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Priekšvārds 

Laipni lūdzam mūsu Apmācību katalogā! 

Mēs, Eiropas Savienības Patvēruma aģentūras (EUAA) darbinieki, atbalstām dalībvalstis, 
sniedzot juridisku, tehnisku, konsultatīvu un operatīvu palīdzību, lai nodrošinātu, ka ikviena 
persona, kura piesakās starptautiskai aizsardzībai, saņem godīgu un vienlīdzīgu attieksmi visā 
ES. Palīdzība tiek sniegta dažādos formātos, un viens no galvenajiem pieejamajiem 
instrumentiem ir Eiropas izglītības programma patvēruma jomā. 
 
Šī profesionālās apmācības programma ir īpaši izstrādāta patvēruma, uzņemšanas un citām 
amatpersonām, kuras strādā dalībvalstīs un saistītajās valstīs, kurās ir spēkā attiecīgie pasākumi. 
Ārējās sadarbības stratēģijas ietvaros Eiropas izglītības programma patvēruma jomā ir viens no 
spēju veidošanas instrumentiem, kas atbalsta trešo valstu patvēruma un uzņemšanas 
administrācijas. Tās mērķis ir palīdzēt izglītojamajiem panākt vienotu izpratni par ES un 
starptautiskajiem standartiem šajā jomā, gādājot par viņiem nepieciešamajām prasmes, lai 
nodrošinātu ātras un godīgas procedūras. 
 
Apmācību programmas moduļi ir arī pamats operatīvajā kontekstā nodrošinātajām apmācībām, 
kas sagatavo valstu pārvaldes iestādes, lai tās īstenotu saistības saskaņā ar kopējo Eiropas 
patvēruma sistēmu vai efektīvi pārvaldītu migrācijas plūsmu radīto nesamērīgo spiedienu. 
Nodrošinot kopēju profesionālo apmācību, EUAA cenšas panākt lielāku atbilstību valsts 
patvēruma un uzņemšanas praksei. 
 
Šajā apmācību katalogā atradīsiet vispusīgu kopsavilkumu par visiem apmācību moduļiem un 
valodām, kurās tie ir pieejami. Tajā ir iekļauta arī būtiska informācija par katru moduli, piemēram, 
izglītojamo mērķauditoriju, ilgumu, mācību rezultātiem, pārskatu un mērķi. 
 
EUAA ievieš brīvprātīgus novērtējumus kā pirmo soli iespējai 
piedāvāt konkrētas kvalifikācijas praktiskajiem speciālistiem, 
kuri strādā patvēruma un uzņemšanas jomā. Vērtējumu 
sekmīga nokārtošana parāda, ka izglītojamais ir sasniedzis 
paredzētos mācību rezultātus, un sniedz darba devējam 
pārliecību, ka viņa ierēdņiem ir zināšanas un prasmes, kas viņus 
sagatavos kopējas Eiropas patvēruma sistēmas ieviešanai 
dalībvalstīs. Informāciju par vērtēšanas stratēģiju skatiet to 
apmācību moduļu lapās, kuriem jau ir pieejami vērtējumi. 
 
Novēlu panākumus mācībās! 
Rachelle Cortis 
EUAA Apmācību un profesionālās attīstības centra vadītāja (a.i.) 



EIROPAS SAVIENĪBAS PATVĒRUMA AĢENTŪRA 

 

Saturs 
Priekšvārds .......................................................................................................................................................... 3 

Iepazīšanās ar Eiropas izglītības programmu patvēruma jomā ............................................................. 6 

Kā pieprasīt tulkojumu Eiropas izglītības programmas patvēruma jomā modulim .......................... 8 

Vai man ir tiesības reģistrēties Eiropas izglītības programmas patvēruma jomas moduļiem? ..... 9 

Fondu moduļi .................................................................................................................................................... 10 

Ievads saziņā patvēruma un uzņemšanas praktiskajiem speciālistiem ......................................... 11 

Iepazīstināšana ar ētikas un profesionālajiem standartiem ............................................................. 12 

Iepazīšanās ar pamattiesību un starptautiskās aizsardzības tiesisko regulējumu ES ...............13 

Iepazīšanās ar neaizsargātības veidu .....................................................................................................13 

Ievada moduļi .....................................................................................................................................................14 

Mutiskā tulkošana patvēruma kontekstā .............................................................................................. 16 

Ievads starptautiskajā aizsardzībā ........................................................................................................... 17 

Profesionālā labbūtība ............................................................................................................................... 18 

Darbs ar tulku ............................................................................................................................................... 19 

Pamata moduļi ................................................................................................................................................. 20 

Patvēruma intervijas metode .................................................................................................................... 21 
Pierādījumu novērtēšana .......................................................................................................................... 23 

Iekļaušana..................................................................................................................................................... 24 

Instruktora ceļš ................................................................................................................................................ 26 

Patvēruma būtība ........................................................................................................................................ 27 

Kļūst par EUAA novērtētāju ..................................................................................................................... 28 

Kļūt par EUAA instruktoru ........................................................................................................................ 29 

Ievads izaugsmes vadībā ......................................................................................................................... 30 

Uzlaboti pamata moduļi ..................................................................................................................................31 

Iekļaušana — padziļinātais modulis ........................................................................................................... 32 

Bērnu intervēšana ....................................................................................................................................... 34 

Neaizsargātu personu intervēšana ........................................................................................................ 35 

Izcelsmes valsts moduļi ................................................................................................................................. 35 

Izcelsmes valsts informācija ..................................................................................................................... 37 

Izcelsmes valsts medicīniskā informācija ............................................................................................. 38 

Dublinas moduļi ............................................................................................................................................... 39 



2022. GADA APMĀCĪBU KATALOGS 

5 

Dublinas III regula ....................................................................................................................................... 40 

Potenciālo Dublinas lietu apzināšana .....................................................................................................41 

Izslēgšanas moduļi ......................................................................................................................................... 42 

Izslēgšanas klauzulu piemērošana personām, kurām nepienākas starptautiskā 
aizsardzība..................................................................................................................................................... 43 

Aizsardzības izbeigšana ............................................................................................................................ 44 

Potenciālo izslēgšanas lietu atklāšana ................................................................................................. 45 

Moduļi vadītājiem ............................................................................................................................................ 46 

Pārvaldība patvēruma kontekstā ............................................................................................................. 47 

Pārvaldība uzņemšanas kontekstā ........................................................................................................ 48 

Uzņemšanas moduļi ....................................................................................................................................... 49 

Uzņemšana .................................................................................................................................................. 50 

Neaizsargātu personu uzņemšana — neaizsargātības noteikšana un sākotnējā atbalsta 
sniegšana (A bloks) ......................................................................................................................................... 51 

Neaizsargātu personu uzņemšana — vajadzību novērtējums un intervences pasākumu 
izstrāde (B bloks)......................................................................................................................................... 52 

Mutiskā tulkošana uzņemšanas kontekstā .......................................................................................... 53 

Reģistrācijas modulis ..................................................................................................................................... 54 

Starptautiskās aizsardzības pieteikuma iesniedzēju reģistrācija .................................................. 55 

Pārmitināšanas modulis ................................................................................................................................ 56 

Pārmitināšana ............................................................................................................................................... 57 

Neaizsargātības moduļi ................................................................................................................................. 58 

Dzimte, dzimtiskā identitāte un seksuālā orientācija ........................................................................ 59 

Cilvēku tirdzniecība .................................................................................................................................... 60 

 



EIROPAS SAVIENĪBAS PATVĒRUMA AĢENTŪRA 

 

Iepazīšanās ar Eiropas izglītības programmu 
patvēruma jomā 

Eiropas izglītības programma patvēruma jomā ir vispusīgs moduļu klāsts, kas aptver visu 
starptautiskās aizsardzības jomu. Mācību programmā ir iekļauti: 

• pamatmoduļi, kas aptver patvēruma amatpersonām nepieciešamās pamatzināšanas; 

• virkne moduļu uzņemšanas amatpersonām; 

• pamata un ievada moduļi, paredzēti personām, kuras sāk darbu starptautiskās 
aizsardzības jomā, vai personām no citām nozarēm, kuras regulāri nodarbojas ar 
patvēruma jautājumiem, piemēram, reģistrācijas darbiniekiem; 

• uzlaboti un specializēti moduļi, kas pieredzējušām amatpersonām ļauj konsolidēt 
prasmes vai specializēties noteiktā kompetences jomā, piemēram, neaizsargātībā; 

• kursi instruktoriem — mēs izmantojam instruktoru apmācību metodoloģiju, lai atbalstītu 
to instruktoru prasmju, zināšanu un kompetenču attīstību, kuri pēc tam apmāca 
personālu valsts pārvaldē, tādējādi veidojot zināšanu izplatīšanas efektu. 

 

Moduļi ir izstrādāti kopējās Eiropas patvēruma sistēmas (KEPS) juridiskā instrumenta — 
1951. gada 28. jūlija Ženēvas Konvencijas par bēgļu statusu (Bēgļu konvencija) — un tās 
protokola un citu attiecīgo starptautisko un Eiropas tiesību aktu ietvaros. Eiropas Savienības 
Patvēruma aģentūra (EUAA) apvieno zināšanas no sava Patvēruma zināšanu centra un 
Operatīvā atbalsta centra un strādā ciešā sadarbībā ar ekspertiem no dalībvalstīm un ārējiem 
ekspertiem ar plašām zināšanām un pieredzi par konkrētajiem tematiem. Mācību moduļus 
izskata EUAA Atsauces grupa, kuras sastāvā ir eksperti no Eiropadomes bēgļu un trimdas 
jautājumos, Apvienoto Nāciju Organizācijas Augstā komisāra bēgļu jautājumos biroja un 
Eiropas Komisijas. 

EUAA mērķis ir panākt, lai izglītojamie un viņu administrācijas tiktu stingri izvirzītas visas viņu 
darbības centrā. Tā nodrošina savu piedāvāto apmācību autentiskumu un atbilstību izglītojamo 
mērķauditorijas faktiskajiem ikdienas uzdevumiem, izmantojot patvēruma un uzņemšanas 
kompetenču sistēmu, kas ir pazīstama kā Eiropas nozaru kvalifikāciju ietvarstruktūra (ESQF) 
patvēruma un uzņemšanas ierēdņiem. Izglītības standartu matrica nosaka, kas mācību cikla 
beigās ir jāzina vai jāspēj patvēruma un uzņemšanas amatpersonām, lai iegūtu kvalifikāciju. 
Šie mācību rezultāti ir saskaņoti ar attiecīgajos profesionālajos standartos noteiktajiem 
uzdevumiem. Šo pašu matricu izmanto arī mācību līmeņa noteikšanai, jo tā ir saskaņota ar 
Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras (EKI)1 līmeņiem. Šī pieeja, kuras pamatā ir mācību rezultāti, 
nodrošina katra apmācības moduļa orientēšanu uz zināšanām, prasmēm un/vai atbildību un 

 

1 Plašāku informāciju skatiet Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūrā (EKI) (Europass). Turklāt šeit var būt noderīgi 
apskatīt, kā jūsu valsts kvalifikāciju ietvarstruktūra atbilst EKI. 

https://euaa.europa.eu/publications/european-sectoral-qualifications-framework-educational-standards
https://euaa.europa.eu/publications/european-sectoral-qualifications-framework-occupational-standards
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/4e8acf5d-41eb-11e8-b5fe-01aa75ed71a1/language-en
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Feuropa.eu%2Feuropass%2Fen%2Feuropean-qualifications-framework-eqf&data=05%7C01%7C%7C619c17f3092248ff67ce08dac18a73b9%7Cd19e4243f4804af5889971f10798d806%7C0%7C0%7C638035097630674901%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=O%2FbiiaUUcF8O2FUmr7UNHVxW9jCUPLt4XloIgy123Jw%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Feuropa.eu%2Feuropass%2Fen%2Fcompare-qualifications&data=05%7C01%7C%7C619c17f3092248ff67ce08dac18a73b9%7Cd19e4243f4804af5889971f10798d806%7C0%7C0%7C638035097630674901%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2BbY5jeZtyTtz0rnOErjcsxoP7SquPieaZ2z3mvl0lU8%3D&reserved=0
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autonomiju, kas ir nepieciešama dalībvalstu amatpersonām2, lai efektīvi un produktīvi veiktu 
savus pienākumus. 

Apmācības moduļi tiek nodrošināti, izmantojot dažādus plašsaziņas līdzekļus. Lielāko daļu no 
tiem nodrošina, izmantojot kombinētu mācību metodoloģiju (instruktora vadītas klātienes 
sesijas kombinācijā ar tiešsaistes un patstāvīgām mācībām). Dažiem ir tikai tiešsaistes 
komponents, kas ļauj mācīties patstāvīgi, savukārt citi tiek nodrošināti tīmekļa semināru formā. 

EUAA regulas 8. panta 4. punkts paredz, ka aģentūrai ir jānodrošina augsta kvalitāte tās 
sniegtajām apmācībām. Citiem vārdiem sakot, EUAA apmācībā tiek identificēti galvenie 
principi un paraugprakse, lai garantētu lielāku administratīvo metožu, lēmumu un juridiskās 
prakses konverģenci. Tāpēc EUAA, izmantojot savu apmācības kvalitātes nodrošināšanas 
sistēmu, ir pilnībā apņēmusies ievērot kvalitātes, efektivitātes un caurskatāmības augstākos 
standartus, kas ir atspoguļoti tās īstenotajā apmācības un mācību stratēģijā. Šis regulējums 
saskaņo EUAA apmācības aktivitātes ar Eiropas standartiem un vadlīnijām, lai nodrošinātu 
kvalitāti izglītības un profesionālās apmācības jomā. Aģentūra cieši sadarbojas ar dalībvalstīm, 
lai vienmēr apmācībā nodrošinātu šo standartu ievērošanu. 

