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I. Apsardzes darbības tiesiskais regulējums

1.Normatīvie akti
1.1. Apsardzes darbības likuma mērķis, darbības joma, saturs un lietoto
terminu skaidrojums
1. Apsardzes darbību reglamentē:
a) Līgums par apsardzes pakalpojuma sniegšanu
b) Apsardzes darbības likums
c) Apsardzes darbības noteikumi
d) visi iepriekšminētie varianti
2. Apsardzes darbību nereglamentē:
a) Apsardzes darbības likums
b) Apsardzes darbības licencēšanas noteikumi
c) Detektīvdarbības likums
d) visi iepriekšminētie varianti
3. Apsardzes darbība ir:
a) nekustamā īpašuma un kustamās mantas apsardze
b) apsardzes tehnisko sistēmu ierīkošana
c) skaidras naudas apsardze
d) visi iepriekšminētie varianti
e) b un c varianti
4. Apsardzes darbība nav:
a) apsardzes tehnisko sistēmu uzstādīšana transportlīdzekļiem
b) fizisko personu apsardze
c) apsardzes konsultāciju sniegšana
d) inkasācijas apsardze
e) a un c varianti
5. Apsardzes darbība ir:
a) iekšējas kārtības un drošības nodrošināšana apsargājamos objektos
b) apsardzes tehnisko sistēmu ierīkošana
c) apsardzes konsultāciju sniegšana
d) a un b varianti
e) visi iepriekšminētie varianti
6. Apsardzes darbību atļauts veikt:
a) apsardzes darbiniekam
b) apsardzes komersantam
c) iekšējās drošības dienestam
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d) visi iepriekšminētie varianti
e) b un c varianti
7. Apsardzes darbību atļauts veikt:
a) iekšējās kārtības dienestam
b) apsardzes komersantam
c) iekšējās drošības dienestam
d) visi iepriekšminētie varianti
e) b un c varianti
8. Apsardzes darbinieks ir:
a) fiziskā persona, kas saņēmusi apsardzes sertifikātu
b) fiziskā persona, kas saņēmusi apsardzes sertifikātu un veic apsardzes
darbību
c) fiziskās personas, kas saņēmušas apsardzes sertifikātu un veic apsardzes
darbību, kā arī ostas policijas darbinieki
9. Apsardzes darbinieks ir:
a) fiziskā persona, kas saņēmusi apsardzes sertifikātu un veic apsardzes
darbību
b) visi darbinieki uzņēmumā, kas izveidojis iekšējās drošības dienestu
c) visi apsardzes komersanta darbinieki
d) visi apsardzes komersanta darbinieki, kas strādā formas tērpā
10. Apsargājamais objekts var būt:
a) fiziska persona un skaidra nauda
b) krava, preces un cita kustamā manta
c) objektos notiekoši pasākumi
d) visi iepriekšminētie varianti
e) a un b varianti
11. Apsargājamais objekts var būt:
a) krava, preces un cita kustamā manta
b) nekustamais īpašums vai teritorija
c) objektos notiekoši atsevišķi, bet ne pastāvīgi pasākumi
d) visi iepriekš minētie varianti
e) a un b variantā minētie objekti
12. Apsardzes pakalpojumi ir:
a) apsardzes darbība, ko veic apsardzes komersants
b) iekšējās drošības dienesta darbība
c) stratēģiskas nozīmes preču pārvadāšana
d) visi iepriekšminētie varianti
13. Apsardzes sertifikāts ir:
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a) atļauja veikt apsardzes darbību
b) atļauja sniegt apsardzes pakalpojumus
c) profesionālo kompetenci apliecinošs dokuments
d) visi iepriekšminētie varianti
14. Saskaņā ar Apsardzes darbības likumā lietotajiem terminiem apsardzes
sertifikāts ir:
a) fiziskas personas dokuments, kas apliecina profesionālās pilnveides
izglītības programmas „Personu un īpašuma aizsardzība” apgūšanu
b) dokuments, kas apliecina fiziskās personas profesionālo kompetenci
apsardzes darbības jomā
c) dokuments, kas apliecina sekmīgu eksāmena nokārtošanu Valsts policijas
Apsardzes darbības sertifikācijas komisijā
15.Apsardzes komersants nav:
a) komersants, kas saņēmis speciālo atļauju (licenci) tehniskās apsardzes
pakalpojumu sniegšanai
b) komersants, kas izveidojis iekšējās drošības dienestu
c) komersants, kas saņēmis speciālo atļauju (licenci) apsardzes tehnisko
sistēmu ierīkošanai
16.Apsardzes komersants nav:
a) komersants, kas saņēmis speciālo atļauju (licenci) tehniskās apsardzes
pakalpojumu sniegšanai
b) komersants, kas saņēmis speciālo atļauju (licenci) fiziskās apsardzes
pakalpojumu sniegšanai
c) komersants, kas saņēmis speciālo atļauju (licenci) apsardzes tehnisko
sistēmu ierīkošanai
d) komersants, kuram likums dod tiesības sniegt apsardzes konsultācijas
e) visi iepriekš minētie ir apsardzes komersanti
17.Iekšējās drošības dienests ir:
a) persona, kas nodrošināšana savu apsardzi, iekšējo kārtību un drošību
b) iestādes, komersanta vai organizācijas struktūrvienība, kas nodrošina
tās apsardzi, iekšējo kārtību un drošību
c) komersants, kas saņēmis speciālo atļauju (licenci) apsardzes darbības
veikšanai
1.2. Apsardzes darbības likumam pakārtotie normatīvie akti un citi ar
apsardzes jomu saistītie normatīvie akti
18.Ministru kabineta noteikumi, kas nav izdoti saskaņā ar spēkā esošo
Apsardzes darbības likumu:
a) Apsardzes darbības licencēšanas noteikumi
b) Licenču un sertifikātu reģistra noteikumi
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c) Noteikumi par apsardzes sertifikātu izsniegšanas, pagarināšanas un
anulēšanas kārtību un valsts nodevas maksāšanas kārtību un apmēru
d) Pārrobežu skaidras naudas pārvadājumu atļaujas izsniegšanas kārtība
un valsts nodevas apmērs un maksāšanas kārtība
19.Kādu apsardzes pakalpojumu sniegšanai Ministru kabineta noteikumi
nosaka prasību iesniegt svešvalodu zināšanu līmeņa apliecības kopijas:
a) fiziskās apsardzes
b) inkasācijas apsardzes
c) miesassardzes un inkasācijas apsardzes
d) inkasācijas apsardzes un tehniskas apsardzes
e) šāda prasība nav noteikta Ministru kabineta noteikumos
20.Kārtību, kādā izsniedz apsardzes sertifikātu, noteic:
a) katrs apsardzes komersants saviem darbiniekiem
b) Apsardzes darbības likums
c) Iekšlietu ministrijas instrukcija
d) Ministru kabineta noteikumi

