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NNrr..pp
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VVeeiiccaammāā  

ffuunnkkcciijjaa  

((uuzzddeevvuummii))//ddaarrbb

īībbaass  jjoommaa  

RRiisskkss,,  rriisskkaa  nnoottiikkuummaa  

aapprraakkssttss  

RRiisskkaa  

llīīmmeenniiss  

PPaassāākkuummss  rriisskkaa  mmaazziinnāāššaannaaii  

vvaaii  nnoovvēērrššaannaaii  

  

RReezzuullttaattīīvvaaiiss  

rrāāddīīttāājjss  

AAttbbiillddīīggaaiiss  ppaarr  

ppaassāākkuummaa  iizzppiillddii  

IIzzppiillddeess  

tteerrmmiiņņšš  
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  AAmmaattuu  

ssaavviieennooššaannaa  uunn  

ddaarrbbaa  llaaiikkaa  

uuzzsskkaaiittee  uunn  

kkoonnttrroollee  

DDaarrbbiinniieekkaamm  nnootteeiikkttoo  

ppiieennāākkuummuu  aappzziinnāāttaa  

nneevveeiikkššaannaa  vvaaii  nnoollaaiiddīīggaa  

vveeiikkššaannaa  ssaavvāāss  vvaaii  cciittuu  

ppeerrssoonnuu  iinntteerreessēēss  ––  

11))  iieessttāāddēē  nnaavv  nnootteeiikkttii  aammaattii,,  

kkuurriieemm  iirr  vvaallssttss  aammaattppeerrssoonnaass  

ssttaattuussss;;  

  

  

  

  

  

  

22))  nneettiieekk  vveeiikkttaa  ddaarrbbaa  llaaiikkaa  

ppllāānnooššaannaa  uunn  kkoonnttrroollee  

aattbbiillssttooššii  aammaattuu  ssaarraakkssttāā  

nnootteeiikkttaajjāāmm  ssllooddzzēēmm..  

VV  

11))  VVeeiikktt  kkoonnttrroollppāārrbbaauuddii  vvaaii  

iieessttāāddēē  aarr  rrīīkkoojjuummuu  iirr  nnootteeiikkttii  vviissii  

aammaattii,,  kkuurriieemm  ssaasskkaaņņāā  aarr  lliikkuummuu    

““PPaarr  iinntteerreeššuu  kkoonnfflliikkttaa  nnoovvēērrššaannuu  

vvaallssttss  aammaattppeerrssoonnuu  ddaarrbbīībbāā””  iirr  

vvaallssttss  aammaattppeerrssoonnaass  ssttaattuussss,,  vvaaii  

iinnffoorrmmāācciijjaa  iieessnniieeggttaa  VVaallssttss  

iieeņņēēmmuummuu  ddiieenneessttaamm  uunn    vvaaii  

aattttiieeccīīggiiee  ddaarrbbiinniieekkii    iirr  iieessnniieegguuššii  

vvaallssttss  aammaattppeerrssoonnaass  ddeekkllaarrāācciijjaass,,  

kkāā  aarrīī  vvaaii  vveeiikkttaa  aammaattuu  

ssaavviieennooššaannaass  ssaasskkaaņņooššaannaa  

DDeeppaarrttaammeennttaa  nnootteeiikkttaajjāā  kkāārrttīībbāā..  

  

22))VVeeiikktt  iizzllaasseess  vveeiiddaa  ppāārrbbaauuddeess  

ppaarr  ssaaiimmnniieecciisskkoo  ddaarrbbiinniieekkuu  ddaarrbbaa  

llaaiikkaa  uuzzsskkaaiitteess  ttaabbeellēē  nnoorrāāddīīttoo  

ddaarrbbaa  llaaiikkuu          uunn  ddaarrbbiinniieekkaa  ddaarrbbaa  

llaaiikkaa  uuzzsskkaaiitteess  vveeiiddllaappāāss  

((žžuurrnnāāllooss))  nnoorrāāddīīttoo  ddaarrbbaa  llaaiikkuu  

((īīppaaššii  ppāārrbbaauuddoott    vviirrssssttuunnddaass,,  

ddaarrbbuu  nnaakkttss  llaaiikkāā,,  uunn  ssvvēēttkkuu  

11))  uunn  22))  

kkoonnssttaattēēttoo  

nneeaattbbiillssttīībbuu  vvaaii  

ppāārrkkāāppuummuu  sskkaaiittss  

nneeppāārrssnniieeddzz  22  

ggaaddīījjuummuuss  ggaaddāā..  

