

„Tuvcīľas paľēmienu apguve ir visvājākais punkts.” Trūkst praktisko nodarbību. Bet, ko tur 

slēpt, arī daţi docētāji nevar kvalitatīvi demonstrēt speciālos cīľas paľēmienus. Bet darām, ko 

varam. Nesen ir iznācis metodiskais mācību līdzeklis par policista profesionālo fizisko 

sagatavotību ar attēliem. Studentiem labs materiāls.” (Lektors M.). 

6. Vai ir plānots pilnveidot studentu fiziskās sagatavošanas sistēmu? 

„Plānot var visu, bet kā realizēt? Trūkst kvalitatīvas sporta bāzes, inventārs. Protams, 

pilnveidojam sistēmu. Vairāk piemērojam nodarbības dienesta apstākļiem, lai ir tā kā reālā 

dzīvē.” (doc. G.). 

Spēka paľēmienu pielietošana ir apzināta lēmuma pieľemšana un kontrolējama 

darbības personas pretošanās pārtraukšanai. Spēka paľēmieni sakārtoti pēc kustību 

sareţģītības pakāpes, kā arī ievērojot to pielietošanas diapazonu. Topošā policista spēka 

paľēmienu arsenālam jābūt tādam, kura paľēmienus viľš ir spējīgs pielietot jebkurā situācijā. 

Spēka paľēmieni ir sadalīti daţās grupās: 

 aizturēšanas paľēmieni; 

 paľēmieni ar iedarbību uz sāpju punktiem;  

 pašaizsardzības metieni (paľēmieni, kas vērsti, lai likumpārkāpēju no stāvokļa 

stāvus nogāztu  zemē); 

 sāpju paľēmieni (tos izdara uz roku un kāju locītavām, izmantojot sviru likumus, 

lai atbrīvotos no pretinieka satvērieniem un aizturētu to); 

 atbrīvošanās no tvērieniem, satvērieniem; 
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 sitieni (efektīvs aizsardzības un uzbrukuma līdzeklis, aizturot pretinieku, tomēr 

tos pielietojot, var nodarīt pretiniekam nopietnus ievainojumus; sitienus pielieto ārkārtējos 

apstākļos); 

 aizsardzība no sitieniem (atkarībā no apstākļiem); 

 aizsargāšanās no uzbrukuma ar aukstiem ieročiem bruľotu personu; 

 aizsardzība pret ar šaujamieročiem apbruľotu personu; 

 personas atbruľošana; 

 aizturamās personas pārmeklēšana; 

 rokudzelţu uzlikšanas paľēmieni; 

 aizturamās personas sasaistīšanas paľēmieni; 

 personas izvade no satiksmes līdzekļa. 

Lai spēka paľēmienus varētu pielietot reālos apstākļos, tiem jābūt taktiski pareiziem, 

lai sasniegtu mērķi, tiem jāatbilst noteiktiem kritērijiem: 

 tiem ir jābūt vienkāršiem, pakāpeniskiem, viegli apgūstamiem un ātri 

pielietojamiem pat spēcīga stresa apstākļos; 

 tiem jābūt efektīviem neatkarīgi no policista izmēriem, fiziskā spēka vai dzimuma 

un apstākļiem, kuros tos pielieto; 

 tiem jāpamatojas precīza ķermeľa anatomiskās uzbūves un biomehānikas 

izpratnē; 

 tiem jābūt plašas un daudzpusīgas sistēmas sastāvdaļai, bet tai savukārt ir jādod 

policistam iespēju pielietot paľēmienus atbilstoši pretestībai; 

 pakāpeniski palielināt pielietojamo spēku vai arī bez zaudējuma atstāt sadursmi, ja 

neizdodas kontrolēt situāciju; 

 attaisnot savas darbības kā nepieciešamas, reaģējot uz briesmām (Ţelvis J., 2006, 

1997). 

 

Pieredzējušie docētāji piedāvāja topošiem policistiem vairākas standarta situācijas, 

kuras bija iepriekš izstrādātas, piemēram, automašīnas apturēšana ar bruľotiem 

likumpārkāpējiem, sabiedriskās kārtības traucēšana uz ielas utt. Studenti apguva un 

pilnveidoja spēka un speciālo līdzekļu paľēmienus, piedaloties lomu spēlēs. Studentiem 

vajadzēja pastāvīgi atrast optimālo risinājumu konkrētai situācijai un, nepieciešamības 

gadījumā, docētāji sniedza savu palīdzību, uzdodot jautājumus, aktualizējot studentu 

iepriekšējo mācīšanās pieredzi. Situāciju analīze notika pārējo studentu klātbūtnē, kas bija 

aktīvi novērotāji, aculiecinieki. Studenti guva pieredzi, mācoties no citu kļūdām. Studēšana 

bija interesantāka un saprotamāka. 

 

Konstruktīvisma didaktiskā modeļa realizēšanas moduļa „Profesionālā fiziskā 

sagatavošana” ietvaros stiprās puses: 

 studentiem nostiprinājās motivācija profesionālās fiziskās sagatavotības 

pilnveidošanā, kas mudināja studentus nodarboties ar fiziskām aktivitātēm ārpus studijām un 

atspoguļojas testu rezultātu uzlabošanā; 

 studenti pilnveidoja savas sadarbības, komunikācijas prasmes, strādājot grupās, 

risinot problēmas, kas visbieţāk notiek reālajā dzīvē; 

 topošie policijas darbinieki, piedaloties lomu spēlēs, pilnveidoja tuvcīľas 

paľēmienus praktiski orientētās situācijās; 

 konstruktīvisma pieeja atdzīvināja studiju procesu, radīja iespējas novērtēt 

policijas darbinieka profesiju kā pievilcīgu. 
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Konstruktīvisma didaktiskā modeļa realizēšana moduļa „Profesionālā fiziskā 

sagatavošana” ietvaros vājās puses: 

 nodrošināt labiekārtotu sporta bāzi. 

 aktivizēt sporta dzīvi LPA, organizējot vairāk sporta pasākumus; 

 nodrošināt ar kvalitatīvu un pietiekamā skaitā sporta inventāru; 

 veltīt pienācīgu uzmanību topošo policistu fiziskās sagatavotības procesam, 

palielinot nodarbību skaitu  fiziskajā sagatavotībā, gan šaušanas apmācībā, kā arī palielināt 

studentiem fizisko slodzi. 

 

Katra moduļa beigās studenti saľēma vērtējumu. Šo vērtējumu veido studenta 

zināšanu, prasmju, iemaľu, attieksmju vērtējums visā studiju procesā garumā un vērtējums 

par katru atsevišķu vingrinājuma/uzdevuma izpildi. Šie divi vērtējuma punkti veido 70% no 

kopējās moduļa atzīmes. Tas nozīmē, ka atsevišķi tiek vērtēti  noteikti vingrinājumu bloki, 

kas atšķiras pēc to nozīmīguma. 

Bija padomāts par to, ka studentiem jārada iespējas darboties vingrinājumos, kuros 

viľiem vajadzētu vingrināties, nesaľemot par to vērtējumu. Tāpēc vingrinājumi bija iedalīti 

vingrinājumos ar vērtējumu un vingrinājumos bez vērtējuma.  

Vingrinājumi ar vērtējumu ir tā sauktie noslēguma vingrinājumi katra moduļa beigās, 

t.i., kompleksā vingrinājuma vērtējums katrā apgūtā vadošā temata beigās, piemēram, 

ielaušanās telpā pie temata pēdu saglabāšana  notikuma vietā. 

Papildus bija iestrādāts vēl kompleksais vingrinājums par visu moduļa vadošo tematu 

kopumā. Vingrinājumos tiek iekļauts viss moduļa mācību saturs un studentiem jāveic 

vingrinājumus, kas apvienos daţādus moduļa temata elementus. Šis kompleksais 

vingrinājums ir tuvināts reālajām policijas darba situācijām, jo arī tad darbinieks nezina, kas 

sagaida viľu notikuma vietā. Studentiem šajā gadījumā jāprot novērtēt un diferencēt situāciju. 

Pārējos moduļa atzīmes 30% veido moduļa klauzūras atzīme, kas tiek rakstīta katrā 

modulī. 

Studiju kopējo vērtējumu rēķina šādi: 

 15% -1. studiju posma kopējā atzīme, 

 40% -2. studiju posma kopējā atzīme, 

   5% - prakses atzīme, 

 25% - rakstiskā eksāmena atzīme, 

 15% - mutiski praktiskā eksāmena atzīme. 

Studentam praktiski jārisina situācija, kurā var būt iekļauti daţādi apgūtās vielas 

elementi. Pēc tam tiek uzdoti jautājumi par tikko risināto situāciju. Eksāmens tiek kārtots pārī, 

bet novērtēts individuāli. Topošie policijas darbinieki veica savas profesionālās fiziskās 

sagatavotības kompetences pašvērtējumu. 

Salīdzinot tradicionālo pieeju studijām, kurām bija raksturīga spēcīga teorētiskā 

sagatavošana ar nelielu praktisko uzdevumu skaitu, moduļu studijas ieguva lielu atbalstu un 

interesi no studentu puses. Moduļu studijas viena no iespējām risināt integrētās studiju 

problēmas. 

Kritiski konstruktīvais didaktiskais modelis, kas tika realizēts katrā no trim studiju 

moduļiem savādāk, bija orientēts uz vairāku praktisko (reālās dzīves) situāciju piedāvājumu 

un risināšanu, daudzveidīgo praktisko uzdevumu izpildi, lai veicinātu studentu personības 

attīstību, sekmētu profesionālās fiziskās sagatavotības kompetences pilnveidošanu. Mācoties, 

sadarbojoties un sazinoties, studenti identificēja un transformēja informāciju, tādejādi 

sagatavojot to lietošanai citos kontekstos un novērtējot, vai to lietošana jaunos kontekstos ir 

adekvāta. 
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4.3. LATVIJAS POLICIJAS AKADĒMIJAS STUDENTU 

PROFESIONĀLĀS FIZISKĀS SAGATAVOTĪBAS KOMPETENCES 

VĒRTĒJUMS PĒC KRITISKI KONSTRUKTĪVĀ DIDAKTISKĀ 

MODEĻA IEVIEŠANAS (IEGŪTO DATU ANALĪZE) 
 

Ieviešot praksē visus trīs moduļus, tika veikts LPA studentu profesionālās 

kompetences pašvērtējums, lai noteiktu kritiski konstruktīvā didaktiskā modeļa efektivitāti. 

Attēlā (sk.25.att.) redzams LPA studentu daţu profesionālās fiziskās sagatavotības 

kompetences aspektu pašvērtējumu, kas atbilst augstam līmenim eksperimentālās un kontroles 

grupās. 

 
25.attēls. LPA studentu daţu profesionālās fiziskās sagatavotības kompetences aspektu 

pašvērtējums (eksperimentālās un kontroles grupas, augsts līmenis, %) 

Apzīmējumi:  - moduļu studijas  - moduļu studijas un konstruktīvisma pieeja 

Augstā līmenī studentu profesionālās fiziskās sagatavotības kompetences 

pašvērtējums kontroles (tikai moduļu studijas) un eksperimentālā grupā (moduļu studijas + 

konstruktīvisma pieeja) krasi atšķiras (sk.25. att.). 

Īpaši tas ir redzams šaušanas prasmju (shooting skills) pašvērtējumā: 6,7% kontroles 

grupas studenti novērtē savas šaušanas prasmes augstā līmenī, eksperimentālajā grupā 60% 

studentu. Arī studentu profesionālās fiziskās sagatavotības kompetences citās jomās 

sadarbības un komunikācijas prasmju skills of cooperation and communication attīstība 

(kontroles grupa 10%, eksperimentālā 33,3%), profesionālā fiziskā sagatavotība professional 

physical condition (kontroles grupa 13,3%, eksperimentālā 33,3%) var saskatīt 

konstruktīvisma pieejas priekšrocības. Ļoti neliela atšķirība ir vērojama pašaizsardzības 

paľēmienu apguves skills of self-defence pašvērtējumā, salīdzinot kontroles un 

eksperimentālo grupu. Tas norāda uz to, ka konstruktīvisma pieeja ir ļoti efektīva, strādājot ar 

studentiem, kas ir sasnieguši profesionālās fiziskās sagatavotības kompetences augstu līmeni -

augstāku kvalitāti. 

Nozīmīgi, ka visās profesionālās fiziskās sagatavotības kompetences jomās 

eksperimentālās grupas studenti uzrāda vairāk rezultātus „augstā līmenī” nekā kontroles 
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grupas studenti. Studenti ir pārliecinošāki,  kompetentāki pēc kostruktīvisma pieejas 

ieviešanas. Tas nav tikai viľu pašu subjektīvais vērtējums, bet arī reālais rezultāts, kas ir 

redzams studentu profesionālās fiziskās sagatavotības kompetences vērtējumā no docētāju 

puses (sk.26.att.). 

 

 
 

 
26.attēls. LPA studentu daţu profesionālās fiziskās sagatavotības kompetences aspektu 

vērtējums no docētāju puses (eksperimentālās un kontroles grupas, augsts līmenis, %) 

 

Apzīmējumi: 

 - moduļu studijas 

 - moduļu studijas un konstruktīvisma pieeja 

 

Docētāji (sk.26.att.) novērtē vēl vairāk studentus, kas ir sasnieguši augstu līmeni pēc 

konstruktīvisma pieejas realizēšanas. Interesanti, ka docētāji novērtē vairāk studentus, kas ir 

sasnieguši augstu līmeni, nekā paši studenti novērtē sevi. Tomēr kontroles grupā docētāji 

uzrāda mazākus rezultātus, vērtējot studentus, nekā paši studenti, sniedzot pašvērtējumu par 

savām kompetences jomām.  
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27.attēls. LPA studentu daţu profesionālās fiziskās sagatavotības kompetences aspektu 

pašvērtējums (eksperimentālās un kontroles grupas, vidējais līmenis, %) 

 

Apzīmējumi: 

 - moduļu studijas 

 - moduļu studijas un konstruktīvisma pieeja 
 

Vidējā līmenī salīdzinot rezultātus no 24.attēla ar 25. un 26. attēlu rezultātiem, var 

konstatēt, ka parādās pavisam cita aina, kas nozīmē, ka studentu skaits, kas ir sasnieguši 

vidējo un zemo līmeni, ir augtāks kontroles grupā nekā eksperimentālajā grupā. Interesanti, ka 

vairāk nekā 50% kontroles grupas studentu atrodas vidējā līmenī (starp 53,3% un 63,3%), kas 

norāda uz standarta vērtību (normal value) šādā pētījumā.  

Kopumā, studentu profesionālās fiziskās sagatavotības kompetences pašvērtējumā 

kontroles grupai ir augstāki rādītāji nekā eksperimentālajā grupā. Piemēram, šaušanas 

prasmes studentiem kontroles grupā ir labākas (60%) nekā eksperimentālās grupas studentiem 

(30%). Arī profesionālās fiziskās sagatavotības līmenis, pēc kontroles grupas studentu 

pašvērtējuma, ir 63,3%, bet eksperimentālās grupas – 40%. Eksperimentālajā grupā ir lielākas 

variācijas kompetences jomu vērtējumā (starp 30% un 60%). Tas var būt izskaidrojams ar to, 

ka moduļu studijām, ja tās ir labi organizētas un pārdomātas, nodrošināti ar kvalificētiem 

docētājiem, ir plašas iespējas studentiem  profesionālās fiziskās sagatavotības kompetences 

pilnveidē.  
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28.attēls. LPA studentu  profesionālās fiziskā sagatavotības kompetences aspektu vērtējums 

no docētāju puses (eksperimentālās un kontroles grupas, vidējs līmenis, %) 

 

Apzīmējumi: 

 - moduļu studijas 

 - moduļu studijas un konstruktīvisma pieeja 
 

Arī docētāju vērtējums vidējā līmenī ir citādāks, nekā vērtējot studentus, kas ir 

sasnieguši profesionālās kompetences augstu līmeni. Trijās no četrām kompetences jomām 

docētāju vērtējums par eksperimentālās grupas studentu kompetencēm ir augstāks nekā 

studentu pašvērtējums. Savukārt kontroles grupā docētāju vērtējums ir daudz zemāks nekā 

studentu pašvērtējums. Starpība starp docētāju vērtējumu un studentu pašvērtējumu sasniedz 

gandrīz 20% , profesionālajā fiziskajā sagatavotībā 26,6% (sk.27., 28. att.). 
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29.attēls. LPA studentu  profesionālās fiziskās sagatavotības kompetences aspektu 

pašvērtējums 

(eksperimentālās un kontroles grupas, zems līmenis, %) 

 

Apzīmējumi: 

 - moduļu studijas 

 - moduļu studijas un konstruktīvisma pieeja 
 

Studentu profesionālās fiziskās sagatavotības kompetences jomu pašvērtējums un 

docētāju vērtējums zemā līmenī 28. un 29. attēlā ir ļoti līdzīgs rezultātiem, kas atbilst augsta 

līmeľa rezultātiem. Studentu pašvērtējums un docētāju vērtējums eksperimentālajā grupā ir 

ļoti tuvs vislielākā starpība parādās jomā „sadarbības un komunikācijas prasmes” (10%). 

Savukārt situācija kontroles grupā pilnīgi pretēja tai, kas bija novērota vidējā līmenī. Tikai ar 

vienu  izľēmumu jomā „ fiziskā sagatavotība” studentu vērtējums no docētāju puses ir daudz 

augstāks (ar 20% starpību), ja mēs to salīdzinām ar studentu pašvērtējumu. 
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30.attēls. LPA studentu  fiziskās sagatavotības kompetences aspektu vērtējums no docētāju 

puses (eksperimentālās un kontroles grupas, zems līmenis, %) 

 

Apzīmējumi: 

 - moduļu studijas 

 - moduļu studijas un konstruktīvisma pieeja 
 

Zemā līmenī profesionālās fiziskās sagatavotības kompetences pašvērtējums 

studentiem, kas bija iesaistīti tikai moduļu studijās, ir zemāks nekā studentiem, kuriem 

moduļu studiju ietvaros tika realizēta konstruktīvisma pieeja. Studentiem, kam profesionālās 

fiziskās sagatavotības kompetences attīstības līmenis ir zems, moduļu studijas sniedz 

noteiktas priekšrocības. Konstruktīvisma pieeja šeit nepiesaista studentu lielu uzmanību, jo, 

acīm redzot, studenti nav iedziļinājušies savās refleksijās par personīgo mācīšanos. Viľiem 

grūti atrast savu mācīšanās stilu, var uzľemties atbildību par studijām, daudz vieglāk atbildēt 

uz docētāja prasībām un sekot tām. Konstruktīvisma pieeja prasa noteiktu pieredzi gan no 

studenta (iedziļināties personīgā mācīšanās procesā), gan no docētāja (organizēt labvēlīgu un 

efektīvu studiju vidi, studiju materiālus u.c.).  
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31.attēls. LPA studentu fiziskās sagatavotības kompetences aspektu pašnovērtējums 

(kontroles grupa-moduļu studijas, %) 

 

Apzīmējumi: 

 - moduļu studijas 

 - moduļu studijas un konstruktīvisma pieeja 

 

31.attēlā var redzēt kontroles grupas studentu profesionālās fiziskās sagatavotības 

kompetences aspektu pašnovērtējumu trijos līmeľos vienlaicīgi. Studentu pāšvērtējums ir 

izvietots starp trijiem līmeľiem, ka pašvērtējuma normāla izliekuma līnija (normal value 

curve): nedaudz augstā līmenī, lielākā daļa vidējā līmenī un nedaudz zemā līmenī.  
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32.attēls. LPA studentu  fiziskās sagatavotības kompetences aspektu novērtējums no 

docētāju puses ( kontroles grupa-moduļu studijas, %) 

 

 Zilā:         augsts līmenis  

 Sarkanā:  vidējs līmenis 

 Dzeltens:  zems līmenis 

 

To nevar pateikt par docētāju vērtējumu kontroles grupā un nevar raksturot kā 

vērtējuma normālu izliekuma līniju (sk.32.att.). Aina vairāk atgādina kāpľveida līniju: maz 

augstā līmenī, vairāk vidējā līmenī un visvairāk zemā līmenī. 
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33.attēls. LPA studentu fiziskās sagatavotības kompetences aspektu pašnovērtējums 

(eksperimentālā grupa-moduļu studijas+konstruktīvisms, %) 

 

 Zilā:        augsts līmenis  

 Sarkanā: vidējs līmenis 

 Dzeltens: zems līmenis 

 

Studentu pašvērtējuma izliekuma līniju eksperimentālajā grupā arī var uzskatīt par 

normālu, bet bez lielām atšķirībām starp noteiktiem līmeľiem, izľemot vienu aspektu 

„pašaizsardzības prasmes”‟(sk.33.att.). Arī šeit lielākā daļa atrodas vidējā līmenī, bet atšķirība 

starp augstu un zemu līmeni nav tik liela. Un pats svarīgākais: daudz lielāks skaits atrodas 

augstā nevis zemā līmenī. 

33,3
30

33,3

16,7

50

30

40

60

16,7

10

26,7
23,3

0

10

20

30

40

50

60

70

skills of cooperation

and communication

shootings skills professional physical

condition

skills of selfdefence

high level middle level low level 

Pašaizsardzības 
paľēmieni 

 

Fiziskā sagatavotība 

 
Šaušanas prasmes Sadarbības un 

saskarsmes prasmes 



 135 

 

 
34.attēls. LPA studentu fiziskās sagatavotības kompetences aspektu novērtējums no 

docētāja puses (eksperimentālā grupa-moduļu studijas+konstruktīvisms, %) 

 

Apzīmējumi: 

 Zilā:         augsts līmenis  

 Sarkanā:  vidējs līmenis 

 Dzeltens:  zems līmenis 

 

Eksperimentālās grupas studentu vērtējums no docētāju puses (sk.34.att.) tomēr 

nav tik homogēns, kā to var attiecināt pie normālās līkas līnijas vērtējuma. Divās kompetences 

(sadarbības un komunikācijas prasmes, pašaizsardzības paľēmieni) rāda vērtējuma normāla 

izliekuma līniju, bet pārējās divas- pilnīgi pretējo. Tomēr priekšrocības abu kompetenču 

vērtējumā (šaušanas prasmes un  fiziskā sagatavotība) ir tas, ka vērtējums ir vairāk orientēts 

uz augstu līmeni.  

 

Rezultātu interpretācija (24/34) attēlos norāda uz pietiekami lielu atšķirību starp 

eksperimentālo un kontroles grupām: 

1. Eksperimentālās grupas studenti mācās vairāk un veiksmīgāk. Ne tikai studentiem 

ir šis viedoklis, bet arī docētāji apstiprina šo pozīciju. Pētījuma rezultāti norāda uz to, ka 

studentu skaits, kuri ir sasnieguši augstu līmeni pēc docētāju vērtējuma, ir no 3 līdz 10 reizes 

lielāks nekā kontroles grupā. 