2.Apsardzes darbības nosacījumi
2.1. Apsardzes komersanta un iekšējās drošības dienesta tiesības un
pienākumi
21.Apsardzes darbībā atļauts:
a) izmantot apsardzes tehniskās sistēmas un vielas, kas ir bīstamas
cilvēka dzīvībai un veselībai
b) atklāti nēsāt ieročus un speciālos līdzekļus, ja apsardzes darbinieks ir
formas tērpā
c) izmantot šaujamieročus kārtības nodrošināšanai sapulču, gājienu,
piketu un citu publisku pasākumu laikā
22.Apsardzes darbībā atļauts:
a) veikt apsardzes darbību, ja nav saņemts apsardzes sertifikāts
b) uzdot pildīt apsardzes darbinieka pienākumus personai, kurai ir
apsardzes sertifikāts un noslēgts darba līgums
c) uzdot pildīt apsardzes darbinieka pienākumus personai, kurai ir
apsardzes sertifikāts un noslēgts uzņēmuma līgums
d) b un c variantā paredzētais
23.Apsardzes darbībā ir atļauts:
a) sniegt apsardzes pakalpojumu, ja ar apsardzes pakalpojuma pasūtītāju
ir noslēgts rakstveida līgums par apsardzes pakalpojuma sniegšanu
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b) sniegt apsardzes pakalpojumu, ja ar apsardzes pakalpojuma pasūtītāju
ir mutisks līgums par apsardzes pakalpojuma sniegšanu
c) abi varianti
24.Apsardzes komersantam ir tiesības apsardzes darbības nodrošināšanai:
a) ar Valsts policijas atļauju iegadāties un glabāt šaujamieročus
b) iegādāties un glabāt gāzes ieročus, signālieročus un speciālos
līdzekļus Ieroču aprites likuma noteiktajā kārtībā
c) a un b variantos norādītās atbildes
25.Apsardzes darbībā izmantot apsardzes tehniskās sistēmas var apsardzes
komersants, kas saņēmis speciālo atļauju (licenci):
a) tehniskās apsardze pakalpojumu sniegšanai
b) fiziskās apsardze pakalpojumu sniegšanai
c) inkasācijas apsardze pakalpojumu sniegšanai
d) visi iepriekšminētie varianti
26.Apsardzes komersantam saskaņā ar Apsardzes darbības likumu ir tiesības:
a) veikt apsardzes darbību
b) veikt apsardzes darbību un detektīvdarbību
c) veikt inkasāciju
d) visi iepriekšminētie varianti
27.Apsardzes komersantam apsardzes darbībā ir tiesības izmantot:
a) visa veida gāzes ieročus un aukstos ieročus
b) radiosakarus
c) transportlīdzekļus, kas aprīkoti ar zilu vai sarkanu bākuguni un
speciālu skaņas signālu
d) visi iepriekšminētie varianti
28.Apsardzes komersantam ir pienākums:
a) apdrošināt apsardzes darbinieku
b) apdrošināt savu civiltiesisko atbildību
c) apdrošināt apsargājamos objektus
d) visi iepriekšminētie varianti
29.Apsardzes komersantam ir pienākums izsniegt apsardzes darbiniekam:
a) nodarbinātā apliecību
b) apsardzes sertifikātu
c) dienesta ieroča nēsāšanas atļauju
30.Apsardzes komersantam ir pienākums:
a) noslēgt ar apsardzes darbinieku darba līgumu
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b) slēdzot līgumu par apsardzes pakalpojumu sniegšanu pārliecināties,
vai personai ir tiesisks pamats slēgt līgumu par konkrēta objekta
apsardzi
c) atbilstoši darba aizsardzības normatīvajiem aktiem nodrošināt
apsardzes darbinieku drošību un veselības aizsardzību darbā
d) visi iepriekšminētie varianti
31.Apsardzes komersantam nav pienākums:
a) informēt apsardzes pakalpojuma pasūtītāju, ja līguma saistību izpildē
plānots iesaistīt citu apsardzes komersantu
b) veicot apsardzes darbību, novērtēt iespējamos riskus apsargājamam
objektam
c) nodrošināt apsardzes darbiniekus ar speciālajiem līdzekļiem
32.Tehniskās apsardzes pakalpojumu sniegšanai apsardzes komersantam
nepieciešams:
a) nodrošināt apsardzes darbinieku ierašanos apsargājamā objektā
apsardzes pakalpojuma līgumā noteiktajā termiņā
b) izveidot atbilstošu apsardzes vadības centru ar monitoringa un
trauksmes signālu uztveršanas pulti
c) visi iepriekšminētie varianti
33.Apsardzes komersantam, kas saņēmis speciālo atļauju (licenci) tehniskās
apsardzes pakalpojumu sniegšanai, ir tiesības:
a) apsardzes darbībā izmantot apsardzes tehniskās sistēmas
b) apsardzes darbībā izmanot apsardzes tehniskās sistēmas, ja ir saņemta
speciālā atļauja (licence) apsardzes tehnisko sistēmu ierīkošanai
c) apsardzes darbībā izmantot apsardzes tehniskās sistēmas, ja ir saņemta
Valsts policijas atļauja iegādāties un glabāt apsardzes tehniskās
sistēmas
34.Tehniskās apsardzes pakalpojumu sniegšanai apsardzes komersantam
jāizveido apsardzes vadības centrs, kas nodrošina:
a) nepārtrauktu apsargājamā objektā ierīkotās apsardzes tehniskās
sistēmas signāla pieņemšanu un apstrādi
b) informācijas (trauksmes signāla) paziņošanu apsardzes komersanta
mobilajiem norīkojumiem
c) visi iepriekšminētie varianti
35.Sniedzot inkasācijas apsardzes pakalpojumus, apsardzes komersantam
nepieciešams:
a) aprīkot inkasācijas automašīnu ar globālās navigācijas sistēmu
b) aprīkot inkasācijas automašīnu ar šaujamieročiem
c) aprīkot inkasācijas automašīnu ar signalizācijas un pretaizdzīšanas
sistēmu
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d) visi iepriekšminētie varianti
36.Sniedzot inkasācijas apsardzes pakalpojumus, apsardzes komersantam
nepieciešams:
a) aprīkot inkasācijas automašīnu ar sakaru līdzekļiem
b) aprīkot inkasācijas automašīnu ar trauksmes signalizācijas sistēmu
c) aprīkot inkasācijas automašīnu ar sakaru līdzekļiem un trauksmes
signalizācijas sistēmu
37.Apsardzes darbības likums uzliek pienākumu apsardzes komersantam,
sniedzot inkasācijas apsardzes pakalpojumus, nodrošināt, ka:
a) apsardzes darbinieki ir ekipēti ar bruņu vestēm un šaujamieročiem
b) apsardzes darbinieki ir ekipēti ar bruņu vestēm, šaujamieročiem un
sakaru līdzekļiem
c) apsardzes darbinieki ir ekipēti ar bruņu vestēm, šaujamieročiem,
speciālajiem līdzekļiem un sakaru līdzekļiem
38.Par fiziskās apsardzes pakalpojumu nevar uzskatīt, kad:
a) apsardzes darbinieks atrodas apsargājamā objektā
b) apsardzes darbinieks atrodas apsargājamā objekta tiešā tuvumā
c) apsardzes darbinieks ierodas apsargājamā objektā, saņemot
izsaukumu pēc apsardzes tehniskās sistēmas nostrādāšanas
39.Par fiziskās apsardzes pakalpojumu var uzskatīt apsardzes pakalpojumu,
kad:
a) apsardzes darbinieks ierodas apsargājamā objektā pēc izsaukuma
saņemšanas no apsardzes vadības centra
b) apsardzes darbinieks nodrošina skaidras naudas saņemšanu,
pārvadāšanu un nodošanu
c) apsardzes darbinieks atrodas apsargājamā objektā vai tiešā tā tuvumā
d) visi iepriekšminētie varianti
40.Apsardzes komersanta pienākums ir normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā
atlīdzināt:
a) zaudējumus trešajām personām, kurus viņš nodarījis ar savu darbību
vai bezdarbību
b) zaudējumus apsargājami personai, kurus viņš nodarījis ar savu
darbību vai bezdarbību
c) zaudējumus sev un citām personām, kurus viņš nodarījis ar savu
darbību vai bezdarbību
41.Saskaņā ar Apsardzes darbības likumu pienākums apdrošināt savu
civiltiesisko atbildību ir:
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a) apsardzes komersantam, kas saņēmis speciālo atļauju (licenci) fiziskās
apsardzes, tehniskās apsardzes vai inkasācijas apsardzes pakalpojumu
sniegšanai
b) visiem apsardzes komersantiem
c) apsardzes komersantiem un iekšējās drošības dienestiem
d) apsardzes komersantiem un iekšējās drošības dienestiem un apsardzes
darbiniekiem
42.Saskaņā ar Apsardzes darbības likumu apsardzes komersanta pienākums
apdrošināt savu civiltiesisko atbildību ir:
a) par savas darbības vai bezdarbības rezultātā nodarīto kaitējumu trešo
personu dzīvībai vai veselībai
b) par savas darbības vai bezdarbības rezultātā nodarītajiem zaudējumiem
trešo personu mantai
c) visi iepriekšminētie varianti
43.Saskaņā ar Apsardzes darbība likumu apsardzes darbinieks un apsardzes
komersants savstarpējās darba tiesiskās attiecības nodibina ar:
a) uzņēmuma līgumu
b) darba līgumu
c) jebkura veida civiltiesisku līgumu
d) visi iepriekšminētie varianti
44.Darba līgumam piemīt šādas pazīmes:
a) darbinieks uzņemas veikt noteiktu darbu, pakļaujoties noteiktai darba
kārtībai un darba devēja rīkojumiem un līgumā darba rezultāts
noteikts vispārīgi (piemēram, veikt apsardzes darbību, pildīt apsardzes
darbinieka pienākumus)
b) darba devējs uzņemas maksāt nolīgto darba samaksu un nodrošināt
taisnīgus, drošus un veselībai nekaitīgus darba apstākļus
c) visi iepriekšminētie varianti
45.Apsardzes komersantam, kas saņēmis speciālo atļauju (licenci) fiziskās
apsardzes, tehniskās apsardzes vai inkasācijas apsardzes pakalpojumu
sniegšanai, ir pienākums mēneša laikā pēc minētas licences saņemšanas
iesniegt Valsts policijas licencēšanas komisijai:
a) objektu sarakstu, kuros organizēta fiziskā apsardze
b) dokumentu, kas apliecina valsts nodevas samaksu par speciālo atļauju
(licenci) saņemšanu
c) civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polises kopiju
46.Apsardzes komersantam, kas saņēmis speciālo atļauju (licenci) fiziskās
apsardzes, tehniskās apsardzes vai inkasācijas apsardzes pakalpojumu
sniegšanai, ir pienākums licences darbības laikā izpildīt šādas prasības:
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a) triju dienu laikā pēc civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas
līguma darbības termiņa pagarināšanas vai jauna līguma noslēgšanas
rakstiski informēt par to Valsts policijas licencēšanas komisiju,
iesniedzot apdrošināšanas polises kopiju
b) reizi gadā iesniegt Valsts policijas licencēšanas komisijai apsardzes
darbības pārskatu
c) visi iepriekšminētie varianti
2.2. Apsardzes darbības ierobežojumi
47.Apsardzes komersants var sniegt šādus apsardzes pakalpojumus:
a) fiziskās apsardzes pakalpojumus
b) tehniskās apsardzes pakalpojumus
c) tikai tos apsardzes pakalpojumus, kas norādīti apsardzes komersantam
izsniegtajā speciālajā atļaujā (licencē)
48.Apsardzes komersanta simbolikai un apsardzes darbinieka formas tērpam ir
jābūt:
a) atšķirīgam no citu apsardzes komersantu formas tērpa un simbolikas
b) atšķirīgam no policijas un citu valsts un pašvaldību institūciju
izmantotajiem formas tērpiem un simbolikas
c) atšķirīgam no ikdienas apģērba
d) visi iepriekšminētie varianti
49.Uz apsardzes darbinieka formas tērpa ir jābūt:
a) skaidri izlasāmam tā apsardzes komersanta nosaukumam, ar kuru
apsardzes darbinieks atrodas darba tiesiskajās attiecībās
b) apsardzes komersanta simbolikai
c) skaidri izlasāmam apsardzes darbinieka vārdam un uzvārdam
50.Veicot apsardzes darbību, iekšējās drošības dienestam nav atļauts:
a) apsargāt iestādes, komersanta un organizācijas, kas to izveidojusi,
īpašumā, valdījumā vai turējumā esošo nekustamo īpašumu, kustamo
mantu vai citas vērtības un darbiniekus
b) nodrošināt iekšējo kārtību un drošību savā apsargājamā objektā
c) veikt apsardzes darbību savā apsargājamā objektā un vienlaicīgi ar to
arī nodrošināt iestādei, komersantam un organizācijai nepiederošo
nekustamo īpašumu apsardzi
51.Veicot apsardzes darbību, iekšējās drošības dienestam ir atļauts:
a) apsargāt iestādes, komersanta un organizācijas, kas to izveidojusi,
īpašumā, valdījumā vai turējumā esošo nekustamo īpašumu, kustamo
mantu vai citas vērtības
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b) veikt apsardzes darbību savā apsargājamā objektā, vienlaicīgi
nodrošinot arī iestādei, komersantam un organizācijai nepiederošo
nekustamo īpašumu apsardzi
c) veikt apsardzes darbību savā apsargājamā objektā un vienlaicīgi
apsargāt tā teritorijā esošās citas iestādes, komersantus un
organizācijas
52.Iekšējās drošības dienesta darbiniekam nepieciešams:
a) detektīva sertifikāts
b) apsardzes sertifikāts
c) apsardzes sertifikāts un detektīva sertifikāts
53.Iekšējās drošības dienesta reģistrāciju var anulēt, ja:
a) iekšējās drošības dienests pārkāpj Apsardzes darbības likuma prasības
b) iekšējās drošības dienests pārkāpj Detektīvdarbības likuma vai citu
normatīvo aktu prasības
c) visi iepriekšminētie varianti
54.Iekšējās drošības dienesta reģistrāciju var anulēt, ja:
a) iekšējās drošības dienesta darbība ir vērsta pret valsti vai sabiedrības
likumīgajām interesēm
b) iekšējās drošības dienesta darbinieks tiek nodarbināts bez apsardzes
sertifikāta
c) iekšējās drošības dienests pārkāpj vai nepilda Apsardzes darbības
likuma vai citu normatīvo aktu prasības
d) visi iepriekšminētie varianti
55.Iekšējās drošības dienesta, kura sastāvā ir vairāk kā pieci apsardzes
darbinieki, darbība neatbilst Apsardzes darbības likuma prasībām, ja:
a) iekšējās drošības dienests nesniedz apsardzes pakalpojumus
b) iekšējās drošības dienesta vadītājam ir apsardzes sertifikāts
c) iekšējās drošības dienests nav reģistrēts Valsts policijā
d) a un c variants
56.Iestādei, komersantam un organizācijai, kas reģistrējusi iekšējās drošības
dienestu, Valsts policijā ir apsardzes darbības nodrošināšanai:
a) ar Valsts policijas atļauju iegadāties un glabāt šaujamieročus
b) iegādāties un glabāt gāzes ieročus, signālieročus un speciālos
līdzekļus Ieroču aprites likuma noteiktajā kārtībā
c) a un b variantos norādītās atbildes
2.3. Apsardzes sertifikāts, tā izsniegšanas kārtība, ierobežojumi un
anulēšanas nosacījumi
57.Apsardzes sertifikātu izsniedz:

13

e) Licencēti mācību centri
f) Iekšlietu ministrijas izveidota komisija
g) Valsts policija
58.Apsardzes sertifikātu izsniedz:
a) uz nenoteiktu termiņu
b) uz pieciem gadiem
c) uz desmit gadiem
59.Apsardzes sertifikātu aizliegts izsniegt personai, kura:
a) agrāk sodīta par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu
b) sodīta par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu un sodāmība nav dzēsta
vai noņemta
c) sodīta par tīšu noziedzīgu nodarījumu un sodāmība nav dzēsta vai
noņemta
60.Apsardzes sertifikātu aizliegts izsniegt personai, kura:
a) sodīta par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu
b) sodīta par alkoholisko dzērienu, narkotisko vai citu apreibinošo vielu
iespaidā izdarītu noziedzīgu nodarījumu pirms sodāmības dzēšanas
vai noņemšanas
c) sodīta par administratīvu pārkāpumu
61.Apsardzes sertifikātu aizliegts izsniegt personai:
a) kurai kriminālprocesā piemērots apsūdzētā statuss par tīša noziedzīga
nodarījuma izdarīšanu
b) kurai kriminālprocesā piemērots aizdomās turētas personas statuss par
tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu
c) kura sodīta par administratīvu pārkāpumu
62.Apsardzes sertifikātu aizliegts izsniegt personai, kura administratīvi sodīta
par:
a) alkoholisko dzērienu, narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu
apreibinošo vielu ietekmē izdarītiem pārkāpumiem, ja nav pagājis
gads pēc administratīvā soda izpildes
b) alkoholisko dzērienu, narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu
apreibinošo vielu ietekmē izdarītiem pārkāpumiem, ja nav pagājis
gads pēc administratīvā soda piemērošanas
c) visi iepriekšminētie varianti
63.Apsardzes sertifikātu aizliegts izsniegt personai, kura administratīvi sodīta:
a) par atteikšanos no medicīniskās pārbaudes alkohola koncentrācijas
noteikšanai, no narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekmes
pārbaudes (ja nav pagājis gads pēc administratīvā soda izpildes)
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b) par ļaunprātīgu nepakļaušanos policijas darbinieka, robežsarga vai
zemessarga, kā arī karavīra likumīgajam rīkojumam vai prasībai (ja
nav pagājis gads pēc administratīvā soda izpildes)
c) visi iepriekšminētie varianti
64.Apsardzes sertifikātu aizliegts izsniegt personai, kura administratīvi sodīta
par šādu administratīvo pārkāpumu izdarīšanu, ja nav pagājis gads pēc
administratīvā soda izpildes:
a) par sīko huligānismu
b) par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola reibumā
c) visi iepriekšminētie varianti
65.Apsardzes sertifikātu aizliegts izsniegt personai, kura administratīvi sodīta
par šādu administratīvo pārkāpumu izdarīšanu, ja nav pagājis gads pēc
administratīvā soda izpildes:
a) par maznozīmīga miesas bojājuma tīšu nodarīšanu
b) šaujamieroča nēsāšanas noteikumu pārkāpšanu
c) visi iepriekšminētie varianti
66.Apsardzes sertifikātu aizliegts izsniegt personai:
a) kurai agrāk anulēts apsardzes sertifikāts
b) kurai pēdējā gada laikā anulēts apsardzes sertifikāts
c) kurai apsardzes sertifikāts anulēts vairākkārt
67.Apsardzes sertifikātu aizliegts izsniegt personai, kurai diagnosticēti:
a) psihiski traucējumi
b) alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu atkarība
c) uzvedības traucējumi
d) a un b variants
e) visi iepriekšminētie varianti
68.Apsardzes sertifikātu var saņemt persona, kura sasniegusi:
a) 16 gadu vecumu
b) 17 gadu vecumu
c) 18 gadu vecumu
69.Apsardzes sertifikātu nevar saņemt persona:
a) kurai nav nepieciešamo valsts valodas prasmju
b) kura nav saņēmusi ieroča nēsāšanas atļauju
c) kura nav sasniegusi 21 gada vecumu
70.Apsardzes sertifikātu anulē, ja:
a) apsardze darbinieks nepilda Apsardzes darbības likumā noteiktos
apsardzes darbinieka pienākumus
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b) apsardze darbinieks nepilda Apsardzes darbības likumā noteiktos
apsardzes komersanta pienākumus
c) visi iepriekšminētie varianti
71.Apsardzes sertifikātu anulē, ja:
a) apsardzes darbinieks pārkāpj Apsardzes darbības likumā noteiktās
apsardzes darbinieka tiesības
b) apsardze darbinieks neizmanto Apsardzes darbības likumā paredzētās
apsardzes darbinieka tiesības
c) visi iepriekšminētie varianti
72.Apsardzes sertifikātu var anulēt, ja:
a) apsardzes darbiniekam, veicot apsardzes darbību, nav līdzi apsardzes
sertifikāta vai nodarbinātā apliecības
b) apsardzes darbinieks neuzrāda apsardzes sertifikātu vai nodarbinātā
apliecību pēc pieprasījuma kontrolējošās institūcijas pārstāvim
c) apsardzes darbinieks neievēro Apsardzes darbības likumā noteiktos
fiziska spēka izmantošanas nosacījumus
d) visi iepriekšminētie varianti
73.Apsardzes sertifikātu anulē, ja:
a) apsardzes darbinieks neievēro Apsardzes darbības likumā noteiktos
ieroču vai speciālo līdzekļu izmantošanas nosacījumus
b) apsardze darbinieks nepilda apsardzes darbinieka pienākumus formas
tērpā
c) tiek turēts aizdomās par sīko huligānismu
74.Iekšlietu ministrija anulē apsardzes sertifikātu personai:
a) kura sodīta par tīšu noziedzīgu nodarījumu vai par alkoholisko
dzērienu, narkotisko vai citu apreibinošo vielu iespaidā izdarītu
noziedzīgu nodarījumu, — pirms sodāmības dzēšanas vai noņemšanas
b) kura ir notiesāta par tīšu noziedzīgu nodarījumu vai par alkoholisko
dzērienu, narkotisko vai citu apreibinošo vielu iespaidā izdarītu
noziedzīgu nodarījumu, atbrīvojot no soda vai soda izciešanas, — ja
nav pagājis gads pēc nolēmuma par atbrīvošanu no soda vai soda
izciešanas stāšanās spēkā
c) kura atbrīvota no kriminālatbildības par tīšu noziedzīgu nodarījumu
vai par alkoholisko dzērienu, narkotisko vai citu apreibinošo vielu
iespaidā izdarītu noziedzīgu nodarījumu, — ja nav pagājis gads pēc
lēmuma stāšanās spēkā
d) kura nosacīti atbrīvota no kriminālatbildības par tīšu noziedzīgu
nodarījumu vai par alkoholisko dzērienu, narkotisko vai citu
apreibinošo vielu iespaidā izdarītu noziedzīgu nodarījumu, — pirms
pārbaudes laika beigām
e) nevienā no minētajiem gadījumiem
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75.Apsardzes sertifikātu anulē, ja:
a) tiek konstatēti Apsardzes darbības likumā noteiktie speciālās atļaujas
(licences) izsniegšanas ierobežojumi
b) tiek konstatēti Apsardzes darbības likumā noteiktie apsardzes
sertifikāta izsniegšanas ierobežojumi
c) visi iepriekšminētie varianti
76.Personai, kurai ir anulēts apsardzes sertifikāts, ir pienākums:
a) nodot apsardzes sertifikātu darba devējam piecu darbdienu laikā pēc
lēmuma par apsardzes sertifikāta anulēšanu saņemšanas
b) nodot apsardzes sertifikātu Valsts policijai piecu darbdienu laikā pēc
lēmuma par apsardzes sertifikāta anulēšanu saņemšanas
c) iznīcināt apsardzes sertifikātu
77.Lēmumu par atteikšanos izsniegt apsardzes sertifikātu vai pagarināt tā
derīguma termiņu vai par apsardzes sertifikāta anulēšanu var apstrīdēt:
a) Valsts policijai
b) Iekšlietu ministrijai
c) Darba devējam
78.Apsardzes sertifikāta dublikāts jāsaņem, ja:
a) apsardzes sertifikāts ir bojāts, nozaudēts vai nolaupīts
b) ir mainījušies apsardzes sertifikātā norādītie fiziskās personas dati
c) visi iepriekšminētie varianti
79.Atkārtots apsardzes sertifikāts ir jāsaņem, ja:
a) apsardzes sertifikāts ir bojāts, nozaudēts vai nolaupīts
b) ir mainījušies apsardzes sertifikātā norādītie fiziskās personas dati
c) apsardzes sertifikātam ir beidzies derīguma termiņš
d) visi iepriekšminētie varianti
80.Apsardzes sertifikāta izsniegšanas kārtību nosaka:
a) Valsts policijas apsardzes darbības sertifikācijas komisija
b) Ministru kabineta noteikumi
c) Iekšlietu ministrijas noteikumi
81.Persona, kurai anulēts apsardzes sertifikāts, jaunu sertifikātu ir tiesīga
saņemt:
a) ne agrāk kā gadu pēc apsardzes sertifikāta anulēšanas
b) ne agrāk kā pēc kvalifikācijas paaugstināšanas kursu apmeklēšanas un
apsardzes darbības kvalifikācijas pārbaudījuma nokārtošanas
c) ne agrāk kā trīs mēnešus pēc apsardzes sertifikāta anulēšanas un
apsardzes darbības kvalifikācijas pārbaudījuma nokārtošanas
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2.4. Apsardzes darbinieka pienākumi un tiesības
82.Apsardzes darbību apsardzes darbinieks var veikt:
a) bez formas tērpa
b) formas tērpā
c) gan formas tērpā, gan bez tā
83.Apsardzes darbinieks bez formas tērpa var veikt:
a) tehnisko apsardzi
b) fiziskas personas apsardzi
c) inkasācijas apsardzi
d) jebkāda veida apsardzes darbību
84.Apsardzes darbiniekam, veicot apsardzes darbību, ir pienākums:
a) nēsāt līdzi apsardzes sertifikātu un nodarbinātā apliecību
b) nēsāt līdzi apsardzes sertifikātu un darba līgumu
c) nēsāt līdzi apsardzes sertifikātu un personu apliecinošu dokumentu
85.Apsardzes darbiniekam, veicot apsardzes darbību, ir pienākums:
a) nekavējoties ziņot savam tiešajam priekšniekam par gatavotu vai
izdarītu noziedzīgu nodarījumu
b) nekavējoties sniegt Valsts policijai informāciju par gatavotu vai
izdarītu noziedzīgu nodarījumu
c) nekavējoties sniegt Valsts policijai informāciju par izdarītu
administratīvo pārkāpumu
86.Apsardzes darbiniekam, ierobežojot personas tiesības vai brīvības, ir
pienākums pēc personas uzaicinājuma:
a) nosaukt savu vārdu un apsardzes komersanta (sava darba devēja)
nosaukumu
b) uzrādīt nodarbinātā apliecību
c) sniegt personai paskaidrojumu, pamatojot katru konkrēto
ierobežojumu
d) visi iepriekšminētie varianti
87.Apsardzes darbiniekam, veicot apsardzes darbību, ir pienākums:
a) aizturēt personu, kura apsargājamā objektā ir izdarījusi noziedzīgu
nodarījumu
b) aizturēt personu, kura apsargājamā objektā ir izdarījusi administratīvo
pārkāpumu
c) visi iepriekšminētie varianti
88.Apsardzes darbiniekam, aizturot personu, kura apsargājamā objektā ir
izdarījusi administratīvo pārkāpumu, ir pienākums:
a) izraidīt personu no apsargājamā objekta
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b) nogādāt personu policijas iecirknī
c) nekavējoties par to informēt Valsts policiju
89.Apsardzes darbiniekam ir aizliegts:
a) izpaust trešajām personām informāciju par apsargājamā objekta
apsardzes tehniskajām sistēmām un apsardzes darba organizāciju
b) uzrādīt apsardzes sertifikātu pēc personas pieprasījuma
c) prasīt, lai persona ievēro apsargājamā objektā noteikto kārtību
90.Apsardzes darbiniekam, veicot apsardzes darbību, ir pienākums:
a) aizturēt personu, kura apsargājamā objektā ir izdarījusi noziedzīgu
nodarījumu vai administratīvo pārkāpumu
b) aizturēt personu, kura pārkāpj apsargājamā objektā noteikto kārtību
c) visi iepriekšminētie varianti
91.Apsardzes darbiniekam, veicot apsardzes darbību, ir tiesības:
a) prasīt, lai persona izbeidz prettiesisku darbību
b) prasīt, lai persona ievēro apsargājamā objektā noteikto kārtību
c) lūgt personai, kura neievēro apsargājamā objektā noteikto kārtību,
atstāt apsargājamo objektu
d) visi iepriekšminētie varianti
92.Apsardzes darbiniekam, veicot apsardzes darbību, ir tiesības:
a) aizturēt personu, kura pārkāpj apsargājamā objektā noteikto kārtību
b) izraidīt no apsargājamā objekta personu, ja to lūdz cita persona
c) izraidīt no apsargājamā objekta personu, kura pārkāpj apsargājamā
objektā noteikto kārtību, ja šādu izraidījumu paredz apsargājamā
objekta apsardzes noteikumi
d) visi iepriekšminētie varianti
93.Apsardzes darbiniekam, veicot apsardzes darbību, nav tiesības:
a) apsargājamā objektā pārbaudīt caurlaidi, ja tas ir nepieciešams, lai
tiktu ievēroti apsardzes noteikumi
b) pārbaudīt personu apliecinošus dokumentus
c) apsargājamā objektā pārbaudīt dokumentu, kas apliecina tā turētāja
identitāti, ja tas ir nepieciešams, lai tiktu ievēroti apsardzes noteikumi
94.Apsardzes darbiniekam, veicot apsardzes darbību, ir tiesības:
a) lūgt, lai persona labprātīgi uzrāda personīgās mantas, ja šādas
darbības ir paredzētas apsargājamā objekta apsardzes noteikumos
b) lūgt, lai persona labprātīgi uzrāda personīgās mantas, ja šī persona
apsardzes darbiniekam šķiet aizdomīga
c) pārmeklēt personas mantas, ja persona atsakās labprātīgi uzrādīt tās
apsardzes darbiniekam
d) visi iepriekšminētie varianti
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95.Apsardzes darbiniekam, veicot apsardzes darbību, ir tiesības:
a) apturēt transportlīdzekli, lai nodrošinātu sabiedrisko kārtību
b) lūgt, lai persona labprātīgi uzrāda transportlīdzekli vai kravu un tās
atbilstību apstiprinošus dokumentus, ja šādas darbības ir paredzētas
apsargājamā objekta apsardzes noteikumos
c) lūgt, lai transportlīdzekļa vadītājs labprātīgi uzrāda transportlīdzekli
vai kravu un tās atbilstību apstiprinošus dokumentus, ja apsardze tiek
veikta, nodrošinot kārtību publiskā pasākumā
d) visi iepriekšminētie varianti
96.Apsardzes darbiniekam, veicot apsardzes darbību, ir tiesības pārbaudīt
personas labprātīgi uzrādītās mantas tikai šīs personas vecāku vai likumisko
pārstāvju klātbūtnē un ar viņu atļauju, ja persona nav sasniegusi:
a) 16 gadu vecumu
b) 14 gadu vecumu
c) 18 gadu vecumu
97.Ja apsardzes darbiniekam, veicot apsardzes darbību, ir nepieciešams
pārbaudīt personīgās mantas personai, kura nav sasniegusi 14 gadu vecumu
un kurai nav līdzi vecāku vai likumiskā pārstāvja, apsardzes darbiniekam
nepieciešams:
d) izsaukt personas vecākus vai likumisko pārstāvi
e) izsaukt Valsts policiju
f) veikt personas mantu pārbaudi, par to informējot savu tiešo
priekšnieku
g) veikt personas mantu pārbaudi, par to informējot bāriņtiesu
h) visi iepriekšminētie varianti
2.5. Apsardzes darbībā izmantojamie speciālie līdzekļi. Fiziska spēka un
speciālo līdzekļu pielietošanas nosacījumi
98. Apsardzes darbinieks, veicot apsardzes darbību, drīkst pielietot fizisku
spēku, speciālo līdzekli vai gāzes ieroci vai izmantot dienesta suni, lai:
a) ieviestu kārtību apsargājamā objektā
b) ietekmētu likumpārkāpēju
c) izbeigtu prettiesisko darbību un aizturētu likumpārkāpēju
d) visi iepriekšminētie varianti
99. Kārtību, kādā apsardzes darbībā izmanto speciālos līdzekļus noteic:
a) Apsardzes darbības likums
b) likums „Par policiju”
c) Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likums
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100.
Apsardzes darbinieks, veicot apsardzes darbību, likumā noteiktajos
gadījumos un kārtībā drīkst:
a) pielietot fizisku spēku, speciālo līdzekli vai gāzes ieroci
b) izmantot dienesta suni
c) pielietot šaujamieroci
d) visi iepriekšminētie varianti
101.
Apsardzes darbinieks, veicot apsardzes darbību, drīkst pielietot fizisku
spēku, speciālo līdzekli vai gāzes ieroci vai izmantot dienesta suni:
a) pēc brīdinājuma šāviena izdarīšanas
b) pēc mutvārdos izteikta brīdinājuma
c) pēc nepārprotamu žestu parādīšanas
102.
Apsardzes darbinieks, veicot apsardzes darbību, drīkst pielietot fizisku
spēku, speciālo līdzekli vai gāzes ieroci vai izmantot dienesta suni, ja
likumpārkāpējs ar savu prettiesisko darbību rada reālus draudus:
a) tikai apsardzes darbības veikšanai norīkotā apsardzes darbinieka
dzīvībai vai veselībai
b) jebkuras personas dzīvībai vai veselībai
c) tikai tās personas dzīvībai vai veselībai, kura atrodas apsargājamā
objektā
d) tikai tās personas dzīvībai vai veselībai, kura apsargā apsardzes
darbinieks
103.
Apsardzes darbinieks, veicot apsardzes darbību, drīkst pielietot fizisku
spēku, speciālo līdzekli vai gāzes ieroci vai izmantot dienesta suni, ja
likumpārkāpējs ar savu prettiesisko darbību rada reālus draudus:
a) apsargājamam objektam
b) personas dzīvībai vai veselībai
c) visi iepriekšminētie varianti
104.
Apsardzes darbinieks, veicot apsardzes darbību, likumā noteiktos
gadījumos drīkst pielietot fizisku spēku, speciālo līdzekli vai gāzes ieroci vai
izmantot dienesta suni, pret:
a) likumpārkāpēju
b) jebkuru personu
c) jebkuru personu, izņemot sievietēm ar acīmredzamām grūtniecības
pazīmēm un nepilngadīgām personām
105. Ja apsardzes darbinieks ir aizturējis personu:
a) aizturēto personu nekavējoties ir jānodod Valsts policijai
b) aizturēto personu ir jānodod Valsts policijai, ja tā aizturēta ilgāk par
trijām stundām
c) aizturēto personu ir jānodod apsardzes mobilajam norīkojuma tālākai
personas nogādāšanai uz policijas iecirkni
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106. Pielietojot fizisku spēku, speciālo līdzekli vai gāzes ieroci vai izmantojot
dienesta suni, aizliegts pārkāpt:
a) galējās nepieciešamības nosacījumus
b) nepieciešamās aizstāvēšanās robežas
c) lietderības principus
107. Pielietojot fizisku spēku, speciālo līdzekli vai gāzes ieroci vai izmantojot
dienesta suni, aizliegts radīt personai kaitējumu, kas acīmredzami neatbilst:
a) nodarījuma raksturam
b) nepakļaušanās raksturam
c) pretošanās raksturam
d) visi iepriekšminētie varianti
108. Aizliegts pielietot fizisku spēku, speciālo līdzekli vai gāzes ieroci vai
izmantot dienesta suni, ja tā rezultātā:
a) var tikt traucēta sabiedriskā kārtība
b) var ciest cita persona, pret kuru netiek pielietots fizisks spēks,
speciālais līdzeklis vai gāzes ierocis, vai persona, pret kuru netiek
izmantots dienesta suns
c) var ciest pats apsardzes darbinieks
109. Apsardzes darbiniekam, veicot apgaitu ar dienesta suni:
a) jātur dienesta suns saitē un ar uzpurni
b) jātur dienesta suns saitē, ja tam nav uzpurnis
c) jātur dienesta suns saitē bez uzpurņa
d) jātur dienesta suns saitē un ar uzpurni tikai ārpus apsargājamās
teritorijas
110. Apsardzes darbībā atļauts turēt nepiesietus dienesta suņus:
a) apsargājamo objektu slēgtās teritorijās, kur nav citu suņu
b) apsargājamo objektu slēgtās teritorijās, kur nav cilvēku
c) apsargājamo objektu slēgtās teritorijās, kur nav cilvēku un citu suņu
111. Nodrošinot objektu apsardzi, atļauts turēt nepiesietus dienesta suņus:
a) slēgtās teritorijās, kur nav cilvēku
b) slēgtās teritorijās, kur nav cilvēku, ja redzamās vietās izvietoti skaidri
salasāmi atbilstoši brīdinājuma uzraksti
c) visās apsargājamo objektu slēgtās teritorijās, ja redzamās vietās
izvietoti skaidri salasāmi atbilstoši brīdinājuma uzraksti
112. Apsardzes darbības veikšanai var izmantot:
a) pašaizsardzībai paredzētas gāzes ieroci
b) visa veida speciālos līdzekļus
c) aukstos ieročus
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d) visi iepriekšminētie varianti
113. Apsardzes darbības veikšanai var izmantot šādus speciālos līdzekļus:
a) pašaizsardzībai paredzētus gāzes baloniņus
b) pašaizsardzībai paredzētas elektrošoka ierīces
c) stekus, roku dzelžus un sasiešanas līdzekļus
d) visi iepriekšminētie varianti
2.6 Apsardzes darbinieka atbildība
114. Apsardzes darbiniekam par prettiesisku darbību var tikt piemērota:
a) disciplinārā, administratīvā, civiltiesiskā un kriminālatbildība
b) tikai administratīvā un krimināltiesiskā atbildība
c) tikai administratīvā un civiltiesiskā atbildība
d) disciplinārā,
administratīvi
procesuālā,
civiltiesiskā
kriminālatbildība