11))  uunn  22))  DDiirreekkttoorrss  11))  LLīīddzz  

3300..0044..22002200..  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

22))  NNee  rreettāākk  11  

rreeiizzii  cceettuurrkkssnnīī  



  

22  

  

  

  

  

ddiieennāāss  nnoossttrrāāddāāttāāss  ssttuunnddaass)),,  

ppāārrbbaauuddii  ffiikkssēējjoott  aakkttāā..  

22..  

RRaacciioonnāāllaa  uunn  

lliieettddeerrīīggaa  

kkuussttaammāāss  uunn  

nneekkuussttaammāāss  

mmaannttaass  

iizzmmaannttooššaannaa  

  

RRīīggaass  ppiillssēēttaass  ppaaššvvaallddīībbaass  

īīppaaššuummaa  nneeeeffeekkttīīvvaa  

iizzmmaannttooššaannaa,,  rrīīccīībbaa  iinntteerreeššuu  

kkoonnfflliikkttaa  ssiittuuāācciijjāā,,  ppiieeņņeemmoott  

nneeppaammaattoottuuss  llēēmmuummuuss  --  

tteellppaass  ttiieekk  iizzmmaannttoottaass  aarr  mmēērrķķii  

ggūūtt  llaabbuummuu  sseevv  vvaaii  ttrreeššaajjaaii  

ppeerrssoonnaaii..  

VV  VVeeiikktt  iizzllaasseess  vveeiiddaa  ppāārrbbaauuddeess  ppaarr  

vviissppāārrēējjāāss  iizzggllīīttīībbaass  iieessttāāžžuu  tteellppuu  

iizzmmaannttooššaannaass  aattbbiillssttīībbuu  nnooddaarrbbīībbuu  

ggrraaffiikkiieemm  uunn  RRDDLLIISS  ssiissttēēmmāā  

rreeģģiissttrrēēttaajjiieemm  nnoommaass  llīīgguummiieemm,,  

ssaassttāāddoott  ppāārrbbaauuddeess  aakkttuu..    

PPāārrbbaauuddii  vveeiicc  DDeeppaarrttaammeennttss  

aattbbiillssttooššii  ppāārrbbaauužžuu  ppllāānnaamm..  

KKoonnssttaattēēttoo  

nneeaattbbiillssttīībbuu  vvaaii  

ppāārrkkāāppuummuu  sskkaaiittss  

nneeppāārrssnniieeddzz  22  

ggaaddīījjuummuuss  ggaaddāā..  

DDeeppaarrttaammeennttss  NNee  rreettāākk  kkāā  11  

rreeiizzii  ppuussggaaddāā  
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DDiieenneessttaa  

aauuttoottrraannssppoorrttaa  

iizzmmaannttooššaannaa  

  

  

NNeeaattļļaauuttaa  rrīīccīībbaa  aarr  

ppaaššvvaallddīībbaass  mmaannttuu  --  

nneeeeffeekkttīīvvaa  ddiieenneessttaa  ttrraannssppoorrttaa  

iizzmmaannttooššaannaa,,  rrīīccīībbaa  iinntteerreeššuu  

kkoonnfflliikkttaa  ssiittuuāācciijjāā,,  iizzmmaannttoojjoott  

ttrraannssppoorrttuu  ssaavvāāmm  vvaajjaaddzzīībbāāmm..  
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VVeeiikktt  cceettuurrkkššņņaa    iizzllaasseess  vveeiiddaa  

ppāārrbbaauuddeess  ppaarr  ddiieenneessttaa  ttrraannssppoorrttaa  

cceeļļaa  zzīīmmēēss  ((mmaarrššrruuttaa  llaappāāss))  

nnoorrāāddīīttoo  mmaarrššrruuttuu  aattbbiillssttīībbuu  

bbrraauucciieennaa  mmēērrķķiimm  uunn  

nnoobbrraauukkttaajjaamm  aattttāālluummaamm,,  ssaassttāāddoott  

ppāārrbbaauuddeess  aakkttuu..  
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MMaakkssaass  

ppaakkaallppoojjuummuu  

ssnniieeggššaannaass  

nnooddrrooššiinnāāššaannaa  

NNeeaattļļaauuttaa  rrīīccīībbaa  aarr  iieessttāāddeess  

mmaannttuu  vvaaii  ttaaii  ggllaabbāāššaannāā  vvaaii  

lliieettooššaannāā  nnooddoottuu  ttrreeššoo  ppeerrssoonnuu  

mmaannttuu  vvaaii  ffiinnaannššuu  llīīddzzeekkļļiieemm  --  

iieessppēējjaammaa  ppaaššvvaallddīībbaass  rreessuurrssuu  

iizzmmaannttooššaannaa  ssaavvttīīggooss  nnoollūūkkooss;;  