Apmācību moduļi ir sagatavoti angļu valodā ar iespēju tos pārtulkot citās valodās. 

 

2 Apzīmējumi “ierēdņi” un “amatpersonas” šajā publikācijā ir lietoti kā savstarpēji aizstājami. 

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/2303/oj
https://euaa.europa.eu/publications/euaa-training-and-learning-strategy
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Kā pieprasīt tulkojumu Eiropas izglītības 
programmas patvēruma jomā modulim 

Divreiz gadā Apmācības un profesionālās attīstības centrs izsludina atklātu uzaicinājumu 
dalībvalstīm, kuras vēlas, lai EUAA finansētu apmācību moduļu tulkojumus viņu valodā. 

Tulkošanas pieprasījumus izvērtē iekšēja komiteja, un tos sarindo atbilstoši dažādiem 
kritērijiem, tādiem kā pieprasītā moduļa versija, dalībnieku skaits vienā modulī attiecībā pret 
dalībvalsts patvēruma iestādes lielumu, vēsturiskie dati par Eiropas izglītības programmas 
patvēruma jomā īstenošanu un izmantošanu, kā arī budžetu. Kad tiek tulkots kāds apmācības 
modulis, tiek pārtulkoti visi komponenti un video vai animācijām (ja tādas ir) tiek nodrošināti 
subtitri. 

Lai pārtulkotu visus moduļa komponentus, ir nepieciešami seši līdz astoņi mēneši atkarībā no 
apmācības moduļa garuma un tā, vai ir tulkotas iepriekšējās versijas, no darba slodzes, gada 
laika un citiem resursiem. Pēc pārtulkošanas ir vajadzīgas astoņas līdz desmit nedēļas, lai 
moduli izvietotu tiešsaistē. Steidzamus pieprasījumus izskata individuāli katrā gadījumā. 
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Vai man ir tiesības reģistrēties Eiropas 
izglītības programmas patvēruma jomas 
moduļiem? 

Ja esat patvēruma vai uzņemšanas iestādes ierēdnis, kurš strādā valsts iestādē, jums ir 
jāsazinās ar savu apmācību valsts kontaktpunktu. Viņi informēs par gaidāmajām apmācībām, 
kas tiek organizētas EUAA un valsts līmenī. Ja neesat patvēruma vai uzņemšanas iestādes 
ierēdnis, kurš strādā valsts iestādē, jums joprojām var būt tiesības reģistrēties apmācībai, ja 
jūsu veicamie uzdevumi atbilst profesionālajiem standartiem. 

Lai iegūtu plašāku informāciju, varat apmeklēt EUAA mācību pārvaldības sistēmas galveno 
lapu, mūsu tīmekļa vietni, EUAA apmācības dalības noteikumus vai rakstīt mums uz adresi 
training@euaa.europa.eu. 

Sīkāku informāciju par to, kad ir paredzētas EUAA organizētās apmācības, skatiet apmācību 
plānos. Lai iegūtu informāciju par valsts apmācību plāniem, sazinieties ar savu apmācības 
valsts kontaktpunktu. 

https://euaa.europa.eu/publications/european-sectoral-qualifications-framework-occupational-standards
https://training.euaa.europa.eu/lms/
https://euaa.europa.eu/training/about-euaa-training-and-professional-development
mailto:training@euaa.europa.eu
mailto:training@euaa.europa.eu
https://euaa.europa.eu/training/training-activities
https://euaa.europa.eu/training/training-activities
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Ievads saziņā patvēruma un uzņemšanas praktiskajiem 
speciālistiem 

Šī moduļa mērķis ir nodrošināt patvēruma un 
uzņemšanas iestāžu speciālistus ar nepieciešamo 
sarunu prasmju kopumu, lai nodrošinātu efektīvu 
starppersonu komunikāciju. 

Šis modulis koncentrējas uz saziņas teorijas 
pamatprincipiem un jautāšanas metodēm starpkultūru 
patvēruma kontekstā. Tajā ir aplūkoti arī starppersonu 
komunikācijas principi, neverbālās komunikācijas 
ietekme un visefektīvākie jautājumu veidi informācijas 
iegūšanai. Modulī ir aprakstīts, kā kultūru 
daudzveidība var ietekmēt komunikācijas procesu, un 
iepazīstināts ar metodēm, kas samazina nepareizas 
komunikācijas risku daudzkultūru vidē. 

 

MĀCĪBU REZULTĀTI 

1. Identificēt efektīvas saziņas metodes, lai 
nodrošinātu un iegūtu informāciju patvēruma 
kontekstā 

2. Noteikt saziņas iejaukšanās, kas attiecas uz 
patvēruma kontekstu, lai samazinātu nepareizu 
saziņu, kas izriet no starpkultūru atšķirībām 

 

Modulis tiek nodrošināts tiešsaistē, ļaujot mācīties 
patstāvīgi. 
Vērtēšanas stratēģijas pamatā ir viens vērtējums 
moduļa beigās. Jautājumi ir ar atbilžu variantiem, daži 
no tiem balstās uz scenāriju un novērtē abu mācību 
rezultātu elementus. 

 

MĒRĶGRUPA 
Patvēruma un 
uzņemšanas praktiskie 
speciālisti 

 

ESQF LĪMENIS 
5. līmenis 

 

ILGUMS 
4,5 stundas tiešsaistes 
mācību, 3 stundas 
patstāvīgu mācību 
(svarīgi lasījumi) un 
1 stunda novērtēšanas 
uzdevumu 

 

VALODAS 
Angļu, portugāļu, 
maltiešu, grieķu un 
spāņu 

 

VERSIJA 
1. versija (2022) 

 

IESTĀŠANĀS 
PRASĪBAS UN 
PRIEKŠNOTEIKUMI 
Iestāšanās prasība ir 
jebkura kvalifikācija EKI 
4. līmenī vai līdzvērtīga 
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Iepazīstināšana ar ētikas un profesionālajiem 
standartiem 

Šī moduļa mērķis ir palīdzēt patvēruma un 
uzņemšanas ierēdņiem izpētīt konfidencialitātes un 
pārskatatbildības principus, kā arī uzvedību, lai 
nodrošinātu profesionālus un cieņpilnus pakalpojumus 
darba vietā. 

Šis modulis koncentrējas uz profesionālo standartu, 
ētikas kodeksu un vērtību pamatprincipiem patvēruma 
un uzņemšanas kontekstā. 

 

MĀCĪBU REZULTĀTI 

1. Atzīt ētikas un profesionālos standartus, tostarp 
konfidencialitāti, patvēruma un uzņemšanas 
kontekstā 

2. Galvenajos vilcienos atpazīt kultūru daudzveidības 
aspektus un apzināties šā jautājuma delikāto dabu 
ar patvēruma jautājumiem saistītās darba 
situācijās 

3. Atpazīt ar patvērumu saistīto ētikas kodeksu un 
vērtību pārkāpumus un to iespējamās sekas 

4. Identificēt uzvedību, kas veicina profesionālu un 
cieņpilnu pakalpojumu sniegšanu daudzkultūru 
patvēruma un uzņemšanas kontekstā 

 

Modulis tiek nodrošināts tiešsaistē, ļaujot mācīties 
patstāvīgi. 

Vērtēšanas stratēģija ir balstīta uz gadījumizpēti 
patvēruma un uzņemšanas jomā, kas rada darba vietas 
autentiskos ētikas vai profesionālos izaicinājumus. 
Jautājumi ir ar atbilžu variantiem un balstās uz 
scenāriju, un ar tiem tiek novērtēti visu mācību rezultātu 
elementi. 

 

MĒRĶGRUPA 
Patvēruma un 
uzņemšanas 
amatpersonas 

 

ESQF LĪMENIS 
5. līmenis 

 

ILGUMS 
5 stundas tiešsaistes 
mācību, 1 stunda 
patstāvīgu mācību 
(svarīgi lasījumi) un 
1 stunda novērtēšanas 
uzdevumu 

 

VALODAS 
Angļu, portugāļu, 
grieķu, slovāku, 
maltiešu un spāņu 

 

VERSIJA 
1. versija (2022) 

 

IESTĀŠANĀS 
PRASĪBAS UN 
PRIEKŠNOTEIKUMI 
Iestāšanās prasība ir 
jebkura kvalifikācija EKI 
4. līmenī vai līdzvērtīga 
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Iepazīšanās ar pamattiesību un starptautiskās 
aizsardzības tiesisko regulējumu ES 

Šī moduļa mērķis ir sniegt patvēruma un uzņemšanas 
speciālistiem pamatzināšanas par galvenajām tiesību 
normām saistībā ar starptautisko aizsardzību Eiropas 
Savienībā un svarīgākajām pamattiesībām saistībā ar 
piekļuvi patvēruma procedūrai, proti, izraidīšanas 
aizliegumu un tiesībām uz patvērumu. 

Šis modulis koncentrējas uz divām galvenajām 
pamattiesībām, kas attiecas uz piekļuvi patvēruma 
procedūrai, un pieciem KEPS pīlāriem. Tajā ir sniegtas 
arī starptautiskās aizsardzības pieteikuma iesniedzēju 
un saņēmēju galvenās definīcijas un patvēruma 
procesa galvenie posmi. 

 

MĀCĪBU REZULTĀTI 

1. Atzīt galvenās pamattiesības, kas attiecas uz 
piekļuvi patvēruma procedūrai 

2. Identificēt kopējās Eiropas patvēruma sistēmas 
juridisko instrumentu galvenos mērķus 

 

Modulis tiek nodrošināts tiešsaistē, ļaujot mācīties 
patstāvīgi. 

Vērtēšanas stratēģijas pamatā ir viens vērtējums 
moduļa beigās. Jautājumi ir ar atbilžu variantiem, daži 
no tiem balstās uz scenāriju un novērtē abu mācību 
rezultātu elementus. 

 

MĒRĶGRUPA 
Patvēruma un 
uzņemšanas praktiskie 
speciālisti 

 

ESQF LĪMENIS 
5. līmenis 

 

ILGUMS 
8 stundas tiešsaistes 
mācību, 3 stundas 
patstāvīgu mācību 
(svarīgi lasījumi) un 
2 stundas 
novērtēšanas 
uzdevumu 

 

VALODAS 
Angļu, portugāļu, 
grieķu, maltiešu un 
spāņu 

 

VERSIJA 
1. versija (2022) 

 

IESTĀŠANĀS 
PRASĪBAS UN 
PRIEKŠNOTEIKUMI 
Iestāšanās prasība ir 
jebkura kvalifikācija 
EKI 4. līmenī vai 
līdzvērtīga 

  

 

Iepazīšanās ar neaizsargātības veidu 

Šī moduļa mērķis ir patvēruma un uzņemšanas 
speciālistiem nodrošināt nepieciešamās zināšanas un 
prasmes, lai agrīni identificētu starptautiskās  

MĒRĶGRUPA 



EIROPAS SAVIENĪBAS PATVĒRUMA AĢENTŪRA 

 

aizsardzības pieteikuma iesniedzējus, kuri varētu būt 
neaizsargāti un ar īpašām vajadzībām. 

Šis modulis koncentrējas uz neaizsargātības jēdzienu 
patvēruma kontekstā un potenciāli neaizsargāto 
starptautiskās aizsardzības pieteikuma iesniedzēju 
galvenajām kategorijām saskaņā ar ES tiesisko 
regulējumu. Tajā ir aplūkoti arī starptautiskās 
aizsardzības pieteikuma iesniedzēju īpašo vajadzību 
izplatītākie rādītāji un tas, kā šīs vajadzības identificēt 
un kādas ir to neidentificēšanas sekas. 

 

MĀCĪBU REZULTĀTI 

1. Atpazīt, kā neaizsargātības jēdziens ir 
piemērojams patvēruma kontekstā 

2. Atpazīt kategorijas un galvenos neaizsargātības 
indikatorus patvēruma kontekstā 

3. Identificēt personas ar iespējamām īpašām 
vajadzībām patvēruma kontekstā 

 

Modulis tiek nodrošināts tiešsaistē, ļaujot mācīties 
patstāvīgi. 

Novērtēšanas stratēģijas pamatā ir divi novērtējumi. 
Pirmais novērtējums ir balstīts uz zināšanām, un to 
veido jautājumi ar atbilžu variantiem. Otrā novērtējuma 
pamatā ir scenārijs, un to veido gadījuma izpēte, kur 
izglītojamajiem ir jāidentificē attiecīgie rādītāji no 
kontrolsaraksta. 

Patvēruma un 
uzņemšanas praktiskie 
speciālisti 

 

ESQF LĪMENIS 
5. līmenis 

 

ILGUMS 
9 stundas tiešsaistes 
mācību, 3 stundas 
patstāvīgu mācību 
(svarīgi lasījumi) un 
1 stunda apkopojoša 
novērtējuma 

 

VALODAS 
Angļu, spāņu un 
maltiešu 

 

VERSIJA 
1. versija (2022) 

 

IESTĀŠANĀS 
PRASĪBAS UN 
PRIEKŠNOTEIKUMI 
Sekmīgi nokārtots 
Ievads pamattiesību 
un starptautiskās 
aizsardzības tiesiskajā 
regulējumā ES VAI 
6 mēnešu darba 
pieredze patvēruma un 
uzņemšanas jomā UN 
iestāšanās prasība ir 
jebkura kvalifikācija 
EKI 4. līmenī vai 
līdzvērtīga 

  

 

 

 

 

 

Ievada moduļi 
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Mutiskā tulkošana patvēruma kontekstā 

Šī moduļa mērķis ir iegūt nepieciešamās zināšanas un 
prasmes, lai uzticētos uzdevumus veiktu profesionāli, 
efektīvi un atbilstoši starptautiskajiem standartiem. 