2. Var secināt, ka eksperimentālās grupas studentiem ir izveidojusies reālistiskāka 

profesionālā vīzija par sevi. Viľi ir adekvātāki, vērtējot savas kompetences un paši sevi. 

3. Precīzākas atšķirības mēs varam atrast starp studentu pašvērtējumu un docētāju 

vērtējumu, analizējot konkrētas kompetences vai tās jomas: 

 sociālo prasmju attīstībā (sadarbības un komunikācijas prasmes) studenti uzrādīja 

ļoti labu un reālistisku vērtējumu, kas ir ļoti tuvu docētāju vērtējumam; 

36,7

66,7

43,3

23,3

56,7

23,3
26,7

53,3

6,7
10

30

23,3

0

10

20

30

40

50

60

70

80

skills of cooperation

and communication

shootings skills professional physical

condition

skills of selfdefence

high level middle level low level

Fiziskā sagatavotība Šaušanas prasmes 
 

Sadarbības un 

saskarsmes prasmes 
 

Pašaizsardzības 

paľēmieni 

 
 



 136 

 praktisko prasmju attīstībā (šaušanas prasmes) atšķirība ir lielāka. Varbūt 

studentiem bija grūti atrast sākumpunktu pašvērtējumam. Docētāji novērtēja studentus daudz 

augstāk nekā viľi paši novērtēja sevi. Iespējams, ka studentiem ir lielākas gaidas pašiem no 

sevis, kurus viľi izmantoja kā pamatu, vērtējot savus panākumus, bet docētāji, vērtējot 

studentus, balstījās uz „normālo standartu”; 

 komplekso prasmju attīstībā (profesionālā fiziskā sagatavotība un pašaizsardzības 

prasmes) mēs atkal varam novērot lielāku atšķirību vērtējumā. Bet izskatās, ka šeit ir 

iespējamas arī citas atbildes, līdz ar to, rezultāti ir zemāki. Profesionālo fizisko sagatavotību 

var vērtēt no daţādiem aspektiem, kā arī pašaizsardzības prasmes ir ļoti komplicētas prasmes, 

kuras var vērtēt ar daţādas pakāpes svarīgumu un nozīmīgumu. 

Mēs gribam pamatot, ka, lai sasniegtu lielāku mācīšanās efektu moduļu tipa studijās, 

konstruktīvisma pieeja ir rezultatīvāka. Profesionālās kompetences pilnveide ir augstāka un 

studenti jūtas kompetentāki veikt profesionālo darbu pēc studijām. Ja mēs salīdzinām 

pašvērtējumu abās grupās, ir pilnīgi skaidrs, kā eksperimentālās grupas studenti ir vairāk 

izglītoti. Viľiem ir augstāka pašcieľa un pilnīgāks priekšstats par sevi. Viens no svarīgākiem 

un grūtākiem momentiem viľu nākamajā darbā ir socializācija. Var norādīt, ka adekvātāks 

priekšstats par sevi un augsta pašcieľa sniedz viľiem reālistiskākas iespējas un līdzsvaru, 

vērtējot sevi. 

Kontroles grupā vairākums studentu vērtēja sevi atbilstoši vidējam līmenim. Ne 

augsts līmenis, ne zems, kaut kas pa vidu. Pats par sevi tas nav slikti un varbūt, tas arī ir 

sākumpunkts uz reālistisko pašvērtējumu. Bet salīdzinājumā ar docētāju vērtējumu viss kļūst 

skaidrs. Liels studentu skaits (%) novērtē sevi neadekvāti un viľi atrodas zemāk nekā vidējā 

līmenī.  

Var konstatēt, ka konstruktīvisma pieeja sniedz iespēju studentiem attīstīt refleksiju 

un reālu priekšstatu par sevi. Un varbūt tā ir viena no konstruktīvisma pieejas lielākām 

priekšrocībām. Studentiem, kā topošiem policijas darbiniekiem, jābūt gataviem novērtēt 

situācijas, notikumus, negadījumus un tt., no reālās un reālistiskās pozīcijas, it īpaši atbilstoši 

savai personībai un spējām, prasmēm, kas viľiem piemīt un ir attīstīti vai neattīstīti. Lai 

sasniegtu šo mērķi, konstruktīvisma pieejai ir augstāki rezultāti nekā tradicionāli. 

16.tabulā var redzēt LPA studentu profesionālās kompetences attīstības līmeľa 

salīdzinājumu.  

 
16. tabula 

LPA studentu profesionālās fiziskās sagatavotības kompetences attīstības līmeņa 

salīdzinājums (studentu pašnovērtējums) eksperimentālās un kontroles grupās (%). 
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Pašaizsardzī 

bas 

paņēmienu 

apguve 

16,7 60,0 23,3 10,0 53,3 36,7 

 

Pēc pētījuma datiem var secināt, ka studenti, kuriem, pēc viľu domām, profesionālās 

kompetences līmenis atrodas zemā vai vidējā līmenī, nav gatavi strādāt pēc konstruktīvisma 

pieejas, viľiem pietiek ar to, ka viľi ir iesaistīti tikai moduļu studijās. Studijas, organizētas 

moduļu veidā, sniedz labas priekšrocības studentiem konstruēt savu mācīšanos, tomēr studenti 

neizmanto šīs iespējas pilnā mērā, jo vieglāk sekot docētāja norādījumiem. Sasniedzot 

profesionālās kompetences augstu attīstības līmeni, studentiem vieglāk konstruēt personīgo 

mācīšanās procesu, aktualizēt uzkrāto pieredzi un konstruēt jauno, izmantojot attīstītas 

prasmes sadarbībā un komunikācijā. 

Konstruktīvisma pieejas priekšrocības moduļu studiju ietvaros visspilgtāk parādās 

studentiem ar augstu profesionālās kompetences attīstības līmeni, t.i,. nodrošina studentu 

profesionālās kompetences augstāku kvalitāti.  

 
 

 
35.attēls. LPA docētāju vērtējuma un studentu profesionālās fiziskās sagatavotības 

kompetences pašnovērtējuma salīdzinājums eksperimentālās un kontroles grupās (%), 

augsts līmenis. 

Apzīmējumi: 

 - pašvērtējums mod. stud. 

 - docētājs mod. stud. 

 - pašvērt. Mod. stud. + konstruktīv. 

 - doc. mod. stud. + konstruktīv. 

35., 36., 37. attēli akcentē adekvātumu vai neadekvātumu studentu pašvērtējumā un 

docētāju vērtējumā. Kopumā var secināt, ka ir vērojams lielāks nozīmīgs adekvāts vērtējums 

augstā līmenī eksperimentālās grupās salīdzinājumā ar būtiskām atšķirībām kontroles grupā, it 
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sevišķi vidējā un zemā līmenī. Analizēsim docētāju vērtējumu kā studentu pašvērtējumu 

adekvātuma pārbaudi vai apstiprinājumu (verifikāciju). Tā ir viena no iespējām, kura ir 

diskutējama metodoloģijā, veicot kvalitatīvā rakstura sociālus pētījumus. Mēs izvēlējamies 

jēdziena consistency-patstāvīgums lietošanu nevis jēdziena reliability savā argumentācijā 

(Bogumil&Immerfall,1985,71) un šeit ir skaidri redzams jēdziena consistency apstiprinājums, 

runājot par studentu subjektīvo pašvērtējumu. Pastāvīgums (consistency) zinātniskos 

atklājumos ir redzams, kad docētāju vērtējums parāda to pašu tendenci (Kvale S., 1996, 235) 

pat tad, kad ir vērojami daţi novirzieni vidējā un zemā līmenī kontroles grupās. Kopumā 

vairākums atbilţu akcentē adekvātu ainu starp pētījuma mērķi un pētījuma metodēm. 

 
 

 
36.attēls. LPA docētāju vērtējuma un studentu profesionālās fiziskās sagatavotības 

kompetences pašnovērtējuma salīdzinājums eksperimentālās un kontroles grupās (%), 

vidējs līmenis. 

 

Apzīmējumi: 

 - pašvērtējums mod. stud. 

 - docētājs mod. stud. 

 - pašvērt. mod. stud. + konstruktīvisms. 

 - doc. mod. stud. + konstruktīvisms. 
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37.attēls. LPA docētāju vērtējuma un studentu profesionālās fiziskās sagatavotības 

kompetences pašnovērtējuma salīdzinājums eksperimentālās un kontroles grupās (%), zems 

līmenis. 

 

Apzīmējumi: 

 - pašvērtējums mod. stud. 

 - docētājs mod. stud. 

 - pašvērt. mod. stud. + konstruktīv. 

 - doc. mod. stud. + konstruktīv. 

 

 
17. tabula 

LPA studentu profesionālās fiziskās sagatavotības kompetences attīstības līmeņa 

salīdzinājums (studentu pašnovērtējums un docētāja vērtējums) eksperimentālās un 

kontroles grupās (%). 
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un 

komunikāci

jas prasmes 

0 0 0 

Šaušanas 

prasmes 

66,7 60,0 23,3 30,0 10,0 10,0 6,7 6 ,7 40,

0 
60,0 53,

3 
33,3 

 fiziskā 

sagata 

votība 

43,3 33,3 26,7 40,0 30,0 26,7 6,7 13,3 36,

7 
63,3 56,

7 
23,3 

Pašaizsar 

dzības 

paņēmienu 

apguve 

23,3 16,7 53,3 60,0 23,3 23,3 6,7 10,0 40,

0 
53,3 53,

3 
36,7 

 

Kontroles grupā, kurā tika pielietotas tikai moduļu studijas, studentu pašvērtējuma 

un docētāju vērtējuma salīdzinājums sniedz šādus rezultātus:  

 pilnveidojamā līmenī visās profesionālās kompetences jomās studenti novērtē 

sevi krietni zemāk nekā docētāji. Docētāju vērtējums ir daudz augstāks. 

 pietiekamā līmenī visos profesionālās kompetences jomās studenti novērtē sevi 

krietni augstāk nekā docētāji. Docētāju vērtējums ir daudz zemāks. 

 augstā līmenī divās jomās (profesionālā fiziskā sagatavotība, pašaizsardzības 

paņēmienu apguve) studentu pašvērtējums ir augstāks nekā docētāju vērtējums, sadarbības un 

komunikācijas prasmju jomā tas ir adekvāts un zemāks (šaušanas prasmes). 

Eksperimentālajā grupā, kurā tika pielietota konstruktīvisma  pieeja moduļu studiju 

ietvaros, studentu pašvērtējuma un docētāju vērtējuma salīdzinājums sniedz šādus rezultātus:  

 pilnveidojamā līmenī sadarbības un komunikācijas prasmju apguvē studentu 

pašvērtējums ir augstāks nekā docētāju vērtējums. Pārējās trīs profesionālās kompetences 

jomās docētāju vērtējums un studentu pašvērtējums ir tuvu adekvātam. 

 pietiekamā līmenī-divās jomās (profesionālā fiziskā sagatavotība, 

pašaizsardzības paņēmienu apguve) studentu pašvērtējums ir nedaudz augstāks nekā docētāju 

vērtējums, divos pārējos aspektos tas ir gandrīz adekvāts (sadarbības un komunikācijas un 

šaušanas prasmes). 

 augstā līmenī trijās profesionālās fiziskās sagatavotības kompetences jomās 

docētāju vērtējums un studentu pašvērtējums ir tuvu adekvātam. Pašaizsardzības 

paņēmienu apguvē studentu pašvērtējums ir zemāks. 

Kopumā var secināt, ka eksperimentālajā grupā, kurā tika pielietota konstruktīvisma 

pieeja moduļu studiju ietvaros, studentu pašvērtējums un docētāju vērtējums ir ļoti tuvināts. 

Atbildība par savu mācīšanos un savas mācīšanās pieredzes skaidra apzināšanās dod 

studentam iespēju veikt adekvātu pašnovērtējumu. Turklāt moduļu studijās (kontroles grupā) 

studentu pašvērtējums ir tālu no adekvāta, ir nestabils - zemāks vai augstāks par docētāja 

vērtējumu. 

 

1. Eksperimentālajā grupā ir redzami labāki rezultāti, kad tiek analizēts ekspertu 

(lektoru) vērtējumu salīdzinājums ar studentu pašvērtējumu. 

2. Eksperimentālajā grupā ekspertu (docētāju) vērtējums ir augstāks (nekā studentu 

pašvērtējums) augstā līmenī. 

3. Eksperimentālajā grupā tikai ar vienu izľēmumu (pašaizsardzības paľēmienu 

apguve augstā līmenī) atšķirības starp ekspertu (docētāju) vērtējumu salīdzinājums ar studentu 

pašvērtējumu atrodas diapazonā maksimālais 10 %. Tas nozīmē, ka studentu pašvērtējums 

ir adekvāts. 

17. tabulas turpinājums 
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4. Kontroles grupā atšķirības starp ekspertu (docētāju) vērtējumu salīdzinājumā ar 

studentu pašvērtējumu augstā līmenī nav tik būtiskas (tikai 6,6%), bet pietiekamā un 

pilnveidojamā līmenī atšķirības atrodas diapazonā starp 13,3 % līdz 33,4% (pārsvarā 20% un 

vairāk), kas nozīmē, ka studentu pašvērtējums nav adekvāts. 

5. Kontroles grupā pats augstākais studentu pašvērtējums atrodas pietiekamā 

līmenī, bet augstākais ekspertu vērtējums parādās pilnveidojamā līmenī. Tas liecina par 

studentu nereālo pašvērtējumu ar tendenci uz sevis pārvērtēšanu (paaugstinātu vērtējumu). 

6. Eksperimentālajā grupā ekspertu (docētāju) vērtējums un studentu pašvērtējums 

augstā līmenī ir tuvināts, kas apliecina ļoti reālistisko (adekvātu) studentu pašvērtējumu. 

7. Eksperimentālajā grupā šaušanas prasmes un profesionālā fiziskā sagatavotība ir 

novērtēti adekvātāk (no studentu puses) nekā kontroles grupā. 

 

Kopumā var secināt, ka: 

- Kontroles grupā studentu pašvērtējums, galvenokārt, koncentrējas pietiekamā 

līmenī, bet tajā pat laikā studentiem ir raksturīgs paaugstināts pašvērtējums, jo ekspertu 

vērtējums ir zemāks visās kompetences jomās (aspektos). 

- Eksperimentālajā grupā studentiem ir izveidots reālistiskāks priekšstats par sevi, 

ka uz to norāda eksperta vērtējums.  

- Eksperimentālajā grupā studentiem ir augstāki rezultāti profesionālās fiziskās 

sagatavotības kompetences pilnveidē, uz ko norāda kā studentu pašvērtējums, tā arī 

ekspertu vērtējums. Šaušanas prasmju attīstībā studenti uzrādīja 6 reizes labākus rezultātus; 

profesionālā fiziskā sagatavotībā 3 līdz 4 reizes augstākus rezultātus; pašaizsardzības 

paľēmienu apguvē 2 līdz 3 reizes augstākus rezultātus. 

 

 Mācīšanās, sadarbība un komunikācija (saziľa) ir vienots process: dabisks, 

pašorganizēts, konstruktīvistisks. 

 Studenti, meklējot atbildes uz sev nozīmīgiem jautājumiem, konstruē jauno 

pieredzi, mācās patstāvīgi un atbildīgi. 

 Sadarbībā ar citiem, kopā izvirza sev svarīgus mācīšanās mērķus. 

 Studenti, sadarbojoties un sazinoties, rod to realizēšanas ceļus vai, iesaistoties 

interesantā darbībā, apgūst jaunas metodes un metodiskos paľēmienus. 

 Izvērtējot mācīšanās procesu un novērtējot patstāvīgi tās rezultātu, notiek studentu 

pieredzes pilnveidošanās. 

 Docētājs mācās deleģēt studentiem atbildību par mācīšanos, sadarbību, saziľu. 

 Docētājs apgūst integrējoša padomdevēja, organizatora, vērotāja funkcijas, kas 

nodrošina labvēlīgas mācīšanās iespējas, un grib arī pats mācīties. 

 Docētājs mācās veidot un nodrošināt izvēles piedāvājuma variantus mācīšanās, 

sadarbībā un komunikācijā, labvēlīgas vides radīšanai. 

 Docētājs izprot mācīšanās procesa izvērtēšanu un rezultāta pašnovērtējumu, kas 

sekmē studentu profesionālās kompetences līmeľa pilnveidošanos. 

 

Apkopojot iepriekšminēto, jāsecina, ka: 

              Konstruktīvisms ir perspektīvāks, modernāks mācīšanās veids. Studentiem ir vairāk 

brīvības, viľi jūtas neatkarīgi un viľiem veidojas labākas darbības/sadarbības prasmes un 

attieksmes, kā arī parādās viľu pašu mācīšanās stratēģijas. 

1. Studentiem ar zemo un vidējo profesionālās kompetences pašnovērtējuma līmeni 

(moduļu studijās) nav pārliecības savās spējās, personības īpašībās. Viľu pašcieľas līmenis ir 

zemāks nekā studentiem, kam profesionālās kompetences pašnovērtējums ir augstāks. Viľi 

vairāk atkarīgi no docētāja vadošās pozīcijas un viľa sniegtā vērtējuma. Tas moments arī 
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sniedz skaidrojumu, kāpēc docētāji novērtē studentus ar zemo un vidējo pašvērtējumu augstāk 

nekā viľi paši sevi novērtē. 

2. Studenti ar augstāku profesionālās fiziskās sagatavotības kompetences 

pašvērtējumu ir vairāk pārliecināti par sevi, stabilāki savā pašnovērtējumā, ir spējīgi 

adekvātāk un reālistiskāk novērtēt paši sevi. Šis moments ir ļoti nozīmīgs, jo viľi spēj 

uzľemties vairāk atbildības par savu mācīšanos. Varbūt var pieľemt, ka viľiem ir attīstīta 

iekšējā motivācija darboties. Jo viľi vairāk uzticas sev un balstās uz pašu kompetenci, kas 

pierādās arī praksē. 

3. Studijām, kurās tika pielietota konstruktīvisma pieeja, ir vairākās priekšrocības 

studentu adekvāta pašvērtējuma veidošanās procesā. Studenti, kas paši izvēlas mērķi, 

mācīšanās saturu un piemērotas metodes, sasniedz rezultātu, spēj arī precīzāk novērtēt savus 

panākumus. Viľi labi apzinās, cik daudz ir ieguldījuši savā mērķa sasniegšanā un cik vērtīgs 

ir rezultāts. 

4. Šāds stāvoklis varētu kļūt par mērķi izglītībā, kurā pielieto konstruktīvisma pieeju, 

un studentu vēlēšanām attīstīt vēl vairāk personības īpašības, jo šīs īpašības būs ļoti noderīgas 

reālās darba situācijās. Konstruktīvisma pieeja var palīdzēt viľiem novērtēt situācijas daudz 

labāk no viľu pašu pozīcijas un viľu pašu viedokļa, jo viľiem pašiem vajadzēs risināt 

jautājumus un problēmas, kas ir saistīti ar šīm situācijām. 

5. Vairāk attīstītiem un motivētiem studentiem konstruktīvisma mācīšanās ir 

augstākās gaidas un prasības pret sevi. Tāpēc viľu pašnovērtējums daţreiz ir zemāks nekā 

docētāju vērtējums. Jo dziļāk ir studenti savā mācīšanās procesā, jo prasīgāki viľi ir pret sevi, 

jo stingrākus (augstākus) kritērijus izvēlās, novērtējot savas profesionālās kompetences 

līmeni. Tas ir pašattīstības, pašpilnveidošanās process, kas prasa katru reizi jaunus, augstākus 

kritērijus jaunajā attīstības pakāpē. 

 

Perspektīvas: 

1. Regulāri jāveic studiju situācijas analīze LPA un jāprognozē tās attīstība nākotnē. 

2. Jāizstrādā profesijas standarta profesionāli pedagoģiskā virzība. 

3. Jānosaka studiju priekšmeta programmas attīstības metodoloģiskie pamati. 

4. Jāiestrādā topošā policijas darbinieka atsevišķu studiju priekšmetus programmās. 

5. Jāveido studiju materiāli, kas nodrošinātu uz studentu orientētas studijas. 

 

4.4. LATVIJAS POLICIJAS AKADĒMIJAS STUDENTU FIZISKĀS 

SAGATAVOTĪBAS DINAMIKAS RAKSTUROJUMS ILGTSPĒJAS 

ATTĪSTĪBAS SKATĪJUMĀ  
 

Policijas dienests ir grūts un komplicēts pēc vairāku funkciju izpildes. Policistu darbs 

prasa pietiekami augstu biomotoro spēju attīstības līmeni, lai varētu sekmīgi veikt savus 

pienākumus. Svarīgu vietu aizľem arī policista profesionālā fiziskā sagatavošana, jo darbs ir 

saistīts ar likumpārkāpēju aizturēšanu neprognozējamos apstākļos. Ekstremālajās situācijās 

policistam jārisina divas lietas: no vienas puses, vajag aizturēt likumpārkāpēju, kas bieţi 

aktīvi aizsargājas vai uzbrūk, no otras, pielietojot pašaizsardzības vai pretuzbrukuma 

paľēmienus, nepieciešams ievērot likumu un nepārsniegt likumīgās robeţas.  

„Likumā par policiju” 13.pants dod tiesības policijas darbiniekiem pielietot spēka 

paľēmienus un speciālos līdzekļus saskarsmē ar likumpārkāpēju, kurš nepakļaujas policista 

likumīgai prasībai.  Tas nozīmē, ka dienesta uzdevumu veikšanai iekšlietu darbinieks var 

izmantot speciālos cīľas paľēmienus un speciālos līdzekļus, nosakot to lietošanas intensitāti, 

ľemot vērā konkrēto situāciju, pārkāpuma raksturu un pārkāpēja individuālās iezīmes, 

maksimāli ierobeţojot šo līdzekļu nodarīto kaitējumu ( Николаенок Г.В., Дворник Г.М., 

1991). 



 143 

Policijas darbiniekam, kurš pilnībā pārvalda speciālos cīľas paľēmienus, ir lielas 

priekšrocības bruľota likumpārkāpēja priekšā, jo pašaizsardzības un tuvcīľas prasme ir 

darbinieka slēptais ierocis. Cīľas paľēmienu iemaľas svarīgākā priekšrocība ir to pielietošana 

vietās, kur liegts pielietot šaujamieroci, kā arī fiziskā spēka dozēšanas iespējas (Бойко Ф.M., 

Фоя B.A., Бутов C.A., Запорожаноb A.B., Комоцкий B.M., 1991). 