lloobbēēššaannaass  iieessppēējjaass  uunn  ssuubbjjeekkttīīvvii  

ppiieemmēērroottaa  mmaakkssaass  iieekkaassēēššaannaa  ppaarr  

ppaakkaallppoojjuummuu;;  pprreettttiieessiisskkaa  

llaabbuummaa  ppiieepprraassīīššaannaa  uunn  

ppiieeņņeemmššaannaa  ppaarr  mmaakkssaass  

nneeppiieemmēērrooššaannuu..  

  

VV  

  

IIzzllaasseess  kkāārrttīībbāā  vveeiikktt  

kkoonnttrroollppāārrbbaauuddeess  tteellppuu  vvaaii  

iinnvveennttāārraa  iizzmmaannttooššaannaaii  uunn  mmaakkssaass  

iieekkaassēēššaannaass  aattbbiillssttīībbaaii  RRīīggaass  

ddoommeess  llēēmmuummāā  nnootteeiikkttaajjaamm..  

  

KKoonnssttaattēēttoo  

nneeaattbbiillssttīībbuu    

sskkaaiittss  nneeppāārrssnniieeddzz  

22  ggaaddīījjuummuu    ggaaddāā..        

  

  DDiirreekkttoorrss,,  

ddiirreekkttoorraa  vviieettnniieekkss  

  
NNee  rreettāākk  11  

rreeiizzii  cceettuurrkkssnnīī  
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PPeeddaaggoogguu  

pprrooffeessiioonnāāllāāss  

kkvvaalliiffiikkāācciijjaass  

nnooddrrooššiinnāāššaannaa  

  

  

DDaarrbbiinniieekkaamm  nnootteeiikkttoo  

ppiieennāākkuummuu  aappzziinnāāttaa  

nneevveeiikkššaannaa  vvaaii  nnoollaaiiddīīggaa  

vveeiikkššaannaa  ssaavvāāss  vvaaii  cciittuu  ppeerrssoonnuu  

iinntteerreessēēss  --  iizzggllīīttīībbaass  iieessttāāddēē  ttiieekk  

nnooddaarrbbiinnāāttii  ppeeddaaggooggii,,  kkuurruu  

pprrooffeessiioonnāāllāā  kkvvaalliiffiikkāācciijjaa  

nneeaattbbiillsstt  nnoorrmmaattīīvvoo  aakkttuu  

pprraassīībbāāmm..  
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VVeeiikktt  ppeeddaaggoogguu  pprrooffeessiioonnāāllāāss  

kkvvaalliiffiikkāācciijjaass  iizzggllīīttīībbaass  

ddookkuummeennttuu  ppāārrbbaauuddii  uunn  iieevvaaddīīttoo  

ddaattuu  ppāārrbbaauuddii  VVIIIISS..  

  

KKoonnssttaattēēttoo  

ppāārrkkāāppuummuu  sskkaaiittss  

aattttiieeccīībbāā  uuzz  

ppeeddaaggoogguu  

pprrooffeessiioonnāāllāāss  

kkvvaalliiffiikkāācciijjaass  

nneeaattbbiillssttīībbuu      

MMiinniissttrruu  kkaabbiinneettaa  

nnootteeiikkuummuu  

pprraassīībbāāmm  IIKKVVDD  

aakkttooss    nneeppāārrssnniieeddzz  

22  ggaaddīījjuummuuss  ggaaddāā..  

  

  DDiirreekkttoorrss,,  ddiirreekkttoorraa  

vviieettnniieekkii  
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IInntteerreeššuu  

iizzggllīīttīībbaass  

īīsstteennooššaannaa    

  

NNeeaattļļaauuttaa  rrīīccīībbaa  aarr  ffiinnaannššuu  

llīīddzzeekkļļiieemm  ––  nneeppaammaattoottaa  llēēmmuummaa  

ppiieeņņeemmššaannaa  aattttiieeccīībbāā  uuzz  

ppeeddaaggooģģiisskkāā  ppeerrssoonnāāllaa  

ttaarriiffiiccēēššaannuu  uunn  aattllīīddzzīībbuu  ppaarr  

iinntteerreeššuu  iizzggllīīttīībbaass  īīsstteennooššaannuu  

  