Šis modulis sniedz vispārīgu pārskatu par patvēruma 
kontekstu no tulku skatpunkta un par galvenajiem 
tulkošanas paņēmieniem, kas ir nepieciešami 
patvēruma procesos. 

 

MĀCĪBU REZULTĀTI 

1. Raksturot un izskaidrot vispārējo patvēruma 
kontekstu un procedūras 

2. Izskaidrot tulka lomu kopumā un jo īpaši 
patvēruma procedūrā 

3. Piemērot principus un tulkošanai nepieciešamās 
prasmes kopumā un patvēruma kontekstā 

 

Modulis tiks pilnveidots Eiropas izglītības programmas 
patvēruma jomā pārstrukturēšanas ietvaros. 

 

MĒRĶGRUPA 
Mutiskie tulki, kuru 
darbs saistīts ar 
patvēruma jomu 

 

ESQF LĪMENIS 
Nav piemērojams 

 

ILGUMS 
20 stundu tiešsaistes 
mācības 

 

VALODAS 
Angļu, franču, horvātu, 
holandiešu, slovēņu, 
itāļu, krievu un vācu 

 

VERSIJA 
1. versija (2018) 

 

IESTĀŠANĀS 
PRASĪBAS UN 
PRIEKŠNOTEIKUMI 
Nav piemērojams 
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Ievads starptautiskajā aizsardzībā 

Šā moduļa mērķis ir ievadīt patvēruma un uzņemšanas 
praktiskos speciālistus starptautiskās aizsardzības 
jomā. 

Šajā modulī ir sniegts vispārīgs pārskats par 
starptautisko aizsardzību, galvenajiem ar patvērumu 
saistītajiem instrumentiem un šajā jomā izmantoto 
pamata terminoloģiju. Tajā ir izskaidrotas tiesības uz 
patvērumu, neizraidīšanas princips, starptautiskās 
aizsardzības jēdziens un patvēruma procedūras 
galvenie posmi 

 

MĀCĪBU REZULTĀTI 

1. Izprast tiesību uz patvērumu un neizraidīšanas 
principa nozīmīgumu 

2. Izskaidrot starptautiskās aizsardzības jēdzienu, 
kas izriet no ES tiesību aktiem 

3. Izskaidrot patvēruma procedūras galvenos 
posmus un patvēruma speciālista lomu šajā 
procedūrā 

4. Apliecināt pamatizpratni par atbilstības kritērijiem 
un pierādījumu izvērtēšanu 

 

Modulis tiks pilnveidots Eiropas izglītības programmas 
patvēruma jomā pārstrukturēšanas ietvaros. 

 

MĒRĶGRUPA 
Patvēruma un 
uzņemšanas praktiskie 
speciālisti 

 

ESQF LĪMENIS 
Nav piemērojams 

 

ILGUMS 
8–10 stundu 
tiešsaistes mācības un 
1 dienas klātienes 
sesija 

 

VALODAS 
Angļu, poļu, grieķu, 
vācu un spāņu 

 

VERSIJA 
1.1. versija (2016) 

 

IESTĀŠANĀS 
PRASĪBAS UN 
PRIEKŠNOTEIKUMI 
Nav piemērojams 
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Profesionālā labbūtība 

Šī moduļa mērķis ir palīdzēt izglītojamajiem atpazīt 
galvenos iespējamos psihosociālos apdraudējumus 
profesionālā vidē un noteikt stratēģijas profesionālās 
labbūtības aizsardzībai. 

Šis modulis koncentrējas uz profesionālās labbūtības 
pamatelementiem, pašaprūpes stratēģijām un 
pasākumu īstenošanu, lai risinātu profesionālās 
labbūtības visbiežāk sastopamās problēmas 
patvēruma un uzņemšanas kontekstā. 

 

MĀCĪBU REZULTĀTI 

1. Identificēt profesionālās labklājības 
pamatelementus un faktorus, kas var izraisīt stresu 
un izdegšanu 

2. Atpazīt sliktas labbūtības pazīmes un izprast sliktas 
labbūtības ietekmi ar patvērumu saistītos 
kontekstos 

3. Identificēt galvenās stratēģijas, kā aizsargāt savu 
profesionālo labbūtību 

 

Modulis tiek nodrošināts tiešsaistē, ļaujot mācīties 
patstāvīgi. 

Vērtēšanas stratēģijas pamatā ir divi tiešsaistes 
rakstiskie uzdevumi moduļa beigās. Jautājumi ir brīvi 
un balstīti uz scenārijiem, un ar tiem tiek novērtēti visu 
mācību rezultātu elementi. 

 

MĒRĶGRUPA 
Patvēruma un 
uzņemšanas 
amatpersonas 

 

ESQF LĪMENIS 
5. līmenis 

 

ILGUMS 
5 stundu tiešsaistes 
mācības 

 

VALODAS 
Angļu 

 

VERSIJA 
1. versija (2022) 

 

IESTĀŠANĀS 
PRASĪBAS UN 
PRIEKŠNOTEIKUMI 
Iestāšanās prasība ir 
jebkura kvalifikācija 
EKI 4. līmenī vai 
līdzvērtīga 

 
 

 



2022. GADA APMĀCĪBU KATALOGS 

19 

Darbs ar tulku 

Šī moduļa mērķis ir nodrošināt patvēruma un 
uzņemšanas darbiniekiem nepieciešamās zināšanas 
un prasmes, lai efektīvi sazinātos ar tulka 
starpniecību. Tā mērķis ir arī piedāvāt padomus un 
papildu darbības, lai novērstu iespējamos tulka 
rīcības pārkāpumus. 

Šis modulis koncentrējas uz tulka atlases kritērijiem, 
nepieciešamajām prasmēm, lai sazinātos ar tulka 
starpniecību, un rīcību sarežģītās situācijās, 
sazinoties ar tulka starpniecību. Tajā ir aplūkots arī 
tulka rīcības kodekss un sniegti padomi, kā novērst 
iespējamos tulka rīcības pārkāpumus. 

 

MĀCĪBU REZULTĀTI 

1. Izmantot komunikācijas pamatprasmes, lai 
nodrošinātu efektīvu saziņu ar tulka 
starpniecību patvēruma kontekstā 

2. Identificēt iespējamos turpmākos pasākumus 
gadījumos, kad tulks ir izdarījis iespējamus 
rīcības pārkāpumus. 

 

Modulis tiek nodrošināts tiešsaistē, ļaujot mācīties 
patstāvīgi. 

Novērtēšanas stratēģijas pamatā ir viens uzdevums, 
kas sastāv no trim scenārijiem. Katrs scenārijs ir 
sadalīts divās daļās. Pirmā daļa ir par prasmēm, kas 
nepieciešamas, lai sazinātos ar tulka starpniecību, 
bet otrā daļa koncentrējas uz iespējamiem 
turpmākiem pasākumiem saistībā ar iespējamiem 
tulka rīcības pārkāpumiem. 

 

 

MĒRĶGRUPA 
Patvēruma un uzņemšanas 
darbinieki, kuri sazinās ar 
tulka starpniecību 

 

ESQF LĪMENIS 
5. līmenis 

 

ILGUMS 
4 stundas tiešsaistes 
mācību, 4 stundu 
tīmekļseminārs, 1 stunda 
patstāvīgu mācību (svarīgi 
lasījumi) un 1 stunda 
novērtēšanas uzdevumu 

 

VALODAS 
Angļu 

 

VERSIJA 
1. versija (2022) 

 

IESTĀŠANĀS PRASĪBAS 
UN PRIEKŠNOTEIKUMI 
Sekmīgi nokārtots Ievads 
saziņā patvēruma un 
uzņemšanas praktiskajiem 
speciālistiem UN 
Iepazīstināšana ar ētikas 
un profesionālajiem 
standartiem VAI 6 mēnešu 
darba pieredze patvēruma 
un uzņemšanas jomā. 
Iestāšanās prasība ir 
jebkura kvalifikācija EKI 
4. līmenī vai līdzvērtīga 



EIROPAS SAVIENĪBAS PATVĒRUMA AĢENTŪRA 

 

 

 

  

Pamata moduļi 

 



2022. GADA APMĀCĪBU KATALOGS 

21 

Patvēruma intervijas metode 

Šā moduļa mērķis ir sagatavot patvēruma darbiniekus 
veikt personas patvēruma interviju, izmantojot 
patvēruma intervijas metodi, lai iegūtu pietiekamu, 
būtisku un uzticamu informāciju pieteikuma 
novērtēšanai. 

Šajā modulī galvenā uzmanība tiek veltīta patvēruma 
intervijas metodei — EUAA piedāvātajam strukturētas 
intervijas protokolam, kura pamatā ir pētījumi, kas 
saistīti ar strukturētu interviju protokoliem citās jomās, 
piemēram, psiholoģijā, tiesībās un sociālajās studijās. 
Šis modulis pielāgo šos protokolus personas intervijas 
un patvēruma procedūras specifiskajām iezīmēm. 
Galvenā uzmanība tiek pievērsta EUAA patvēruma 
intervijas metodes pieciem posmiem (sagatavošanās; 
sākšana; brīvs stāstījums; izpēte; slēgšana) un tam, kā 
pārvaldīt psiholoģiskos, kultūras un vides faktorus, kas 
var ietekmēt intervijas procesu. Modulis atspoguļo 
Kvalifikācijas direktīvā noteiktās prasības un 
koncentrējas uz gadījumiem, kas nav balstīti uz 
sarežģītiem intervēšanas prasmju pielietojumiem. 

 

MĀCĪBU REZULTĀTI 

1. Analizēt faktorus, kas var ietekmēt personisko 
patvēruma interviju, un noteikt stratēģijas to 
risināšanai 

2. Analizēt patvēruma lietu, lai plānotu un 
sagatavotu personisku patvēruma interviju 

3. Piemērot un pielāgot intervēšanas metodes, lai 
saņemtu nepieciešamo informāciju no 
starptautiskās aizsardzības pieteikuma 
iesniedzēja 

 

Šis modulis tiek nodrošināts, izmantojot kombinēto 
mācību metodoloģiju (tiešsaistes, klātienes un 
patstāvīgas mācības). Tiešsaistes mācībās izmanto 
mācību aktivitātes, kurās tiek novērtēts mācīšanās 
rezultātu sasniegšanas progress, bet klātienes sesijas 
koncentrējas uz sarežģītiem elementiem, kuriem ir 
nepieciešama diskusija un fiziska prakse. 

Vērtēšanas stratēģijas pamatā ir divi vērtējumi moduļa 
beigās. Pirmajā novērtējumā tiek izvērtēts plašais 
zināšanu un prasmju loks, kas ir nepieciešams 

 

MĒRĶGRUPA 
Patvēruma darbinieki  

 

ESQF LĪMENIS 
6. līmenis 

 

ILGUMS 
20–30 stundas 
tiešsaistes mācību, 
2 dienas klātienes 
sesiju, 7–8 stundas 
patstāvīgu mācību 
(svarīgi lasījumi) un 
3 stundas 
novērtēšanas 
uzdevumu 

 

VALODAS 
Angļu un portugāļu 

 

VERSIJA 
1. versija (2021) 

 

IESTĀŠANĀS 
PRASĪBAS UN 
PRIEKŠNOTEIKUMI 
Sekmīgi nokārtota 
Iekļaušana, darbs ar 
tulku un ievads 
neaizsargātībā VAI 
vismaz 9 mēnešu darba 
pieredze lietas 
darbinieka amatā. 
Iestāšanās prasība ir 
jebkura kvalifikācija EKI 
5. līmenī vai līdzvērtīga 

 

 

 



EIROPAS SAVIENĪBAS PATVĒRUMA AĢENTŪRA 

 

intervijas veikšanai, tostarp personisko patvēruma 
interviju ietekmējošie psiholoģiskie, kultūras un vides 
faktori. Otrais novērtējums seko patvēruma intervijas 
metodes piecu posmu simulācijai un balstās uz 
gadījumizpēti, lai nodrošinātu, ka novērtējums 
atspoguļo darba uzdevumus. 
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Pierādījumu novērtēšana 

Šā moduļa mērķis ir izklāstīt, kādas zināšanas, prasmes 
un īpašības ir nepieciešamas, lai izmantotu EUAA 
pierādījumu izvērtēšanas strukturēto metodi, izvērtējot 
starptautiskās aizsardzības pieteikumu un tādējādi 
samazinot subjektivitātes risku atsevišķos gadījumos. 

Šajā modulī izanalizē, kā, savācot, izvērtējot un salīdzinot 
pieejamos pierādījumus, tiek noskaidroti lietas būtiskie 
fakti. Šeit ir izklāstīti teorētiskie aspekti un attiecīgie 
tiesību akti no praktiskā viedokļa un tiek izmantota 
pierādījumu novērtēšanas metodoloģija, kas balstās uz 
trim dažādiem informācijas vākšanas, ticamības 
novērtējuma un riska novērtējuma posmiem. 