Nav tik vienkārši izlemt dzīvībai apdraudošā situācijā par ieroča pielietošanu 

/nepielietošanu, nepārkāpt likumu un nepārsniegt savas dienesta pilnvaras. Tomēr bieţi gadās, 

ka policijas darbinieki pielieto fizisko spēku nepamatoti, cietsirdīgi rīkojas pret 

likumpārkāpējiem, neievērojot cilvēka tiesības. Līdz ar to īpašu uzmanību izpelnās policista 

fiziskās, psiholoģiskās un speciālās sagatavotības problēma. Joprojām aktuāls ir jautājums par 

policista tuvcīľas tehnikas apguves kvalitāti likumpārkāpēja uzbrukuma gadījumā(Флоке 

A.A,1999).Praktiski paľēmieni var samazināt to incidentu skaitu,kas beidzas no šaujamieroču 

 pielietošanas.  

Lai noskaidrotu esošo situāciju par policistu profesionālās fiziskās sagatavotības 

aspektiem, 2006. gadā tika aptaujāti 400 Iekšlietu ministrijas darbinieki (Ţelvis J.,Homiča A., 

2006). 

Anketēšanas jautājumi aptvēra šādus aspektus ( sk.9. piel.). 

 policistu viedokļi par savu profesionālās fiziskās sagatavošanas līmeni; 

 pašaizsardzības paľēmienu pielietošanu savā darbā; 

 galvenie iemesli, kas traucē efektīvāk pielietot pašaizsardzības paľēmienus, veicot 

policijas darbu. 

Anketēšanas dati ļauj secināt, ka 91,3% respondentu uzsver, ka likumpārkāpējs 

nepakļaujas policista tiesīgām prasībām; 52,5% respondentu norāda uz to, ka likumpārkāpējs 

fiziski pretojas policijas darbiniekam; 26,1% respondentu atceras, ka pret viľiem tika 

pielietots fizisks spēks; 19,6% respondentu liecina, ka viľi bija spiesti aizsargāties pret aukstā 

ieroča pielietošanas; 1,8% respondentu dzīvība bija apdraudēta sakarā ar šaujamieroču 

pielietošanu. 

Runājot par efektīvāko pašaizsardzības arsenālu pielietošanu, 64,1% respondenti dod 

priekšroku pašaizsardzības paľēmieniem, 71,4% respondentu izvēlas speclīdzekļus, bet 

22,3% respondentu norāda uz to, kas tas nav nepieciešams.  

50,8 % aptaujāto veiksmīgi veica apturēšanu, pielietojot spēka paľēmienus, 40,5% 

atzīstās, ka fiziskā apturēšana nebija efektīva, 38,2% liecināja, ka nepārvalda pašaizsardzības 

paľēmienus, 30,4% respondenti bija fiziski vājāki nekā likumpārkāpējs. Fizisko īpašību 

attīstības līmenis nav iepriecinošs: 31,5% gadījumos likumpārkāpēja ātrums bija augstāks 

nekā respondentam; 38,0% gadījumos likumpārkāpējs bija spēcīgāks nekā policists; 34,8% 

gadījumos likumpārkāpējs bija veiklāks par respondentu; 38,6% gadījumos likumpārkāpējs 

bija daudz izturīgāks par policistu. 

Galvenie faktori, kuri nosaka profesionālās fiziskās sagatavošanas ievirzi, ir 

svarīgākais darba kustību raksturs un profesionālās darbības ārējie apstākļi. 

Visbieţāk policisti pielieto šādus pašaizsardzības paľēmienus, apturot 

likumpārkāpēju: 71,8% saliek roku aiz muguras, austrumu cīľas paľēmienus pielieto 14,3% 

policistu, rupju fizisko spēku pielieto 7,9% gadījumos, daţādus sitienus – 6,0% gadījumos. 

Ar tuvcīľas paľēmienu pilnveidi nodarbojas 39,2% aptaujāto, bet 60,1% respondentu 

nepievērš pienācīgu uzmanību savai fiziskajai sagatavošanai. 

Starp galvenajiem sporta veidiem, ar kādiem nodarbojas respondenti, tika norādīti: 

šaušana 29,1%, pašaizsardzība 28,4%, sporta spēles 10,5%, atlētiskā vingrošana 8,1%, 

vieglatlētika 6,3%, peldēšana 4,1%. 

Apkopojot aptaujas datus, var secināt, ka tikai puse no aptaujātiem spēj veiksmīgi 

apturēt likumpārkāpēju. Iepriekš apgūtās prasmes vajag sistemātiski pilnveidot, pretējā 

gadījumā tie iegūst zināšanu statusu (Jansone R., Krauksts V., 2005). 
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Vadoties no tā, tiek formulēti topošo policistu profesionālās fiziskās sagatavošanas 

mērķis un uzdevumi. 

LPA profesionālā fiziskā sagatavošana tiek realizēta „Profesionālās fiziskās 

sagatavošanas” studiju kursa programmas ietvaros, gan LPA Pirmā līmeľa profesionālās 

augstākās izglītības programmā „Civilā drošība un aizsardzība”, gan LPA profesionālā studiju 

programmā „Tiesību zinātne”. 

LPA  profesionālās fiziskās sagatavošanas mērķis ir radīt apstākļus speciālista, 

topošā policijas darbinieka sagatavotības sekmēšanai lielām, daţreiz maksimālām fiziskām un 

psiholoģiskām slodzēm, mērķtiecīgai profesionālajai darbībai sareţģītos un dzīvībai bīstamos 

apstākļos, kā arī veicināt studenta gatavību radošam darbam un LR aizsardzībai. Topošam 

policijas darbiniekam jāprot pieľemt lēmumus un darboties demokrātiskā un sociāli tiesiskā 

valstī, pamatojoties uz Latvijas Republikas Satversmes normām un Eiropas Savienības tiesību 

principiem. 

Apskatot policistu profesionālās fiziskās audzināšanas procesu, jāsecina, ka, 

pirmkārt, tas ir viens no nākamo tiesību aizsardzības darbinieku audzināšanas veidiem; 

otrkārt, tas rada iespēju attīstīt un pilnveidot prasmes un speciālās īpašības, kas veicina topošā 

policista gatavību veikt profesionālās funkcijas, piemēram, aizsargāt personu un sabiedrības 

drošību, likumos noteiktajā kārtībā aizturēt likumpārkāpējus, veikt likumpārkāpēja piespiedu 

aizturēšanu un pārvietošanu.  

Profesionālās fiziskās sagatavošanas  procesā risina šādus uzdevumus:  

 fizisko dotību prioritāra attīstība atbilstoši specifiskās profesionālās darbības 

prasībām; 

 gribas un citu profesionāli svarīgu psiholoģisku īpašību audzināšana; 

 profesionālo kustību prasmju apguve un pilnveide; 

 organisma funkcionālās stabilitātes paaugstināšana pret daţādu ārējo faktoru 

nelabvēlīgo iedarbību; 

 iegūto prasmju, iemaľu un īpašību pielietošana dienesta interesēs (Ţelvis J.2006). 

Policijas dienests prasa no policistiem augstu fizisko īpašību attīstības līmeni, lai 

sekmīgi veiktu savus profesionālos pienākumus. Lai to nodrošinātu, notiek ikgadēja 

darbinieku fizisko īpašību kontrole, kura noteikta ar Valsts policijas 2002. gada 29. oktobra 

pavēli Nr. 119. LPA uzľemšanas noteikumi paredz reflektantu fiziskās sagatavotības 

pārbaudi. Studiju laikā studentiem jāapgūst studiju kursi „Vispusīgā fiziskā sagatavošana” un 

„Profesionālā fiziskā sagatavošana”. 

LPA Policijas koledţas (PK) fiziskās sagatavotības iestājpārbaudījumu un to 

vērtēšanas kritēriji kopš 1999. gada praktiski nebija koriģēti. Tādejādi 2005. gadā tika veikts 

LPA pasūtītais lietišķais pētījums Nr.03/03 „Latvijas Policijas akadēmijas reflektantu fiziskās 

sagatavotības testu izstrādāšana”, kurā piedalījās LPA Fiziskās sagatavošanas katedras 

docētāji ( Ţelvis J.,Gaľģis O.,  Ārente M.,  Ārents P., Kravalis I.).  

Pētījuma mērķis bija izstrādāt un aprobēt praksē mūsdienu prasībām atbilstošus 

reflektantu fiziskās sagatavotības vērtēšanas kritērijus. Analizējot policijas darbinieka pamata 

kustības un to struktūru, iegūstot informāciju par policista fiziskām īpašībām (speciālo un 

ātrumspēka izturību, eksplozijspēku un spēju izpildīt sareţģītas koordinācijas kustības u.c.) 

tika izstrādāti fiziskās sagatavošanas testi un ieskaišu prasības studentiem. Pētījuma gaitā, 

salīdzinot iestājpārbaudījumu rezultātus 2002. līdz 2005. gados, ir novērots, ka reflektantu 

fiziskās sagatavotības līmenis ir būtiski pasliktinājies.  

No 2006.gada LPA ir ieviesti šādi iestājpārbaudījumi studentu fiziskajā sagatavotībā: 

60m skrējiens, pievilkšanās kārienā vīriešiem (līdz 80 kg un virs 80 kg), roku saliekšana un 

iztaisnošana no balsta guļus sievietēm, 3000m apvidus skrējiens vīriešiem un 2000m kross 

sievietēm, atspoles skrējiens (6x10m).  
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2006.gada 21.novembrī ir apstiprināti Ministra kabineta noteikumi Nr. 969 „Fiziskās 

sagatavotības prasības Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāţu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes 

amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm”, kuras ir izstrādātas atbilstoši amatpersonu 

dzimumam un vecumam (sk.1.piel.).  

LPA studentu fiziskās sagatavotības testu izstrāde, jauno prasību ieviešana ir tikai 

viena puse, kas skaitliski raksturo topošo policistu fiziskās sagatavotības līmeni. Daudz 

svarīgāk ir kvalitatīvais raksturojums, kas sniedz informāciju par studentu interesēm un 

motivāciju savā fiziskajā pilnveidošanā. Nepieciešams meklēt jaunas, perspektīvas pieejas 

fiziskās audzināšanas procesā, kas veicinās aktīvu topošā policistu veidošanos savā personīgā 

fiziskās pilnveidošanās procesā.  

Ar šādu nolūku LPA studentu fiziskās sagatavošanas procesā tika ieviests studiju 

modulis „Profesionālā fiziskā sagatavošana”, kā arī tika realizēta konstruktīvisma pieeja 

studentu fiziskās pilnveidošanās procesā. Moduļu studijas, kas nodrošināja studiju procesa 

diferenciāciju un individualizāciju, kā arī konstruktīvisma pieeja, kas ļāva studentiem 

konstruēt savu mācīšanās pieredzi atbilstoši personīgajām vajadzībām un spējām, ľemt vērā 

iepriekšējo sportisko pieredzi, radīja labvēlīgo vidi studentu fiziskās sagatavotības līmeľa 

paaugstināšanai. 

Salīdzinot tradicionālo un uz konstruktīvisma orientēto LPA studentu fiziskās 

sagatavošanas procesu, konstatējam būtiskās atšķirības topošo policistu fiziskās 

sagatavošanas procesa galvenajos komponentos (sk.18.tab.). 
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                                                                                                                    18. tabula 

Atšķirības starp tradicionālajām un uz konstruktīvismu orientētām studijām LPA 

studentu profesionālās fiziskās sagatavošanas procesā. 

 

 Tradicionālais fiziskās 

sagatavošanas process 

Uz konstruktīvismu orientēts 

fiziskās sagatavošanas process 

Studiju 

programma 

Studiju programma sākas ar daļām 

no veselā. Akcentē pamata prasmes 

profesionālās fiziskās sagatavotības 

jomā. Nav atvēlēts pietiekams 

kontaktstundu skaits studentu 

fiziskajai sagatavotībai. 

Studiju programma izdala lielus 

konceptus, sākas ar veselā 

(profesionālās fiziskās 

sagatavotības) analīzi un, 

paplašinoties, iekļauj tās daļas. 

Papildus studentiem ir iespēja 

strādāt pēc izstrādātas (kopā ar 

docētāju) individuālās programmas 

fiziskās sagatavotības 

pilnveidošanā. 

Mērķis 

 

Virzīts no augšas, uz konkrēta satura 

apguvi. Akcents - uz topošo 

policistu salīdzināšanu savā starpā 

profesionālās fiziskās sagatavošanas 

jomā. Formāla (neapzināta) 

normatīvu kārtošana, izpildot 

docētāja prasības. 

 

Subjektīvi nozīmīgs un pieľemts. 

Akcents - uz studentu individuālās 

motivācijas attīstību, strādājot 

individuāli, sadarbojoties un 

sazinoties grupās, uzsverot 

profesionālās fiziskās sagatavotības 

nozīmi turpmākajā darbā. 

Uzdevumi 

 

Vairāki atsevišķi mērķi. Galvenie un 

pakārtotie uzdevumi. 

Orientēti uz studentu mācīšanās 

perspektīvas nodrošināšanu. Radīti 

daudzveidīgie apstākļi (studijas, kas 

ir organizētas moduļu veidā, 

konstruktīvisma pieeja studijām) 

topošo policistu profesionālās 

fiziskās sagatavotības 

pilnveidošanā. 

Saturs 

 

Studiju saturs ir stingri 

reglamentētas, noslēgtas zināšanu 

sistēmas. Studentiem jāizpilda 

noteiktus fiziskās sagatavošanas 

normatīvus, kā arī jāapgūst 

pašaizsardzības un tuvcīľas tehniski-

taktiskās darbības. 

Studiju saturs ir atklāta un elastīga 

sistēma, kas atkarīga no katra 

studenta individuālā sociālkultūras 

konteksta. Studiju saturs ir 

autentisks, kas rosina studenta 

pieredzes paškonstruēšanu 

profesionālās fiziskās sagatavotības 

jomā. 

Metodes 

 

Parasti izmanto skaidrojumus un 

demonstrējumus. 

Daudzveidīgas interaktīvas 

metodes. Augsti vērtējams darbs 

grupās speciālo uzdevumu izpildē, 

lomu spēles, video, darba situāciju 

analīze. 

Mācīšanās 

 

Mācīšanās ir lineārs, sistemātisks 

process. Mācīšanās pamatā ir fiziskā 

vingrinājuma, tehniskā paľēmiena 

atkārtošana. Zināšanas ir inertas. 

Students parasti strādā viens. 

Mācīšanās ir interaktīvs process un 

veidojas uz jau esošās pieredzes 

fiziskās aktivitātes jomā. Radošs 

process, balstīts uz sadarbību un 

komunikāciju studentu 
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profesionālās fiziskās sagatavotības 

pilnveidošanā. Zināšanas ir 

dinamiskās un mainās kopā ar jauno 

iegūto fizisko prasmi, paľēmienu, ar 

kustību krājumu paplašināšanu. 

Studenti strādā individuāli un 

grupās, savstarpēji bagātinot savu 

profesionālās fiziskās sagatavotības 

pieredzi. 

Studenta 

pozīcija 

 

Vairāk pasīva, ārēji vadīta un 

kontrolēta. 

Aktīva, apzināta, orientēta uz radošu 

sadarbību, savas profesionālās 

fiziskās sagatavotības 

pilnveidošanu. 

Mācīšana 

 

Augsti vērtējama stingra 

pieturēšanās pie fiksētas studiju 

programmas. Docētājs izplata 

informāciju, demonstrē kustības un 

tehniskus paľēmienus studentiem, 

kas atrodas objektu lomā. Studentam 

precīzi jāapgūst, ko zina un rāda 

docētājs. Mācīšana nav atkarīga no 

studiju satura, konteksta, studenta 

individuālajām mācīšanās īpatnībām. 

Vērtējamas studentu profesionālās 

intereses un jautājumu veicināšana. 

Docētājs sadarbībā ar studentiem, 

sniedz palīdzību viľu profesionālās 

fiziskās sagatavotības pieredzes 

konstruēšanas procesā. Ir ievēroti 

diferenciācijas un individualizācijas 

principi, ľemot vērā studentu 

atšķirīgo fizisko attīstību un fiziskās 

sagatavotības līmeni. 

Docētāja 

pozīcija 

 

Docētāja loma ir tieša, autoritāra. 

Skaidro studiju vielu, demonstrē 

kustības, kontrolē izpildi. 

Docētāja loma profesionālās 

fiziskās sagatavotības procesā ir 

interaktīva, noliedz autoritāti. 

Organizētājs, padomdevējs, 

līdzdarbojošs vērotājs visās 

situācijās. Docētājs pats arī mācās 

kopā ar studentiem. 

Novērtēšana 

un 

pašnovērtējums 

Novērtē studentu profesionālās 

fiziskās sagatavotības līmeni. 

Novērtēšanas pamatā profesionālās 

fiziskās sagatavotības testi. 

Studentu fiziskās sagatavotības 

pamatā ir individuālā rezultātu 

izaugsmes dinamika. Akcents tiek 

likts uz studentu pašvērtējumu. 

Profesionālās fiziskās sagatavošanas 

process ir tik pat svarīgs, kā tās 

rezultāts. 

 

Konstruktīvisma pieeja moduļu studiju ietvaros LPA studentu profesionālās fiziskās 

sagatavošanas procesā palielināja studentu interesi par policista profesionālo fizisko 

sagatavotību, veicināja fizisko īpašību pilnveidošanu, kas atspoguļojas testu rezultātos. 

Ľemot vērā to, ka kontaktstundu skaits, kas ir atvēlēts studentu fiziskajai 

sagatavošanai, ir nepietiekams, studentiem bija piedāvāta iespēja nodarboties patstāvīgi ārpus 

studijām,  dienesta pienākumiem brīvajā laikā. Patstāvīgo fizisko aktivitāšu uzdevums pirmā 

studiju gadā ir atjaunot studenta fiziskās un garīgās darbaspējas. Ievērojot specifisko studiju 

un dienas reţīmu Policijas Koledţā (PK) šo uzdevumu realizēšanai piemērotākais ir skriešana 

(ziemā - slēpošana), sporta spēles (basketbols, volejbols, futbols, galda teniss).  

Pētījums tika veikts 2006./2007., 2007./2008. studiju gadā un tajā piedalījās LPA 

Policijas koledţa (KIN-koledţas izglītības nodaļa) 1. un 2. kursa 80 studenti (19 līdz 23 gadi), 

50 cilvēki no LPA komandējošā sastāva (KSN-komandējošā sastāva nodaļa). 

18.tabulas turpinājums 
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Policijas koledţas studenti un komandējošais sastāva studenti  izpildīja šādus fiziskās 

sagatavotības testus:  

Vīrieši- 

 100 metru skrējiens,  

 pievilkšanās pie stieľa,  

 3000 metru kross,  

 ķermeľa augšdaļas pacelšana un nolaišana/reizes 2 minūtēs.  

Sievietes- 

 100 metru skrējiens,  

 roku saliekšana un iztaisnošana balstā guļus,  

 1000 metru kross, 

 ķermeľa augšdaļas pacelšana un nolaišana/reizes 2 minūtēs.  

Policijas koledţas un komandējošā sastāva studentu fiziskās sagatavotības rezultātu 

dinamika ir pozitīva (sk.38.att.). Visos fiziskās sagatavotības pārbaudes testos ir uzrādīti 

labāki rezultāti (tika salīdzināti 2006./2007.studiju gads -1. kurss un 2007./2008.studiju gads 

2. kurss). 

 
 

 
38.attēls. 1. un 2. kursa studentu rezultātu dinamika 100m skrējienā (sievietēm un 

vīriešiem , %). 
 - 100m 2k. vīr. 

 - 100m 1k. vīr. 

 - 100m 2k. siev. 

 - 100m 1k. siev. 

Kā var redzēt no attēla nr.38 , 1. kursa studentu sieviešu (attēlā -100 m 1.siev.). 

rezultāti 100 m skrējienā pārsvarā atbilst 5.(16,0-15,8 sek.), 6. (15,7-15,6 sek.), 7. (15,5-15,3 

sek.) ballēm, 2. kursā šie rezultāti ir pārvietojusies uz 8. (15,2-14,9 sek.), 9. (14,8-13,7 sek.) 

ballēm un procentuāli ir augstāki nekā 1. kursā. Tas pats attiecas arī uz studentu-vīriešu 
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rezultātu dinamiku no 1. kursa uz 2. kursu. Ja 1. kursā uz 8 ballēm (12,6-12,8 sek.) noskrēja 

4% vīriešu, tad 2.kursā uz 8 ballēm atbilstošu rezultātu uzrādīja 9% studentu, bet uz 9 ballēm 

(11,9-12,5 sek.) noskrēja 9% vīriešu (sk.16.piel.). 

 

Komandējošā sastāva rezultātiem ir raksturīga arī augšupejoša dinamika (sk.39.att.). 

Tomēr rezultāti 100 m skrējienā salīdzinoši ar studentiem ir nedaudz zemāki, ko var attiecināt 

uz fizisko aktivitāšu mazāku stundu skaitu, kas ir paredzēts komandējošam sastāvam. 
 

 
39.attēls. 1. un 2. kursa komandējošā sastāva dinamika 100m skrējienā (sievietēm un 

vīriešiem, %). 

Apzīmējumi: 

 - 100m 2k. vīr.  - 100m 2k. siev. 

 - 100m 1k. vīr.  - 100m 1k. siev. 

Kā var redzēt no attēla nr.39 , 1. kursa studentu-sieviešu (attēlā-100m 1.siev.) 

rezultāti 100 m skrējienā pārsvarā atbilst 5.(16,0-15,8 sek.), 6. (15,7-15,6 sek.), 7. (15,5-15,3 

sek.) ballēm, 2. kursā šie rezultāti ir pārvietojušies uz 8. (15,2-14,9 sek.), 9. (14,8-13,7 sek.) 

ballēm un procentuāli ir augstāki nekā 1. kursā. Tas pats attiecas arī uz studentu-vīriešu 

rezultātu dinamiku no 1. kursa uz 2. kursu. Ja 1. kursā uz 8 ballēm (12,6-12,8 sek.) noskrēja 

4% vīriešu, tad 2.kursā uz 8 ballēm atbilstošu rezultātu uzradīja 9% studentu, bet uz 9 ballēm 

(11,9-12,5 sek.) noskrēja 9% vīriešu (sk.18.piel. tab.). 

Komandējošā sastāva (KS) rezultātiem ir raksturīga arī augšupejoša dinamika 

(sk.39.att.). Tomēr rezultāti 100 m skrējienā salīdzinoši ar studentiem ir nedaudz zemāki, ko 

var attiecināt uz fizisko aktivitāšu mazāku stundu skaitu, kas ir paredzēts komandējošam 

sastāvam. 
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40.attēls. 1. un 2. kursa komandējošā sastāva dinamika 100m skrējienā (sievietēm un 

vīriešiem, %). 