VV  
  

VVeeiikktt  nnooddaarrbbīībbuu  uuzzsskkaaiitteess    

žžuurrnnāālluu  aaiizzppiillddīīššaannaass  aattbbiillssttīībbaass  

MMiinniissttrruu  kkaabbiinneettaa  nnootteeiikkuummiieemm  

uunn  DDeeppaarrttaammeennttaa  nnoorrmmaattīīvvaajjiieemm  

aakkttiieemm  kkoonnttrroollppāārrbbaauuddeess,,  vveeiiccoott  

žžuurrnnāāllaa  ddaattuu  ssaallīīddzziinnāāššaannuu  aarr  

ddaattiieemm  VVIIIISS  uunn  nnooddaarrbbīībbuu  

ggrraaffiikkiieemm  ((ssttuunndduu  ssaarraakkssttiieemm)),,  

vveeiikkttoo  ppāārrbbaauuddii  ffiikkssēējjoott  aakkttāā..  

  

SSūūddzzīībbuu  sskkaaiittss  00..  

KKoonnssttaattēēttoo  

ppāārrkkāāppuummuu  sskkaaiittss  

00..  

  

  DDiirreekkttoorraa    

vviieettnniieekkss  

  

  

  

  

  

  NNee  rreettāākk  kkāā  

rreeiizzii  mmēēnneessīī    
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IIeeppiirrkkuummuu,,  tt..sskk..  

zzeemmsslliieekkššņņaa  

iieeppiirrkkuummuu  

vveeiikkššaannaa  

11))  PPrreettttiieessiisskkaa  rrīīccīībbaa  ppuubblliisskkaajjāā  

iieeppiirrkkuummāā    aarr  mmēērrķķii  ggūūtt  llaabbuummuu  

sseevv  vvaaii  cciittaaii  ppeerrssoonnaaii..  TTiirrgguuss  

iizzppēēttee  ttiieekk  vveeiikkttaa  ttāā,,  llaaii  rreezzuullttāāttāā  

llīīgguummss  ttiikkttuu  nnoossllēēggttss  aarr  kkoonnkkrrēēttoo  

((vvēēllaammoo))  pprreetteennddeennttuu..  

22))NNeeaattļļaauuttaa  iinnffoorrmmāācciijjaass  

iizzmmaannttooššaannaa  ((iizzppaauuššaannaa))  aarr  

mmēērrķķii  ggūūtt  llaabbuummuu  sseevv  vvaaii  cciittaaii  

ppeerrssoonnaaii..  TTiieekk  iinnffoorrmmēēttss  

kkoonnkkrrēēttaaiiss  ((vvēēllaammaaiiss))  pprreetteennddeennttss  

ppaarr  cciittuu  pprreetteennddeennttuu,,  ppiieemmēērraamm,,  ttāā  

ppiieeddāāvvāāttoo  cceennuu..  

33))VVaallssttss  aammaattppeerrssoonnaass  ffuunnkkcciijjuu  

iizzppiillddee  iinntteerreeššuu  kkoonnfflliikkttaa  

ssiittuuāācciijjāā..  NNeettiieekk  iinnffoorrmmēēttaa  

vvaaddīībbaa,,  kkaa  pprreetteennddeennttaa  

kkoommeerrccssaabbiieeddrrīībbāā  ((vvaaddooššāā  aammaattāā))  

ttiieekk  nnooddaarrbbiinnāāttss  ttiirrgguuss  iizzppēētteess  

vveeiiccēējjaa  rraaddiinniieekkss  vvaaii  cciittaa  ttuuvvaa  

ppeerrssoonnaa  uu..cc..  

AA  11))  llīīddzz  33))  oorrggaanniizzēētt  aappmmāāccīībbaass  

ppaarr  iinntteerreeššuu  kkoonnfflliikkttaa  nnoovvēērrššaannaass  

uunn  iieeppiirrkkuummuu  oorrggaanniizzēēššaannaass  

jjaauuttāājjuummiieemm  iieessttāāddeess  

aattbbiillddīīggaajjiieemm  ddaarrbbiinniieekkiieemm..  

SSūūddzzīībbuu  uunn  

kkoonnssttaattēēttoo  

ppāārrkkāāppuummuu  sskkaaiittss  

00..  

11))  llīīddzz  33))    DDiirreekkttoorrss  

  

  

  

  

  

  

  

11))  llīīddzz  33))  nnee  

rreettāākk  kkāā  11  rreeiizzii  

ggaaddāā  

  