 

MĀCĪBU REZULTĀTI 

1. Norādīt būtiskos faktus un pierādījumus patvēruma 
pieprasījumā saskaņā ar EUAA strukturēto 
pierādījumu novērtēšanas metodi 

2. Pielietot ticamības rādītājus, lai izlemtu pieņemt vai 
noraidīt katru būtisko faktu patvēruma pieteikumā 
atbilstoši EUAA strukturētajai pierādījumu 
izvērtēšanas metodei 

3. Veikt risku novērtējumu attiecībā uz patvēruma 
pieteikumu atbilstoši EUAA strukturētajai 
pierādījumu izvērtēšanas metodei 

 

Šis modulis tiek nodrošināts, izmantojot kombinēto 
mācību metodoloģiju (tiešsaistes, klātienes un 
patstāvīgas mācības). Tiešsaistes mācībās izmanto 
mācību aktivitātes, kurās tiek novērtēts mācīšanās 
rezultātu sasniegšanas progress, bet klātienes sesijas 
koncentrējas uz sarežģītiem elementiem, sniedzot 
vispusīgu pārskatu par pierādījumu novērtēšanas 
metodoloģiju. 

Vērtēšanas stratēģijas pamatā ir viens vērtējums moduļa 
beigās. Tas sastāv no gadījuma scenārija, kurā 
izglītojamajam ir jānovērtē starptautiskās aizsardzības 
prasības pierādījumi saskaņā ar EUAA pierādījumu 
novērtēšanas strukturēto metodi. 

 

MĒRĶGRUPA 
Patvēruma darbinieki 

 

ESQF LĪMENIS 
6. līmenis 

 

ILGUMS 
21 stunda tiešsaistes 
mācību, 2 dienu 
klātienes sesijas, 
10 stundas patstāvīgu 
mācību (svarīgi 
lasījumi) un 8 stundas 
vērtēšanas uzdevumu 

 

VALODAS 
Angļu, vācu, horvātu, 
slovāku un portugāļu 

 

VERSIJA 
6. versija (2021) 

 

IESTĀŠANĀS 
PRASĪBAS UN 
PRIEKŠNOTEIKUMI 
Sekmīgi nokārtota 
Iekļaušana un Ievads 
neaizsargātībā VAI 
vismaz 1 gada darba 
pieredze lietas 
darbinieka amatā. 
Iestāšanās prasība ir 
jebkura kvalifikācija EKI 
5. līmenī vai līdzvērtīga 

 

 



EIROPAS SAVIENĪBAS PATVĒRUMA AĢENTŪRA 

 

Iekļaušana 

Šī moduļa mērķis ir nodrošināt nepieciešamās 
zināšanas un prasmes patvēruma ierēdņiem, lai 
standarta gadījumos piemērotu bēgļa un alternatīvās 
aizsardzības kritērijus un noteiktu, vai pieteikuma 
iesniedzējam ir nepieciešama starptautiskā 
aizsardzība. 

Šis modulis koncentrējas uz kompetencēm, kas ir 
nepieciešamas patvēruma ierēdņu uzdevumu izpildei, 
analizējot visus bēgļa statusa priekšnosacījumus un to 
piemērošanu saskaņā ar 1951. gada Konvenciju par 
bēgļa statusu un kvalifikācijas direktīvu, kā arī visus 
kvalifikācijas direktīvā noteiktos alternatīvās 
aizsardzības statusa priekšnosacījumus. Modulis 
atspoguļo ES un starptautisko judikatūru un 
koncentrējas uz gadījumiem, kas nav balstīti uz abu 
definīciju elementu kompleksu interpretāciju. 

 

MĀCĪBU REZULTĀTI 

1. Standarta gadījumos analizēt katru bēgļa statusa 
priekšnosacījumu saskaņā ar Konvenciju par bēgļa 
statusu un Kvalifikācijas direktīvu 

2. Standarta gadījumos analizēt katru alternatīvās 
aizsardzības prasību saskaņā ar starptautiskajām 
tiesībām un Kvalifikācijas direktīvu 

 

Šis modulis tiek nodrošināts, izmantojot kombinēto 
mācību metodoloģiju (tiešsaistes, klātienes un 
patstāvīgas mācības). Tiešsaistes mācības satur mācību 
aktivitātes un interaktīvu saturu, bet klātienes sesijas 
koncentrējas uz iegūto zināšanu un prasmju 
pielietošanu, izmantojot dažādas mācību aktivitātes un 
gadījumu izpēti. 

Vērtēšanas stratēģijas pamatā ir viens vērtējums 
moduļa beigās. Jautājumi ir balstīti uz scenārijiem, un 
ar tiem tiek novērtēti abi mācību elementi. 

 

MĒRĶGRUPA 
Patvēruma darbinieki 

 

ESQF LĪMENIS 
6. līmenis 

 

ILGUMS 
15 stundas tiešsaistes 
mācību, 1,5 dienu 
klātienes sesijas, 
15 stundas patstāvīgu 
mācību (svarīgi 
lasījumi) un 2 stundas 
vērtēšanas uzdevumu 

 

VALODAS 
Angļu, portugāļu un 
slovēņu 

 

VERSIJA 
5. versija (2021) 

 

IESTĀŠANĀS 
PRASĪBAS UN 
PRIEKŠNOTEIKUMI 
Sekmīgi nokārtots 
Ievads pamattiesību 
un starptautiskās 
aizsardzības tiesiskajā 
regulējumā ES VAI 
vismaz 3 mēnešu 
darba pieredze lietas 
darbinieka amatā. 
Iestāšanās prasība ir 
jebkura kvalifikācija 
EKI 5. līmenī vai 
līdzvērtīga 
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Patvēruma būtība 

Šī kursa mērķis ir nodrošināt paraugpraksi, papildu 
metodes un didaktiskās stratēģijas EUAA pamata 
moduļu instruktoriem. 

Šajā kursā galvenā uzmanība tiek pievērsta pamata 
transversālajām problēmām, ar kurām saskaras 
izglītojamie pamata moduļos Iekļaušana, Patvēruma 
intervijas metode un Pierādījumu novērtēšana. Kurss 
atspoguļo ES patvēruma tiesību aktu noteiktos 
principus un piedāvā instruktoriem praktiskus piemērus 
un stratēģijas kompleksu jautājumu risināšanai. Šis 
kurss ir arī iespēja EUAA pamata moduļu instruktoriem 
praktizēt un apspriest kopīgus izaicinājumus un dalīties 
ar kopīgiem risinājumiem. 

 

MĀCĪBU REZULTĀTI 

1. Identificēt un piemērot stratēģijas, lai risinātu un 
novērstu visbiežāk sastopamās problēmas, ar 
kurām saskaras EUAA pamatmoduļu apguvēji 

2. Piedāvāt instruktora specializācijas moduli kā 
organisku daļu no plašāka lēmumu 
pieņemšanas procesa 

3. Piemērot pamatmodeļa instruktora pienākumu 
un uzdevumu izpildei nepieciešamos principus 
un prasmes 

 

Šis modulis tiek nodrošināts, izmantojot kombinēto 
mācību metodoloģiju (tiešsaistē un klātienē). 
Tiešsaistes mācības satur mācību aktivitātes, kurās tiek 
novērtēts mācīšanās rezultātu sasniegšanas progress, 
un klātienes sesijas koncentrējas uz kompleksiem 
elementiem, kuriem ir nepieciešama diskusija. 

Šis modulis netiek novērtēts. 

 

MĒRĶGRUPA 
EUAA pamata moduļu 
instruktori  

 

ESQF LĪMENIS 
Nav piemērojams 

 

ILGUMS 
8 stundu tiešsaistes 
mācības un 1,5 dienas 
klātienes sesijas 

 

VALODAS 
Angļu 

 

VERSIJA 
1. versija (2022) 

 

IESTĀŠANĀS 
PRASĪBAS UN 
PRIEKŠNOTEIKUMI 
Pašlaik ir pamata 
moduļu instruktors VAI 
nokārtojis visu pamata 
moduļu novērtējumus 

 

 

 



EIROPAS SAVIENĪBAS PATVĒRUMA AĢENTŪRA 

 

Kļūst par EUAA novērtētāju 

Šī moduļa mērķis ir sniegt nepieciešamās zināšanas un 
prasmes topošajiem vērtētājiem, lai EUAA apmācību 
kontekstā veiktu godīgu un pamatīgu novērtēšanu. 

Šis modulis koncentrējas uz dažādiem novērtējumu un 
pārbaužu elementiem. To veido mācību aktivitātes un 
simulācijas, kas atspoguļo vērtētāja uzdevumu daļas 
un papildina mācību procesu. 

 

MĀCĪBU REZULTĀTI 

1. Izlikt atzīmes un pārbaudīt mācīšanās 
novērtējumus, ņemot vērā labošanas kritērijus 

2. Pamatot izglītojamajiem piešķirto atzīmi ar 
atsauksmēm par apmācību 

3. Noteikt novērtētāja lomu novērtējumu kvalitātes 
nodrošināšanā 

 

Šis modulis tiek nodrošināts tiešsaistē un ir obligāta 
programmas daļa, lai kļūtu par EUAA sertificētu 
instruktoru. Modulis ir pieejams arī kā 1,5 dienu 
klātienes seminārs, kas ietver vienas stundas 
apkopojošu novērtējumu. 

Novērtēšanas stratēģijai ir divas daļas. Pirmā daļa ir 
atvērtas grāmatas eksāmens ar atbilžu variantiem, bet 
otrā daļa ir praktisks novērtējums. Abās daļās tiek tieši 
novērtēti trīs mācīšanās rezultātu elementi. 

Šis modulis parasti tiek nodrošināts kopā ar BET ar 
nosaukumu: Kļūt par EUAA instruktoru un novērtētāju 
(BETA) 

 

MĒRĶGRUPA 
EUAA sertificētu 
apmācību moduļu 
novērtēšanā un atzīmju 
pārbaudē iesaistītās 
personas 

 

ESQF LĪMENIS 
6. līmenis 

 

ILGUMS 
Tiešsaistes versijai: 
7 stundas tiešsaistes 
mācību, 30 minūtes 
patstāvīgu mācību 
(svarīgi lasījumi) un 
90 minūtes vērtēšanas 
uzdevumiem 
Klātienes versijai: 
1,5 dienas, iekļaujot 
1 stundu pārbaudes 
uzdevumu 

 

VALODAS 
Angļu 

 

VERSIJA 
1. versija (2022) 

 

IESTĀŠANĀS 
PRASĪBAS UN 
PRIEKŠNOTEIKUMI 
Pabeigts kurss Kļūt par 
EUAA treneri. 
Iestāšanās prasība ir 
jebkura kvalifikācija 
EKI 5. līmenī vai 
līdzvērtīga 
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Kļūt par EUAA instruktoru 

Šī moduļa mērķis ir sagatavot nākamos EUAA 
instruktorus, lai lietotu uz izglītojamajiem koncentrētu 
pieeju, izpētītu apmācības metodes un pārvaldītu 
apmācību laikā radušās kopīgās problēmas. 

Šis modulis koncentrējas uz lietišķo stāstu vēstījumu, 
reāliem sazarošanas scenārijiem un uz spēlēm balstītiem 
elementiem (proti, punktu vērtēšanu, mācību žetoni), kas 
ir atrodami vairākos moduļos Eiropas izglītības 
programmas patvēruma jomā. Izmantojot gadījumizpēti 
un praktiskus piemērus no sekmīgas labās prakses, tas 
pievēršas arī reāliem scenārijiem, ar kuriem saskaras 
EUAA instruktori, veicot savus pienākumus. 

 

MĀCĪBU REZULTĀTI 

1. Aprakstīt uz izglītojamo vērstu pieeju EUAA 
apmācības kontekstā 

2. Sagatavoties apmācībai saistībā ar EUAA apmācību 
un saskaņā ar uz izglītojamo vērstu pieeju 

3. Izskaidrot metodes profesionālās izglītības 
veicināšanai un motivēšanai dažādās mācību vidēs. 

4. Risināt problēmas mācību procesā 

5. Noteikt instruktora lomu un pienākumus apmācības 
kvalitātes nodrošināšanā 

 

Šis modulis tiek nodrošināts, izmantojot kombinēto 
mācību metodoloģiju (tiešsaistes, klātienes un 
patstāvīgas mācības). Tiešsaistes mācībās tiek izmantota 
spēļu mācību pieeja, kurā tiek novērtēts mācīšanās 
rezultātu sasniegšanas progress, un klātienes sesijas 
koncentrējas uz kompleksiem elementiem, kuriem ir 
nepieciešama diskusija. 

Šis modulis netiek vērtēts un parasti tiek nodrošināts 
kopā ar moduli Kļūt par EUAA novērtētāju ar nosaukumu 
Kļūt par EUAA instruktoru un novērtētāju (BETA). 

 

MĒRĶGRUPA 
Eiropas izglītības 
programmas 
patvēruma jomā 
turpmākie instruktori 

 

ESQF LĪMENIS 
6. līmenis 

 

ILGUMS 
8 stundas tiešsaistes 
mācību, 1,5 dienas 
klātienes sesijas un 
1 stunda patstāvīgu 
mācību (svarīgi 
lasījumi) 

 

VALODAS 
Angļu 

 

VERSIJA 
1. versija (2022) 

 

IESTĀŠANĀS 
PRASĪBAS UN 
PRIEKŠNOTEIKUMI 
Iestāšanās prasība ir 
jebkura kvalifikācija 
EKI 5. līmenī vai 
līdzvērtīga UN viena 
gada profesionālā 
pieredze patvēruma 
un/vai uzņemšanas 
jomā. 