Apzīmējumi: 

 - 100m 2k. vīr. 

 - 100m 1k. vīr. 

 - 100m 2k. siev. 

 - 100m 1k. siev. 
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41.attēls. 1. un 2. kursa studentu rezultātu dinamika 1000m/ 3000m krosā (sievietēm un 

vīriešiem, %). 

Apzīmējumi: 

 - kross 2k. vīr. 

 - kross 1k. vīr. 

 - kross 2k. siev. 

 - kross 1k. siev. 

 

 

Gan sieviešu - studentu, gan vīriešu - studentu rezultāti krosā ir būtiski uzlabojušies 

gadā laikā, kā var redzēt (sk.41.att.).Raksturīgi ir tas, kā sievietes, tā arī vīrieši 2. kursā 

uzrādīja rezultātus, kas atbilst 9 ballēm (siev.3:31-3:35 min.; vīr.10:15-11:31 min.), 10 ballēm 

(siev. 3:30 min. un ātrāk; vīr. 10:14 min. un ātrāk). Studentiem bija iespēja nodarboties ar 

skriešanu arī ārpus nodarbību laika, ko izmantoja vairāki studenti.(sk.16.piel.). 
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42.attēls. 1. un 2. kursa komandējošā sastāva rezultātu dinamika 1000m /3000m krosā 

(sievietēm un vīriešiem, %). 

Apzīmējumi: 

 - kross 2k. vīr. 

 - kross 1k. vīr. 

 - kross 2k. siev. 

 - kross 1k. siev. 
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Komandējošam sastāvam (KS) gan sievietēm, gan vīriešiem bija diezgan zemi 

rezultāti krosā 1.kursā. Tikai 20% studentu -sieviešu un 22% vīriešu varēja noskriet uz 5 

ballēm (siev. 4:01-4:10 min.; vīr. 12:50-13:09 min.). Vīriešiem rezultātu dinamika ir pozitīva, 

krosā ir lielāka nekā sievietēm. Tomēr kopumā krosa rezultāti komandējošam sastāvam nav 

augsti. 

 

 
43.attēls.  1. un 2. kursa studentu rezultātu dinamika (atbilstoši 10 ballu sistēmai) roku 

saliekšanā un iztaisnošanā/pievilkšanās pie stieņa (sievietēm un vīriešiem, %). 

Apzīmējumi: 

 - pievilkšanās 2k. vīr. 

 - pievilkšanās 1k. vīr. 

 - roku sal. un izt. 2k. siev. 

 - roku sal. un izt. 1k. siev. 

 

Roku saliekšana un iztaisnošana studentiem sievietēm nebija vieglākais tests. Kā var 

redzēt pēc rezultātiem (sk.18.piel.), tikai 4% studentu 1. kursā varēja nokārtot šo normatīvu uz 

6 ballēm (30-31 reizes), tomēr 2. kursā rezultāti ir būtiski uzlabojušies: 4% studentu 2. kursā 

uzrādīja rezultātus, kas atbilst 7 ballēm (32-35 reizes). Vīrieši uzrādīja daudz labākus 

rezultātus: 11% studentu 2. kursā nokārtoja šo testu uz 8 ballēm (18 reizes), 9% - uz 9 ballēm 

(19 reizes). 
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44.attēls.  1. un 2. kursa komandējošā sastāva rezultātu dinamika roku saliekšanā un 

iztaisnošanā balstā guļus/pievilkšanās pie stieņa (sievietēm un vīriešiem, %). 

Apzīmējumi: 

 - pievilkšanās 2k. vīr.  - pievilkšanās 1k. vīr. 

 - roku sal. un izt. 2k. siev.  - roku sal. un izt. 1k. siev. 

 

Komandējošam sastāvam sievietēm rezultāti roku saliekšanā un iztaisnošanā nebija 

spīdoši 1. kursā, neviena no viľiem neizpildīja testu uz 5 ballēm (27-29 reizes). Tomēr 

situācija bija uzlabojusies 2. kursā: 12 % studentu nokārtoja šo testu uz 5 ballēm (27-29 

reizes). Vīriešiem situācija ir daudz labāka: 2. kursā daļa studentu varēja uzrādīt rezultātus, 

kas atbilst 8 ballēm (18 reizes) un 9 ballēm (19 reizes),(sk.19.piel.). 
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45.attēls. 1. un 2. kursa studentu rezultātu dinamika ķermeņa augšdaļas pacelšanā un 

nolaišanā (sievietēm un vīriešiem, %). 

Apzīmējumi: 

 - ķerm. augšd. pacelš. un nolaiš. 2. v.  - ķerm. augšd. pacelš. un nolaiš.1 v. 

 - ķerm. augšd. pacelš. un nolaiš. 2. s.  - ķerm. augšd. pacelš. un nolaiš.1 s. 

 

Tā saucamais „vēderpreses tests” sagādāja daţas grūtības 1.kursa studentiem: 8% 

studentu – sieviešu nokārtoja šo testu tikai uz 3 ballēm (44-47 reizes/divās minūtēs) un 24% 

studentu - uz 4 ballēm (48-51 reizes/divās minūtēs). 2.kursā situācija izskatās daudz labāka: 

uz 7 ballēm (59-62 reizes/divās minūtēs) testu nokārtoja 8% studentu, uz 8 ballēm (63-68 

reizes/divās minūtēs) -4% studentu. Vīriešiem arī ir redzama augšupejoša dinamika šo testu 

kārtošanā. Šādu rezultātu izvietojumu izskaidro testa augstās prasības (sk.20.piel.). 
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46.attēls. 1. un 2. kursa komandējošā sastāva rezultātu dinamika ķermeņa augšdaļas 

pacelšanā un nolaišanā (sievietēm un vīriešiem, %). 

Apzīmējumi: 

 - ķerm. augšd. pacelš. un nolaiš. 2. v.  - ķerm. augšd. pacelš. un nolaiš. v. 

 - ķerm. augšd. pacelš. un nolaiš. 2. s.  - ķerm. augšd. pacelš. un nolaiš. s. 

 

Ķermeľa augšdaļas pacelšana un nolaišana vīriešiem nav vieglākais tests: uz 4 

ballēm vajag izpildīt 56-60 reizes divās minūtēs, bet uz 10 ballēm -106 reizes un vairāk. Arī 

sievietēm jāuzrāda uz 4 ballēm, 48-51 reizes divās minūtēs un uz 10 ballēm-88 reizes. Tāpēc 

var saprast to, ka uz 8, 9 un 10 ballēm šo normatīvu neizdevās nokārtot nevienam studentam 

no komandējošā sastāva,(sk.21.piel.). Tomēr kopumā rezultāti ir auguši, kas bija galvenais 

rādītājs studentu vēderpreses muskuļu spēka attīstīšanā. 

Fiziskās sagatavotības uzrādītie rezultāti katrā no četriem pārbaudes veidiem nosacīti 

bija novērtēti trijos līmeľos: 

1-4 punkti  -  zems līmenis (1); 

5-7 punkti   - vidējs līmenis (2); 

8-10 punkti -  augsts līmenis (3). 

Zemāk varam apskatīties studentu fiziskās sagatavotības dinamiku 1.un 2. studiju 

kursā atbilstoši trīs līmeľiem (sk.47.att.). 

0

0

40

27

13

13

7

0

0

0

0

0

20

34

20

20

7

0

0

0

0

0

37

29

23

11

0

0

0

0

0

0

23

14

43

17

3

0

0

0

0 10 20 30 40 50

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

sit-up 2. m

sit-up 1. m

sit-up 2. f

sit-up 1. f

 



 157 

 

 
47.attēls. .Studentu rezultātu dinamika 100m skrējienā atbilstoši 3 attīstības līmeņiem 

(sievietēm un vīriešiem, %). 

Apzīmējumi: 

 - 100m 2k. vīr. 

 - 100m 2k. vīr. 

 - 100m 1k. siev. 

 - 100m 1k. siev. 

 

Studentiem / sievietēm ir vērojama diezgan strauja rezultātu dinamika. 1.kursā 

vairākums rezultātus studentes uzrādīja vidējā līmenī 72% (15,3-16,0 sek.), 20% zemā līmenī 

(16,01-17,2 sek.) un tikai 8% augstā līmenī (rezultāti diapazonā no 13,6-15,2 sek.).  

2. kursā pieauga rezultāti 100m skrējienā, kas atbilst 3. līmenim 32% (13,6-15,2 

sek.). Vidējā līmenī palika 68% studentu.  

Vīriešiem 100m skrējienā 1. kursā pārsvarā atbilst vidējam līmenim (12,9-13,3 sek.) 

-78%. 

Augstā līmenī (11,8 - 12,8 sek.) vīriešu rezultāti pieauga no 4% 1.kursā līdz 19 % - 

2.kursā. 
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48.attēls.  Komandējošā sastāva rezultātu dinamika 100m skrējienā atbilstoši 3 attīstības 

līmeņiem (sievietēm un vīriešiem, %). 

Apzīmējumi: 

 - 100m 2k. vīr. 

 - 100m 2k. vīr. 

 - 100m 1k. siev. 

 - 100m 1k. siev. 

 

Komandējošam sastāvam (vīrieši) rezultātu dinamika ir ievērojama. Piemēram, no 

43 % rezultātu, kas atbilst zemam līmenim (13,4-14,0 sek.), 100 m skrējienā 1. kursa, tie 

samazinājās līdz 23 % 2.kursā. Arī vidējā līmenī rezultāti (12,9-13,3 sek.) uzlabojas 2. kursā –

no 57 % līdz 74 %. 

Komandējošam sastāvam (sievietes) rezultāti 100 m skrējienā 1. kursā bija diezgan 

zemi, kas atbilst rezultātiem diapazonā no 16,01 - 17,2 sek. (73%). 2.kursā daļa studentu 

uzlaboja rezultātus un pārvietojas vidējā līmenī 2.kursā ( rezultāti diapazonā no15,3 - 16,0 

sek.). 
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49.attēls.  Studentu rezultātu dinamika 1000m/3000m krosā atbilstoši 3 attīstības 

līmeņiem (sievietēm un vīriešiem, %). 

Apzīmējumi: 

 - kross 2k. vīr. 

 - kross 1k. vīr. 

 - kross 2k. siev. 

 - kross 1k. siev. 

 

Studentēm / sievietēm rezultātu dinamika no pirmā uz otru kursu 1000 m krosā ir 

būtiska. 1/3 studentu (28 %) uzrādīja rezultātus, kas atbilst augstam līmenim (3:30-3:40 min.). 

Pirmajā kursā tikai 4% studentu varēja uzrādīt šādus rezultātus. Tas attiecas arī uz rezultātiem, 

kas atbilst vidējam līmenim (3:41-4:10 min.), 1.kursā zemus rezultātus (rezultāti diapazonā no 

4:11 - 4:41 min. uzrādīja 48 % studentu, bet otrajā kursā-neviens. 

Vīriešu rezultāti no vidējā līmeľa (rezultāti diapazonā no 11:57-13:09 min.) 1. kursā 

(90%) daļēji pārvietojas uz augstu līmeni (rezultāti diapazonā no 10:14-11:56 min.) 2.kursā 

(20%).  
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50.attēls. Komandējošā sastāva rezultātu dinamika 1000m/3000m krosā atbilstoši 3 

attīstības līmeņiem (sievietēm un vīriešiem, %). 

Apzīmējumi: 

 - kross 2k. vīr. 

 - kross 1k. vīr. 

 - kross 2k. siev. 

 - kross 1k. siev. 

 

Komandējošā sastāva rezultātu dinamika sievietēm 1000m un vīriešiem 3000m 

krosā nav tik liela, kā topošiem policistiem (sk.50.att.). Jau 1.kursā rezultāti nebija augsti. 

80% sievietes uzrādīja rezultātus, kas atbilst zemam līmenim (rezultāti diapazonā no 4:11-

4:41 min.), 2.kursā rezultātu skaits samazinājās līdz 73%. Vidējā līmenī (rezultāti diapazonā 

no 3:50-4:10 min.) sieviešu rezultāti krosā no 20% 1. kursā pieauga līdz 27 % 2.kursā. 

Vīriešu rezultātu dinamika krosā ir ievērojamāka. No 57% 1.kursā rezultātu skaits 

samazinājās līdz 31% 2. kursā zemā līmenī (rezultāti diapazonā no 13:10-14:30 min.). No 

43% 1. kursā vidējā līmenī (rezultāti diapazonā no 11:57-13:09 min.) rezultātu skaits pieauga 

līdz 63% 2. kursā vīriešiem.  
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51.attēls. Studentu rezultātu dinamika augšdaļas pacelšanā un nolaišanā atbilstoši 3 

attīstības līmeņiem (sievietēm un vīriešiem, %). 

Apzīmējumi: 

 - ķerm. augšd. pacelš. un nolaiš. 2k. vīr. 

 - ķerm. augšd. pacelš. un nolaiš. 1k. vīr. 

 - ķerm. augšd. pacelš. un nolaiš. 2k. siev. 

 - ķerm. augšd. pacelš. un nolaiš. 1k. siev. 

 

Studentēm /sievietēm rezultāti augšdaļas pacelšanā un nolaišanā ir uzlabojušies: 

zemā līmenī (rezultāti diapazonā no 34-51 reizes divās minūtēs) samazinājās no 32% 1. kursā 

līdz 8% 2. kursā. Vidējā līmenī (rezultāti diapazonā no 52-62 reizes divās minūtēs) sievietes 

uzlaboja rezultātus no 68% 1. kursā līdz 88% 2.kursā.  

Studentiem /vīriešiem ir līdzīga situācija rezultātu samazināšanās zemā līmenī 

(rezultāti diapazonā no 38-60 reizes divās minūtēs) 1.kursā no 47% līdz 25% 2. kursā. Vidējā 

līmenī (61-74 reizes divās minūtēs) ir vērojama rezultātu dinamika no 53% 1. kursā līdz 69% 

2.kursā (sk.51.att.). 
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52.attēls. Komandējošā sastāva rezultātu dinamika augšdaļas pacelšanā un nolaišanā 

atbilstoši 3 attīstības līmeņiem (sievietēm un vīriešiem, %). 

Apzīmējumi: 

 - ķerm. augšd. pacelš. un nolaiš. 2k. vīr. 

 - ķerm. augšd. pacelš. un nolaiš. 1k. vīr. 

 - ķerm. augšd. pacelš. un nolaiš. 2k. siev. 

 - ķerm. augšd. pacelš. un nolaiš. 1k. siev. 

 

Komandējošā sastāva (gan sievietēm, gan vīriešiem) rezultātu dinamikas augšdaļas 

pacelšanā un nolaišanā ir acīmredzama (sk.52.att.). Zemā līmenī vīriešiem (rezultāti 

diapazonā no 38-60 reizes divās minūtēs) 1.kursā no 66% samazinājās līdz 37% 2. kursā. 

Sievietēm zemā līmenī (rezultāti diapazonā no 34-51 reizes divās minūtēs) 1.kursā no 67% 

līdz 53% 2. kursā. Tomēr pēc respondentu pašvērtējuma, spēks ir vissliktāk attīstītā  īpašība. 
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53.attēls.  Studentu rezultātu dinamika roku saliekšanā un iztaisnošanā/pievilkšanās pie 

stieņa atbilstoši 3 attīstības līmeņiem (sievietēm un vīriešiem, %). 

Apzīmējumi: 

 - pievilkš. 2k. vīr. 

 - pievilkš. 1k. vīr. 

 - roku sal.-izt. 2k. siev. 

 - roku sal.-izt. 1k. siev. 

 

Sievietēm tests roku saliekšanā un iztaisnošanā balstā guļus atbilst zemam līmenim 

robeţās no 15-26 reizēm. 1. kursā šajā līmenī atrodas 72% studentu. 2.kursā studentu skaits 

samazinājās līdz 56% (sk.53. att.).  

Vīriešiem šie rādītāji ir augstāki: 1. kursā 22% studentu uzrāda zema līmeľa 

rezultātus (5-12 reizes pievilkšanās pie stieľa), 2. kursā -13% studentu. Vidējā līmenī (13-17 

reizes) šis skaits attiecīgi samazinās no 78% 1. kursā līdz 67% 2.kursā (sk.53.att.). 
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54.attēls. Komandējošā sastāva rezultātu dinamika roku saliekšanā un iztaisnošanā balstā 

guļus/pievilkšanās pie stieņa atbilstoši 3 attīstības līmeņiem (sievietēm un vīriešiem, %). 

Apzīmējumi: 

 - pievilkš. 2k. vīr. 

 - pievilkš. 1k.vīr. 

 - roku sal.-izt. 2k. siev. 

 - roku sal.-izt. 1k. siev. 

 

Komandējošam sastāvam gan vīriešiem, gan sievietēm rezultātu dinamika šajā testā 

nav tik strauja, bet parādās noteikta virzība uz rezultātu uzlabošanu. Sievietēm roku 

saliekšana un iztaisnošana nav tas vieglākais tests. To var redzēt arī pēc rezultātiem , 100% 

studentu 1. kursā uzrādīja rezultātus diapazonā no 15-26 reizēm, kas atbilst zemam līmenim. 

2. kursā studentu rezultāti, kas atbilst zemam līmenim, samazinājās līdz 87%. 13% studentu 

spēja nokārtot šo normatīvu uz rezultātu, kas atbilst vidējam līmenim (rezultāti diapazonā no 

27-35 reizēm).  

Kopumā, var secināt, kā visvājākā fiziskā īpašība sievietēm -spēks (roku saliekšana 

un iztaisnošana) - 44% studentu rezultāti atbilst vidējam līmenim (rezultāti diapazonā no 27-

35 reizēm). Ātrums ir otra pēc attīstības fiziskā īpašība, 68% rezultātu atbilst vidējam līmenim 

(rezultāti diapazonā no 15,3-16,0 sek.), 32% - augstam līmenim (rezultāti diapazonā no 13,6 -

15,2 sek.). Izturība ir vislabāk attīstīta fiziskā īpašība, vidējam līmenim (rezultāti diapazonā 

no 3:41-4:10 min.) atbilst 72% rezultātu, augstam līmenim (rezultāti diapazonā no 3:30-3:40 

min.) -28%. 

Arī vīriešiem visvājākā fiziskā īpašība ir spēks – pievilkšanās pie stieľa 67% 

studentu rezultāti atbilst vidējam līmenim (rezultāti diapazonā no 13-17 reizēm) (2.kursā), 

ātrums aizľem otro vietu pēc fizisko īpašību attīstības: 72% rezultātu atbilst vidējam līmenim 

(rezultāti diapazonā no 12,9-13,3 sek.), 9% - augstam līmenim (rezultāti diapazonā no 11,8-

12, 8 sek.). Izturība ir vislabāk attīstīta fiziskā īpašība, vidējam līmenim (rezultāti diapazonā 
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no 11:57-13:09 min.) atbilst 80% rezultātu, augstam līmenim (rezultāti diapazonā no 10:14 -

11:56 min.) -20%. 

Kā rāda vairāki zinātniskie pētījumi , jauniešu veselības stāvoklis, fiziskā attīstība un 

fiziskās sagatavotības līmenis mūsu valstī pēdējos gados ievērojami pasliktinājies. Tomēr 

policijas darbinieka funkciju izpilde prasa no jauniem cilvēkiem stipru veselību un augstu 

fiziskās sagatavotības līmeni. Topošajiem policistiem jābūt izturīgiem, gataviem aktīvi 

iesaistīties praktiskās darbībās, jābūt fiziski sagatavotiem, lai sekmīgi spētu apgūt 

pašaizsardzības paľēmienus un sekmīgi pildītu dienesta pienākumus. Tāpēc nolūkā ir svarīgi 

ievērot topošo policistu stingru atlases sistēmu, kā arī pilnveidot studentu fiziskās 

sagatavošanās procesu. 
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SECINĀJUMI 

 
1. Veicot filozofiskās, psiholoģiskās, pedagoģiskās literatūras teorētisko analīzi par 

konstruktīvismu, salīdzinot to ar daţādām mācīšanās teorijām, kā arī analizējot vairākas 

pedagoģiskās teorijas, kurās sakľojas konstruktīvisma ideja, tika noteikts konstruktīvisms kā 

mācīšanās teorijas būtība, kas parādās šādos momentos: 

-  studijas kā subjekta pašorganizēta, mērķtiecīga un atbildīga darbība; 

-  individuālo (sev vajadzīgo) zināšanu, prasmju un attieksmju konstruēšana; 

-  iekšējo un ārējo sakarību vienotība studentu motivētā darbībā; 

-  prioritāte iekšējiem faktoriem (nozīmei, izpratnei), nevis ārējai uzvedībai; 

-  studijas ir sociāls process, komunikācija; 

-  studijas ir emocionāls pārdzīvojums; 

-  informācijas un informatīvās telpas aktualizācija; 

- kļūdas, mēģinājumi un panākumi ir aplūkojami kā mācīšanās pazīme un 

informācija par izpratnes pakāpi; 

- docētāju lomas maiľa, viľš kļūst par organizētāju, vērotāju, padomdevēju, kā arī 

pats mācās. 

 

 Ir noskaidrots konstruktīvisma pieejas mācīšanās mehānisms, kas izpauţas šādās 

priekšrocībās: 

Studenti zināšanas nevis iemācās, bet radoši apgūst (konstruē): 

-  diskutējot grupu darbā, paātrināti konstruējot savas zināšanas; 

- mērķtiecīgi (ar subjektīvi nozīmīgo motivāciju) un izrādot savu attieksmi pret 

darāmo; 

-  bagātinot savu mācīšanos ar citu dalībnieku pieredzi; 

-  ar izpratni (patstāvīgi pieľemot lēmumus, sprieţot par informācijas izvēli utt.); 

-  ar atbildību (par savu mācīšanos un sadarbību); 

-  paši izvērtējot un novērtējot mācīšanās procesa un rezultātu nozīmīgumu; 

 

    Izanalizējot konstruktīvisma būtību, saturu un galvenās teorētiskās pamatnostādnes, tika 

izceltas pamattēzes par konstruktīvismu: 

 

 Nevienam neko nevar iemācīt, katrs mācās pats un konstruē savas zināšanas. 

 Pie viena un tā paša devuma guvums mācībās ir individuāls. 

 Mācīšanās kā radoša zināšanu pārstrāde. 

 Docētāja uzdevums ir radīt mācību situācijas, nevis mācīt. 

 Studijas kā mācīšanās un mācīšanas mijiedarbība, kur studenti docētāja vadībā mācās 

radīt, gūt atziľas, izprast procesus. 

