
 

 

NOSLĒGUMA ZIŅOJUMS 

Par sniegtajiem pakalpojumiem līguma Nr.06-06/8, 26.03.2018. 

1. Atbilstoši noslēgtajam līgumam Izpildītājs ir sniedzis mācību pakalpojumus no 2018.gada 

26.jūlija līdz 2019.gada 17.decembrim. 

 

2. Mācību pakalpojumu nodrošināšanāja – SIA Juridiskā koledža, reģ.Nr. 40003506758, 

juridiskā adrese – Kr.Valdemāra iela 1c, Rīga. 

 

 

3. Izpildītājs pakalpojumu nodrošināja atbilstoši līguma un tehniskai specifikācijai (1.pielikums 

pie 26.03.2019. pakalpojuma līgumam Nr.06-06/8) un apstiprinātajām mācību programmām:  

 

I programma -  ADMINISTRATĪVAIS PROCESS UN TĀ IETEKME UZ MAZO UN 

VIDĒJO UZŅĒMUMU DARBĪBU: 

Pamatkurss – Adminstratīvais process un tā ietekme uz mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) 

darbību (10 akadēmiskās stundas); 

Padziļinātais kurss – Valsts pārvaldē strādājošo loma uzņēmējdarbības vides veicināšanā un 

ietekme uz mazo un vidējo uzņēmumu darbību (12 akadēmiskās stundas). 

 

II programma – TIESISKĀ REGULĒJUMA PIEMĒROŠANA KONTROLĒJOŠĀS 

IESTĀDĒS:  

Pamatkurss – Tiesiskā regulējuma piemērošana kontrolējošo iestāžu darbā  (8 akadēmiskās 

stundas); 

Padziļinātais kurss – Tiesiskā regulējumma piemērošana kontrolējošo iestāžu darbā (6 

akadēmiskās stundas). 

 

4. Laika period no 2018.gada 26.jūlija līdz 2019.gada 17.decembrim mācības tika nodrošinātas 

2152 personām: 

 

Mācību programma Dalībnieku skaits 

I programma -  ADMINISTRATĪVAIS PROCESS UN TĀ 

IETEKME UZ MAZO UN VIDĒJO UZŅĒMUMU 

DARBĪBU: 

 

1022 



Pamatkurss – Adminstratīvais process un tā ietekme uz mazo 

un vidējo uzņēmumu (MVU) darbību (10 akadēmiskās 

stundas) 

 

529 

Padziļinātais kurss – Valsts pārvaldē strādājošo loma 

uzņēmējdarbības vides veicināšanā un ietekme uz mazo un 

vidējo uzņēmumu darbību (12 akadēmiskās stundas) 

 

493 

II programma – TIESISKĀ REGULĒJUMA 

PIEMĒROŠANA KONTROLĒJOŠĀS IESTĀDĒS:  

 

1130 

Pamatkurss – Tiesiskā regulējuma piemērošana kontrolējošo 

iestāžu darbā  (8 akadēmiskās stundas) 

 

562 

Padziļinātais kurss – Tiesiskā regulējumma piemērošana 

kontrolējošo iestāžu darbā (6 akadēmiskās stundas) 

 

568 

KOPĀ 2152 

 

5. Mācībās kopā piedalījas dalībnieki vairāk kā no trīsdesmit valsts iestādēm - 

Ārlietu ministrija, Centrālā finanšu un līguma aģentūra, Centrālā statistikas pārvalde, 

Dabas aizsardzības pārvalde, Ekonomikas ministrija, Finanšu ministrija, Iekšlietu 

ministrija, Iepirkumu uzraudzības birojs, Konkurences padome, Labklājības ministrija, 

Latvijas Nacionālais Arhīvs, Lauksaimniecības datu centrs, Lauku atbalsta dienests, 

Maksātnespējas un kontroles dienests, Nacionālais veselības dienests, Nodarbinātības 

valsts aģentūras, Nodrošinājuma valsts aģentūra, Pārtikas un veterinārais dienests, 

Saeima, Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Tieslietu ministrija, Tiesu administrācija, 

Uzņēmumu reģistrs, Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs, Valsts 

ieņēmumu dienests, Valsts izglītības un attīstības aģentūra, Valsts meža dienests, Valsts 

tehniskās uzraudzības aģentūra, Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centrs, Valsts 

ugunsdzēsības un glābšanas dienests,  Valsts valodas centrs, Valsts vides dienests, 

Veselības inspekcija, Veselības ministrija, Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu 

valsts komisija, Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrija, VSAA u.c. 

 

https://www.vamoic.gov.lv/