 

 



EIROPAS SAVIENĪBAS PATVĒRUMA AĢENTŪRA 

 

Ievads izaugsmes vadībā 

Šī kursa mērķis ir nodrošināt instruktoriem un 
vecākajiem ekspertiem rīku pamatkomplektu 
izaugsmes vadības iniciatīvu iepazīšanai individuālā un 
grupas vidē. 

Šis kurss koncentrējas uz izpratni par izaugsmes 
vadības būtību un tās atšķiršanu no citām iejaukšanās 
metodēm, piemēram, apmācības un mentorēšanas. 
Kursā tiek pētīta arī izaugsmes vadība kā pieeja mērķu 
izvirzīšanai un sasniegšanai, kā arī zināšanu un 
prasmju paplašināšanai, kas ir nepieciešams, lai 
pielietotu izvēlētās izaugsmes vadības pamata 
metodes un rīkus. 

 

MĀCĪBU REZULTĀTI 

1. Plānot un ieviest izaugsmes vadības pieeju un 
metodes, lai nonāktu līdz jēgpilnam, uz darbību 
orientētam secinājumam 

2. Lietot metodes selektīvi, lai nodrošinātu trenera 
pastāvīgu pilnveidošanos un attīstību ilgtermiņa 
procesā 

 

Šis kurss tiek nodrošināts, izmantojot kombinēto 
mācību metodoloģiju (tiešsaistē un klātienē). 
Tiešsaistes mācības satur mācību aktivitātes un 
interaktīvu saturu par izaugsmes vadību, bet klātienes 
sesijas koncentrējas uz iegūto zināšanu un prasmju 
pielietošanu, izmantojot dažādas mācību aktivitātes. 

Šis modulis netiek novērtēts. 

 

MĒRĶGRUPA 
Eiropas izglītības 
programmas 
patvēruma jomā 
pasniedzēji un vecākie 
eksperti 

 

ESQF LĪMENIS 
6. līmenis 

 

ILGUMS 
10 stundu tiešsaistes 
mācības un 3 dienu 
klātienes sesijas 

 

VALODAS 
Angļu 

 

VERSIJA 
1. versija (2022) 

 

IESTĀŠANĀS 
PRASĪBAS UN 
PRIEKŠNOTEIKUMI 
Iestāšanās prasība ir 
jebkura kvalifikācija 
EKI 5. līmenī vai 
līdzvērtīga 
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 Uzlaboti pamata moduļi 



EIROPAS SAVIENĪBAS PATVĒRUMA AĢENTŪRA 

 

 

Iekļaušana — padziļinātais modulis 

Šā moduļa mērķis ir sniegt strukturētus un detalizētus 
norādījumus patvēruma ierēdņiem par sarežģītiem 
interpretācijas jautājumiem saistībā ar kvalificēšanu 
starptautiskās aizsardzības saņemšanai. 

Šis modulis ir vērsts uz sarežģītākiem aspektiem 
kvalificēšanā starptautiskās aizsardzības saņemšanai 
attiecībā uz vajāšanas darbībām, vajāšanas iemesliem, 
būtisku kaitējumu (alternatīvā aizsardzība) un 
aizsardzību no vajāšanas vai būtiska kaitējuma. Tajā ir 
kritiski novērtēts patvēruma lietu speciālistu darbs 
valsts prakses un ar KEPS saistītās judikatūras 
kontekstā, kad viņi piemēro secinājumus, kas iegūti, 
pamatojoties uz Eiropas Savienības Tiesas (EST) un 
Eiropas Cilvēktiesību tiesas darbu. Šajā modulī tiek 
pētīta arī metode, kā interpretēt ES tiesību aktus un 
tiesību aktus starptautiskās aizsardzības jomā, ja nav 
EST pamatnostādņu, risinot sarežģītus interpretācijas 
jautājumus saistībā ar kvalificēšanu starptautiskās 
aizsardzības saņemšanai. 

 

MĀCĪBU REZULTĀTI 

1. Kritiski izvērtēt darbu, skatot to kontekstā ar 
dažādu dalībvalstu praksi un ar KEPS saistīto 
judikatūru 

2. Piemērot secinājumus, kas izdarīti, pamatojoties 
uz Eiropas judikatūru, galvenokārt EST judikatūru 
un Eiropas Cilvēktiesību tiesas judikatūru 

3. Risināt interpretācijas jautājumus saistībā ar 
kvalificēšanu starptautiskās aizsardzības 
saņemšanai atbilstoši EST izmantotajai ES tiesību 
aktu interpretācijas metodei, ja nav tiešu EST 
pamatnostādņu 

4. Sniegt strukturētus un detalizētus norādījumus par 
sarežģītiem interpretācijas jautājumiem, kas 
saistīti ar kvalificēšanu starptautiskās aizsardzības 
saņemšanai 

 

Šis modulis tiek nodrošināts, izmantojot kombinēto 
mācību metodoloģiju (tiešsaistē un klātienē). 
Tiešsaistes mācības satur mācību aktivitātes, kurās tiek 
novērtēts mācīšanās rezultātu sasniegšanas progress, 

 

MĒRĶGRUPA 
Patvēruma darbinieki 

 

ESQF LĪMENIS 
Nav piemērojams 

 

ILGUMS 
30 stundu tiešsaistes 
mācības un 2 dienu 
klātienes sesijas 

 

VALODAS 
Angļu, krievu un vācu 

 

VERSIJA 
1. versija (2017) 

 

IESTĀŠANĀS 
PRASĪBAS UN 
PRIEKŠNOTEIKUMI 
Nav piemērojams 

 

 



2022. GADA APMĀCĪBU KATALOGS 

33 

un klātienes sesijas koncentrējas uz kompleksiem 
elementiem, kuriem ir nepieciešama diskusija. 

2023. gadā modulis tiks pilnveidots Eiropas izglītības 
programmas patvēruma jomā pārstrukturēšanas 
ietvaros. 

 



EIROPAS SAVIENĪBAS PATVĒRUMA AĢENTŪRA 

 

Bērnu intervēšana 

Šī moduļa mērķis ir sniegt par patvēruma lietām 
atbildīgajiem speciālistiem zināšanas, prasmes un 
attieksmes, kas nepieciešamas, lai profesionāli un 
efektīvi veiktu personīgo bērna interviju. 

Šis modulis ir vērsts uz bērna attīstības posmiem, to, 
kādi ir bērniem pieejamie juridiskie un procesuālie 
aizsardzības pasākumi starptautiskās aizsardzības 
procesā un kādas ir bērnu intervēšanas metodes. Šajā 
modulī, kurā galvenā uzmanība pievērsta bērna 
interesēm, ir izskaidrots, kā novērtēt bērna briedumu 
pirms intervijas un intervijas laikā, lai interviju pielāgotu 
katra bērna brieduma līmenim un situācijai. 

 

MĀCĪBU REZULTĀTI 

1. Efektīvi intervēt bērnus starptautiskās aizsardzības 
procesā, vienlaikus ievērojot bērna intereses 

2. Pielāgot interviju bērna briedumam un situācijai 

 

Šis modulis tiek nodrošināts, izmantojot kombinēto 
mācību metodoloģiju (tiešsaistē un klātienē). 
Tiešsaistes mācības satur mācību aktivitātes, kurās tiek 
novērtēts mācīšanās rezultātu sasniegšanas progress, 
un klātienes sesijas koncentrējas uz kompleksiem 
elementiem, kuriem ir nepieciešama diskusija. 

2023. gadā šis modulis tiks aizstāts ar jaunajiem 
moduļiem Bērni patvēruma procesā un Pārvaldība 
lietās ar bērniem. 

 

MĒRĶGRUPA 
Par patvēruma lietām 
atbildīgie speciālisti, 
kas intervē 
starptautiskās 
aizsardzības 
pieteikuma 
iesniedzējus, kuri ir 
bērni 

 

ESQF LĪMENIS 
Nav piemērojams 

 

ILGUMS 
25–30 stundu 
tiešsaistes mācības un 
2 dienu klātienes 
sesijas 

 

VALODAS 
Angļu, slovāku, poļu, 
arābu, turku, slovēņu, 
krievu un vācu 

 

VERSIJA 
4. versija (2018) 

 

IESTĀŠANĀS 
PRASĪBAS UN 
PRIEKŠNOTEIKUMI 
Nav piemērojams 
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Neaizsargātu personu intervēšana 

Šī moduļa mērķis ir sagatavot par patvēruma lietām 
atbildīgos speciālistus, lai viņi iegūtu pēc iespējas vairāk 
uzticamas informācijas, kad tiek intervētas neaizsargātas 
personas, aizsargātu pieteikuma iesniedzēju, kuram ir 
īpašas vajadzības, un sagatavotu lietu nākamajiem 
procesa posmiem. 

Šis modulis ir vērsts uz tiesisko regulējumu un 
“neaizsargātības” definīciju starptautiskās aizsardzības 
procedūras kontekstā. Tajā ir aplūkotas pieteikuma 
iesniedzēja normas un tas, kā normatīvo regulējumu var 
izmantot, lai apzinātu visizplatītākās neaizsargātības 
formas un faktorus, kas traucē izpaust informāciju, kad 
tiek intervēti starptautiskās aizsardzības pieteikuma 
iesniedzēji. Šajā modulī ir ietvertas gadījumizpētes par 
sarežģītām intervēšanas situācijām, kurās iesaistīti 
neaizsargāti pieteikuma iesniedzēji, un ir aprakstīts, kā 
parūpēties par sevi pēc šādas intervijas. 

 

MĀCĪBU REZULTĀTI 

1. Veikt neaizsargātas personas intervēšanu, ņemot 
vērā juridisko, procesuālo un sociālo kontekstu, kas 
skar pieteikuma iesniedzēju 

2. Apzināt īpašas procesuālās vajadzības un to 
iespējamo ietekmi uz starptautiskās aizsardzības 
pieteikumu 

3. Izmantot atbilstošu pieeju, lai izveidotu saikni ar 
neaizsargātu pieteikuma iesniedzēju un veicinātu to, 
ka šāds pieteikuma iesniedzējs sniedz informāciju 

 

Šis modulis tiek nodrošināts, izmantojot kombinēto 
mācību metodoloģiju (tiešsaistē un klātienē). Tiešsaistes 
mācības satur mācību aktivitātes, kurās tiek novērtēts 
mācīšanās rezultātu sasniegšanas progress, un klātienes 
sesijas koncentrējas uz kompleksiem elementiem, kuriem 
ir nepieciešama diskusija. 

2023. gadā modulis tiks pilnveidots Eiropas izglītības 
programmas patvēruma jomā pārstrukturēšanas ietvaros. 

 

MĒRĶGRUPA 
Par patvēruma lietām 
atbildīgie speciālisti 

 

ESQF LĪMENIS 
Nav piemērojams 

 

ILGUMS 
25–30 stundu 
tiešsaistes mācības 
un 2 dienu klātienes 
sesijas 

 

VALODAS 
Angļu, vācu, slovāku, 
turku, grieķu, poļu, 
arābu, spāņu, 
rumāņu, krievu, 
maķedoniešu un 
portugāļu 

 

VERSIJA 
4. versija (2018) 

 

IESTĀŠANĀS 
PRASĪBAS UN 
PRIEKŠNOTEIKUMI 
Nav piemērojams 
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Izcelsmes valsts informācija 

Šā moduļa mērķis ir nodrošināt iespējas IVI pētniekiem 
un par patvēruma lietām atbildīgajiem speciālistiem 
sasniegt IVI kvalitātes standartus, kam ir būtiska 
nozīme, lai nodrošinātu augstas kvalitātes informāciju 
par izcelsmes valstīm. 

Šajā modulī ir izklāstīta izcelsmes valsts informācijas 
(IVI) nozīme starptautiskās aizsardzības procedūrās. 
Tajā ir sniegts pārskats par to, kā sagatavot IVI 
jautājumus no lietas un kā atlasīt, novērtēt un 
apstiprināt avotus un informāciju, kā arī praktiskās 
izpētes prasmes ar IVI saistītiem tematiem. Modulis ir 
arī aplūkots, kā vislabāk veikt IVI izpēti, izstrādāt IVI 
vaicājumus un salīdzinoši izvērtēt IVI produktus. 

 

MĀCĪBU REZULTĀTI 

1. Atrast būtisku, precīzu un līdzsvarotu informāciju 
par izcelsmes valstīm no uzticamiem avotiem 

2. Iesniegt šo informāciju pārredzamā un izsekojamā 
veidā 

3. Veikt IVI produkta salīdzinošu izvērtēšanu 

 

Šis modulis tiek nodrošināts, izmantojot kombinēto 
mācību metodoloģiju (tiešsaistē un klātienē). 
Tiešsaistes mācības satur mācību aktivitātes, kurās tiek 
novērtēts mācīšanās rezultātu sasniegšanas progress, 
un klātienes sesijas koncentrējas uz kompleksiem 
elementiem, kuriem ir nepieciešama diskusija. 

Modulis tiks pilnveidots Eiropas izglītības programmas 
patvēruma jomā pārstrukturēšanas ietvaros. 