 Tiek akcentēta izziľas patstāvība (meklē informāciju, pārstrādā to, prezentē un 

iesaistās diskusijā). 

 Pašvērtējuma  nozīme mācībās. 

 Katrs  konstruē un ”refleksē” zināšanas pats. 

               Balstoties uz konstruktīvisma teorētisko pamatojumu, ľemot vērā konstruktīvisma 

mācīšanās mehānismu, mācīšanās nosacījumus, tika izstrādāts kritiski konstruktīvais 

didaktiskais modelis, kas balstās uz mērķa, plānošanas, darbības realizācijas un rezultāta 

novērtēšanas posmiem, ļauj studentiem sadarbībā un komunikācijā ar docētāju un citiem 

studentiem veidot savu konstruktīvisma mācīšanos, tādejādi pilnveidojot profesionālās 

fiziskās sagatavotības kompetenci. 
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2. Izanalizējot kompetences izpratnes vēsturisko attīstību (kompetence kā prasmes 

70.-80.gadu pieeja, kompetence kā kvalifikācija 80.-90.gadu pieeja, kompetence kā 

sociālpedagoģiskā kategorija 21.gadsimta pieeja), kompetence tiek definēta kā personības 

integrāla īpašība, kas ietver sevī motivācijas, mērķa, saturiski procesuālo un novērtēšanas 

komponentus fiziskās pilnveidošanās jomā, nepārtraukti attīstās darbībā, sadarbībā un 

saziņā , kvalitatīvi  izpauţas kā šo procesu mijiedarbības rezultāts  (autores definīcija). 

 Pētījuma gaitā apstiprinājās ideja par kompetences priekšmetiski saturisko struktūru 

un procesuālo būtību.  

 Noteikti LPA studentu profesionālās kompetences motivācijas komponenta 

kvalitatīvie rādītāji: 

 vajadzība pēc profesionālās fiziskās pilnveidošanās; 

 motivācija strādāt izvēlētā profesijā. 

 

LPA studentu profesionālās kompetences mērķa komponenta kvalitatīvie rādītāji: 

 iepriekšējās mācīšanās pieredzes skaidra apzināšanās un patstāvīgā mērķa izvēle; 

 mērķtiecīgi noteiktās prioritātes. 

 

LPA studentu profesionālās kompetences saturiski procesuālā komponenta 

kvalitatīvie  rādītāji: 

 studentu aktivitāte studijās; 

 patsstāvīgā līdzekļu izvēle mērķa realizēšanā; 

 studentu patstāvīgums. 

 

LPA studentu profesionālās kompetences novērtējuma komponenta kvalitatīvie 

rādītāji: 

 kritiski iegūtās pieredzes rādītājs; 

 izmaiľas attieksmju sistēmā. 

 

    Balstoties uz kompetences viedokļu daţādību un neviennozīmīgumu zinātniskajā literatūrā, 

izpētot kompetences būtību, saturu ir jāsecina, ka: 

 

- LPA studentu profesionālās fiziskās sagatavotības kompetences pilnveide notiek 

pašattīstības un socializēšanās procesu mijiedarbībā. Profesionālās fiziskās sagatavotības 

kompetences būtība atklājas mūţilgā spēju attīstībā, pilnveidojoties pieredzei un paplašinot 

tās gūšanas iespējas.  

-   Studentu profesionālās fiziskās sagatavotības kompetences veiksmīgākai veidošanai ir 

svarīga pedagoģisko nosacījumu ievērošana. 

Pedagoģiskie nosacījumi: 

 Fiziskās audzināšanas nodarbību profesionālā virzība; 

 līdzekļu (saturs, formas, paľēmieni) daţādība un to brīva izvēle, kā arī iespēja strādāt 

pēc individuālās programmas; 

 Pietiekami augsts docētāja profesionālais līmenis (teorētiskā sagatavotība, kustību, 

ķermeľa kultūra, vispārējā kultūra utt.); 

 studentu mācīšanās perspektīvas nodrošināšana; 

 daudzveidīgo apstākļu radīšana (modernas metodes pielietošana, jauno pieeju 

realizēšana studijās) topošo policistu profesionālās kompetences pilnveidošanā; 

 diferenciācijas un individualizācijas principu ievērošana; 

 studēšanas rosinošās vides radīšana; 
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 studiju vides organizēšana un konkrētas priekšmetiskās darbības procesu modelēšana, 

lai nodrošinātu katra studenta mācīšanos, sadarbības un saziľas konstruēšanu; 

 procesa izvērtēšana un rezultātu pašnovērtējuma izvēles variantu piedāvājums; 

 adekvāta pašvērtējuma veidošanās rosināšana. 

Par psiholoģiskiem nosacījumiem var spriest pēc studentu profesionālās fiziskās sagatavotības 

kompetences kvalitatīviem rādītājiem, kas ir raksturīgi katram kompetences komponentam: 

 vajadzība pēc profesionālās fiziskās pilnveidošanās; 

 motivācija strādāt izvēlētā profesijā; 

 iepriekšējās mācīšanās pieredzes skaidra apzināšanās un patstāvīgā mērķa izvēle; 

 mērķtiecīgi noteiktas prioritātes; 

 studentu aktivitāte studijās; 

 patsstāvīgā līdzekļu izvēle mērķa realizēšanā;  

 studentu patstāvīgums; 

 kritiski iegūtās pieredzes izvērtēšana; 

 izmaiľas attieksmju sistēmā. 

 

- Tika noteikts LPA studentu profesionālās fiziskās sagatavošanas kompetences saturs 

(biomotoro spēju, šaušanas prasmju attīstība, pašaizsardzības paľēmienu un komunikācijas 

prasmju apguve) un tika noteikti šo jomu parametri un kritēriji.(sk.10;13.piel.). 

2.1.Biomotoro prasmju attīstība: 

-  personīgās fiziskās pilnveidošanās motivācija; 

-  biomotoro prasmju attīstības līmenis; 

-  biomotoro prasmju pielietošana daţādās situācijās. 

2.2. Profesionālā fiziskā sagatavotība: 

-  pašaizsardzības prasmju apguves kvalitāte; 

-  pašaizsardzības prasmju pielietošana daţādās situācijās; 

-  šaušanas prasmju attīstības līmenis; 

-  ieroču pielietošana daţādās situācijās. 

2.3. Komunikācijas un sadarbības prasmes: 

-  komunikācijas un sadarbības prasmju apguve; 

-  komunikācijas un sadarbības prasmju pielietošana daţādās situācijās. 

 

-  Ar nolūku novērtēt LPA studentu profesionālās fiziskās sagatavotības kompetences, darbā ir 

noteikti 3 kompetences līmeľi: pirmsprofesionālais (pilnveidojams); profesionālās 

adaptācijas (pietiekams); profesionālās meistarības (augsts). 

LPA studentu kompetences pirmsprofesionālais līmenis veidojas konkrētā 

darbībā. Aktualizējot iepriekšējo mācīšanās pieredzi, apzinoties un izvēloties mācīšanās mērķi 

un uzdevumus, students apgūst noteiktas profesionālās zināšanas, prasmes, attieksmes, 

sazinoties un sadarbojoties ar citiem studentiem. Notiek racionālu darba paľēmienu apguve 

modelētās reālās dzīves situācijās. Katra darbības situācija izraisa emocionālo pārdzīvojumu. 

Emocionālā pārdzīvojuma spēks ir atkarīgs no mērķa sasniegšanas pakāpes, no konkrēto 

prasmju apguves līmeľa, kas izraisa subjektīvu apmierinātību /neapmierinātību.  

LPA studentu kompetences profesionālās adaptācijas līmenis raksturojas ar 

mācīšanās pieredzes konstruēšanas mehānismu, kuru veido studentu pašnovērtējums. 

Savukārt, šis studentu pašnovērtējums ir jānodrošina ar izvēli. Lai studenti spētu izvēlēties, 

viľiem jāizvērtē savas iespējas. Vienas izvēles nodrošināšana rada nepieciešamību pēc citām 

izvēlēm. Tādejādi tiek radītas iespējas rekonstruēt savu mācīšanās pieredzi, izvēloties no 

studiju satura piedāvājuma tematus, mācīšanās darbības, sadarbības sociālās formas, 

novērtēšanas formas un apzināt savas intereses, vajadzības. Piemēram, studenti skaidri 
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apzinās vingrinājuma mērķi, izprot vingrinājuma izpildi, tie ir sakārtoti pārdomātā sistēmā, 

vingrinājumos iekļauta atkārtojamā tehniskā prasme, vingrinājumi ir daudzveidīgi. Studenti 

plāno sadarbības procesu, izvēlas noteiktu sadarbības sociālo formu, apsprieţ resursu 

piesaisti. Strādājot grupā, studentiem pilnveidojas sadarbības un komunikācijas prasmes 

atbilstoši  situāciju daţādībai. 

LPA studentu kompetences profesionālās meistarības līmenis veidojas reālās 

dzīves situācijās, kurās tiek izmantotas daudzveidīgas darba formas, metodes un paľēmieni, 

daudzveidīgi uzdevumi pēc satura, formas. LPA studentu kompetences profesionālās 

pilnveidošanās līmenis nodrošina pašregulācijas attieksmes veidošanos, kas, pamatojas uz 

refleksiju, savas rīcības un darbības sistemātisku analīzi, rezultātu novērtēšanu, mērķtiecīgu 

pašaudzināšanu. LPA studenti regulāri nodarbojas ar savas fiziskās sagatavotības 

pilnveidošanu, seko tās attīstības dinamikai. Studentiem izveidojas adekvātas pašnovērtējuma 

un novērtējuma prasmes. Profesionāli nozīmīgas prasmes - komunikatīvās, profesionālās 

fiziskās sagatavotības - radoši izpauţas patstāvīgā darbībā - policijas darbinieku funkciju 

veikšanā. 

       Studentu profesionālās fiziskās sagatavotības kompetences līmeni var noteikt, vērojot 

darbību, kā arī veicot pašnovērtējumu (Groeben N., 1986), tādejādi konstatējot, kāds ir 

personas kompetences līmenis konkrētā situācijā.  

 

3. Izanalizējot moduļu studiju būtību, saturu un struktūru, tika noskaidrots, ka: 

 

 Moduļu studijas (kā LPA mācību spēku izvēlēta mācību forma) un konstruktīvisma 

teorijas idejas (kā mācīšanās teorija, kas rada studentam iespējas pašam konstruēt 

savu pieredzi), pamatprincipu mijiedarbība radīja jaunas iespējas LPA studentu 

profesionālās kompetences veidošanās procesā.  

 Moduļu studijas realizēšana bāzējas uz studiju procesa diferenciāciju un 

individualizāciju, akcentējot personiskās pieredzes konstruēšanas principu. 

 Personiskās pieredzes konstruēšanas princips nozīmē, ka studenti vajadzīgās sev 

zināšanas, prasmes, attieksmes konstruē, aktīvi  līdzdarbojoties un komunicējot 

studijās. 

 

Ľemot vērā moduļu studijas priekšrocības un ieviešot šajā procesā konstruktīvisma 

pieeju, tika izstrādāti un ieviesti praksē 3 moduļi: 

Šaušana/Nešaušana; Strīdi/Lūgumi pēc palīdzības; Profesionālā fiziskā 

sagatavotība. 

 

           4.  Lai pilnveidotu LPA studentu profesionālās fiziskās sagatavošanas kompetenci 

(biomotoro spēju, šaušanas prasmju attīstība, pašaizsardzības paľēmienu un komunikācijas 

prasmju apguve), studentiem tika izvirzītas noteiktas prasības. 

 

Fiziskās sagatavošanas jomā LPA studentiem jāprot: 

 rūpēties par savu veselību; 

 izturēt darba pārslodzi un dinamiku; 

 nepārtraukti paaugstināt fiziskās sagatavotības līmeni un biomotorās spējas. 

 

Profesionālās fiziskās sagatavošanas jomā LPA studentiem jāprot: 

 Apgūt un pielietot pašaizsardzības cīľas paľēmienus nepieciešamības gadījumā; 

 Droši rīkoties ar dienesta ieročiem ekstremālās situācijās. 
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Komunikācijas un sadarbības jomā jāprot: 

 apgūt komunikācijas paľēmienus; 

 pielietot komunikācijas paľēmienus daţādās situācijās. 

 

Šo biomotoro spēju un prasmju apguve tika vērtēta pēc iepriekš izstrādātiem 

kritērijiem un testu prasībām, kā arī tika veikts studentu pašvērtējums. 

 

5. Realizējot kritiski konstruktīvi didaktisko modeli, kas atspoguļojās 3 studiju 

moduļos, kopumā var secināt, par šādiem rezultātiem: 

- Kontroles grupā studentu pašvērtējums, galvenokārt, koncentrējas pietiekamā 

līmenī, bet tajā pat laikā studentiem ir raksturīgs paaugstināts pašvērtējums, jo ekspertu 

vērtējums ir zemāks visās kompetences jomās (aspektos). 

- Eksperimentālajā grupā studentiem ir izveidots reālistiskāks priekšstats par sevi,  

uz to norāda eksperta vērtējums.  

- Eksperimentālajā grupā studentiem ir augstāki rezultāti profesionālās fiziskās 

sagatavotības kompetences pilnveidē, uz to norāda, kā studentu pašvērtējums, tā arī 

ekspertu vērtējums. Šaušanas prasmju attīstībā studenti uzrādīja 6 reizes labākus rezultātus; 

profesionālā fiziskā sagatavotībā 3 līdz 4 reizes augstākus rezultātus; pašaizsardzības 

paľēmienu  apguvē 2 līdz 3 reizes augstākus rezultātus. 

Eksperimentālās grupas studentu skaits (%), kas ir sasnieguši augstu līmeni (pēc docētāju 

vērtējuma) ir no 3 līdz 10 reizēm lielāks nekā kontroles grupā. Piem.: 

 Sadarbības un komunikācijas prasmes (SK) -33,3% (E), 10,0% -(K). 

 Šaušanas prasmes (ŠP) - 60,0% (E), 6,7% (K). 

 Profesionālā fiziskā sagatavotība (PFS) -33,3% (E), 13,3% (K). 

 Pašaizsardzības paľēmienu apguve (PP) -16,7% (E), 10,0% (K). 

Sociālo prasmju attīstībā (sadarbības un komunikācijas prasmes) studenti uzrādīja ļoti labu un 

reālu  vērtējumu, kas ir ļoti tuvu docētāju vērtējumam (33,3% -stud.pašvērt., 36,7% -doc. 

vērt.). 

Kontroles grupā, kurā tika pielietotas tikai moduļu studijas, studentu pašvērtējuma un 

docētāju vērtējuma salīdzinājums sniedz šādus rezultātus:  

• pilnveidojamā līmenī - visos profesionālās kompetences jomās studenti novērtē 

sevi krietni zemāk nekā docētāji. Docētāju vērtējums ir daudz augstāks. 

• SK- 30,0% -stud.pašvērt., 50,0%-doc.vērt. 

• ŠP -  33,3% -stud.pašvērt.,53,3%-doc.vērt. 

• PFS-23,3% -stud.pašvērt., 56,7%-doc.vērt. 

• PP  -36,7% -stud.pašvērt., 53,3%-doc.vērt. 

• pietiekamā līmenī - visos profesionālās kompetences jomās studenti novērtē sevi 

krietni augstāk nekā docētāji. Docētāju vērtējums ir daudz zemāks. 

• SK - 60,0%-stud.pašvērt.,  40,0%-doc.vērt. 

• ŠP  -  60,0%-stud.pašvērt., 40,0%-doc.vērt. 

• PFS - 63,3%-stud.pašvērt., 36,7%-doc.vērt. 

• PP  - 53,3%-stud.pašvērt.,  40,0%-doc.vērt 

• augstā līmenī-divās jomās (profesionālā fiziskā sagatavotība, pašaizsardzības 

paņēmienu apguve) studentu pašvērtējums ir augstāks nekā docētāju vērtējums: 

• PFS - 13,3%-stud.pašvērt., 6,7%-doc.vērt. 

• PP -  10,0%-stud.pašvērt.,  6,7%-doc.vērt. 

• sadarbības un komunikācijas prasmju jomā tas ir adekvāts un zemāks 

(šaušanas prasmes): 

• SK -10,0% - stud.pašvērt.,10,0% - doc.vērt. 

• ŠP - 6,7% - stud.pašvērt.,  6,7% - doc.vērt. 
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Eksperimentālajā grupā, kurā tika pielietota konstruktīvisma pieeja moduļu studiju 

ietvaros, studentu pašvērtējuma un docētāju vērtējuma salīdzinājums sniedz šādus rezultātus:  

• pilnveidojamā līmenī - sadarbības un komunikācijas prasmju apguvē studentu 

pašvērtējums  ir augstāks nekā docētāju vērtējums: 

• SK- 16,7%-stud.pašvērt.,6,7%-doc.vērt 

 

• Pārējās trīs profesionālās kompetences jomās docētāju vērtējums un studentu 

pašvērtējums ir tuvu adekvātam. 

 

• ŠP  -  10,0%-stud.pašvērt., 10,0%-doc.vērt. 

• PFS -26,7%-stud.pašvērt., 30,0%-doc.vērt. 

• PP  -23,3%-stud.pašvērt., 23,3%-doc.vērt 

 

Kopumā var secināt, ka eksperimentālajā grupā, kurā tika pielietota konstruktīvisma 

pieeja moduļu studiju ietvaros, studentu pašvērtējums un docētāju vērtējums ir ļoti 

tuvināts. Atbildība par savu mācīšanos un savas mācīšanās pieredzes skaidra apzināšanās dod 

studentiem iespēju veikt adekvātu pašnovērtējumu. Turklāt moduļu studijās (kontroles 

grupā) studentu pašvērtējums ir tālu no adekvāta, ir nestabils - zemāks vai augstāks par 

docētāja vērtējumu.  

            -  Konstruktīvisma pieeja ir rezultatīvāka. 

            - Profesionālās kompetences pilnveide ir augstāka un studenti jūtas kompetentāki, 

labāk izglītoti. 

-  Studenti mācās daudz efektīvāk; 

- Viľiem ir augstāka pašcieľa, attīstītāka refleksija, pilnīgāks priekšstats par sevi un 

pašvērtējums ir adekvātāks; 

-  Augstāki profesionālās kompetences rādītāji. 

              -  Pētījumā ir apstiprinājusies izvirzītā hipotēze un pētījuma mērķis ir sasniegts. 
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NOBEIGUMS 
 

Izglītības reformas pedagoģiskā mērķorientācija rosināja izvērtēt augstākās izglītības 

sistēmas esošo situāciju LPA un tās gatavību pārejai uz studenta orientētām studijām, kā arī 

mēģināt atrast jaunu mācīšanās pieeju, kas nodrošinātu mūsdienu daudzkultūru informatīvās 

sabiedrības prasības pēc kompetenta speciālista. 

Vispirms bija jānoskaidro, kas tad ir personības individuālā kompetence un kā 

zinātniskajā literatūrā interpretēta tās būtība. Tās pieeju daudzveidība ir aplūkota disertācijas 

pirmajā daļā.  

Ir sniegta kompetences jēdziena analīze, tās definīcijas, vēsturiskā attīstība, 

raksturīgās  pazīmes.  

Tika attīstīta kompetences izpratnes definīcija -  kompetence ir definēta kā 

personības integrāla īpašība, kas ietver mērķa, motivācijas, saturiski procesuālo un 

novērtēšanas komponentus, attīstās darbībā, sadarbībā, saziľā un kvalitatīvi izpauţas kā šo 

procesu mijiedarbības rezultāts. Procesuālajā izpratnē kompetence nepārtraukti pilnveidojas, 

jo pilnveidojas pieredze un rodas arvien jaunas pieredzes gūšanas iespējas. Kompetence kā 

rezultāts konkrētas situācijas darbības kvalitātes līmenī. Personības veseluma izpratnē uz 

mācīšanos, sadarbību, saziľu apgūšanu jāraugās šo procesu sistēmā, jo tie dzīvē norit ciešā 

mijiedarbībā.  

Pamatojoties uz daudzu zinātnieku atziľām par mācīšanos kā nepieciešamu 

paškonstruēšanas procesu, teorētiski tika modelēta LPA studentu mācīšanās organizācijas 

sistēma, kas iekļauj studijas, sadarbības un saziľas procesu mijiedarbību un veicina studentu 

profesionālās kompetences pilnveidošanos.  

Tiek aplūkoti daţi policistu izglītošanās aspekti Latvijā un ārvalstīs. Noteiktas 

galvenās topošo policistu profesionālās kompetences jomas. 

Mūsdienīgā kompetences jēdziena izpratne, tās komplicētā būtība un kompetences 

pilnveidošanās ir saistāma ar konstruktīvisma pieeju studijās.  

Daţādas mācīšanās teorijas un to salīdzināšana ar konstruktīvisma teoriju, tās vēsturi, 

būtību ļāva izveidot jaunu pieeju studiju procesam, kuras aprakstam ir veltīta disertācijas otrā 

daļa.  

Konstruktīvisma galvenās idejas atrodamas kognitīvismā, iekšējā un ārējā vienotībā, 

mācīšanās darbībā. Konstruktīvisms ir analizēts, atklājot tā būtību, mācīšanās mehānismu, 

mācīšanās soļus (studentu darbību), mācīšanas nosacījumus (docētāja darbību).  

Balstoties uz konstruktīvisma teorijas metodoloģiskām atziľām, kā arī darbības 

strukturāli procesuālo pieeju, tiek izstrādāts konstruktīvisma didaktiskais modelis 

profesionālās kompetences pilnveidē LPA studentiem. Konstruktīvisma didaktiskais modelis 

ietver galvenos darbības posmus: psiholoģisko un praktisko sagatavošanu, darbības 

realizācijas, procesa un rezultātu novērtēšanas posmu (Špona A., 2001).  

Ir analizēta moduļu studijas būtība un saturs, cieši saistot to ar konstruktīvisma un 

citu progresīvo teoriju idejām. Moduļu studijas balstās uz integrētās mācības pieeju studijās. 

Ir sniegts integrētās mācības skaidrojums, ľemot par pamatu daţādu zinātnieku teorētiskās 

atziľas. Ir aplūkotas moduļu studijas (kā LPA mācību spēku izvēlēta mācību forma) un 

konstruktīvisma teorijas idejas (kā studentu iespējas pašam konstruēt savu pieredzi), 

pamatprincipu mijiedarbība, kas atklāj jaunas iespējas topošo policistu profesionālās 

kompetences veidošanās procesā. Balstoties uz moduļu studijas teorētisko analīzi, autores 

ieceres ir saistāmas ar moduļa izstrādi, kas orientēts uz policistu profesionālās kompetences 

veidošanos komunikācijas un profesionālās fiziskās sagatavotības jomās. 