un

115. Apsardzes darbinieku pie atbildības var saukt:
a) apsargājamā objekta īpašnieks
b) tikai likumā noteiktajā kārtībā
c) objekta apsardzes organizators vai vecākais
d) darba devējs pie disciplinārās un administratīvās atbildības
2.6.1.Apsardzes darbinieka disciplinārā atbildība
116. Darba līguma forma:
a) darba līgumu sagatavo elektroniski un tās glabājas pie darba devēja
b) darba līguma formu izvēlās darba devējs
c) darba līgums slēdzams rakstveida pirms darba uzsākšanas
117. Apsardzes darbiniekam var tikt piemēroti šādi disciplinārsodi:
a) piezīme, rājiens un amatalgas pazemināšana
b) piezīme un rājiens
c) piezīme, rājiens un stingrs rājiens
d) piezīme, rājiens un daļēja algas neizmaksāšana
118. Lai tiktu ievērota darba disciplīna, apsardzes darbiniekam jāievēro:
a) darba koplīgums, darba līgums un darba devēja rīkojumi
b) darba kārtības noteikumi darba koplīgums un līgums
c) darba kārtības noteikumi, darba koplīgums, darba līgums un darba
devēja rīkojumi
d) darba kārtības noteikumi, darba koplīgums, darba līgums un darba
devēja un arodbiedrības rīkojumi
119. Apsardzes darbinieks uzskatāms par disciplināri nesodītu, ja:
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a) gada laikā no piezīmes vai rājiena izteikšanas dienas darbiniekam nav
izteikta jauna piezīme vai rājiens
b) pusgada laikā no piezīmes vai rājiena izteikšanas dienas darbiniekam
nav izteikta jauna piezīme vai rājiens
c) trīs mēnešu laikā no piezīmes vai gada laikā no rājiena izteikšanas
dienas darbiniekam nav izteikta jauna piezīme vai rājiens
d) trīs mēnešu laikā no piezīmes vai rājiena izteikšanas dienas
darbiniekam nav izteikta jauna piezīme vai rājiens
120. Apsardzes darbiniekam ir tiesības prasīt piezīmes vai rājiena atcelšanu:
a) mēneša laikā no piezīmes vai rājiena izteikšanas dienas Darba likuma
54.pantā noteiktajā kārtībā
b) divu mēnešu laikā no piezīmes vai rājiena izteikšanas dienas Darba
likuma 54.pantā noteiktajā kārtībā
c) mēneša laikā no piezīmes vai rājiena izteikšanas dienas Darba likuma
94.pantā noteiktajā kārtībā
d) disciplinārsodi nav apstrīdami
121. Apsardzes darbiniekam disciplinārsodu izsaka:
a) ne vēlāk kā viena mēneša laikā no pārkāpuma izdarīšanas dienas
b) ne vēlāk kā viena mēneša laikā no pārkāpuma atklāšanas dienas,
neieskaitot darbinieka pārejošas darbnespējas laiku, kā arī laiku, kad
darbinieks ir atvaļinājumā vai neveic darbu citu attaisnojošu iemeslu
dēļ, bet ne vēlāk kā 12 mēnešu laikā no pārkāpuma izdarīšanas dienas
c) ne vēlāk kā viena mēneša laikā no pārkāpuma izdarīšanas dienas,
neieskaitot darbinieka pārejošas darbnespējas laiku, kā arī laiku, kad
darbinieks ir atvaļinājumā vai neveic darbu citu attaisnojošu iemeslu
dēļ, bet ne vēlāk kā 6 mēnešu laikā no pārkāpuma izdarīšanas dienas
d) ne vēlāk kā viena mēneša laikā no pārkāpuma izdarīšanas dienas,
neieskaitot darbinieka pārejošas darbnespējas laiku, kā arī laiku, kad
darbinieks ir atvaļinājumā, komandējumā vai neveic darbu citu
attaisnojošu iemeslu dēļ, bet ne vēlāk kā 12 mēnešu laikā no
pārkāpuma izdarīšanas dienas
122. Tiesības atstādināt apsardzes darbinieku no darba, ja šis darbinieks,
veicot darbu vai arī atrodoties darba vietā, ir alkohola, narkotiku vai toksiska
reibuma stāvoklī noteic:
a) Apsardzes darbības likums
b) Administratīvās atbildības likums
c) Darba likums
d) Apsardzes darbības sertifikācijas noteikumi
123. Darba devējs apsardzes darbiniekam var uzteikt darba līgumu, ja:
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a) darbinieks bez attaisnojoša iemesla būtiski pārkāpis darba līgumu vai
noteikto darba kārtību vai arī veicot darbu, rīkojies prettiesiski un
tādēļ zaudējis darba devēja uzticību
b) darbinieks, veicot darbu, rīkojies pretēji labiem tikumiem, un šāda
rīcība nav savienojama ar darba tiesisko attiecību turpināšanu vai arī
veicot darbu, ir alkohola, narkotiku vai toksiska reibuma stāvoklī
c) darbinieks rupji pārkāpis darba aizsardzības noteikumus un
apdraudējis citu personu drošību un veselību
d) visi iepriekšminētie varianti
e) b un c variants
124. Darba devējs apsardzes darbiniekam var uzteikt darba līgumu, ja:
a) darbinieks būtiski pārkāpis darba līgumu vai noteikto darba kārtību
vai arī zaudējis darba devēja uzticību
b) darbinieks, veicot darbu, rīkojies pretēji labiem tikumiem, un šāda
rīcība nav savienojama ar darba tiesisko attiecību turpināšanu vai arī
veicot darbu, ir alkohola, narkotiku vai toksiska reibuma stāvoklī
c) darbinieks rupji pārkāpis darba aizsardzības noteikumus un
apdraudējis citu personu drošību un veselību
d) visi iepriekšminētie varianti
e) b un c variants
2.6.2.Apsardzes darbinieka administratīvā atbildība
125. Pie administratīvās atbildības var saukt un sodīt apsardzes darbinieku par:
a) normatīvajos aktos noteikto apsardzes darbības ierobežojumu vai
nosacījumu pārkāpšanu vai pienākumu nepildīšanu
b) likumā noteikto apsardzes darbības ierobežojumu vai nosacījumu
pārkāpšanu vai tiesību neizmantošanu
c) normatīvajos aktos noteikto apsardzes darbības ierobežojumu vai
nosacījumu pārkāpšanu vai tiesību neizmantošanu
126. Par normatīvajos aktos noteikto apsardzes darbības pienākumu nepildīšanu z
apsardzes darbiniekam piemēro naudas sodu:
a) no četrdesmit līdz divsimt naudas soda vienībām
b) no piecām līdz divdesmit naudas soda vienībām
c) no desmit līdz divdesmit naudas soda vienībām
d) no piecdesmit līdz trīssimt naudas soda vienībām
127. Apsardzes darbinieku var saukt pie administratīvās atbildības un sodīt, ja:
a) ierobežojot personu tiesības un brīvības, pēc personas pieprasījuma
nenosauc savu uzvārdu un apsardzes komersanta nosaukumu
b) ierobežojot personu tiesības un brīvības, pēc personas pieprasījuma
neuzrāda nodarbinātā apliecību
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c) nekavējoties nesniedz Valsts policijai informāciju par gatavotu vai
izdarītu noziedzīgu nodarījumu
d) a, b un c variants
e) b un c variants
128. Apsardzes darbinieku var saukt pie administratīvās atbildības un sodīt, ja:
a) ierobežojot personu tiesības un brīvības, pēc personas pieprasījuma
nesniedz paskaidrojumu, pamatojot katru konkrēto ierobežojumu
b) ierobežojot personu tiesības un brīvības, pēc personas pieprasījuma
neuzrāda nodarbinātā apliecību
c) ierobežojot personu tiesības un brīvības, pēc personas pieprasījuma
neuzrāda apsardzes sertifikātu
d) a un b variants
e) a, b un c variants
129. Administratīvā atbildība ir paredzēta par šādu priekšmetu aprites
noteikumu pārkāpšanu:
a) šaujamieroča, šaujamieroča munīcijas aprites noteikumu pārkāpšanu
b) gāzes ieroča un signālieroča vai tā munīcijas aprites noteikumu
pārkāpšanu
c) aukstā ieroča un mazas enerģijas pneimatiskā ieroča aprites
noteikumu pārkāpšanu
d) speciālā līdzekļa aprites noteikumu pārkāpšanu
e) visi iepriekšminētie varianti
130. Speciālo līdzekļu aprites noteikumu pārkāpšana ir:
a) minēto priekšmetu izgatavošanas un remonta noteikumu pārkāpšana
b) minēto priekšmetu iegādāšanās un realizēšanas noteikumu pārkāpšana
c) minēto priekšmetu uzskaites noteikumu pārkāpšana
d) visi iepriekšminētie varianti
131. Speciālo līdzekļu aprites noteikumu pārkāpšana, piemēram, ir:
a) minēto priekšmetu glabāšanas, nēsāšana un pārvadāšanas noteikumu
pārkāpšana
b) minēto priekšmetu pārsūtīšanas un ievešanas Latvijā, izvešanas no tās
vai pārvešanas tranzītā caur Latviju noteikumu pārkāpšana
c) minēto priekšmetu eksponēšanas izstādēs noteikumu pārkāpšana
d) visi iepriekšminētie varianti
e) a un c variants
132. Administratīvā atbildība par pārkāpumiem, kas saistīti ar speclīdzekļiem ir
paredzēta:
a) fiziskajām personām
b) amatpersonām
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c) juridiskajām personām
d) visi iepriekšminētie varianti
e) a un c variants
2.6.3.Apsardzes darbinieka kriminālatbildība
133. Pie kriminālatbildības var saukt un sodīt apsardzes darbinieku, kurš:
a) izdarījis Krimināllikumā paredzētu nodarījumu
b) izdarījis nodarījumu, par kuru likumā paredzēta administratīvā
atbildība
c) izdarījis Apsardzes darbības likuma pārkāpumu
d) visi iepriekšminētie varianti
134. Saskaņā ar Krimināllikumu atstāšana bez palīdzības, t.i. par nepieciešamas
un acīm redzami neatliekamas palīdzības nesniegšanu cilvēkam, kas atrodas
dzīvībai bīstamā stāvoklī, iestājas kriminālatbildība, ja:
a) vainīgais apzinājies, ka varējis sniegt palīdzību bez nopietnām
briesmām sev un citām personām
b) palīdzības nesniegšana izraisījusi cilvēka nāvi vai citas smagas sekas
c) pastāv abi minētie nosacījumi
135. Par prettiesisku darbību, atņemot personai iespēju brīvi noteikt savu
atrašanās vietu (nelikumīga brīvības atņemšana), ir paredzēta:
a) administratīvā atbildība
b) disciplināratbildība
c) kriminālatbildība
136. Par tādas personas neapzinīgu un nevērīgu savu pienākumu veikšanu, kurai
uzdota mantas apsardzība, ja šāda rīcība bijusi par iemeslu šīs mantas
nolaupīšanai, bojāejai vai bojāšanai lielā apmērā, ir paredzēta:
a) disciplināratbildība
b) kriminālatbildība
c) administratīvā atbildība
2.6.4.Apsardzes darbinieka civiltiesiskā atbildība
137. Kādu pienākumu Darba likums uzliek darbiniekam, kurš bez attaisnojoša
iemesla neveic darbu vai arī veic to nepienācīgi vai citādas prettiesiskas,
vainojamas rīcības dēļ ir nodarījis zaudējumus darba devējam
a) atstrādāt bez maksas tādu pašu laika posmu
b) atlīdzināt darba devējam radušos zaudējumus
c) uzteikt darba līgumu
d) b un c variants
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138. Darbinieks, kura darbs saistīts ar zaudējumu rašanās paaugstinātu risku
(piemēram, darbinieks, kurš veic inkasācijas apsardzi), civiltiesiskā kārtā
atbild:
a) jebkurā gadījumā
b) ja zaudējumi darba devējam nodarīti rupjas neuzmanības dēļ
c) ja zaudējumi darba devējam nodarīti ar ļaunu nolūku
d) b un c variants
e) nevienā no gadījumiem
139. Darbinieks pilnībā vai daļēji atbrīvojams no civiltiesiskās atbildības par
darba devējam nodarītajiem zaudējumiem
a) visos gadījumos, jo civiltiesiskā atbildība ir apdrošināta
b) ja zaudējumi darba devējam nodarīti rupjas neuzmanības dēļ
c) ja darbinieks uzteic darba līgumu
d) nevienā no minētajiem gadījumiem

3. Administratīvā atbildība
3.1. Administratīvā pārkāpuma jēdziens.
140. Administratīvais pārkāpums ir:
a) personas prettiesiska, vainojama rīcība (darbība vai bezdarbība), par
kuru likumā vai pašvaldību saistošajos noteikumos paredzēta
administratīvā atbildība
b) prettiesiska, vainojama darbība vai bezdarbība, kura apdraud valsts
vai sabiedrisko kārtību, īpašumu, pilsoņu tiesības un brīvības vai
noteikto pārvaldes kārtību un par kuru likumā paredzēta
kriminālatbildība
c) visi iepriekšminētie varianti
141. Par administratīvo pārkāpumu ir atzīstama:
a) prettiesiska, vainojama (ar nodomu vai aiz neuzmanības izdarīta)
darbība vai bezdarbība, par kuru Krimināllikumā paredzēta
kriminālatbildība
b) personas prettiesiska, vainojama rīcība (darbība vai bezdarbība), par
kuru likumā vai pašvaldību saistošajos noteikumos paredzēta
administratīvā atbildība
c) prettiesiska, vainojama (ar nodomu vai aiz neuzmanības izdarīta)
darbība vai bezdarbība, par kuru Apsardzes darbības likumā paredzēta
administratīvā atbildība
142. Pie administratīvās atbildības persona saucama saskaņā ar:
a) Administratīvā procesa likumu
b) Administratīvās atbildības likums
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c) Civillikumu
143. Pie administratīvās atbildības var saukt personu par normatīvajos aktos
noteikto apsardzes darbības ierobežojumu vai pienākumu nepildīšanu, ja:
a) fiziskā persona veic apsardzes darbu bez apsardzes sertifikāta
b) apsardzes komersants sniedz apsardzes pakalpojumu bez rakstveida
līguma
c) iestāde, komersants vai organizācija, kas izveidojusi iekšējās drošības
dienestu, nav izsniegusi apsardzes darbiniekam nodarbinātā apliecību
d) visi iepriekšminētie varianti
3.2. Izplatītākie administratīvie pārkāpumi apsargājamos objektos
144. Par sīko huligānismu atzīstama:
a) sabiedriskās kārtības traucēšana, pārkāpjot vispārpieņemtās uzvedības
normas un traucējot personu mieru, iestāžu, komersantu vai citu
institūciju darbu vai apdraudot savu vai citu personu drošību
b) sabiedriskās kārtības traucēšana gaisa kuģī, pārkāpjot vispārpieņemtās
uzvedības normas vai apdraudot savu vai citu personu drošību vai
nepildot gaisa kuģa apkalpes norādījumus
c) rupja sabiedriskās kārtības traucēšana, kas izpaužas acīmredzamā
necieņā pret sabiedrību vai bezkaunībā, ignorējot vispārpieņemtās
uzvedības normas un traucējot cilvēku mieru, iestāžu vai uzņēmumu
(uzņēmējsabiedrību), vai organizāciju darbu
d) a un b variants
e) a, b un c variants
145. Alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu lietošana sabiedriskās
vietās:
a) nav administratīvais pārkāpums, ja reibuma stāvoklis neaizskar
cilvēka cieņu
b) nav administratīvais pārkāpums, ja alkoholisko dzērienu
mazumtirdzniecību patērēšanai uz vietas atļāvusi pašvaldība vai
Valsts ieņēmumu dienests
c) nav administratīvais pārkāpums, ja alkoholiskos dzērienus lieto
pilngadīga persona
d) a un b variants
e) a, b un c variants
146. Maznozīmīgs miesas bojājums, kas izraisījis īslaicīgas, maznozīmīgas
sekas, bet nav izraisījis veselības traucējumu vai vispārējo darbspēju
zaudējumu:
a) ir kriminālpārkāpums
b) ir noziedzīgs nodarījums
c) ir administratīvais pārkāpums
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d) ir maznozīmīgs pārkāpums, par kuru nav paredzēts piemērot sodu

4.Kriminālatbildība
4.1. Noziedzīga nodarījuma jēdziena skaidrojums
147. Pie kriminālatbildības saucama un sodāma tikai tāda persona, kura:
a) tiek turēta aizdomās par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu
b) tiek apsūdzēta par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu
c) ir vainīga noziedzīga nodarījuma izdarīšanā
148. Noziedzīgs nodarījums ir:
a) prettiesiska, vainojama darbība vai bezdarbība, kura apdraud valsts
vai sabiedrisko kārtību, īpašumu, pilsoņu tiesības un brīvības vai
noteikto pārvaldes kārtību un par kuru likumā paredzēta
administratīvā atbildība
b) nodarījums, kurš paredzēts Krimināllikumā un par kura izdarīšanu
draud kriminālsods
c) visi iepriekšminētie varianti
149. Noziedzīgu nodarījumu var izdarīt:
a) ar nodomu (tīši)
b) aiz neuzmanības
c) visi iepriekšminētie varianti
150. Noziedzīgs nodarījums var izpausties kā:
a) darbība
b) bezdarbība
c) visi iepriekšminētie varianti
151. Par noziedzīgu nodarījumu atzīst:
a) prettiesisku, vainojamu (ar nodomu vai aiz neuzmanības izdarītu)
darbību vai bezdarbību, kura apdraud valsts vai sabiedrisko kārtību,
īpašumu, pilsoņu tiesības un brīvības vai noteikto pārvaldes kārtību un
par kuru likumā paredzēta administratīvā atbildība
b) ar nodomu (tīši) vai aiz neuzmanības izdarītu kaitīgu nodarījumu (vai
bezdarbību), kura paredzēta Krimināllikumā un par kura izdarīšanu
draud kriminālsods
c) visi iepriekšminētie varianti
4.2. Izplatītākie noziedzīga rakstura apsargājamo objektu apdraudējumi.
152. Zādzība ir:

30

a) svešas mantas vai tiesību uz šādu mantu iegūšana, ļaunprātīgi
izmantojot uzticēšanos
b) svešas kustamas mantas slepena vai atklāta nolaupīšana
c) svešas mantas prettiesisku iegūšana vai izšķērdēšana, ja to izdarījusi
persona, kurai šī manta uzticēta vai kuras pārziņā tā atradusies
d) visi iepriekšminētie varianti
153. Par svešas mantas tīšu iznīcināšanu vai bojāšanu:
a) paredzēta administratīvā atbildība
b) paredzēta administratīvā atbildība, tas noticis aiz neuzmanības
c) paredzēta kriminālatbildība
4.3. Apstākļi, kas izslēdz kriminālatbildību
154. Par noziedzīgu nav atzīstams nodarījums:
a) kam ir Krimināllikumā paredzēta nodarījuma sastāva pazīmes
b) kam ir noziedzīga nodarījuma sastāva pazīmes
c) kas izdarīts apstākļos, kuri izslēdz kriminālatbildību
155. Saskaņā ar Krimināllikumu apstākļi, kas izslēdz kriminālatbildību, kaut arī
šajos apstākļos izdarītās darbības atbilst Krimināllikumā paredzētā
noziedzīgā nodarījuma sastāva pazīmēm, ir:
a) nepieciešamā aizstāvēšanās
b) aizturēšana, radot personai kaitējumu
c) galējā nepieciešamība
d) visi iepriekšminētie varianti
156. Apstākļi, kas izslēdz kriminālatbildību, ir:
a) galējais līdzeklis
b) galējā nepieciešamība
c) nepieciešamā galējība
157. Apstākļi, kas izslēdz kriminālatbildību, ir:
a) vēlamā aizstāvēšanās
b) nepieciešamā aizstāvēšanās
c) profesionālā aizstāvēšanās
158. Nepieciešamā aizstāvēšanās ir:
a) darbība, kas izdarīta, aizsargājot sevi vai citu personu pret uzbrukumu
vai uzbrukuma draudiem tādā veidā, ka uzbrucējam tiek radīts
kaitējums
b) darbība, kas izdarīta, aizsargājot savas vai citas personas tiesības, kā
arī personu tādā veidā, ka tiek radīts kaitējums trešajai personai
c) visi iepriekšminētie varianti
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159. Nepieciešamā aizstāvēšanās ir:
a) gadījumā, kad persona aizsargā sevi vai citu personu pret uzbrukumu
vai uzbrukuma draudiem
b) gadījumā, kad notikuma apstākļi devuši pamatu pieņemt, ka notiek
reāls uzbrukums, bet persona, kura pielietojusi aizsardzības līdzekļus,
nav apzinājusies, ka šāds pieņēmums ir kļūdains, turklāt tā nevarēja
un tai arī nevajadzēja to apzināties
c) personas aizturēšana, nodarot kaitējumu
160. Nepieciešamā aizstāvēšanās ir:
a) darbība, kas izdarīta, aizsargājot valsts vai sabiedrības intereses, savas
vai citas personas tiesības, kā arī personu pret uzbrukumu tādā veidā,
ka uzbrucējam tiek radīts kaitējums
b) darbība, kas izdarīta, aizsargājot valsts vai sabiedrības intereses, savas
vai citas personas tiesības, kā arī personu pret uzbrukuma draudiem
tādā veidā, ka uzbrucējam tiek radīts kaitējums
c) a un b variants
d) nav pareizs neviens variants
161. Saskaņā ar Krimināllikumu nepieciešamās
pārkāpšanas gadījumā:
a) iestājas kriminālatbildība
b) neiestājas kriminālatbildība
c) iestājas administratīvā atbildība

aizstāvēšanās

robežu

162. Kriminālatbildība par darbību, kura atbilst Krimināllikumā paredzētā
noziedzīgā nodarījuma sastāva pazīmēm, bet kas izdarīta, aizsargājot sevi
vai citu personu pret uzbrukumu tādā veidā, ka uzbrucējam tiek radīts
kaitējums, iestājas, ja:
a) radītais kaitējums ir lielāks nekā novērstais
b) tiek pārkāptas nepieciešamās aizstāvēšanās robežas
c) kaitējums nav bijis nepieciešamas personas aizturēšanai
163. Par nepieciešamās aizstāvēšanās robežu pārkāpšanu atzīstama:
a) acīmredzama aizsardzības nesamērība ar uzbrukuma raksturu un
bīstamību, kā rezultātā uzbrucējam tiek radīts kaitējums, kas nav bijis
nepieciešams, lai novērstu vai atvairītu uzbrukumu
b) tāda kaitējuma radīšana, kuru konkrētos apstākļos ir bijis iespējams
novērst ar citiem līdzekļiem, un, ja radītais kaitējums ir lielāks nekā
novērstais
c) kaitējuma nodarīšana vairākām, personām
d) visi iepriekšminētie varianti
164. Nepieciešamās aizstāvēšanās gadījumā aizsardzībai ir jābūt samērīgai ar:
a) profesionālo risku
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b) uzbrukuma raksturu un bīstamību
c) aizturēšanas nosacījumiem
165. Nepieciešamās aizstāvēšanās situācijā pieļaujams uzbrucējam nodarīt
kaitējumu tikai tik daudz, cik tas nepieciešams, lai:
a) novērstu vai atvairītu uzbrukumu
b) sasniegtu sociāli derīgu mērķi
c) radītu kaitējumu, kas mazāks nekā novērstais
d) visi iepriekšminētie varianti
166. Kura no atbildēm nav pareiza?
a) personai ir tiesības uz nepieciešamo aizstāvēšanos neatkarīgi no
iespējām izvairīties no uzbrukuma
b) personai ir tiesības uz nepieciešamo aizstāvēšanos neatkarīgi no
iespējām griezties pēc palīdzības pie citām personām
c) personai nav tiesības uz nepieciešamo aizstāvēšanos, ja pastāv iespēja
izvairīties no uzbrukuma vai griezties pēc palīdzības pie citām
personām
167. Saskaņā ar Krimināllikumu aizturēšana, radot personai kaitējumu ir:
a) darbība, kas vērsta pret tādu personu, kura izdara vai izdarījusi
noziedzīgu nodarījumu
b) darbība, kas vērsta pret tādu personu, kura izdara vai izdarījusi
jebkuru likumpārkāpumu
c) darbība, kas vērsta pret tādu personu, kura izdara vai izdarījusi
noziedzīgu nodarījumu apsargājamā objektā
168. Kriminālatbildība par personas, kura izdara vai izdarījusi noziedzīgu
nodarījumu, aizturēšanu, radot šai personai kaitējumu, neiestājas, ja nav
pieļauta personai radītā kaitējuma acīmredzama neatbilstība:
a) nodarījuma raksturam
b) nepakļaušanās vai pretošanās raksturam
c) visi iepriekšminētie varianti
169. Saskaņā ar Krimināllikumu par aizturēšanas nosacījumu pārkāpšanu
uzskatāma situācija, kad:
a) aizturamai personai tiek radīts kaitējums, kas acīmredzami neatbilst
nodarījuma, nepakļaušanās vai pretošanās raksturam
b) darbības, ar kurām aizturamai personai radīts kaitējums, nav bijušas
nepieciešamas tās aizturēšanai
c) visi iepriekšminētie varianti
170. Saskaņā ar Krimināllikumu aizturēšanu, radot personai kaitējumu, raksturo
šādi nosacījumi:
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a) aizturēšanu var īstenot tikai pret tādu personu, kura izdara vai ir
izdarījusi noziedzīgu nodarījumu
b) aizturamā persona nepakļaujas vai pretojas aizturēšanai, vai cenšas no
tās izbēgt
c) kaitējums tiek radīts aizturamai personai
d) visi iepriekšminētie varianti
171. Saskaņā ar Krimināllikumu aizturēšanu, radot personai kaitējumu, raksturo
šādi nosacījumi:
a) kaitējums tiek radīts nolūkā aizturēt personu, lai nodotu to
tiesībsargājošai iestādei (lai tā nevarētu izvairīties no
kriminālatbildības)
b) kaitējuma radīšana ir nepieciešama, lai aizturētu personu
c) visi iepriekšminētie varianti
172. Aizturēšanas vai aizstāvēšanās samērība ar pretošanās vai uzbrukuma
raksturu un bīstamību vērtējama no šādiem apstākļiem:
a) uzbrucēja vai aizturamās personas raksturojošām pazīmēm (tās
dzimuma, vecuma, miesasbūves, fiziskās sagatavotības, invaliditātes
un līdzīga rakstura pazīmēm) pretstatā apsardzes darbiniekam
b) uzbrucēju vai aizturamo personu skaita pretstatā apsardzes
darbiniekam
c) visi iepriekšminētie varianti
173. Aizturēšanas vai aizstāvēšanās samērība ar pretošanās vai uzbrukuma
raksturu un bīstamību vērtējama no šādiem apstākļiem:
a) aizturamo personu nepakļaušanās izpausmes veida, pretošanās
intensitātes un veida
b) ieroču vai citu priekšmetu, kas piemēroti miesas bojājumu
nodarīšanai, esamības un izmantošanas uzbrukumā vai pretošanās
laikā
c) aizturamās personas izdarītā noziedzīgā nodarījuma veida
d) visi iepriekšminētie varianti
174. Saskaņā ar Krimināllikumu galējā nepieciešamība ir:
a) šaujamieroča pielietošanas nosacījums
b) apstāklis, kas izslēdz kriminālatbildību
c) darbība, kura tās darītajam ir ļoti nepieciešama
d) noziedzīgs nodarījums
175. Galējā nepieciešamība ir darbība, ko persona izdara, lai novērstu
kaitējumu, kas apdraud valsts vai sabiedrības intereses, paša vai citas
personas tiesības, kā arī sevi vai citu personu, ja:
a) attiecīgo kaitējumu konkrētos apstākļos nav bijis iespējams novērst ar
citiem līdzekļiem
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b) radītais kaitējums ir mazāks nekā novērstais
c) visi iepriekšminētie varianti
176. Galējo nepieciešamību raksturo:
a) briesmas, kas apdraud tiesiskas intereses
b) apdraudējuma (briesmu) īstenums
c) briesmas nevar novērst, neradot kaitējumu trešajām personām
d) visi iepriekšminētie varianti
177. Galējo nepieciešamību raksturo:
a) darbības nepieciešamība, kad konkrētajā situācijā nav citu,
saudzējošāku līdzekļu apdraudējuma novēršanai
b) darbības savlaicīgums, kas nepieciešama, lai nepalielinātu
apdraudējuma bīstamību (kaitējuma smagumu vai tā iestāšanās
neizbēgamību)
c) kaitējums, kas tiek novērsts, un kaitējums, kas tiek izdarīts
d) visi iepriekšminētie varianti
178. Galējo nepieciešamību raksturo:
a) darbības (aizsardzības) rezultātā radītais kaitējums ir mazāks nekā
novērstais kaitējums (briesmas nenovēršot, kaitējums būtu bijis
lielāks)
b) kaitējums (novēršot briesmas) tiek radīts trešajai personai (nevis
uzbrucējam vai aizturamajai personai)
c) visi iepriekšminētie varianti
179. Galējās nepieciešamības situācijas var būt:
a) ugunsgrēka gadījumā
b) plūdu vai citu dabas stihiju gadījumos
c) situācijā, kad personai nepieciešams sniegt medicīnisko palīdzību
d) visi iepriekšminētie varianti