 

MĒRĶGRUPA 
Izcelsmes valsts 
informācijas pētnieki 
un patvēruma lietu 
darbinieki 

 

ESQF LĪMENIS 
Nav piemērojams 

 

ILGUMS 
20 stundas tiešsaistes 
mācību un 2 dienas 
klātienes sesiju 

 

VALODAS 
Angļu un vācu 

 

VERSIJA 
5. versija (2019) 

 

IESTĀŠANĀS 
PRASĪBAS UN 
PRIEKŠNOTEIKUMI 
Nav piemērojams 
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Izcelsmes valsts medicīniskā informācija 

Šī moduļa mērķis ir palīdzēt MedIVI datubāzes 
lietotājiem saprast datubāzes tvērumu un MedIVI lomu 
starptautiskās aizsardzības jomā. Pirms padziļinātas 
MedIVI apmācības izglītojamajiem būtu jāapgūst 
MedIVI pamatapmācība. 

Šis modulis koncentrējas uz izcelsmes valsts 
medicīniskās informācijas (MedIVI) datubāzi. To veido 
divi dažādi mācību ceļi: pamata modulis, kas 
koncentrējas uz meklēšanu MedIVI datu bāzē un 
vaicājumu atbildēs atrodamās informācijas 
interpretēšanu, un papildu modulis, kas koncentrējas 
uz konkrēta gadījuma specifisko jautājumu izstrādi un 
MedIVI pieprasījuma sākšanu. 

 

MĀCĪBU REZULTĀTI 

1. Raksturot MedIVI tvērumu un lomu dažādās 
procedūrās 

2. Izklāstīt juridiskos standartus un dažādas prakses, 
kas ir spēkā ES dalībvalstīs 

3. Izskaidrot atšķirību starp vispārējo IVI un MedIVI 

4. Formulēt ticamus jautājumus, meklēt un 
interpretēt informāciju par MedIVI šādas 
informācijas datubāzē 

5. Uzsākt individuālu pieprasījumu 

 

Šis modulis tiek nodrošināts, izmantojot kombinēto 
mācību metodoloģiju (tiešsaistē un klātienē). 
Tiešsaistes mācības satur mācību aktivitātes, kurās tiek 
novērtēts mācīšanās rezultātu sasniegšanas progress, 
un klātienes sesijas koncentrējas uz kompleksiem 
elementiem, kuriem ir nepieciešama diskusija. 

Modulis tiks pilnveidots Eiropas izglītības programmas 
patvēruma jomā pārstrukturēšanas ietvaros. 

 

MĒRĶGRUPA 
Izcelsmes valsts 
informācijas pētnieki 
un citi speciālisti, kuri 
strādā ar izcelsmes 
valsts medicīnisko 
informāciju (MedIVI) 

 

ESQF LĪMENIS 
Nav piemērojams 

 

ILGUMS 
10–12 stundas 
tiešsaistes mācību, 
1,5 dienas klātienes 
sesiju un 15 stundas 
tiešsaistes mācību par 
padziļinātu MedIVI 

 

VALODAS 
Angļu 

 

VERSIJA 
2. versija (2022) 

 

IESTĀŠANĀS 
PRASĪBAS UN 
PRIEKŠNOTEIKUMI 
Nav piemērojams 
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Dublinas moduļi 
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Dublinas III regula 

Šī moduļa mērķis ir nodrošināt Dublinas nodaļas 
amatpersonām prasmes un zināšanas, kas ir 
nepieciešamas, lai piemērotu Dublinas III regulu 
atbilstoši ES tiesību aktu kopumam patvēruma jomā un 
starptautiskajiem cilvēktiesību juridiskajiem 
instrumentiem. 

Šis modulis ir vērsts uz Dublinas sistēmas 
pamatfunkciju un tvērumu, kā arī tās noteikumiem un 
procedūrām. Tas palīdz apmācāmajiem iepazīties ar 
Eurodac (ES patvēruma meklētāju pirkstu nospiedumu 
datubāze) un DubliNet elektronisko tīklu. 

 

MĀCĪBU REZULTĀTI 

1. Noteikt atbildīgo dalībvalsti, piemērojot atbildības 
kritērijus un procesuālos noteikumus un izmantojot 
rīkus, kas noteikti Dublinas regulā un tās 
īstenošanas regulā 

2. Atpazīt situācijas, kurās jāapsver atkāpšanās no 
Dublinas regulas mehāniskas piemērošanas, un 
izklāstīt argumentētu situācijas risinājumu 

 

Šis modulis tiek nodrošināts, izmantojot kombinēto 
mācību metodoloģiju (tiešsaistē un klātienē). 
Tiešsaistes mācības satur mācību aktivitātes, kurās tiek 
novērtēts mācīšanās rezultātu sasniegšanas progress, 
un klātienes sesijas koncentrējas uz kompleksiem 
elementiem, kuriem ir nepieciešama diskusija. 

Nākamais uzlabojums tiek plānots, ja tiks pieņemta 
patvēruma un migrācijas pārvaldības regula. 

 

MĒRĶGRUPA 
Amatpersonas, kuras 
strādā Dublinas 
sistēmas nodaļā 

 

ESQF LĪMENIS 
Nav piemērojams 

 

ILGUMS 
20–25 stundu 
tiešsaistes mācības un 
2 dienu klātienes 
sesijas 

 

VALODAS 
Angļu, rumāņu, vācu, 
čehu, franču un 
slovēņu 

 

VERSIJA 
2.1. versija (2016) 

 

IESTĀŠANĀS 
PRASĪBAS UN 
PRIEKŠNOTEIKUMI 
Nav piemērojams 
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Potenciālo Dublinas lietu apzināšana 

Šī moduļa mērķis ir sniegt dalībniekiem nepieciešamās 
zināšanas un prasmes, lai palīdzētu apzināt 
starptautiskās aizsardzības pieteikuma iesniedzējus, uz 
kuriem varētu attiekties Dublinas procedūra, un nodot 
viņu lietas Dublinas sistēmas nodaļai. 

Šis modulis ir vērsts uz izpratni par Dublinas III regulu 
un dalībniekiem, kuri ir iesaistīti plašākā patvēruma 
procedūrā, neiedziļinoties Dublinas sistēmas 
tehniskajos aspektos. Tas ir paredzēts valstu iestādēm, 
kas ir iesaistītas Dublinas procedūrās, no dažādu 
praktisko speciālistu, piemēram, par reģistrāciju 
atbildīgo speciālistu, lietu izskatītāju, uzņemšanas 
speciālistu un informācijas sniegšanā (piemēram, 
izkāpšanas punktos) iesaistīto patvēruma lietu 
speciālistu viedokļa, kopā ar vietējām iestādēm, kuru 
darbs var būt saistīts ar starptautiskās aizsardzības 
pieteikuma iesniedzējiem. 

 

MĀCĪBU REZULTĀTI 

1. Izklāstīt atbildības kritērijus un galvenos soļus 
Dublinas procedūrā saskaņā ar Dublinas III regulu 
un attiecīgajiem Eurodac regulas un Vīzu 
informācijas sistēmas regulas noteikumiem 

2. Noteikt rādītājus, pamatojoties uz atbildības 
kritērijiem saskaņā ar Dublinas III regulu 

3. Izmantot saziņas metodes, lai apkopotu 
pierādījumus un sniegtu informāciju saskaņā ar 
Dublinas III regulu, ievērojot EUAA 
pamatnostādnes 

4. Noteikt, vai lieta būtu jānodod Dublinas sistēmas 
nodaļai un, ja jānodod, kādu informāciju iekļaut 

 

Šis modulis tiek nodrošināts, izmantojot kombinēto 
mācību metodoloģiju (tiešsaistē un klātienē). 
Tiešsaistes mācības satur mācību aktivitātes, kurās tiek 
novērtēts mācīšanās rezultātu sasniegšanas progress, 
un klātienes sesijas koncentrējas uz kompleksiem 
elementiem, kuriem ir nepieciešama diskusija. 

Modulis tiks pilnveidots Eiropas izglītības programmas 
patvēruma jomā pārstrukturēšanas ietvaros. 

 

MĒRĶGRUPA 
Par reģistrāciju 
atbildīgie speciālisti, 
lietu darbinieki un 
uzņemšanas speciālisti 

 

ESQF LĪMENIS 
Nav piemērojams 

 

ILGUMS 
10–15 stundu 
tiešsaistes mācības un 
1 dienas klātienes 
sesija 

 

VALODAS 
Angļu, itāļu, spāņu un 
rumāņu 

 

VERSIJA 
1. versija (2020) 

 

IESTĀŠANĀS 
PRASĪBAS UN 
PRIEKŠNOTEIKUMI 
Nav piemērojams 
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Izslēgšanas klauzulu piemērošana personām, kurām 
nepienākas starptautiskā aizsardzība 

Šī moduļa mērķis ir sagatavot patvēruma lietu 
darbiniekus ar zināšanām un prasmēm, kas ir 
nepieciešamas, lai novērtētu šo izslēgšanas klauzulu 
iespējamo pielietošanu procedūrās, ar kurām nosaka 
tiesības uz starptautisko aizsardzību. 

Šis modulis koncentrējas uz 1951. gada Konvencijas 
par bēgļa statusu 1.F panta un Kvalifikācijas direktīvas 
12. panta 2. punkta un 17. panta piemērošanu un 
atspoguļo jaunākās norises šajā jomā. 

 

MĀCĪBU REZULTĀTI 

1. Noteikt tiesiskos regulējumus, kas piemērojami 
izslēgšanai no starptautiskās aizsardzības 

2. Noteikt elementus, kas veido izslēgšanas 
klauzulas bēgļu un alternatīvās aizsardzības 
kontekstā 

3. Noskaidrot būtiskos faktus un pierādījumus 
potenciālajiem izslēgšanas gadījumiem 
piemērojamo tiesību normu kontekstā 

 

Šis modulis tiek nodrošināts, izmantojot kombinēto 
mācību metodoloģiju (tiešsaistē un klātienē). 
Tiešsaistes mācības satur mācību aktivitātes, kurās tiek 
novērtēts mācīšanās rezultātu sasniegšanas progress, 
un klātienes sesijas koncentrējas uz kompleksiem 
elementiem, kuriem ir nepieciešama diskusija. 

Modulis tiks pilnveidots Eiropas izglītības programmas 
patvēruma jomā pārstrukturēšanas ietvaros. 

 

MĒRĶGRUPA 
Par patvēruma lietām 
atbildīgie speciālisti 

 

ESQF LĪMENIS 
Nav piemērojams 

 

ILGUMS 
20–25 stundu 
tiešsaistes mācības un 
1,5 dienu klātienes 
sesijas 

 

VALODAS 
Angļu, slovāku, poļu, 
slovēņu, spāņu un vācu 

 

VERSIJA 
5. versija (2020) 

 

IESTĀŠANĀS 
PRASĪBAS UN 
PRIEKŠNOTEIKUMI 
Nav piemērojams 
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Aizsardzības izbeigšana 

Šī moduļa mērķis ir ieskicēt teorētiskās un praktiskās 
zināšanas, kas ir nepieciešamas, lai sagatavotu un 
uzrakstītu lēmumu par aizsardzības izbeigšanu. 

Šis modulis koncentrējas uz attiecīgajām tiesību 
normām un procesuālajiem aizsardzības pasākumiem, 
kas attiecas uz aizsardzības izbeigšanu. Tas attiecas 
arī uz to nosacījumu interpretāciju, kuru dēļ aizsardzība 
var tikt izbeigta, kā noteikts Kvalifikācijas direktīvā. 

 

MĀCĪBU REZULTĀTI 

1. Noteikt iemeslus starptautiskās aizsardzības 
atsaukšanai, veicot individuālus novērtējumus 

2. Piemērot attiecīgās tiesību normas un procedūras 
saistībā ar aizsardzības izbeigšanu 

 

Šis modulis tiek nodrošināts, izmantojot kombinēto 
mācību metodoloģiju (tiešsaistē un klātienē). 
Tiešsaistes mācības satur mācību aktivitātes, kurās tiek 
novērtēts mācīšanās rezultātu sasniegšanas progress, 
un klātienes sesijas koncentrējas uz kompleksiem 
elementiem, kuriem ir nepieciešama diskusija. 

Modulis tiks pilnveidots Eiropas izglītības programmas 
patvēruma jomā pārstrukturēšanas ietvaros. 

 

MĒRĶGRUPA 
Par patvēruma lietām 
atbildīgie speciālisti 

 

ESQF LĪMENIS 
Nav piemērojams 

 

ILGUMS 
20–30 stundu 
tiešsaistes mācības un 
1,5 dienu klātienes 
sesijas 

 

VALODAS 
Angļu, franču, poļu, 
vācu, rumāņu un spāņu 

 

VERSIJA 
5. versija (2018) 

 

IESTĀŠANĀS 
PRASĪBAS UN 
PRIEKŠNOTEIKUMI 
Nav piemērojams 
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Potenciālo izslēgšanas lietu atklāšana 

Šī moduļa mērķis ir sniegt iespēju speciālistiem, kuru 
darbs saistīts ar patvēruma procedūrām, saprast 
dažādu veidu lietas no dažādām valstīm. 

Šis modulis attiecas uz potenciālo izslēgšanas lietu 
atklāšanu 1951. gada Konvencijas par bēgļa statusu 
1.F panta un Kvalifikācijas direktīvas 12. panta 2. punkta 
un 17. panta kontekstā. Tas ir īpaši vērsts uz lietām, 
kurās personu varētu uzskatīt par tādu, kam 
nepienākas starptautiskā aizsardzība. 