Disertācijas trešajā  daļā tiek izklāstīti pētījuma uzdevumi un pētījuma organizācija. 

Detalizēti tiek skaidrota kvalitatīvo pētījuma īpatnība un atbilstoši tam adekvāto metoţu 

izvēle. Tiek akcentēti kvalitatīva pētījuma kritēriji: „caurskatāmība”, „tuvu realitātei,” 
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„atbilstoši praksei” (Huschke-Rhein, 1987, 137). Kad mēs diferencējam validitāti, kas attiecas 

uz datu vākšanu, un vadilitāti, analizējot iegūtos datus, un salīdzinām kvalitatīvo un 

kvantitatīvo pētījumu, mēs varam noteikt, ka validitāte datu ieguvē ir vairāk valīda (more 

valid), tāpēc, ka : 

- dati ir iegūti tuvāk pētniecības laukam; 

- pētnieks nav iepriekš ietekmējis informācijas ieguvi; 

- iegūtie dati ir subjektīvāki un, līdz ar to, adekvātāki; 

-      iegūtās informācijas nozīmīgums ir vairāk ľemts vērā („dzīvā saruna” par 

studentu pašvērtējuma rezultātiem, par vērtējuma un pašvērtējuma tuvināšanos). 

Veicot kvalitatīvo pētījumu, nepieciešams izvēlēties vai izstrādāt kritērijus, kuri ir 

ļoti tuvu (adekvāti) šāda tipa pētījumam. Pētnieks Rolfs Huške-Rains (Huschke-Rhein, 1987, 

137) izstrādāja tādus kritērijus, kā „tuvu realitātei” (nearness to reality), „caurskatamība” 

(transparency) un „atbilstoši praksei” (relevance for practice), (2.att.). 

Disertācijas ceturtajā  daļā ir sniegts empīriskais pētījums par izglītības sistēmas 

kvalitāti LPA, balstoties uz absolventu aptauju, kas tika veikta laika posmā no 2004.gada līdz 

2006.gadam, kā arī analizēts pārveidojošais pētījums par kritiski konstruktīvo didaktisko 

modeļu ieviešanu LPA studentu profesionālās kompetences pilnveidošanai. Kritiski 

konstruktīvais didaktiskais modelis tika realizēts moduļu studiju ietvaros. Konstruktīvisma 

pieeja tika realizēta, aprakstot tās aprobāciju trīs moduļos: strīdi/lūgumi pēc palīdzības, 

šaušana/nešaušana, profesionālā fiziskā sagatavošana. Studiju moduļa uzdevumi bija orientēti 

uz studenta mācīšanās pieredzes konstruēšanu studējot, sadarbojoties un sazinoties. Studiju 

moduļa saturs aptvēra topošā policijas darbinieka galvenās profesionālās kompetences jomas: 

komunikatīvo, profesionāli fizisko sagatavotību (fizisko sagatavotību, spēka un speciālo 

līdzekļu pielietošanas paľēmienu apguvi, šaušanas sagatavotību). Savukārt prasības vērtēšanai 

(kritēriji, rādītāji un līmeľu apraksti) mācīšanās pieredzes pilnveides procesā un rezultāta 

mijsakarībā nodrošina LPA studentu profesionālās kompetences pilnveidošanos. Pētījuma 

gaitā tika konstatēts, ka tieši konstruktīvisma pieeja veicina studentu profesionālās 

kompetences pilnveidi.  

Perspektīvā augstskolām vajadzētu būt gatavām nodrošināt studentiem apstākļus, lai 

viľi būtu orientēti uz konstruktīvisma studijām un labāk tiem sagatavojušies. Var izmantot 

tikai konstruktīvisma mācīšanos, lai studenti būtu pieraduši mācīties šādā veidā. Docētāji grib 

sagaidīt no studentiem tādas attieksmes, kādas viľiem trūkst vai nav attīstītas pietiekamā 

līmenī. 
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1.pielikums 

spēkā esošs no 2006.12.07 
 

Publicēts:Vēstnesis 194 2006.12.06.  

(ZIĽOTĀJS 6 2007.03.22.) 

 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETS 

2006.11.21. Noteikumi nr. 969 

Rīgā  

Fiziskās sagatavotības prasības Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma 

vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm 
 

 
 

  

 

 

(prot. Nr.61  68.§) 

  

Izdoti saskaľā ar 

Iekšlietu ministrijas sistēmas 

iestāţu un Ieslodzījuma vietu 

pārvaldes amatpersonu ar 

speciālajām dienesta pakāpēm 

dienesta gaitas likuma 4.panta 2.punktu 

  

1. Noteikumi nosaka fiziskās sagatavotības prasības Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāţu 

un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm (turpmāk – 

amatpersona). 

  

2. Fiziskās sagatavotības prasības nosaka atbilstoši amatpersonu dzimumam un vecumam: 

2.1. vīrieši: 

2.1.1. 29 gadi un jaunāki    – vecuma grupa V-1; 

2.1.2. no 30 līdz 35 gadiem – vecuma grupa V-2; 

2.1.3. no 36 līdz 40 gadiem – vecuma grupa V-3; 

2.1.4. no 41 līdz 45 gadiem – vecuma grupa V-4; 

2.1.5. 46 gadi un vecāki – vecuma grupa V-5; 

2.2. sievietes: 

2.2.1. 23 gadi un jaunākas – vecuma grupa S-1; 

2.2.2. no 24 līdz 29 gadiem – vecuma grupa S-2; 

2.2.3. no 30 līdz 35 gadiem – vecuma grupa S-3; 

2.2.4. no 36 līdz 40 gadiem – vecuma grupa S-4; 

2.2.5. no 41 līdz 45 gadiem – vecuma grupa S-5; 

2.2.6. 46 gadi un vecākas – vecuma grupa S-6. 

  



 184 

3. Fiziskās sagatavotības pārbaudes organizē šādās disciplīnās: 

3.1. vīriešiem (vecuma grupā V-1, V-2 un V-3) 100 metru skrējiens, pievilkšanās pie 

stieľa, ķermeľa augšdaļas pacelšana un nolaišana, 3000 metru kross; 

3.2. vīriešiem (vecuma grupā V-4) 100 metru skrējiens, pievilkšanās pie stieľa, ķermeľa 

augšdaļas pacelšana un nolaišana, 1000 metru kross; 

3.3. vīriešiem (vecuma grupā V-5) pievilkšanās pie stieľa, ķermeľa augšdaļas pacelšana 

un nolaišana, 1000 metru kross; 

3.4. sievietēm (vecuma grupā S-1 un S-2) 100 metru skrējiens, roku saliekšana un 

iztaisnošana balstā guļus, ķermeľa augšdaļas pacelšana un nolaišana, 1000 metru kross; 

3.5. sievietēm (vecuma grupā S-3 un S-4) 100 metru skrējiens, roku saliekšana un 

iztaisnošana balstā guļus, ķermeľa augšdaļas pacelšana un nolaišana, 500 metru kross; 

3.6. sievietēm (vecuma grupā S-5 un S-6) roku saliekšana un iztaisnošana balstā guļus, 

ķermeľa augšdaļas pacelšana un nolaišana, 500 metru kross. 

  

4. Par katru nokārtoto fiziskās sagatavotības pārbaudes disciplīnu atbilstoši rezultātam tiek 

piešķirts tabulā (pielikums) norādītais punktu skaits (no viena līdz desmit punktiem). 

  

5. Fiziskās sagatavotības pārbaude ir sekmīgi nokārtota, ja amatpersona saľēmusi vismaz 

vienu punktu katrā fiziskās sagatavotības pārbaudes disciplīnā un kopējais punktu skaits ir: 

5.1. 16 un vairāk punktu vecuma grupā V-1, V-2, V-3, V-4, S-1, S-2, S-3 un S-4; 

5.2. 12 un vairāk punktu vecuma grupā V-5, S-5 un S-6. 

  

  

Ministru prezidents                                                      A.Kalvītis 

  

Iekšlietu ministrs                                                         I.Godmanis 

 

Pielikums 

Ministru kabineta 

2006.gada 21.novembra 

noteikumiem Nr.969 

  

Fiziskās sagatavotības prasības 

  

1. Vecuma grupa V-1 

 Nr. 

p.k. 

 Pievilkšanās pie 

stieľa (reizes)  100 metru 

skrējiens 

 3000 metru 

kross 

 Ķermeľa augšdaļas 

pacelšana un nolaišana 

(reizes) divās minūtēs 

 Punkti 
 līdz 

90 kg 

 virs 

90 kg 

 1.1.  5  3  13,9–14,0  14:10–  38–45  1 
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14:30 

 1.2.  6–8  4–5  13,7–13,8  13:50–

14:09 

 46–50  2 

 1.3.  9–10  6–7  13,5–13,6  13:30–

13:49 

 51–55  3 

 1.4.  11–12  8–9  13,4  13:10–

13:29 

 56–60  4 

 1.5.  13–14  10–11  13,2–13,3  12:50–

13:09 

 61–64  5 

 1.6.  15–16  12  13,1  12:20–

12:49 

 65–69  6 

 1.7.  17  13  12,9–13,0  11:57–

12:19 

 70–74  7 

 1.8.  18  14  12,6–12,8  11:32–

11:56 

 75–82  8 

 1.9.  19  15  11,9–12,5  10:15–

11:31 

 83–105  9 

 1.10.  20 un 

vairāk 

 16 un 

vairāk 

 11,8 un 

ātrāk 

 10:14 un 

ātrāk 

 106 un vairāk  10 

  

2. Vecuma grupa V-2 

 Nr. 

p.k. 

 Pievilkšanās pie 

stieľa (reizes)  100 metru 

skrējiens 

 3000 metru 

kross 

 Ķermeľa augšdaļas 

pacelšana un nolaišana 

(reizes) divās minūtēs 

 Punkti 
 līdz 

90 kg 

 virs 

90 kg 

 2.1.  4  3  14,7  15:05  34–41  1 

 2.2.  5–6  4  14,5–14,6  14:45–

15:04 

 42–46  2 

 2.3.  7–8  5  14,3–14,4  14:28–

14:44 

 47–50  3 

 2.4.  9–11  6–7  14,2  14:12–

14:27 

 51–54  4 

 2.5.  12–13  8–9  14,0–14,1  13:57–

14:11 

 55–58  5 

 2.6.  14–15  10–11  13,8–13,9  13:40–

13:56 

 59–62  6 

 2.7.  16  12–13  13,7  13:20–

13:39 

 63–67  7 
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 2.8.  17  14  13,4–13,6  12:54–

13:19 

 68–74  8 

 2.9.  18  15  12,6–13,3  11:32–

12:53 

 75–95  9 

 2.10.  19 un 

vairāk 

 16 un 

vairāk 

 12,5 un 

ātrāk 

 11:31 un 

ātrāk 

 96 un vairāk  10 

  

3. Vecuma grupa V-3 

 Nr. 

p.k. 

 Pievilkšanās pie 

stieľa (reizes)  100 metru 

skrējiens 

 3000 metru 

kross 

 Ķermeľa augšdaļas 

pacelšana un nolaišana 

(reizes) divās minūtēs 

 Punkti 
 līdz 

90 kg 

 virs 

90 kg 

 3.1.  3  2  15,6  16:07  29–34  1 

 3.2.  4  3  15,4–15,5  15:47–

16:06 

 35–39  2 

 3.3.  5–6  4  15,2–15,3  15:29–

15:46 

 40–42  3 

 3.4.  7–8  5–6  15,1  15:12–

15:28 

 43–46  4 

 3.5.  9–10  7–8  14,9–15,0  14:56–

15:11 

 47–49  5 

 3.6.  11–12  9–10  14,7–14,8  14:38–

14:55 

 50–53  6 

 3.7.  13–14  11–12  14,5–14,6  14:18–

14:37 

 54–57  7 

 3.8.  15  13  14,3–14,4  13:50–

14:17 

 58–63  8 

 3.9.  16  14  13,5–14,2  12:24–

13:49 

 64–81  9 

 3.10.  17 un 

vairāk 

 15 un 

vairāk 

 13,4 un 

ātrāk 

 12:23 un 

ātrāk 

 82 un vairāk  10 

  

4. Vecuma grupa V-4 

 Nr. 

p.k. 

 Pievilkšanās pie 

stieľa (reizes)  100 metru 

skrējiens 

 1000 metru 

kross 

 Ķermeľa augšdaļas 

pacelšana un nolaišana 

(reizes) divās minūtēs 

 Punkti 
 līdz 

90 kg 

 virs 

90 kg 

 4.1.  2  1  16,6  5:11  25–29  1 
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 4.2.  3  2  16,4–16,5  5:01–5:10  30–33  2 

 4.3.  4–5  3  16,2–16,3  4:51–5:00  34–36  3 

 4.4.  6–7  4–5  16,1  4:41–4:50  37–39  4 

 4.5.  8–9  6–7  15,9–16,0  4:31–4:40  40–42  5 

 4.6.  10–11  8–9  15,7–15,8  4:21–4:33  43–45  6 

 4.7.  12  10–11  15,5–15,6  4:11–4:20  46–49  7 

 4.8.  13  12  15,2–15,4  4:01–4:10  50–54  8 

 4.9.  14  13  14,4–15,1  3:31–4:00  55–69  9 

 4.10.  15 un 

vairāk 

 14 un 

vairāk 

 14,3 un 

ātrāk 

 3:30 un 

ātrāk 

 70 un vairāk  10 

  

5. Vecuma grupa V-5 

 Nr. 

p.k. 

 Pievilkšanās pie stieľa 

(reizes)  1000 metru 

kross 

 Ķermeľa augšdaļas 

pacelšana un nolaišana 

(reizes) divās minūtēs 

 Punkti 

 līdz 90 kg  virs 90 kg 

 5.1.  2  1  5:51  22–27  1 

 5.2.  3  2  5:41–5:50  26–28  2 

 5.3.  4  3  5:31–5:40  29–31  3 

 5.4.  5  4  5:21–5:30  32–33  4 

 5.5.  6  5  5:11–5:20  34–36  5 

 5.6.  7  6  5:01–5:10  37–39  6 

 5.7.  8  7  4:51–5:00  40–42  7 

 5.8.  9  8  4:41–4:50  43–46  8 

 5.9.  10  9  4:31–4:40  47–59  9 

 5.10.  11 un vairāk  10 un vairāk  4:30 un ātrāk  60 un vairāk  10 

  

6. Vecuma grupa S-1 

 Nr. 

p.k. 

 100 metru 

skrējiens 

 1000 metru 

kross 

 Roku saliekšana un 

iztaisnošana balstā 

guļus 

 Ķermeľa 

augšdaļas 

pacelšana un 

nolaišana (reizes) 

divās minūtēs 

 Punkti 

 6.1.  17,2–16,8  4:41  15–18  34–39  1 

 6.2.  16,7–16,5  4:31–4:40  19–21  40–43  2 
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 6.3.  16,4–16,3  4:21–4:30  22–24  44–47  3 

 6.4.  16,2–16,01  4:11–4:20  25–26  48–51  4 

 6.5.  16,0–15,8  4:01–4:10  27–29  52–54  5 

 6.6.  15,7–15,6  3:51–4:00  30–31  55–58  6 

 6.7.  15,5–15,3  3:41–3:50  32–35  59–62  7 

 6.8.  15,2–14,9  3:36–3:40  36–39  63–68  8 

 6.9.  14,8–13,7   3:31–3:35  40–52  69–87  9 

 6.10.  13,6 un ātrāk  3:30 un ātrāk  53  88  10 

  

7. Vecuma grupa S-2 

 Nr. 

p.k. 

 100 metru 

skrējiens 

 1000 metru 

kross 

 Roku saliekšana un 

iztaisnošana balstā 

guļus 

 Ķermeľa 

augšdaļas 

pacelšana un 

nolaišana (reizes) 

divās minūtēs 

 Punkti 

 7.1.  18,2–17,9  5:11  12–15  27–31  1 

 7.2.  17,8–17,6  5:01–5:10  16–17  32–35  2 

 7.3.  17,5–17,3  4:51–5:00  18–19  36–37  3 

 7.4.  17,2–17,1  4:41–4:50  20–21  38–40  4 

 7.5.  17,0–16,8  4:31–4:40  22–23  41–43  5 

 7.6.  16,7–16,5  4:21–4:30  24–25  44–46  6 

 7.7.  16,4–16,2  4:11–4:20  26–28  47–50  7 

 7.8.  16,1–15,8  4:06–4:10  29–31  51–54  8 

 7.9.  15,7–14,5  4:01–4:05  32–40  55–69  9 

 7.10.  14,4  4:00 un ātrāk  42  70  10 

  

8. Vecuma grupa S-3 

 Nr. 

p.k. 

 100 metru 

skrējiens 

 500 metru 

kross 

 Roku saliekšana un 

iztaisnošana balstā 

guļus 

 Ķermeľa 

augšdaļas 

pacelšana un 

nolaišana (reizes) 

divās minūtēs 

 Punkti 

 8.1.  19,3–18,9  3:11  9–10  23–26  1 

 8.2.  18,8–18,6  3:01–3:10  11–12  27–29  2 

 8.3.  18,5–18,3  2:51–3:00  13–14  30–31  3 
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 8.4.  18,2–18,1  2:41–2:50  15  32–33  4 

 8.5.  18,0–17,8  2:31–2:40  16–17  34–35  5 

 8.6.  17,7–17,5  2:21–2:30  18  36–38  6 

 8.7.  17,4–17,2  2:11–2:20  19–20  39–41  7 

 8.8.  17,1–16,7  2:01–2:10  21–23  42–45  8 

 8.9.  16,6–15,4  1:51–2:00  24–30  46–57  9 

 8.10.  15,3  1:50 un ātrāk  31  58  10 

  

9. Vecuma grupa S-4 

 Nr. 

p.k. 

 100 metru 

skrējiens 

 500 metru 

kross 

 Roku saliekšana un 

iztaisnošana balstā 

guļus 

 Ķermeľa 

augšdaļas 

pacelšana un 

nolaišana (reizes) 

divās minūtēs 

 Punkti 

 9.1.  20,4–20,0  3:21  6  19–21  1 

 9.2.  19,9–19,6  3:11–3:20  7  22–23  2 

 9.3.  19,5–19,3  3:01–3:10  8  24–25  3 

 9.4.  19,2–19,1  2:51–3:00  9  26–27  4 

 9.5.  19,0–18,8  2:41–2:50  10  28–29  5 

 9.6.  18,7–18,5  2:36–2:40  11  30–31  6 

 9.7.  18,4–18,1  2:31–2:35  12  32–34  7 

 9.8.  18,0–17,7  2:26–2:30  13–14  35–37  8 

 9.9.  17,6–16,2  2:21–2:25  15–19  38–47  9 

 9.10.  16,1  2:20 un ātrāk  20  48  10 

  

10. Vecuma grupa S-5 

 Nr. 

p.k. 
 500 metru kross 

 Roku saliekšana un 

iztaisnošana balstā 

guļus 

 Ķermeľa augšdaļas 

pacelšana un nolaišana 

(reizes) divās minūtēs 

 Punkti 

 10.1.  3:31  4  15–17  1 

 10.2.  3:21–3:30  5  18–19  2 

 10.3.  3:11–3:20  6  20–21  3 

 10.4.  3:06–3:10  7  22–23  4 

 10.5.  3:01–3:05  8  24  5 



 190 

 10.6.  2:56–3:00  9  25–26  6 

 10.7.  2:51–2:55  10  27–28  7 

 10.8.  2:46–2:50  11  29–30  8 

 10.9.  2:41–2:45  12–15  31–39  9 

 10.10.  2:40 un ātrāk  16  40  10 

  

11. Vecuma grupa S-6 

 Nr. 

p.k. 
 500 metru kross 

 Roku saliekšana un 

iztaisnošana balstā guļus 

 Ķermeľa augšdaļas 

pacelšana un nolaišana 

(reizes) divās minūtēs 

 Punkti 

 11.1.  4:01–4:10  1  6–8  1 

 11.2.  3:51–4:00  2  9–11  2 

 11.3.  3:41–3:50  3  12–14  3 

 11.4.  3:31–3:40  4  15–17  4 

 11.5.  3:21–3:30  5  18–19  5 

 11.6.  3:11–3:20  6  20–21  6 

 11.7.  3:06–3:10  7  22–23  7 

 11.8.  3:01–3:05  8  24  8 

 11.9.  2:56–3:00  9  25–26  9 

 11.10.  2:51–2:55  10  27–28  10 

  

  

Iekšlietu ministrs                                                         I.Godmanis
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2.pielikums 

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Civilā drošība un 

aizsardzība”  studentu aptauja par studiju programmas realizāciju un tās kvalitāti. 

Aptauja veikta 2005. gada februārī, aptaujā piedalījās 115 studenti. 