5.Ugunsdrošības noteikumi
5.1.Cilvēku, tai skaitā, personu ar invaliditāti, evakuācijas pamatprincipi.
180. Ugunsgrēka gadījumā:
a) aizliegts izmantot liftu
b) liftu drīkst izmantot tikai apsardzes darbinieki
c) liftu var izmantot tikai mantisko vērtību glābšanai
181. Iedarbojoties automātiskajai ugunsgrēka balss izziņošanas sistēmai,
evakuācijas paziņojumu translē:
a) ne ilgāk kā 60 minūtes
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b) ne mazāk kā 30 minūtes
c) ne mazāk kā 15 minūtes
d) ne mazāk kā 60 minūtes
182. Ugunsdrošības instrukcijā norāda šādu informāciju:
a) kārtība, kādā tiek uzturēti evakuācijas ceļi un piebraucamie ceļi pie
objekta
b) cilvēku evakuācijas kārtība, kā arī kārtība, kādā tiek evakuēti cilvēki
ar īpašām vajadzībām, un pasākumi evakuācijas nodrošināšanai
c) materiālo vērtību evakuācijas kārtība
d) visi iepriekšminētie varianti
e) b un c variants
5.2. Ugunsdrošības prasības evakuācijas ceļiem un izejām. Prasības
evakuācijas plāniem.
183. Evakuācijas plānu izstrādā un izvieto:
a) jebkurā objektā, kurā vienlaikus var uzturēties vairāk par 100
cilvēkiem,
b) publiskā objektā, kurā vienlaikus var uzturēties vairāk par 50
cilvēkiem
c) publiskā objektā, kurā vienlaikus var uzturēties vairāk par 100
cilvēkiem
d) objektā, kurā vienlaikus var uzturēties mazāk par 50 cilvēkiem,
ietverot tikai teksta daļu
e) c un d variants
184. Publiskā objektā, kurā var uzturēties ārzemnieki, evakuācijas plāna teksta
daļu valsts valodā papildina ar:
a) tulkojumu divās svešvalodās pēc objekta īpašnieka izvēles
b) tulkojumu angļu valodā un vācu valodā
c) tulkojumu angļu valodā un krievu valodā
d) grafisko daļu
185. Publiskā vai saimnieciskās darbības objektā, tā ugunsdrošības nodalījumā,
objekta stāvā un telpā aizliegts atrasties:
a) vairāk par 50 cilvēkiem, ja ir viena evakuācijas izeja
b) vairāk par 500 cilvēkiem, ja ir divas evakuācijas izejas
c) vairāk par 1000 cilvēkiem, ja ir trīs evakuācijas izejas
d) visi iepriekšminētie varianti
e) b un c variants
186. Evakuācijas ceļos aizliegts:
a) novietot priekšmetus, mēbeles, iekārtas un citus materiālus kāpņu
telpās, kā arī tieši zem atklātām kāpnēm, kāpņu laidiem un laukumiem
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b) evakuācijai paredzētās durvis, kā arī pārejas uz būves daļām un izeju
uz ārējām evakuācijas kāpnēm aizkraut ar mēbelēm, iekārtām un
priekšmetiem
c) izvietot spoguļus vai citus gaismu atstarojošus pārklājumus uz cilvēku
evakuācijai paredzētajām durvīm
d) visi iepriekšminētie varianti
e) a un b variants
5.3. Dežurējošā personāla (apsardzes darbinieka) pienākumi.
187. Apsardzes darbiniekam, kurš uzrauga ugunsaizsardzības sistēmu, ir
pienākums zināt:
a) Ugunsdrošības noteikumu 127. punktā minēto informāciju
b) ugunsaizsardzības sistēmas darbspējas noteikšanas kārtību,
ekspluatācijas nosacījumus un aizsargājamo telpu nosaukumus un
atrašanās vietas
c) rīcību gadījumā, ja no ugunsaizsardzības sistēmas pienāk trauksmes
signāls par ugunsgrēka izcelšanos vai sistēmas bojājumu, kā arī rīcību
stacionārās ugunsdzēsības sistēmas darbības laikā un pēc sistēmas
funkciju izpildes
d) visi iepriekšminētie varianti
e) b un c variants
5.4. Ugunsdrošībai lietojamās zīmes un signālkrāsojums
188. Ugunsdrošības pasākumu īstenošanai lieto šādas zīmes:
a) izgaismotas zīmes
b) luminiscējošas un gaismu atstarojošas zīmes
c) zīmes, kuru redzamību nodrošina dabīgais vai telpu mākslīgais
apgaismojums
d) visi iepriekšminētie varianti
e) b un c variants
189. Ugunsdrošības pasākumu īstenošanai lieto šādas zīmes:
a) gaismu absorbējošas zīmes
b) izgaismotas zīmes
c) zīmes, kuru redzamību nodrošina dabīgais vai telpu mākslīgais
apgaismojums
d) visi iepriekšminētie varianti
e) b un c variants
190. Zīme "Virziens uz evakuācijas izeju cilvēkiem ar kustību traucējumiem":
a) tiek lietota kopā ar citām zīmēm, kas norāda virzienu uz evakuācijas
izeju
b) nav paredzēta Ugunsdrošības noteikumos
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c) ir paredzēta Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā

191. Zīme
nozīmē:
a) eksplozīva vide
b) oksidējoša viela
c) elektroiekārtas un elektroaprīkojums sprādziendrošā izpildījumā
d) sprādzienbīstams objekts

192. Zīme
nozīmē:
a) atklāta liesma aizliegta
b) smēķēšana un atklāta liesma aizliegta
c) atklāta liesma iekštelpās aizliegta

193. Zīme
nozīmē:
a) stacionārās ugunsdzēsības sistēmas sausais cauruļvads
b) ūdens ugunsdzēsības hidrants
c) ugunsaizsardzības sistēmas manuālā iedarbināšanas ierīce
d) zemējums

6.Civilā aizsardzība un katastrofu pārvaldīšana
6.1. Katastrofas un to pārvaldīšana
194. Katastrofas pazīme ir:
a) notikums izraisījis cilvēku upurus un apdraud cilvēku dzīvību vai
veselību
b) notikums nodarījis kaitējumu vai radījis apdraudējumu cilvēkiem,
videi vai īpašumam
c) notikums pārsniedz atbildīgo valsts un pašvaldības institūciju ikdienas
spējas novērst notikuma postošos apstākļus
d) visi iepriekšminētie varianti
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e) a un c variants
195. Katastrofas pārvaldīšana ir:
a) preventīvo, reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumu kopums
b) preventīvo, gatavības, reaģēšanas, seku likvidēšanas pasākumu, kā arī
atjaunošanas pasākumu kopums
c) preventīvo, gatavības, reaģēšanas, kontroles, seku likvidēšanas un
atjaunošanas pasākumu kopums
d) neviens no uzskaitījumiem nav pareizs
196. Cilvēka izraisītas katastrofas ir:
a) sabiedriskās nekārtības, terora akti, iekšējie nemieri un tehnogēnās
katastrofas
b) sabiedriskās nekārtības, terora akti, iekšējie nemieri
c) sabiedriskās nekārtības, terora akti, iekšējie nemieri, kā arī
hidroloģiskās un ģeofiziskās katastrofas
d) tehnogēnās un bioloģiskās katastrofas
197. Sabiedrisko nekārtību pārvaldīšanu koordinē:
a) Aizsardzības ministrija
b) pašvaldība, kuras teritorijā notiek nekārtības
c) Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
d) Iekšlietu ministrija
e) Valsts un pašvaldību policija
6.2. Fizisko personu pienākumi un tiesības civilās aizsardzības jomā
198. Juridisko un fizisko personu tiesības civilās aizsardzības jomā ir:
a) katastrofas vai katastrofas draudu gadījumā saņemt palīdzību no valsts
un pašvaldību institūcijām
b) katastrofas vai katastrofas draudu gadījumā rīkoties saskaņā ar
atbildīgo valsts vai pašvaldību institūciju sniegto informāciju
c) saņemt agrīno brīdināšanu un ieteikumus rīcībai katastrofas vai
katastrofas draudu gadījumā
d) visi iepriekšminētie varianti
e) a un c variants
199. Juridisko un fizisko personu pienākumi civilās aizsardzības jomā ir:
a) nekavējoties ziņot attiecīgajām valsts vai pašvaldību institūcijām par
katastrofu vai katastrofas draudiem
b) katastrofas vai katastrofas draudu gadījumā rīkoties saskaņā ar
atbildīgo valsts vai pašvaldību institūciju sniegto informāciju un šo
institūciju amatpersonu norādījumiem
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c) nodrošināt valsts civilās aizsardzības plānā un sadarbības teritoriju
civilās aizsardzības plānos juridiskajai personai noteikto pasākumu
precīzu un savlaicīgu izpildi
d) visi iepriekšminētie varianti
e) a un b variants
6.3. Paaugstinātas bīstamības objekti. Paaugstinātas bīstamības objekta
civilās aizsardzības plāns
200. Paaugstinātas bīstamības objekti iedalās:
a) A, B un C kategoriju paaugstinātas bīstamības objektos
b) objektos, kuri dažādu faktoru ietekmes dēļ var izraisīt attiecīgi valsts,
reģionāla vai vietēja mēroga katastrofu vai nodarīt būtisku kaitējumu
cilvēku, vides un īpašuma drošībai
c) atkarībā no iespējamiem katastrofu cēloņiem
d) visi iepriekšminētie varianti
e) a un b variants
201. Paaugstinātas bīstamības objekti iedalās:
a) 1., 2 un 3 kategorijas paaugstinātas bīstamības objektos
b) objektos, kuri dažādu faktoru ietekmes dēļ var izraisīt attiecīgi valsts,
reģionāla vai vietēja mēroga katastrofu vai nodarīt būtisku kaitējumu
cilvēku, vides un īpašuma drošībai
c) atkarībā no iespējamiem katastrofu cēloņiem
d) visi iepriekšminētie varianti
e) a un b variants
202. Paaugstinātas bīstamības objekta civilās aizsardzības plānu apstiprina:
a) ne retāk kā reizi četros gados
b) paaugstinātas bīstamības objekta īpašnieks vai tiesiskais valdītājs
c) Ugunsdzēsības un glābšanas dienests
d) a un b variants
e) b un c variants
f) a un c variants
II. Apsardzes taktika, tehniskās sistēmas un tehniskie līdzekļi

1.Apsardzes organizēšanas vispārīgie noteikumi
1.1. Apsardzes darbības organizēšanas mērķis
203. Apsardzes darbības organizēšanas mērķis ir:
a) noslēgt līgumu par apsardzes pakalpojuma sniegšanu
b) aizsargāt fizisko un juridisko personu likumīgās tiesības un intereses
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c) aizstāt Valsts un pašvaldības policiju
d) visi iepriekšminētie varianti
204. Apsardzes darbības organizēšana ietver:
a) personāla atlasi, tā speciālo sagatavošanu darbam konkrētos objektos,
personāla sadali pa objektiem, ņemot vērā viņu atbilstību darbam
konkrētos objektos, personāla instruktāžu un darba uzdevumu noteikšanu,
darba izpildes kontroli
b) personāla instruktāžu un darba laika uzskaiti
c) rīcību, kas atbilst Apsardzes darbības likuma prasībām
d) b un c variants
1.2. Risku novērtēšana un apdraudējumu novēršana
205.
a)
b)
c)
d)

Apsargājamā objekta risku novērtēšana ir jāveic:
pēc pasūtītāja pieprasījuma
veicot apsardzes darbību
pēc Valsts policijas pieprasījuma
visi iepriekšminētie varianti

1.3. Objektu apsardzes instrukcijas
206. Persona veic prettiesisko darbību un neievēro objektā noteikto kārtību. Vai
apsardzes darbinieks ir tiesīgs izraidīt šo personu no apsargājamā objekta?
a) ir tiesīgs, ja tā nepakļaujas lūgumam un turpina pārkāpt objektā
noteikto kārtību
b) ir tiesīgs, ja tā nepakļaujas lūgumam un turpina pārkāpt objektā
noteikto kārtību un šādu izraidījumu paredz apsargājamā objekta
apsardzes noteikumi
c) ir tiesīgs, ja to atļauj apsardzes darbinieka vadītājs
d) kategoriski aizliegts
207. Apsardzes darbiniekam objektā noteiktie aizliegumi ir uzskaitīti
a) Apsardzes darbības licencēšanas noteikumos
b) Apsardzes darbības likumā
c) darba devēja mutiskajos norādījumos
d) objekta apsardzes instrukcijā
1.4. Konflikti, to risināšana
208.
Apsardzes
darbiniekam
saskarsmes
ietekmēšanas veidi ir:
a) piespiešana un emocionāla iespaidošana
b) ieinteresēšana un pārliecināšana
c) uzslava un kritika

procesā

piemērotākie
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209.
Apsardzes darbiniekam nepieciešamākās saskarsmes prasmes un
spējas jeb kompetence ir:
a) prasme sekot savai uzvedībai, saglabāt mieru, līdzsvarotību
b) māka uzturēt iekšējās un ārējās kultūras vienotību
c) dabiskuma prasme un atklātuma radīšanas prasme
210.
Apsardzes darbiniekam nepieciešamākās saskarsmes prasmes un
spējas jeb kompetence ir:
a) prasme veidot tolerantas, lojālas attiecības
b) prasme uzklausīt otru cilvēku, labestības spējas
c) prasme pamatot savu viedokli un pārliecināt
211.
a)
b)
c)
d)

Apsardzes darbiniekam konfliktsituācijā jācenšas ievērot šādu taktiku:
sarunājoties, būt pieklājīgam, korektam, nepacelt balsi
saglabāt mieru, neizrādīt agresiju, dusmas vai bailes
nepārtraukt un uzklausīt konfliktējošo personu
visi iepriekšminētie varianti

212.

Apsardzes darbiniekam konfliktsituācijā jācenšas ievērot šādu taktiku:
a) uzklausīt konfliktējošo personu un argumentēt savu viedokli
b) demonstrēt, ka esat situācijas noteicējs, un neatlaidīgi censties panākt
savu
c) visi iepriekšminētie varianti

213.

Apsardzes darbiniekam konfliktsituācijā jācenšas ievērot šādu taktiku:
a) demonstrēt, ka esat situācijas noteicējs, un neatlaidīgi censties panākt
savu
b) neprovocēt, nevērsties pret personu ar dusmām, apvainojumiem
c) visi iepriekšminētie varianti

214.