 

MĀCĪBU REZULTĀTI 

1. Izskaidrot atklāšanas nozīmi izslēgšanas procesā, 
kā arī loģisko pamatojumu un mērķus izslēgšanai 
no starptautiskās aizsardzības 

2. Noteikt izslēdzamās darbības un iespējamos 
dalībniekus starptautiskās aizsardzības procedūru 
kontekstā 

3. Atpazīt attiecīgo informāciju, uz kuru 
pamatojoties, jāveic plašāka pārbaude attiecībā 
pret izslēgšanas noteikumiem 

 

Šis modulis tiek nodrošināts, izmantojot kombinēto 
mācību metodoloģiju (tiešsaistē un klātienē). 
Tiešsaistes mācības satur mācību aktivitātes, kurās tiek 
novērtēts mācīšanās rezultātu sasniegšanas progress, 
un klātienes sesijas koncentrējas uz kompleksiem 
elementiem, kuriem ir nepieciešama diskusija. 

Modulis tiks pilnveidots Eiropas izglītības programmas 
patvēruma jomā pārstrukturēšanas ietvaros. 

 

MĒRĶGRUPA 
Par patvēruma lietām 
atbildīgie speciālisti, 
uzņemšanas speciālisti 
un Dublinas lietu 
speciālisti 

 

ESQF LĪMENIS 
Nav piemērojams 

 

ILGUMS 
10 stundu tiešsaistes 
mācības un 1 dienas 
klātienes sesija 

 

VALODAS 
Angļu, poļu, grieķu un 
vācu 

 

VERSIJA 
1. versija (2021) 

 

IESTĀŠANĀS 
PRASĪBAS UN 
PRIEKŠNOTEIKUMI 
Nav piemērojams 
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Pārvaldība patvēruma kontekstā 

Šī moduļa mērķis ir dot iespēju vadītājiem patvēruma 
kontekstā attīstīt kompetences, kas viņiem palīdzētu 
nodrošināt, ka viņu struktūrvienības sasniedz augstus 
kvalitātes standartus un efektivitātes līmeni atbilstoši 
starptautiskajām un ES juridiskajām prasībām. 

Šajā modulī ir aplūkoti dažādi teorētiski un praktiski 
aspekti, kas ir saistīti ar starptautiskās aizsardzības 
jomā strādājoša vadītāja ikdienas darba pienākumiem. 

 

MĀCĪBU REZULTĀTS 

Izmantot līderības un vadības teorijas, prasmes un 
rīkus patvēruma pārvaldības kontekstā 

 

Šis modulis tiek nodrošināts, izmantojot kombinēto 
mācību metodoloģiju (tiešsaistē un klātienē). 
Tiešsaistes mācības satur mācību aktivitātes, kurās tiek 
novērtēts mācīšanās rezultāta sasniegšanas progress, 
un klātienes sesijas koncentrējas uz kompleksiem 
elementiem, kuriem ir nepieciešama diskusija. 

Modulis tiks pilnveidots Eiropas izglītības programmas 
patvēruma jomā pārstrukturēšanas ietvaros. 

 

MĒRĶGRUPA 
Vadītāji, direktori un 
grupu vadītāji 
patvēruma kontekstā 

 

ESQF LĪMENIS 
Nav piemērojams 

 

ILGUMS 
20 stundas tiešsaistes 
mācību un 2 dienas 
klātienes sesiju 

 

VALODAS 
Angļu 

 

VERSIJA 
2. versija (2019) 

 

IESTĀŠANĀS 
PRASĪBAS UN 
PRIEKŠNOTEIKUMI 
Nav piemērojams 

  



EIROPAS SAVIENĪBAS PATVĒRUMA AĢENTŪRA 

 

Pārvaldība uzņemšanas kontekstā 

Šī moduļa mērķis ir dot iespēju vadītājiem uzņemšanas 
jomā attīstīt kompetences, kas viņiem palīdzēs 
nodrošināt, ka viņu struktūrvienības sasniedz augstus 
kvalitātes standartus un efektivitātes līmeni atbilstoši 
starptautiskajām un ES juridiskajām prasībām. 

Šajā modulī ir aplūkoti dažādi teorētiski un praktiski 
aspekti, kas ir saistīti ar uzņemšanas jomā strādājoša 
vadītāja ikdienas darba pienākumiem. 

 

MĀCĪBU REZULTĀTS 

Izmantot līderības un vadības teorijas, prasmes un 
rīkus uzņemšanas kontekstā 

 

Šis modulis tiek nodrošināts, izmantojot kombinēto 
mācību metodoloģiju (tiešsaistē un klātienē). 
Tiešsaistes mācības satur mācību aktivitātes, kurās tiek 
novērtēts mācīšanās rezultāta sasniegšanas progress, 
un klātienes sesijas koncentrējas uz kompleksiem 
elementiem, kuriem ir nepieciešama diskusija. 

Modulis tiks pilnveidots Eiropas izglītības programmas 
patvēruma jomā pārstrukturēšanas ietvaros. 

 

MĒRĶGRUPA 
Uzņemšanas iestāžu 
un aģentūru vadītāji, 
direktori un grupu 
vadītāji 

 

ESQF LĪMENIS 
Nav piemērojams 

 

ILGUMS 
20 stundas tiešsaistes 
mācību un 2 dienas 
klātienes sesiju 

 

VALODAS 
Angļu, spāņu un grieķu 

 

VERSIJA 
1. versija (2020) 

 

IESTĀŠANĀS 
PRASĪBAS UN 
PRIEKŠNOTEIKUMI 
Nav piemērojams 
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Uzņemšanas moduļi 



EIROPAS SAVIENĪBAS PATVĒRUMA AĢENTŪRA 

 

Uzņemšana 

Šī moduļa mērķis ir izklāstīt uzņemšanas procesa posmus, 
tādējādi sagatavojot uzņemšanas speciālistus, lai viņi 
varētu noteikt īpašas uzņemšanas vajadzības, strādāt ar 
neaizsargātām grupām un ņemt vērā garīgās veselības 
aspektus uzņemšanas kontekstā. 

Šis modulis aptver pamatapmācību, kas uzņemšanas 
speciālistiem ir vajadzīga saskaņā ar Uzņemšanas 
nosacījumu direktīvu. Izgaismojot starptautiskās 
vēsturiskās norises un juridisko kontekstu, kādā ir 
attīstījušies pašreizējie uzņemšanas nosacījumi, šis 
modulis ir vērsts uz uzņemšanas speciālista lomu un 
vajadzīgajām prasmēm, piemēram, profesionālo robežu 
noteikšanu, saziņu starpkultūru vidē, darbu ar 
ieinteresētajām personām un konfliktu pārvaldību. 

 

MĀCĪBU REZULTĀTI 

1. Izskaidrot tiesisko un organizatorisko regulējumu 
starptautiskās aizsardzības pieteikuma iesniedzēju 
uzņemšanai 

2. Raksturot uzņemšanas procesa dažādo posmu 
elementus 

3. Noteikt personas ar īpašām uzņemšanas vajadzībām 
un izstrādāt pielāgotu intervenci 

4. Izskaidrot uzņemšanas speciālistu lomu un 
profesionālās prasmes 

5. Izskaidrot jomas, kurās notiek sadarbība ar dažādām 
ieinteresētajām personām atbilstoši viņu lomai un 
pienākumiem 

 

Šis modulis tiek nodrošināts, izmantojot kombinēto 
mācību metodoloģiju (tiešsaistē un klātienē). Tiešsaistes 
mācības satur mācību aktivitātes, kurās tiek novērtēts 
mācīšanās rezultātu sasniegšanas progress, un klātienes 
sesijas koncentrējas uz kompleksiem elementiem, kuriem 
ir nepieciešama diskusija. 

Modulis tiks pilnveidots Eiropas izglītības programmas 
patvēruma jomā pārstrukturēšanas ietvaros. 

 

MĒRĶGRUPA 
Uzņemšanas 
speciālisti, kuri 
kontaktējas ar 
starptautiskās 
aizsardzības 
pieteikumu 
iesniedzējiem 

 

ESQF LĪMENIS 
Nav piemērojams 

 

ILGUMS 
15–20 stundu 
tiešsaistes mācības 
un 2 dienu klātienes 
sesijas 

 

VALODAS 
Angļu, vācu, grieķu, 
slovāku, horvātu, 
franču, itāļu, 
holandiešu, krievu, 
rumāņu, spāņu, 
latviešu un lietuviešu 

 

VERSIJA 
1.1. versija (2015) 

 

IESTĀŠANĀS 
PRASĪBAS UN 
PRIEKŠNOTEIKUMI 
Nav piemērojams 
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Neaizsargātu personu uzņemšana — neaizsargātības 
noteikšana un sākotnējā atbalsta sniegšana (A bloks) 

Šī moduļa mērķis ir izskaidrot, kā sagatavot objektīvus 
ziņojumus, kuros apraksta novērojumus par 
neaizsargātību, pamatprincipi attiecībā uz ikdienas 
priekšmetu un telpu piešķiršanu neaizsargātām personām 
un informācijas sniegšana neaizsargātām personām. 

Šis modulis ir vērsts uz neaizsargātības jēdzienu 
uzņemšanas kontekstā. Tajā tiek pētītas dažādas mazāk 
aizsargātu personu kategorijas, neaizsargātības rādītāji un 
aizsardzības faktori. Modulis aplūko arī neaizsargātības 
ietekmi uz uzņemšanas vajadzībām, sākotnējām 
darbībām, lai atbalstītu pieteikuma iesniedzējus ar īpašām 
uzņemšanas vajadzībām, psiholoģisko pirmo palīdzību, 
aizspriedumiem un to pārvarēšanu. 

 

MĀCĪBU REZULTĀTI 

1. Aprakstīt neaizsargātības rādītājus, neaizsargātu 
personu kategorijas un neaizsargātības ietekmi uz 
īpašām uzņemšanas vajadzībām 

2. Izmantot metodes un procedūras, lai noteiktu 
pieteikuma iesniedzējus ar īpašām uzņemšanas 
vajadzībām, un izlemt, kā ar viņiem rīkoties tālāk 

3. Ierosināt atbalstu pieteikuma iesniedzējiem ar 
īpašām uzņemšanas vajadzībām 

 

Šis modulis tiek nodrošināts, izmantojot kombinēto 
mācību metodoloģiju (tiešsaistē un klātienē). Tiešsaistes 
mācības satur mācību aktivitātes, kurās tiek novērtēts 
mācīšanās rezultātu sasniegšanas progress, un klātienes 
sesijas koncentrējas uz kompleksiem elementiem, kuriem 
ir nepieciešama diskusija. 

2023. gadā modulis tiks pilnveidots Eiropas izglītības 
programmas patvēruma jomā pārstrukturēšanas ietvaros. 

 

MĒRĶGRUPA 
Uzņemšanas 
speciālisti, kuriem ir 
saskarsme ar 
starptautiskās 
aizsardzības 
pieteikuma 
iesniedzējiem 
uzņemšanas sistēmā 

 

ESQF LĪMENIS 
Nav piemērojams 

 

ILGUMS 
20–30 stundu 
tiešsaistes mācības 
un 1 dienas klātienes 
sesija 

 

VALODAS 
Angļu, grieķu, čehu, 
vācu, slovāku, spāņu, 
lietuviešu un latviešu 

 

VERSIJA 
1. versija (2020) 

 

IESTĀŠANĀS 
PRASĪBAS UN 
PRIEKŠNOTEIKUMI 
Nav piemērojams 

 
 



EIROPAS SAVIENĪBAS PATVĒRUMA AĢENTŪRA 

 

Neaizsargātu personu uzņemšana — vajadzību 
novērtējums un intervences pasākumu izstrāde 
(B bloks) 

Šī moduļa mērķis ir sniegt uzņemšanas speciālistiem 
izpratni par to, kā neaizsargātība ietekmē uzņemšanas 
vajadzības. 

Šis modulis koncentrējas uz to, cik svarīgi ir 
uzņemšanas laikā lēmumos un darbībās iekļaut no 
pieteikuma iesniedzēju neaizsargātības izrietošās 
vajadzības. Tajā ir arī paskaidrots, kā novērtēt īpašās 
uzņemšanas vajadzības ar starptautiskās aizsardzības 
pieteikuma iesniedzēju un kā izstrādāt un pārskatīt 
personīgos uzņemšanas plānus esošas un mainīgas 
neaizsargātības kontekstā. 

 

MĀCĪBU REZULTĀTI 

1. Raksturot īpašas neaizsargātības potenciālo 
ietekmi uz uzņemšanas vajadzībām 

2. Novērtēt pieteikuma iesniedzēju īpašās 
uzņemšanas vajadzības, piemērojot trīs 
galvenos vajadzību novērtējuma posmus 

3. Izstrādāt un pārskatīt patvēruma pieteikuma 
iesniedzēju personīgos uzņemšanas plānus 
esošas un jaunas neaizsargātības kontekstā 

 

Šis modulis tiek nodrošināts, izmantojot kombinēto 
mācību metodoloģiju (tiešsaistē un klātienē). 
Tiešsaistes mācības satur mācību aktivitātes, kurās tiek 
novērtēts mācīšanās rezultātu sasniegšanas progress, 
un klātienes sesijas koncentrējas uz kompleksiem 
elementiem, kuriem ir nepieciešama diskusija. 

2023. gadā modulis tiks pilnveidots Eiropas izglītības 
programmas patvēruma jomā pārstrukturēšanas 
ietvaros. 