 

Apkopojot studentu anketas tika iegūti sekojoši rezultāti: 

1. Vai uzsākot studijas Jums bija skaidrs, kas jūs sagaida studiju laikā? 

Pilnībā Aptuveni Nē 

23 76 16 

20% 66% 14% 

 

2. Vai uzsākot studijas Jums bija pārliecība, ka strādāsiet izvēlētajā profesijā? 

Jā Vēl šaubos Nē 

97 9 9 

84% 8% 8% 

 

3. Kā vērtējat studiju programmas administrēšanu? 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

0 8 19 37 36 12 2 0 0 10 

7% 17% 32% 31% 10% 2% 0% 0% 0% 1% 

Novērtējums 

Augusts Labs Apmierinošs Neapmierinošs 

24% 63% 12% 1% 

 

4. Kā vērtējat studiju procesa organizāciju? (apmierinoši, disciplīna, kontrole) 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

0 3 11 41 43 13 4 0 0 0 

0% 3% 10% 36% 37% 11% 3% 0% 0% 0% 

Novērtējums 

Augusts Labs Apmierinošs Neapmierinošs 

13% 73% 14% 0% 

 

5. Kā vērtējat administrācijas attieksmi pret studentiem?  

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

2 4 15 31 36 15 5 4 1 2 

2% 3% 13% 27% 32% 13% 4% 3% 1% 2% 

Novērtējums 

Augusts Labs Apmierinošs Neapmierinošs 

18% 59% 17% 6% 

 

6. Kā vērtējat pasniedzēja attieksmi pret studentiem?  

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

1 5 26 34 33 13 0 1 1 1 

1% 4% 22% 30% 29% 11% 0% 1% 1% 1% 

Novērtējums 

Augusts Labs Apmierinošs Neapmierinošs 

27% 59% 11% 3% 

 

 



 192 

2.pielikuma turpinājums 

7. Kāda bija noslogotība studiju laikā? 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

2 2 20 50 28 9 4 0 0 0 

2% 2% 18% 43% 24% 8% 3% 0% 0% 0% 

Novērtējums 

Augusts Labs Apmierinošs Neapmierinošs 

22% 67% 11% 0% 

 

8. Vai studiju programma bija viegli apgūstama? (docētāju loma) 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

3 6 22 48 29 6 0 0 1 0 

3% 5% 19% 42% 25% 5% 0% 0% 1% 0% 

Novērtējums 

Augusts Labs Apmierinošs Neapmierinošs 

27% 67% 5% 1% 

 

9. Vai studiju ilgums bija pietiekams? 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

12 11 34 35 13 7 2 1 0 0 

10% 10% 30% 30% 11% 6% 2% 1% 0% 0% 

Novērtējums 

Augusts Labs Apmierinošs Neapmierinošs 

50% 41% 8% 1% 

 

10. Vai esat ieguvis pietiekošas zināšanas turpmākajam darbam? 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

6 19 35 30 18 2 3 1 0 1 

5% 16% 30% 26% 16% 2% 3% 1% 0% 1% 

Novērtējums 

Augusts Labs Apmierinošs Neapmierinošs 

51% 42% 5% 2% 

 

11. Kā vērtējat pasniedzēju zināšanas pasniedzamajos studiju kursos? 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

1 11 18 26 6 0 0 0 0 0 

2% 18% 29% 42% 9% 0% 0% 0% 0% 0% 

Novērtējums 

Augusts Labs Apmierinošs Neapmierinošs 

49% 51% 0% 0% 

 

12. Kā vērtējat pasniedzēja pedagoģiskās prasmes? 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

2 6 18 23 7 1 0 0 0 0 

4% 11% 31% 40% 12% 2% 0% 0% 0% 0% 

Novērtējums 

Augusts Labs Apmierinošs Neapmierinošs 

46% 52% 2% 0% 
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13. Kā vērtējat studiju kursu apguvei katedrās sagatavotos papildmateriālus (testi, video, 

lekciju slaidi, izdales materiāli)? 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

1 7 24 36 31 9 1 2 0 1 

1% 6% 21% 32% 28% 8% 1% 2% 0% 1% 

Novērtējums (atbildes sniedza 112 aptaujātie) 

Augusts Labs Apmierinošs Neapmierinošs 

28% 60% 9% 3% 

Norādiet kuros studiju kursos bija labi papildmateriāli (izľemot grāmatas) 

Likumpārkāpumu novēršana 39 

Policijas speciālā taktika 38 

Iecirkľa inspektora dienests 18 

 

14. Kas Jūs visvairāk neapmierināja studiju programmas apguves laikā? 

Atbildes tika sagrupētas pa kategorijām: studiju process, saturs, pasniedzēji; studiju 

tehniskais nodrošinājums; sadzīve un ārpus studiju darbs. 

Sniegto  
atbilţu 

skaits 

Viss apmierināja 35 

Studiju process, saturs  

Praktisko nodarbību trūkums 9 

Neapmierināja nodarbību saraksts (daţreiz vairākas ieskaites vienā dienā vai divas 

dienas pēc kārtas seko ieskaites) 

5 

Atsevišķiem studiju kursiem praktiskām nodarbībām atvēlēts pārāk maz laika 

(Kriminālprocesa tiesības, Darba tiesības, Īpašuma, mantojuma un ģimenes tiesības, 

Komerctiesības, Profesionālā fiziskā sagatavošana, Ieroču tiesības un 

šaušana/nešaušana) 

3 

Neapmierināja atsevišķi studiju kursi 4 

Tiek sniegtas tikai vispusējas zināšanas 2 

Pasniedzēji  

Neapmierināja pasniedzēju attieksme pret studentiem 12 

Slikta lekciju kvalitāte (ātri lasa, nevar paspēt piefiksēt, un sniegto informāciju 

nevar izprast) 

3 

Neapmierināja tas, ka pasniedzējiem par vienu un to pašu jautājumu bija daţādas 

domas un tas traucēja gala pārbaudījumu kārtošanā (piemēram, pasniedzējs, kas 

vadīja seminārus, teica vienu, bet, kas lasīja lekcijas, otru) 

3 

Neapmierināja semināru vadīšanas taktika un kvalitāte (nebija diskusiju) 3 

Lekcijas nevadīja pasniedzēji, kuriem bija praktiskā pieredze 2 

Studiju tehniskais nodrošinājums  

Slikts studiju materiālais nodrošinājums (trūkst izdales materiāli) 6 

Nepietiekams pieejamo literatūras avotu krājums bibliotēkās un lasītavā (maz 

jaunāko grāmatu un grāmatas pieejamas daţos eksemplāros) 

6 

Sadzīve un ārpus studiju darbs  

Uzskata, ka norīkojumi nebija nepieciešami 8 

Neapmierināja augstākstāvošu personu attieksme (piemēram, deţūrdaļas darbinieki) 3 

Neapmierināja kazarmu reţīms 4 

Maz brīva laika 1 

Pārāk maz sporta pasākumu 1 

Neapmierināja sadzīves apstākļi 1 

 

15. Kādi ir Jūsu ieteikumi studiju programmas uzlabošanai? 
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Atbildes tika sagrupētas pa kategorijām: studijas, sadzīve un ārpus studiju darbs Sniegto  

atbilţu 
skaits 

Studijas  

Vairāk praktisko nodarbību (situāciju spēles) 26 

Palielināt mācību prakses laiku 6 

Vairāk sadarboties ar studentiem, uztvert kā kolēģus 5 

Jāmodernizē un jāpilnveido tehniskais nodrošinājums 4 

Nodarbības jāvada bieţāk tiem pasniedzējiem, kam ir praktiskās iemaľas 3 

Vairāk studiju kursu, kur apgūst pedagoģiskās un saskarsmes prasmes 2 

Vairāk uzmanības pievērst nodarbību sarakstam (sistemātiskums) 2 

Lielāku uzmanību pievērst ar profesiju saistītiem studiju kursiem 1 

Uzlabot pasniegšanas metodes 1 

Sadzīve un ārpus studiju darbs  

Vairāk kopēju sabiedriski izklaidējošu pasākumu 4 

Samazināt norīkojumu skaitu 3 

Uzlabot sadzīves apstākļus 1 

Nav nepieciešams kazarmu reţīms 1 

Vairāk uzmanības pievērst disciplīnai 1 

 

Secinājumi: 

Izvērtējot aptaujas rezultātus, var secināt, ka kopumā studenti ir devuši pozitīvu 

vērtējumu par akadēmiju, studiju programmu, studiju procesu un programmas realizācijā 

iesaistītajiem docētājiem, un sadzīvi kopumā. Aptauja tika veikta pēc kvalifikācijas eksāmena 

nokārtošanas, līdz ar to kritiski jāskatās uz aptaujā iegūtajiem rezultātiem. Daudz precīzākus 

datus varētu iegūt pēc gada aptaujājot šos pašus absolventus. 

 Aptaujātie studenti ir apmierināti ar studiju procesa organizāciju, uzskata, ka studiju 

ilgums ir pietiekošs, studijas ir intensīvas, studiju programmas apgūšana nesagādā grūtības un 

iegūtās zināšanas būs pietiekamas turpmākajā darbā. Vairāki studenti norāda, ka studijas 

vairāk jābalsta uz praktiskajām nodarbībām, jāuzlabo ieskaišu un eksāmenu kārtošanas 

grafiks. Semināros vairāk jāiekļauj diskusijas un darbs mazās grupās ar studentu iesaistīšanu 

uzdevumu risināšanā. 

Studiju procesa un sekmības uzlabošanai jāveic vairāki pasākumi: 

 apmācības vajadzību izpēte; 

 studiju kvalitātes kontroles sistēmas pilnveidošana; 

 studiju vides un resursu pilnveidošana; 

 nodarbībās vairāk jāizmanto uzskates līdzekļi; 

 jāveic praktisko darbību situācijās; 

 jāveido elektroniskā studiju vide. 

Lai students patstāvīgi varētu studēt, pildīt mājas darbus, pārbaudīt savas zināšanas, 

jāpanāk lielāka savstarpēja sadarbība starp katedrām, jo apmācībai jābūt monolītai. 

Aptaujātie studenti kopumā ir apmierināti ar docētāju darbu, bet ir arī negatīvas 

atsauksmes par studiju programmās iesaistītajiem docētājiem. Te studentus neapmierina 

atsevišķu docētāju attieksme pret studentiem, nesaskaľota rīcība docētāju starpā. Tāpat 

students grib sagaidīt no docētājiem pārdomātākas, labāk sagatavotas lekcijas un praktiskās 

nodarbības, kurās tiktu izmantoti progresīvāki pasniegšanas paľēmieni. Vēlas redzēt vairāk 

docētāju ar praktiskā darba pieredzi, kā arī, lai nodarbībās piedalītos praktiskie darbinieki. 

Docētājiem noteikti ir jākļūst par paraugu studentiem, jāveido korektas attiecības, 

jāveicina studentos zinātkāre, interese par izvēlēto profesiju. Docētājam jābūt ne tikai 

informācijas sniedzējam, bet arī kā pedagogam, kas audzina un vērtē studentu kā personību, 
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viľa attieksmi nodarbībās, īpaši praktiskajās, jāveido pozitīva attieksme savstarpējā 

saskarsmē, kā veidošana jāintegrē visu studiju kursa laiku. 

Aptaujas rezultāti skaidri norāda, ka studenti ir noslogoti, tas ir pamatots, jo viľi ne 

tikai strādā, bet arī iet norīkojumos, uzkopj teritoriju, utt. Šī pārslogošana ir ļoti būtiskas 

nesekmības iemesls, jo tiek kavētas nodarbības un maz laika paliek patstāvīgam darbam 

Aptaujātie studenti sniedz pozitīvas atsauksmes par studiju programmas 

administrēšanu un to attieksmi pret studentiem. Administrācijai ir izveidojies kontakts ar 

studējošiem, bet vēl ir daudz iespēju uzlabot darbu ar studentiem, jākļūst par labu 

padomdevēju studentiem un vairāk jārespektē studentu viedoklis, jāvēršas nodrošināt pēc 

iespējas labākus apstākļus studijām un sadzīvei kopumā. 
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3.pielikums 

Respondentu vērtējums (punkti) Respondentu skaits (atbildes) 

10 32 

9 58 

8 151 

7 144 

6 69 

5 43 

4 15 

3 7 

2 4 

1 7 

Tabula. LPA absolventu apmierinātība ar iegūto izglītību (atbilţu skaitliskais bieţums ). 

 

4.pielikums 

Respondentu vērtējums (punkti) Respondentu skaits (atbildes) 

10 36 

9 71 

8 120 

7 144 

6 67 

5 56 

4 13 

3 10 

2 6 

1 7 

Tabula. LPA absolventu apmierinātība ar iegūtajām zināšanām 

(atbilţu skaitliskais bieţums) 

 

5.pielikums 

Respondentu vērtējums (punkti) Respondentu skaits (atbildes) 

10 30 

9 47 

8 79 

7 111 

6 92 

5 84 

4 45 

3 19 

2 14 

1 9 

Tabula. LPA absolventu iegūto  praktisko iemaņu vērtējums (atbilţu skaitliskais bieţums). 
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6.pielikums 

Respondentu vērtējums (punkti) Respondentu skaits (atbildes) 

5 86 

4 315 

3 114 

2 15 

1 - 

Tabula. Docētāju profesionālās kompetences novērtējums (atbilţu skaitliskais bieţums). 

 

7.pielikums 

Respondentu vērtējums (punkti) Respondentu skaits (atbildes) 

5 64 

4 307 

3 146 

2 13 

1 - 

Tabula. Programmas satura (studiju kursu) vērtējums (atbilţu skaitliskais bieţums). 

 

8.pielikums 

Respondentu vērtējums (punkti) Respondentu skaits (atbildes) 

5 66 

4 206 

3 157 

2 71 

1 30 

Tabula. Docētāju sagatavotus materiālus studiju kursu apguvei vērtējums (atbilţu 

skaitliskais bieţums). 
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 9.pielikums
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10.pielikums 

Vērtējuma kritēriju tabula 

 

Vērtējuma 

kritēriji 

Balles 

1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 

1. Darba efektivitāte 

Ļoti neefektīvs. Pielaiţ 

daudz kļūdu. Nepieciešama 

papildus apmācība. 

Lēns, gauss pielaiţ 

atsevišķas kļūdas. Sniegums 

ir pieľemams, bet ar 

zināmām nepilnībām. 

Iekļaujas laikā. Pielaiţ 

atsevišķas kļūdas. 

Pārliecinošs un pieľemams 

sniegums. 

Strādā efektīvi un veic uzdevumus 

precīzi un savlaicīgi. Nepieļauj kļūdas, 

ievērojami pārsniedz noteiktās 

prasības. 

Efektīvs, patstāvīgs darbs. 

Patstāvīgi, pareizi spēj pieľemt lēmumus. 

Izvirza personīgus mērķus. Vienmēr 

parāda labi apgūtas iemaľas. Izstrādā 

plānus, izplāno laiku, kontrolē sekas. 

2. Disciplinētība Nedisciplinēts 
Nereti pārkāpj disciplīnas 

normas. 

Parasti tendēts uz 

disciplīnas ievērošanu, 

daţkārt pārkāpjot 

disciplīnas normas. 

Disciplinēts, punktuāls, akurāts. Disciplinēts, punktuāls, akurāts. 

3. Iniciatīva Slinks, vienaldzīgs 
Nepieciešama 

pamudināšana 

Daţkārt nepieciešama 

pamudināšana 

Ir labi informēts, ievēro procedūras, 

izvirza personīgus mērķus. 

Vienmēr augsta iniciatīva visdaţādākos 

apstākļos 

4. Saskarsme Tendēts uz izolētību 
Grūtības attiecību 

nodibināšanā ar kolēģiem 
Sabiedrisks, komunikabls. 

Sabiedrisks, komunikabls, aktīvi 

iesaistās kolektīvā, prot strādāt 

komandā, lojāls pret citu viedokļiem. 

Izcili sabiedrisks, līderis. 

5.komunikācija 

Valoda neizkopta, neprot 

precīzi formulēt jautājumus. 

Klausās pavirši. 

Valoda skaidra, saprotama. 

Uzklausa, uzdod 

papildjautājumus. 

Valoda izkopta, saprotama. 

Prot uzklausīt, uzdot 

jautājumus. Veido 

komplicētas atbildes. Spēj 

ieklausīties citu viedokļos. 

Valoda izkopta, saprotama. Prot 

uzklausīt, uzdot jautājumus. Veido 

komplicētas atbildes. Spēj ieklausīties 

citu viedokļos. 

Valoda izkopta, saprotama. Prot uzklausīt, 

uzdot jautājumus. Veido gramatiski un 

loģiski pareizus jautājumus un 

komplicētas atbildes. Spēj ieklausīties citu 

viedokļos. 

6. Lēmumu 

pieņemšana 

Grūtības ar informācijas 

analīzi, lēmumu 

pieľemšanā šaubās, 

pakļaujas citu ietekmei. 

Informāciju analizē lēni, 

šaubās par lēmumu 

pieľemšanu. Izvairās no 

atbildības, elastīgs pret citu 

lēmumiem. 

Spēj objektīvi analizēt 

informāciju, pārbauda tās 

ticamību, uzklausa citu 

viedokļus. Lēmumus 

pieľem objektīvi, 

nesasteidzot. Spēj 

uzľemties atbildību par 

pieľemto lēmumu. 

Operatīvi analizē pieejamo 

informāciju, pārbauda tās ticamību, 

spēj izdalīt būtiskāko. Pieľem 

patstāvīgus lēmumus, aizstāv savu 

viedokli balstoties uz konkrētiem 

faktiem vai pieredzi. Uzľemas pilnu 

atbildību par pieľemto lēmumu. 

Operatīvi analizē pieejamo informāciju, 

pārbauda tās ticamību, spēj izdalīt 

būtiskāko. Pieľem patstāvīgus lēmumus, 

aizstāv savu viedokli balstoties uz 

konkrētiem faktiem vai pieredzi. Uzľemas 

pilnu atbildību par pieľemto lēmumu. 

Jaunu, neparedzētu apstākļu rašanās 

gadījumā gatavs pārskatīt savu viedokli. 

7. Vadība 

Izrāda pasivitāti, izvairās no 

citu cilvēku emociju 

izpratnes 

Izrāda pasivitāti, izvairās no 

citu cilvēku emociju 

izpratnes 

Strādā komandā, interesējas 

par citu viedokļiem 

Strādā komandā, dod norādījumus, 

aktīvi interesējas par citu viedokļiem, 

izvirza komandai mērķus. 

Strādā komandā, dod norādījumus, aktīvi 

interesējas par citu viedokļiem, izvirza 

komandai mērķus. Pārliecinoši parāda 

savas zināšanas, prasmes un iemaľas. 
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Līmeniskais vērtējums, ľemot vērā kritēriju un ballu skalu, ir sekojošs: 

 „ZEMS” – 1; 2; 3; 4 – balles; 

 „VIDĒJS” – 5; 6; 7 – balles; 

 „AUGSTS” – 8; 9; 10 – balles. 

Studentu vērtēšanā pielieto kārtējo pārbaudi katras tēmas beigās, kurā atspoguļo katra studenta zināšanu, prasmju un iemaľu līmeni, 

parādot gan stiprās, gan vājās studenta puses. 

 Kursa beigās studenti kārto IESKAITI. 

 

Fiziskās sagatavošanas katedras  

docents                S.Saļľikovs 

 

Fiziskās sagatavošanas katedras 

vadītājs                O.Gaľģis
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11.pielikums 

Studiju kursa „Profesionālā fiziskā sagatavošana” 

 IESKAITES KONTROLJAUTĀJUMI   

Profesionālās augstākās izglītības  

studiju programmas „Tiesību zinātne” klausītājiem 

 (2008./2009. st.g.)                                 

 

 

I. Aizturēšanas paņēmieni. 

1. Rokas aizliekšana aiz muguras ar rokas rāvienu no priekšas. 

2. Rokas aizliekšana aiz muguras, pieejot no mugurpuses. 

3. Rokas aizliekšana aiz muguras ar nirienu. 

4. Rokas aizliekšana aiz muguras ar „‟atslēgas‟‟ satvērienu. 

5. Rokas aizliekšana aiz muguras ar sāpju paľēmiena palīdzību grieţot plaukstu uz āru. 

6. Rokas aizliekšana aiz muguras ar sāpju paľēmiena palīdzību grieţot plaukstu uz iekšu. 

7. Rokas aizliekšana aiz muguras pielietojot sāpju paľēmienu elkoľa svira pār apakšdelmu‟. 

8. Rokas aizliekšana aiz muguras pielietojot sāpju paľēmienu „mezgls‟ rokai augšā. 

9. Rokas aizliekšana aiz muguras pielietojot sāpju paľēmienu „elkoľa svira pār plecu‟. 

10. Aizturēšana pielietojot sāpju paľēmienus. 

11. Aizturēšanas paľēmiens “zoss kakls”. 

12. Aizturēšanas paľēmiens ar kakla satvērienu pieejot no mugurpuses. 

 

II. Atbrīvošanās no tvērieniem, satvērieniem. 

1. Atbrīvošanās no apģērba satveršanas aiz atloka ar vienu roku un aizturēšana. 

2. Atbrīvošanās no apakšdelma satvēriena ar vienu roku un aizturēšana. 

3. Atbrīvošanās no satvēriena aiz pleca no aizmugures un aizturēšana.  

4. Atbrīvošanās no kakla satvēriena starp plecu un apakšdelmu no sāniem un aizturēšana. 

5. Atbrīvošanās no rokas satvēriena ar abām rokām un aizturēšana. 

6. Atbrīvošanās no korpusa aptvēriena no priekšas un aizturēšana. 

7. Atbrīvošanās no korpusa un roku aptvēriena no priekšas un aizturēšana. 

8. Atbrīvošanās no korpusa aptvēriena no aizmugures. 

9. Atbrīvošanās no korpusa aptvēriena no aizmugures un aizturēšana. 

10. Atbrīvošanās no korpusa un roku aptvēriena no aizmugures un aizturēšana. 

11. Atbrīvošanās no ţľaugšanas satvēriena ar abām rokām no priekšas un aizturēšana. 

12. Atbrīvošanās no satvēriena aiz abām kājām no priekšas un aizturēšana pielietojot fizisko 

spēku, speciālos līdzekļus (steku). 

 

III. Aizsardzība pret sitieniem. 

1. Aizsardzība pret sitienu ar kāju starp kājām un aizturēšana. 

2. Aizsardzība un pretuzbrukuma kombinācijas pret sitieniem ar rokām pielietojot steku. 

 

IV. Sasaistīšanas paņēmieni. 

1. Roku dzelţu uzlikšana nostādot aizturamo pie sienas. 

2. Roku sasiešana nostādot aizturamo pie sienas. 

3. Roku dzelţu uzlikšana nostādot aizturamo guļus stāvoklī. 

4. Roku sasiešana nostādot aizturamo stāvoklī guļus. 

 

V. Aizsardzība pret aukstā ieroča pielietošanu. 

1. Aizsardzība pret dūrienu ar nazi no apakšas un aizturēšana. 

2. Aizsardzība pret dūrienu ar nazi taisni uz priekšu un aizturēšana. 
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3. Aizsardzība pret dūrienu ar nazi taisni uz priekšu un aizturēšana, pielietojot fizisko spēku, 

speciālos līdzekļus. 

4. Aizsardzība pret dūrienu ar nazi atvēzienā no sāniem. 

5. Aizsardzība pret dūrienu ar nazi no augšas pielietojot fizisko spēku, speciālos līdzekļus 

(steku) un aizturēšana. 

6. Aizsardzība pret dūrienu ar nazi no apakšas pielietojot fizisko spēku, speciālos līdzekļus 

(steku) un aizturēšana. 

7. Aizsardzība pret dūrienu ar nazi taisni uz priekšu un aizturēšana pielietojot fizisko spēku, 

speciālos līdzekļus. 

8. Aizsardzība pret dūrienu ar nazi atvēzienā no priekšas pielietojot fizisko spēku, speciālos 

līdzekļus (steku) un aizturēšana. 

9. Aizsardzība pret dūrienu ar nazi atvēzienā no sāniem un aizturēšana pielietojot fizisko 

spēku, speciālos līdzekļus (steku). 