 

MĒRĶGRUPA 
Uzņemšanas 
speciālisti, kuriem ir 
saskarsme ar 
starptautiskās 
aizsardzības 
pieteikuma 
iesniedzējiem 
uzņemšanas sistēmā 

 

ESQF LĪMENIS 
Nav piemērojams 

 

ILGUMS 
15 stundu tiešsaistes 
mācības un 1,5 dienu 
klātienes sesija 

 

VALODAS 
Angļu, spāņu, čehu, 
vācu, slovāku un 
lietuviešu 

 

VERSIJA 
1. versija (2020) 

 

IESTĀŠANĀS 
PRASĪBAS UN 
PRIEKŠNOTEIKUMI 
Nav piemērojams 
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Mutiskā tulkošana uzņemšanas kontekstā 

Šī moduļa mērķis ir palīdzēt uzņemšanas kontekstā 
strādājošiem tulkiem iegūt zināšanas un prasmes, lai 
veiktu uzdevumus profesionāli, efektīvi un atbilstoši 
starptautiskajiem standartiem. 

Šis modulis sniedz vispārīgu pārskatu par uzņemšanas 
kontekstu ar skaidrojumu par dažādiem uzņemšanas 
procesa posmiem un galveno tulkošanu, kas ir 
nepieciešama uzņemšanas laikā. Tas attiecas uz 
dažādām situācijām, kurās tulkiem ir jāstrādā 
uzņemšanā, piemēram, tulkojot sociālās uzņemšanas 
laikā, medicīniskas vizītes laikā, psiholoģiska atbalsta 
laikā un grupu informācijas sesijā. 

 

MĀCĪBU REZULTĀTI 

1. Aprakstīt patvēruma meklētāju uzņemšanas 
kontekstu un mērķus Eiropā 

2. Izskaidrot tulka lomu vispārīgi un jo īpaši kā 
patvēruma meklētāju tulkam uzņemšanas 
procedūrā. 

3. Piemērot principus un tulkošanai 
nepieciešamās prasmes kopumā un 
uzņemšanas kontekstā. 

 

Modulis tiek nodrošināts tiešsaistē, ļaujot mācīties 
patstāvīgi. 

 

MĒRĶGRUPA 
Mutiskie tulki, kuru 
darbs saistīts ar 
patvēruma jomu 

 

ESQF LĪMENIS 
Nav piemērojams 

 

ILGUMS 
15 stundu tiešsaistes 
mācības  

 

VALODAS 
Angļu 

 

VERSIJA 
1. versija (2022) 

 

IESTĀŠANĀS 
PRASĪBAS UN 
PRIEKŠNOTEIKUMI 
Nav piemērojams 

 

 



EIROPAS SAVIENĪBAS PATVĒRUMA AĢENTŪRA 
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Starptautiskās aizsardzības pieteikuma iesniedzēju 
reģistrācija 

Šī moduļa mērķis ir sniegt dalībniekiem zināšanas un 
prasmes, kas ir vajadzīgas, lai apstrādātu starptautiskās 
aizsardzības pieteikumu reģistrāciju. 

Šis modulis aptver starptautiskās aizsardzības tiesisko 
regulējumu, koncentrējoties uz piekļuvi patvēruma 
procedūrai un reģistrācijas procesa posmiem. Tajā 
galvenā uzmanība ir pievērsta arī drošības 
pasākumiem pieteikuma iesniedzējiem ar īpašām 
vajadzībām un reģistrācijas veikšanas saziņas 
metodēm. 

 

MĀCĪBU REZULTĀTI 

1. Aprakstīt galvenās ES tiesību normas par 
starptautisko aizsardzību, jo īpaši tās, kas attiecas 
uz reģistrāciju 

2. Izpildīt dažādos reģistrācijas procesa posmus un 
piemērot drošības procedūras attiecībā uz 
pieteikuma iesniedzējiem ar īpašām vajadzībām 
reģistrācijas laikā 

3. Izmantot atbilstošu pieeju saziņai reģistrācijas 
laikā 

 

Šis modulis tiek nodrošināts, izmantojot kombinēto 
mācību metodoloģiju (tiešsaistē un klātienē). 
Tiešsaistes mācības satur mācību aktivitātes, kurās tiek 
novērtēts mācīšanās rezultātu sasniegšanas progress, 
un klātienes sesijas koncentrējas uz kompleksiem 
elementiem, kuriem ir nepieciešama diskusija. 

Modulis tiks pilnveidots Eiropas izglītības programmas 
patvēruma jomā pārstrukturēšanas ietvaros. 

 

MĒRĶGRUPA 
Patvēruma un 
uzņemšanas 
darbinieki, kuri 
kontaktējas ar 
starptautiskās 
aizsardzības 
pieteikumu 
iesniedzējiem 

 

ESQF LĪMENIS 
Nav piemērojams 

 

ILGUMS 
15 stundu tiešsaistes 
mācības un 1 dienas 
klātienes sesija 

 

VALODAS 
Angļu, grieķu, itāļu, 
vācu, albāņu un 
bosniešu 

 

VERSIJA 
1. versija (2020) 

 

IESTĀŠANĀS 
PRASĪBAS UN 
PRIEKŠNOTEIKUMI 
Nav piemērojams 
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Pārmitināšana 

Šī moduļa mērķis ir likt patvēruma lietu darbiniekiem, 
pārmitināšanas darbiniekiem un citiem pārmitināšanā 
strādājošajiem apzināties, kas ir pārmitināšana, kā to 
var organizēt un kā vadīt dažādus pārmitināšanas 
procesa posmus. 

Šajā modulī ir aplūkoti pārmitināšanas procesa 
galvenie aspekti, proti, pārmitināšanas vajadzību 
noteikšana, ko veic Apvienoto Nāciju Organizācijas 
Augstā komisāra bēgļu jautājumos birojs, un 
pārmitināšanas lietas iesniegšana attiecīgajai 
dalībvalstij. Tajā ir aplūkota arī atlases misijas 
sagatavošana un vadība, lietas atlase, orientēšana 
pirms izbraukšanas, pārsūtīšana un attiecīgo 
pēcierašanās pakalpojumu sniegšana pārmitinātajiem 
bēgļiem. 

 

MĀCĪBU REZULTĀTI 

1. Paskaidrot, kā īstenojams veiksmīgs 
pārmitināšanas process 

2. Apzināt problēmas pārmitināšanas procesā 

3. Izstrādāt pareizi funkcionējošas pārmitināšanas 
darbības 

 

Šis modulis tiek nodrošināts, izmantojot kombinēto 
mācību metodoloģiju (tiešsaistē un klātienē). 
Tiešsaistes mācības satur mācību aktivitātes, kurās tiek 
novērtēts mācīšanās rezultātu sasniegšanas progress, 
un klātienes sesijas koncentrējas uz kompleksiem 
elementiem, kuriem ir nepieciešama diskusija. 

Modulis tiks pilnveidots Eiropas izglītības programmas 
patvēruma jomā pārstrukturēšanas ietvaros. 

 

MĒRĶGRUPA 
Par patvēruma lietām 
atbildīgie speciālisti un 
citi darbinieki, kuri 
strādā pārmitināšanas 
jomā 

 

ESQF LĪMENIS 
Nav piemērojams 

 

ILGUMS 
20–30 stundu 
tiešsaistes mācības un 
2 dienu klātienes 
sesijas 

 

VALODAS 
Angļu, vācu, spāņu un 
rumāņu 

 

VERSIJA 
1.1. versija (2019) 

 

IESTĀŠANĀS 
PRASĪBAS UN 
PRIEKŠNOTEIKUMI 
Nav piemērojams 
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Dzimte, dzimtiskā identitāte un seksuālā orientācija 

Šī moduļa mērķis ir nodrošināt praktisku pieeju 
attiecībā uz to, kā vislabāk veikt interviju, kas rosina 
atklāt ar dzimtisko identitāti un seksuālo orientāciju 
saistītus jautājumus. 

Šajā modulī ir sniegts pārskats par normām saistībā ar 
dzimumu, dzimtisko identitāti un seksuālo orientāciju 
un ir analizēts, kā šīs normas ietekmē par lietām 
atbildīgos speciālistus un pieteikuma iesniedzējus, 
kad tiek novērtētas starptautiskās aizsardzības lietas. 
Tajā ir aplūkoti cilvēktiesību pārkāpumi saistībā ar 
dzimumu, dzimtisko identitāti un seksuālo orientāciju 
un tiesiskais regulējums, lai praktiskie speciālisti 
varētu izvērtēt pierādījumus, pienācīgi ņemot vērā 
pieprasījumu īpatnības, kas attiecas uz dzimumu, 
dzimtisko identitāti un seksuālo orientāciju. 

 

MĀCĪBU REZULTĀTI 

1. Atpazīt ar dzimumu, dzimtisko identitāti un 
seksuālo orientāciju saistītus aspektus, kad tiek 
apstrādāts starptautiskās aizsardzības 
pieprasījums 

2. Izskaidrot, kā pieredze un attieksme saistībā ar 
dzimumu, dzimtisko identitāti un seksuālo 
orientāciju ietekmē starptautiskās aizsardzības 
pieprasījumu apstrādes veidu 

3. Izmantot atbilstošu pieeju attiecībā uz dzimumu, 
dzimtisko identitāti un seksuālo orientāciju, kad 
tiek apstrādāts starptautiskās aizsardzības 
pieprasījums 

 

Šis modulis tiek nodrošināts, izmantojot kombinēto 
mācību metodoloģiju (tiešsaistē un klātienē). 
Tiešsaistes mācības satur mācību aktivitātes, kurās 
tiek novērtēts mācīšanās rezultātu sasniegšanas 
progress, un klātienes sesijas koncentrējas uz 
kompleksiem elementiem, kuriem ir nepieciešama 
diskusija. 

2023. gadā modulis tiks pilnveidots Eiropas izglītības 
programmas patvēruma jomā pārstrukturēšanas 
ietvaros. 

 

MĒRĶGRUPA 
Patvēruma darbinieki 

 

ESQF LĪMENIS 
Nav piemērojams 

 

ILGUMS 
20–25 stundu 
tiešsaistes mācības un 
2 dienu klātienes 
sesijas 

 

VALODAS 
Angļu, poļu, slovāku, 
somu, krievu, franču, 
slovēņu, turku un vācu 

 

VERSIJA 
1.1. versija (2015) 

 

IESTĀŠANĀS 
PRASĪBAS UN 
PRIEKŠNOTEIKUMI 
Nav piemērojams 
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Cilvēku tirdzniecība 

Šī moduļa mērķis ir sagatavot darbiniekus, kuri 
saskaras ar cilvēku tirdzniecības upuriem vai 
potenciālajiem upuriem, iegūstot zināšanas un 
prasmes, kas ir nepieciešamas, lai atklātu un izskatītu 
cilvēktirdzniecības pazīmes, kā arī sagatavotu un 
veiktu patvēruma interviju ar cilvēku tirdzniecības upuri 
vai potenciālo upuri. 

Šis modulis sastāv no diviem līmeņiem. Pirmais līmenis 
palielina izpratni par cilvēku tirdzniecības upuriem vai 
potenciālajiem upuriem un pēta zināšanas un prasmes, 
kas ir nepieciešamas, lai identificētu potenciālos 
cilvēku tirdzniecības upurus un rīkotos sākotnējā 
saskarsmē. Otrais līmenis ir vērsts uz cilvēku 
tirdzniecības upuriem, kuriem var būt vajadzīga 
starptautiskā aizsardzība. Tajā ir paskaidrots, kā 
sagatavoties patvēruma intervijai un kā intervēt cilvēku 
tirdzniecības upuri vai potenciālu upuri, un kā pieņemt 
lēmumus attiecībā uz aizsardzības pieprasījumiem, kas 
ir saistīti ar šādu personu. 

 

MĀCĪBU REZULTĀTI 

1. līmenis: 

1. Atpazīt cilvēku tirdzniecības pazīmes 

2. Paskaidrot, kā rīkoties, pirmo reizi tiekoties ar 
cilvēku tirdzniecības upuri vai potenciālo upuri 

 

2. līmenis: 

1. Zināt, kā sagatavot un vadīt patvēruma interviju 
ar cilvēku tirdzniecības upuri vai potenciālo 
upuri 

2. Saprast, kā pieņemt lēmumus attiecībā uz 
aizsardzības pieprasījumiem, kas ir saistīti ar 
cilvēku tirdzniecības upuri vai potenciālo upuri 

 

Šis modulis tiek nodrošināts, izmantojot kombinēto 
mācību metodoloģiju (tiešsaistē un klātienē). 
Tiešsaistes mācības satur mācību aktivitātes, kurās tiek 
novērtēts mācīšanās rezultātu sasniegšanas progress, 

 

MĒRĶGRUPA 
Amatpersonas, kuras 
saskaras ar cilvēku 
tirdzniecības upuriem 
vai potenciālajiem 
upuriem 

 

ESQF LĪMENIS 
Nav piemērojams 

 

ILGUMS 
18–20 stundu 
tiešsaistes mācības 
abiem līmeņiem un 
2 dienu klātienes 
sesijas 

 

VALODAS 
Angļu, slovāku, vācu, 
turku, itāļu, arābu, 
spāņu un lietuviešu 
(tikai 1. līmenis) 

 

VERSIJA 
1.1. versija (2017) 

 

IESTĀŠANĀS 
PRASĪBAS UN 
PRIEKŠNOTEIKUMI 
Nav piemērojams 

 

 



2022. GADA APMĀCĪBU KATALOGS 

61 

un klātienes sesijas koncentrējas uz kompleksiem 
elementiem, kuriem ir nepieciešama diskusija. 

Modulis tiks pilnveidots Eiropas izglītības programmas 
patvēruma jomā pārstrukturēšanas ietvaros. 
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