 

VI. Aizsardzība pret šaujamieroča pielietošanu. 

1. Aizsardzība pret mēģinājumu atľemt dienesta pistoli no priekšas un aizturēšana. 

2. Aizsardzība pret mēģinājumu atľemt dienesta pistoli no aizmugures un aizturēšana. 

3. Aizsardzība, kad aizturamais mēģina izvilkt ieroci no savas azotes un aizturēšana. 

4. Aizsardzība pret draudiem ar pistoli no priekšas un aizturēšana. 

5. Aizsardzība pret draudiem ar pistoli no aizmugures un aizturēšana. 

 

VII. Steka pielietošana darbības ar steku. 

1. Sitienu veidi ar steku. 

3. Aizsardzība un pretuzbrukuma kombinācijas, pielietojot steku. 

4. Aizsardzība un pretuzbrukuma kombinācijas pret sitieniem ar rokām pielietojot steku. 

5. Sitieni turot steku taisnā tvērienā, ačgārnā tvērienā, ar abām rokām. 

6. Sāpju un ţľaugšanas paľēmieni izmantojot steku. 

7. Aizsardzība pret sitieniem, turot steku ačgārni.  

8. Aizsardzība no sitieniem, turot steku taisnā tvērienā. 

9. Steka turēšanas paľēmieni un stāja. 

10. Aizsardzība pret sānu sitienu ar roku pa galvu pa loku un aizturēšana pielietojot fizisko 

spēku, speciālos līdzekļus (steku). 

11. Aizsardzība pret sitienu ar roku pa galvu taisni uz priekšu un aizturēšana pielietojot 

fizisko spēku, speciālos līdzekļus (steku). 

12. Aizsardzība pret sitienu ar roku no augšas un aizturēšana pielietojot fizisko spēku, 

speciālos līdzekļus (steku). 

13. Aizsardzība pret sitienu ar roku no apakšas pielietojot fizisko spēku, speciālos līdzekļus 

(steku) un aizturēšana. 

14. Aizsardzība pret sitienu ar kāju pa ķermeni un aizturēšana, pielietojot fizisko spēku, 

speciālos līdzekļus (steku). 

15. Aizsardzība pret sitienu ar kāju pa ķermeni, pielietojot fizisko spēku, speciālos līdzekļus 

(steku) un aizturēšana. 

16. Aizsardzība pret sitienu ar kāju starp kājām, pielietojot fizisko spēku, speciālos līdzekļus 

(steku) un aizturēšana. 

17. Aizsardzība no sitieniem, turot steku ar abām rokām. 

 

VIII. Metieni 

1. Metiens pār plecu. 

2. Metiens, aizliekot kāju priekšā. 

3. Metiens, aizliekot kāju aiz muguras. 
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4. Metiens aizliekot kāju aizmugurē. 

5. Metiens, satverot abas kājas no priekšas. 

6. Metiens, satverot abas kājas no mugurpuses. 

7. Metiens pār muguru. 

 

EKSĀMENA JAUTĀJUMI 

studiju kursā ”Profesionālā fiziskā sagatavošana” 

 Profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Tiesību zinātne” klausītājiem 

 

I. Aizturēšanas paņēmieni. 

  1. Rokas aizliekšana aiz muguras ar rāvienu. 

  2. Rokas aizliekšana aiz muguras, pieejot no mugurpuses.  

  3. Rokas aizliekšana aiz muguras, pielietojot sāpju paľēmienu „elkoľa svira pār plecu‟.  

  4. Rokas aizliekšana aiz muguras ar nirienu. 

  5. Rokas aizliekšana aiz muguras ar „atslēgas‟ satvērienu. 

  6. Rokas aizliekšana aiz muguras ar sāpju paľēmienu grieţot plaukstu uz āru. 

  7. Rokas aizliekšana aiz muguras ar sāpju paľēmienu grieţot plaukstu uz iekšu. 

  8. Rokas aizliekšana aiz muguras, pielietojot sāpju paľēmienu „mezgls‟ rokai augšā. 

  9. Rokas aizliekšana aiz muguras pielietojot sāpju paľēmienu elkoľa svira pār 

apakšdelmu. 

10. Aizturēšanas paľēmiens ar kakla satvērienu no mugurpuses. 

11. Aizturēšanas paľēmiens “zoss kakls”. 

 

II. Atbrīvošanās no tvērieniem, satvērieniem. 

  1. Atbrīvošanās no apģērba satveršanas aiz atloka ar vienu roku un aizturēšana. 

  2. Atbrīvošanās no apakšdelma satvēriena ar vienu roku un aizturēšana. 

  3. Atbrīvošanās no satvēriena aiz pleca no aizmugures un aizturēšana. 

  4. Atbrīvošanās no kakla satvēriena starp plecu un apakšdelmu no sāniem un aizturēšana. 

  5. Atbrīvošanās no rokas satvēriena ar abām rokām un aizturēšana. 

  6. Atbrīvošanās no korpusa aptvēriena no priekšas un aizturēšana. 

  7. Atbrīvošanās no roku un korpusa aptvēriena no priekšas un aizturēšana. 

  8. Atbrīvošanās no korpusa aptvēriena no aizmugures un aizturēšana. 

  9. Atbrīvošanās no roku un korpusa aptvēriena no aizmugures un aizturēšana. 

10. Atbrīvošanās no ţľaugšanas satvēriena ar abām rokām no priekšas un aizturēšana. 

11. Atbrīvošanās no satvēriena aiz abām kājām no priekšas un aizturēšana. 

12. Aizsardzība pret mēģinājumu atľemt dienesta pistoli no priekšas un aizturēšana. 

13. Aizsardzība pret mēģinājumu atľemt dienesta pistoli no aizmugures un aizturēšana. 

14. Aizsardzība, kad aizturamais mēģina izvilkt ieroci no savas azotes un aizturēšana. 

 

III. Aizsardzība pret sitieniem. 

  1. Aizsardzība pret sitieniem ar kāju starp kājām un aizturēšana. 

  2. Aizsardzība pret sitieniem ar kāju pa ķermeni un aizturēšana. 

  3. Aizsardzība pret sitieniem ar roku pa galvu taisni uz priekšu un aizturēšana. 

  4. Aizsardzība pret sitienu ar roku no augšas un aizturēšana. 

  5. Aizsardzība pret sitienu ar roku no apakšas un aizturēšana. 

  6. Aizsardzība pret sānu sitienu ar roku pa galvu pa loku un aizturēšana. 

 

IV. Sasaistīšanas paņēmieni. 

  1. Roku dzelţu uzlikšana. 

  2. Sasaistīšana ar palīglīdzekļiem. 



 209 

 

V. Aizsardzība pret aukstā ieroča pielietošanu. 

  1. Aizsardzība pret dūrienu ar nazi no apakšas un aizturēšana. 

  2. Aizsardzība pret dūrienu ar nazi no augšas un aizturēšana. 

  3. Aizsardzība pret dūrienu ar nazi taisni uz priekšu un aizturēšana. 

  4. Aizsardzība pret dūrienu ar nazi atvēzienā no priekšas un aizturēšana. 

  5. Aizsardzība pret dūrienu ar nazi atvēzienā no sāniem un aizturēšana. 

VI. Aizsardzība pret šaujamieroča pielietošanu. 

  1. Aizsardzība pret draudiem ar pistoli no priekšas un aizturēšana. 

  2. Aizsardzība pret draudiem ar pistoli no aizmugures un aizturēšana. 

 

VII. Steka pielietošana darbības ar steku. 

1. Steka turēšanas paľēmieni un stāja. 

 ar abām rokām 

 taisns tvēriens 

 ačgārns tvēriens 

 frontālā stāja 

 labā stāja 

 kreisā stāja 

 

2. Aizsardzība no sitieniem. 

 2.a Aizsardzība no sitieniem, satverot steku ar abām rokām. 

 Aizsardzība virzienā uz augšu. 

 Aizsardzība virzienā uz iekšpusi 

 Aizsardzība virzienā uz ārpusi. 

 Aizsardzība virzienā uz leju. 

 Aizsardzība no sitieniem ar kājām, satverot to ar steku. 

 

2.b Aizsardzība no sitieniem, turot steku taisnā tvērienā. 

* Aizsardzība, steku virzot uz priekšu. 

* Aizsardzība uz iekšpusi. 

* Aizsardzība uz ārpusi. 

* Aizsardzība virzienā uz leju. 

 

2.c Aizsardzība no sitieniem, turot steku ačgārni (otrādi). 

* Aizsardzība virzienā uz augšu. 

* Aizsardzība virzienā uz iekšpusi 

* Aizsardzība virzienā uz āru. 

* Aizsardzība virzienā uz leju. 

 

3. Sitienu veidi ar steku. 

 3.a Sitieni, turot steku taisnā virzienā. 

 3.b Sitieni, turot steku ačgārnā tvērienā. 

 3.c Sitieni, turot steku ar abām rokām. 

 

4. Sāpju un ţľaugšanas paľēmieni, izmantojot steku. 

 4.a Sāpju paľēmieni rokai. 

 4.b Sāpju paľēmieni kājai. 

 4.c Ţľaugšanas paľēmieni ar steka palīdzību. 
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5. Aizsardzība un pretuzbrukuma kombinācijas, pielietojot steku. 

 5.a Aizsardzība un pretuzbrukuma kombinācijas pret sitieniem ar rokām. 

* Aizsardzība no taisnā sitiena. 

* Aizsardzība pret sānu sitieniem. 

* Aizsardzība pret sitieniem no augšas. 

* Aizsardzība pret sitienu no apakšas. 

* Aizsardzība pret sitienu atvēzienā. 

 

5.b Aizsardzība un uzbrukuma kombinācijas pret sitieniem ar kāju pa vēdera apakšējo 

daļu. 

5.c Aizsardzība un uzbrukuma kombinācijas pret dūrienu ar nazi. 

* Aizsardzība no taisnā dūriena. 

* Aizsardzība pret dūrienu ar nazi no apakšas uz augšu. 

* Aizsardzība pret dūrienu ar nazi no sāniem. 

* Aizsardzība pret dūrienu no augšas. 

* Aizsardzība pret dūrienu atvēzienā. 

 

6. Aizsardzības un uzbrukuma darbības pie satvēriena mēģinājumiem un atbrīvošanās no 

tiem. 

  6.a Darbības satvēriena mēģinājuma gadījumā. 

  6.b Atbrīvošanās no satvērieniem. 
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12.pielikums 

Latvijas Policijas akadēmijas docētāju intervija 

 
Intervija ar Latvijas Policijas akadēmijas fiziskās  sagatavošanas  katedras docētājiem. 

 

Jautājumi: 

1. Kāds ir LPA studentu veselības stāvoklis pēdējo 3.-4. gadu laikā? 

2. Kāds ir LPA studentu fiziskās sagatavotības līmenis pēdējos gados?  

3. Vai fiziskā sagatavotība  ir uzlabojies vai pasliktinājusies? 

4. Vai studenti pievērš pienācīgu uzmanību savas fiziskās sagatavotības 

pilnveidošanai? 

5. Kādas ir studentu „visvājākās” fiziskās īpašības un kādas „visstiprākās”? 

6. Vai LPA studenti ir pietiekami labi sagatavoti uzbrukuma, aizsardzības un citu 

taktisko paľēmienu lietošanai? 

7. Vai ir plānots pilnveidot studentu fiziskās sagatavošanas sistēmu? 
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14.pielikums 

 

Cienījamais student! 

 

       Lūdzam Jūs novērtēt policista daţādas kompetences un prasmes, izdalot visnozīmīgākās 

profesionālajā darbā, kā arī veikt tās izpausmes līmeľa pašnovērtējumu. 

      Uzmanīgi izlasiet jautājumus un pievērsiet uzmanību piezīmēm iekavās. 

      Anketēšana ir anonīma. Tās rezultāti tiks izmantoti pētnieciskā darba nolūkā. 

 

1. Lūdzu, novērtējiet policista kompetences dotajā tabulā atbilstoši norādījumiem 

 

Nr. 

p.k. 

Kompetences saturs  

un īpašas prasības  

uzdevumu veikšanai 

 

 

Personības īpašības 

Ir nepieciešamas 

policista profesijai  

Piemīt man 

 

Piešķirtais rangs (pēc 

nozīmīguma) 

(3-ļoti nozīmīga, 

2- svarīga, 

1-nenozīmīga) 

Izpausmes līmenis   
(3- piemīt pilnībā, 2- 

piemīt daļēji, 1-nemaz 

nepiemīt) 

3 2 1 3 2 1 

1. Kompetence 

organizatoriskajā 

jomā: 

      

 1.1. Organizēt 

sabiedriskās kārtības 

nodrošināšanu; 

      

 1.2. Izstrādāt un koriģēt 

norīkojuma grafiku;       

 1.3. Veikt norīkojuma 

instruktāţu;       

 1.4. Veikt profilakses 

darbu;       

 1.5. Organizēt policijas 

struktūrvienību darbu;       

 1.6. Organizēt un veikt 

meklēšanas pasākumus;       

 1.7. Organizēt objektu 

apsardzi;       

 1.8. Organizēt 

likumpārkāpumu 

novēršanu un atklāšanu. 

      

2. Kompetence 

projektēšanas 

(plānošanas) jomā: 
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14.pielikuma turpinājums 

 2.1. Plānot personāla 

izmantošanu; 

      

2.2. Plānot savas 

darbības jomas attīstību 

un nepieciešamos 

materiālos un finansu 

resursus; 

      

2.3. Plānot personāla 

ilgtermiľa dienestu; 

      

2.4. Plānot padotā 

personāla mācīšanos; 

      

 2.5. Plānot preventīvus 

pasākumus. 

      

3. Kompetence vadīšanas 

jomā: 

      

 3.1. Veikt personāla 

atlasi, vadības un 

profesionālo 

sagatavošanu; 

      

3.2. Kontrolēt personāla 

pienākuma izpildi; 

      

3.3. Kontrolēt un 

organizēt ar indivīda 

tiesībām saistītu 

lēmumu pieľemšanu; 

      

3.4. Kontrolēt tiesību 

aktu ievērošanu. 

      

4.  Kompetence 

sadarbības un 

komunikatīvajā jomā: 

      

 4.1. Veidot veselīgu 

psiholoģisku klimatu 

kolektīvā; 

      

4.2. Sadarboties ar 

tiesībaizsardzības 

iestādēm; 

      

4.3. Sadarboties ar 

citām valsts un 

pašvaldības iestādēm; 

      

4.4. Realizēt 

savstarpējās palīdzības 

pasākumus ar 

juridiskām un fiziskām 

personām; 

      

 



 215 

14.pielikuma turpinājums 

 4.5. Uzturēt sakarus ar 

vietējiem iedzīvotājiem; 

      

4.6. Pārliecināt citus un 

argumentēt savu 

viedokli; 

      

4.7. Izprast cilvēka 

psiholoģiju; 

      

 4.8. Prasme strādāt 

darba grupas sastāvā. 

      

5. Kompetence fiziskās 

sagatavotības jomā: 

      

 5.1. Uzturēt fiziskās 

sagatavotības līmeni; 

      

5.2. Uzturēt atbilstošo 

veselības stāvokli; 

      

5.3. Pielietot 

uzbrukuma atvairīšanas 

un aizsardzības 

taktiskos paľēmienus. 

      

6. Kompetence 

kognitīvajā jomā 

(zināšanu apguve): 

      

 6.1. Svešvalodā;       

 6.2. Vispusīgā un 

profesionālā fiziskā 

sagatavotībā; 

      

 6.3. Konstitucionālās 

tiesībās; 

      

 6.4. Civilprocesa 

tiesībās; 

      

 6.5. Finanšu plānošanā;       

 6.6. Sadarbība ar 

ārvalstu policiju; 

      

 6.7. Psiholoģija;       

 6.8. Kriminoloģija;       

 6.9. Administratīvās 

tiesības. 

      

7. Kompetence 

analītiskās domāšanas 

jomā: 
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14.pielikuma turpinājums 

 7.1. Izvērtēt un analizēt 

situāciju; 

      

7.2. Iegūt, novērtēt, 

klasificēt, reģistrēt un 

izmantot informāciju, 

kura ir nozīmīga 

profesionālajai 

darbībai; 

      

7.3. Izvērtēt padotā 

personāla darba 

rezultātus un sagatavot 

priekšlikumus par 

apbalvošanu; 

      

7.4. Identificēt 

vajadzības 

profesionālajai 

sagatavošanai; 

      

7.5. Loģiski spriest, 

prognozēt un izvērtēt 

sareţģītas situācijas; 

      

7.6. Noteikt darba 

uzdevumu prioritātes. 

      

8. Kompetence 

pētnieciskajā jomā: 

      

 8.1. Piedalīties 

profesionālajā pilnveidē 

un tālākizglītībā; 

      

8.2. Patstāvīgi 

pilnveidot profesionālās 

zināšanas un prasmes; 

      

8.3. Izmantot 

progresīvo pieredzi un 

darba metodes savā 

profesionālajā darbā. 

      

9. Īpašas prasības 

uzdevumu veikšanai: 

      

 9.1. Vadītāja spējas;       

 9.2. Laba fiziskā 

sagatavotība; 
      

 9.3. Psiholoģiskā 

līdzsvarotība; 
      

 9.4. Atbilstošs veselības 

stāvoklis; 
      

 9.5. Tiesības vadīt 

transportlīdzekli; 
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 9.6. Informācijas 

tehnoloģiju lietošana un 

darbs ar dienesta 

informācijas sistēmām. 

      

10. Personības īpašības:       

 10.1. Mērķu un 

vērtīborientāciju 

noteiktība; 

      

 10.2. Darba mīlestība;       

 10.3. Radoša attieksme 

pret darbu; 
      

 10.4. Spēja riskēt;       

 10.4. Neatkarība;       

 10.5. Spēja būt līderim;       

 10.6. Nepārtrauktās 

pašattīstības spēja; 
      

 10.7. Nepārtrauktās 

profesionālās 

izaugsmes spēja; 

      

 10.8. Noturība pret 

stresu. 
      

 

2. Sniedziet, lūdzu, informāciju par sevi: 

 Studiju kurss 

 Jūsu vecums 

 

 

PALDIES PAR SADARBĪBU! 
 

15.pielikums 

Tabula. 1. un 2. kursa komandējošā sastāva dinamika 100m skrējienā (sievietēm un 

vīriešiem, %). 

Balles Sievietes 

2006./2007.st.gads 

Sievietes 

2007./2008.st.gads 

Vīrieši 

2006./2007.st.gads 

Vīrieši 

2007./2008.st.gads 

1     

2 26    

3 26 13 14  

4 20 33 29 23 

5 14 27 34 29 

6 7 13 17 34 

7 7 7 6 11 

8  7  3 

9     

10     
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16.pielikums 

1.un 2. kursa studentu rezultātu dinamika 100m skrējienā (sievietēm un vīriešiem, %) 

 

Balles Sievietes 

2006./2007.st.gads 

Sievietes 

2007./2008.st.gads 

Vīrieši 

2006./2007.st.gads 

Vīrieši 

2007./2008.st.gads 

1     

2     

3 8    

4 12  18 8 

5 32 20 33 19 

6 24 24 27 33 

7 16 24 18 22 

8 8 24 4 9 

9  8  9 

10     

 

17.pielikums 

1. un 2. kursa komandējošā sastāva dinamika 100m skrējienā (sievietēm un vīriešiem, %). 

 

Balles Sievietes 

2006./2007.st.gads 

Sievietes 

2007./2008.st.gads 

Vīrieši 

2006./2007.st.gads 

Vīrieši 

2007./2008.st.gads 

1     

2 27    

3 27 13 14  

4 20 33 29 23 

5 13 27 34 29 

6 7 13 17 34 

7 7 7 6 11 

8  7  3 

9     

10     

 

18.pielikums 

1. un 2. kursa studentu rezultātu dinamika 1000m/ 3000m krosā (sievietēm un vīriešiem, 

%). 

 

Balles Sievietes 

2006./2007.st.gads 

Sievietes 

2007./2008.st.gads 

Vīrieši 

2006./2007.st.gads 

Vīrieši 

2007./2008.st.gads 

1     

2     

3 24    

4 24  5  

5 20 16 18 10 

6 16 32 44 36 

7 12 24 27 33 

8 4 12 4 11 

9                8 2 9 

10  8  5 
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19.pielikums 

1. un 2. kursa komandējošā sastāva rezultātu dinamika 1000m/3000m krosā (sievietēm un 

vīriešiem, %). 

 

Balles Sievietes 

2006./2007.st.gads 

Sievietes 

2007./2008.st.gads 

Vīrieši 

2006./2007.st.gads 

Vīrieši 

2007./2008.st.gads 

1     

2 20 13   

3 33 27   

4 27 33 57 31 

5 20 20 23 29 

6  7 11 17 

7   9 17 

8    6 

9     

10     

 

20.pielikums 

         1. un 2. kursa studentu rezultātu dinamika roku saliekšanā un iztaisnošanā balstā         

guļus/pievilkšanās pie stieņa (sievietēm un vīriešiem, %). 

 

Balles Sievietes 

2006./2007.st.gads 

Sievietes 

2007./2008.st.gads 

Vīrieši 

2006./2007.st.gads 

Vīrieši 

2007./2008.st.gads 

1     

2 20 4   

3 32 20   

4 24 32 22 13 

5 20 32 27 18 

6 4 8 44 38 

7  4 7 11 

8    11 

9    9 

10     

 

21.pielikums 

            1. un 2. kursa komandējošā sastāva rezultātu dinamika roku saliekšanā un       

iztaisnošanā/pievilkšanās pie stieņa (sievietēm un vīriešiem, %). 

Balles Sievietes 

2006./2007.st.gads 

Sievietes 

2007./2008.st.gads 

Vīrieši 

2006./2007.st.gads 

Vīrieši 

2007./2008.st.gads 

1     

2 40 27   

3 53 40   

4 7 20 43 37 

5  13 37 29 

6   17 23 

7   3 6 

8    3 

9    3 

10     
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22.pielikums 

1. un 2. kursa studentu rezultātu dinamika ķermeņa augšdaļas pacelšanā un nolaišanā 

(sievietēm un vīriešiem, %). 

Balles Sievietes 

2006./2007.st.gads 

Sievietes 

2007./2008st.gads 

Vīrieši 

2006./2007.st.gads 

Vīrieši 

2007./2008.st.gads 

1     

2     

3 8  11  

4 24 8 36 25 

5 44 48 29 33 

6 24 32 18 29 

7  8 5 7 

8  4  5 

9     

10     

 

23.pielikums 

1. un 2. kursa komandējošā sastāva rezultātu dinamika ķermeņa augšdaļas pacelšanā un 

nolaišanā (sievietēm un vīriešiem, %). 

 

Balles Sievietes 

2006./2007.st.gads 

Sievietes 

2007./2008.st.gads 

Vīrieši 

2006./2007.st.gads 

Vīrieši 

2007./2008.st.gads 

1     

2     

3 40 20 37 23 

4 27 34 29 14 

5 13 20 23 43 

6 13 20 11 17 

7 7 7  3 

8     

9     

10     

 