Kontaktējoties ar apmeklētājiem, apsardzes darbiniekam ir jābūt:
pieklājīgam, korektam, atsaucīgam, bet ne pārlieku draudzīgam
(rezervētam)
vērīgam, cenšoties izprast ne tikai vārdus, bet arī žestus un mīmiku
nopietnam, bet ne dusmīgam, ieinteresētam uzklausīt un palīdzēt
visi iepriekšminētie varianti

a)
b)
c)
d)

215.
Apsardzes darbiniekam, nodrošinot apsardzi tirdzniecības centrā,
piemērotāka uzvedības taktika konfliktsituācijā ar pircēju būtu šāda:
a) saglabāt mieru, nepacelt balsi, uzklausīt ķildīgi noskaņoto cilvēku un
mēģināt rast risinājumu, pieprasītās uzvedības nepieciešamību
argumentējot ar normatīvo aktu vai iekšējās kārtības noteikumu
prasībām
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b) pozicionējot sevi kā situācijas noteicēju, izskaidrot, kāda var iestāties
atbildība par apsardzes darbinieka prasību neizpildi
c) nepakļauties spiedienam un censties panākt savu, informējot, ka var
tikt izsaukti papildspēki vai policija

2.Apsargājamā objekta fiziskā apsardze
2.1.Nekustamā īpašuma, preču vai citas kustamās mantas apsardze un
drošības nosacījumi
216. Nodrošinot nekustamā īpašuma, preču vai citas kustamās mantas apsardzi
var izmantot:
a) stacionāro posteņu izvietošanu
b) patrulēšanu
c) inženiertehniskos drošības risinājumus, lai samazinātu fiziskās
apsardzes darbinieku skaitu
d) visi iepriekšminētie varianti
e) a un b variants
217. Izstrādājot apsardzes režīma nosacījumus, tiek ņemts vērā:
a) objektā esošo mantu vērtība naudas izteiksmē
b) objekta specifika, atrašanās vieta, stāvoklis, kā arī apsargājamo
vērtību īpatnības
c) apsardzes komersantam pieejamo apsardzes darbinieku skaits
d) b un c variants
2.2.Posteņu izvietojums un tā nozīme. Posteņu pieņemšana – nodošana
218. Izvietojot apsardzes darbiniekus pa posteņiem, jāņem vērā:
a) konkrētā posteņa svarīgums un īpatnības
b) apsardzes darbinieku individuālās īpašības, intelektuālās spējas,
pieredze
c) pieredze darbā ar postenī esošajām apsardzes tehniskajām sistēmām
d) visi iepriekšminētie varianti
e) a un c variants
219. Dažāda vecuma apsardzes darbinieku, kuriem ir atšķirīga pieredze
apsardzes darbības veikšanā vienlaicīga nodarbināšana objektā:
a) nav vēlama, jo var radīt konfliktsituācijas
b) pieļaujama tikai tad, ja to pieprasa apsargājamā objekta īpašnieks
c) ir vēlama, jo ļauj pilnā apjomā izmantot dažādo pieredzi un zināšanas
d) pieļaujama tikai tad, kad gados jaunākais ir pakļauts gados vecākajam
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220. Pieņemot dežūru apsargājamā objektā, kurā organizēta fiziskā apsardze,
apsardzes darbiniekam nepieciešams (atzīmēt svarīgāko):
a) parakstīties dežūras pieņemšanas / nodošanas žurnālā
b) veikt apsargājamā objekta apsekošanu, lai pārliecinātos, ka nav
notikusi zādzība
c) saņemt nepieciešamo ekipējumu un iepazīties ar iepriekšējās
diennakts notikumiem objektā
2.3.Objekta ārējā perimetra aizsardzība
221. Gadījumā, kad apsargājamā objektā, kas ir slēgts, ir nostrādājusi apsardzes
signalizācija, un apsardzes darbinieks, vizuāli apsekojot objektu pa
perimetru no ārpuses, nekonstatē nepiederošu personu nesankcionētu
iekļūšanu objektā, viņš veic šādus pasākumus:
a) informē apsardzes vadības centru, ka nav konstatēta iekļūšana
apsargājamā objektā, un dodas uz citiem izsaukumiem
b) informē par situāciju apsardzes vadības centru un nodrošina
apsargājamā objekta fizisko apsardzi līdz ierodas par objektu atbildīgā
persona, kas nodrošina iekļūšanu objektā, pēc kā apseko telpu, kurā
nostrādājis signāldevējs
c) par objekta apsekošanu informē apsardzes vadības centru un gaida
turpmākos norādījumus
222. Gadījumā, kad apsargājamā objektā, kas ir slēgts, ir nostrādājusi apsardzes
signalizācija, un apsardzes darbinieks, vizuāli apsekojot objektu pa
perimetru no ārpuses, konstatē iespējamu nepiederošu personu
nesankcionētu iekļūšanu objektā (uzlauztas durvis, izsists stikls, izlauzta
siena vai tml.), apsardzes mobilais norīkojums veic šādus pasākumus:
a) par to informē apsardzes vadības centru un nodrošina apsargājamā
objekta fizisko apsardzi, skatoties, vai kāda persona neizkļūst no
apsargājamā objekta vai no tā teritorijas, kā arī, vai nav paslēpusies
objekta teritorijā
b) dodas iekšā apsargājamā objektā pa atvērtajām (uzlauztajām) durvīm
vai atvērto (izsisto) logu vai caur izlauzto sienu, lai apsekotu objektu
no iekšpuses un aizturētu likumpārkāpēju
c) informē apsardzes vadības centru par zādzību un gaida turpmākos
norādījumus
223. Gadījumā, kad apsargājamā objektā, kas ir slēgts, ir nostrādājusi apsardzes
signalizācija, un apsardzes darbinieks, vizuāli apsekojot objektu pa
perimetru no ārpuses, nekonstatē nepiederošu personu nesankcionētu
iekļūšanu objektā, tomēr apsardzes signalizācija turpina raidīt trauksmes
signālu, apsardzes komersanta dežūrējošajam norīkojumam nepieciešams
organizēt šādus pasākumus:
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a) nodrošināt objekta fizisko apsardzi līdz tā atvēršanai vai līdz laikam,
kad apsardzes signalizācija pārstāj raidīt trauksmes signālu
b) informēt apsardzes pakalpojuma pasūtītāju (atbildīgo personu) par
apsardzes signalizācijas nostrādāšanu un rīkoties pēc tās
norādījumiem
c) nodrošināt objekta fizisko apsardzi, informēt apsardzes pakalpojuma
pasūtītāju (atbildīgo personu) par apsardzes signalizācijas
nostrādāšanu, un pēc šīs personas ierašanās un apsargājamā objekta
atvēršanas, ievērojot piesardzību, apsekot objektu no iekšpuses, lai
noskaidrotu apsardzes signalizācijas signāldevēja nostrādāšanas
iemeslu
d) rīkoties tikai pēc apsardzes pakalpojuma līguma nosacījumiem un, ja
līgumā nav atrunāta rīcība gadījumā, kad objektā nostrādā apsardzes
signalizācija, rīkoties pēc saviem ieskatiem
2.4.Caurlaižu režīms. Kravas un mantu kontroles nodrošināšana
224. Caurlaižu režīma nodrošināšanas uzdevumi:
a) nepieļaut iespējamos materiālos zaudējumus un zādzības
b) nepieļaut nepiederošu personu iekļūšanu objektā
c) transporta un personu plūsmas kontrole
d) visi iepriekšminētie varianti
e) b un c variants
225. Nodrošinot transporta caurlaižu režīmu apsardzes darbinieks:
a) veic autotransporta reģistrāciju, iebraucot un izbraucot no pasūtītāja
teritorijas, veicot pierakstus par to, vai autotransportam ir vai nav
bijusi caurlaide
b) veic autotransporta reģistrāciju, iebraucot un izbraucot no pasūtītāja
teritorijas ar pasūtītāju saskaņotos laikos
c) veic autotransporta reģistrāciju, iebraucot un izbraucot no pasūtītāja
teritorijas, neatkarīgi no laika posma
226. Caurlaižu režīma nodrošināšanai un objekta aizsardzībai var izmantot:
a) domofonus un šifratorus
b) izejas durvju pogas un viedkartes
c) videonovērošanas iekārtas
d) visi iepriekšminētie varianti
2.5.Pārvadājamo kravu vai citu materiālo vērtību pavadīšanas (izņemot
inkasācijas apsardzi) specifika
227. Nodrošinot kravas apsardzi, kas tiek pārvadāta ar auto transportu,
apsardzes darbiniekam jāveic šādi pasākumi:
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a) jāpārbauda pavadāmās automašīnas tehniskais stāvoklis un kravas
pavaddokumenti
b) jāpārzina autopārvadājuma maršruts, jāizanalizē iespējamie riski un
jāparedz rezerves maršruti
c) jāsaņem atļauja bīstamo kravu pārvadāšanai, jāiegādājas sakaru
līdzekļi un jāpārbauda kravas nostiprinājums
228.
Obligāta prasība par bruņotas apsardzes nepieciešamību paredzēta
Ministru kabineta noteikumos:
a) Pārrobežu skaidras naudas pārvadājumu atļaujas izsniegšanas kārtība
un valsts nodevas apmērs un maksāšanas kārtība
b) Jonizējošā starojuma avotu fiziskās aizsardzības prasības
c) Noteikumi par sprāgstvielu un spridzināšanas ietaišu izgatavošanas,
iegādāšanās, glabāšanas, realizēšanas un uzskaites kārtību un
prasībām komersantam sprāgstvielu un spridzināšanas ietaišu
pārvadāšanā
d) visi iepriekšminētie varianti
e) šāda prasība nav noteikta Ministru kabineta noteikumos
229. Nodrošinot kravas apsardzi, kas tiek pārvadāta ar auto transportu,
apsardzes darbiniekam jāņem vērā:
a) kravas saturs, tā īpatnības, ceļa stāvoklis (sastrēgumi, remontdarbi),
laikapstākļi
b) kravas vērtība un pavadāmās automašīnas tehniskais stāvoklis
c) visi iepriekšminētie varianti
2.6.Fiziskās personas apsardzes (miesassardzes) vispārīgie nosacījumi,
organizatoriskie pasākumi un taktika
230. Nodrošinot fiziskās personas apsardzi, apsardzes darbiniekam ir jābūt
(atzīmēt piemērotāko atbildi):
a) šaujamierocim un speciālajiem līdzekļiem
b) autotransportam, sakaru līdzekļiem un pieejai internetam
c) informācijai par apsargājamās personas uzturēšanās vietām,
nodarbošanos, dienas režīmu, ieradumiem, radiem, draugiem,
paziņām, biznesa partneriem, iespējamiem apdraudējuma avotiem
2.7.Iekšējās kārtības un drošības nodrošināšana apsargājamajā objektā un
tajā esošo personu aizsardzība
231.
Par apsargājamā objektā strādājoša darbinieka gatavošanos izdarīt
zādzību var liecināt:
a) darbinieka aizkavēšanās darba vietā (apsargājamā objektā) pēc
noteiktā darba laika
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b) mantas nolikšana citā tai neparedzētā vietā, no kuras to viegli
pārvietot ārpus apsargājamās teritorijas
c) zema darba alga
232.
Par apsargājamā objektā strādājoša darbinieka gatavošanos izdarīt
zādzību var liecināt:
a) mantas iznešana no telpas un paslēpšana apsargājamā teritorijā
b) izvairīšanās komunicēt ar apsardzes darbinieku
c) visi iepriekšminētie varianti
233.
Par apsargājamā objektā strādājoša darbinieka gatavošanos izdarīt
zādzību var liecināt:
a) apsardzes signalizācijas sistēmas tīša bojāšana
b) ugunsdzēsības aparāta nepamatota izmantošana
c) iebraukšana apsargājamā teritorijā ar iepriekš neredzētu
transportlīdzekli
d) visi iepriekšminētie varianti
234.
Par apsargājamā objektā strādājoša darbinieka gatavošanos izdarīt
zādzību var liecināt:
a) apsargājamā objekta loga vai durvju nenoslēgšana
b) durvju vai logu uzlaušanai piemērotu instrumentu vai rīku nepamatota
ienešana apsargājamā teritorijā
c) visi iepriekšminētie varianti
2.8.Apsardzes tehnisko sistēmu un tehnisko līdzekļu izmantošana fiziskās
apsardzes nodrošināšanā
235. Apsardzes signalizācijas sistēmas nostrādāšanu var izsaukt:
a) smēķēšana
b) vadu pārrāvums
c) temperatūras svārstības
d) visi iepriekšminētie varianti
236. Apsardzes signalizācijas sistēma reaģē uz:
a) logu un durvju atvēršanu
b) kustību telpā
c) noteiktu piedūmotības pakāpi un temperatūru
d) a un b variants
e) visi iepriekšminētie varianti
237.

Izmantojot rāciju, apsardzes darbiniekam ir jāievēro šādas prasības:
a) radiostacija jāizmanto tikai dežūrrežīmā un apsardzes pienākumu
pildīšanai
b) jālieto piešķirtais nosaukums – sauklis
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c) jārunā skaidri un pēc iespējas mierīgi
d) visi iepriekšminētie varianti
238.
a)
b)
c)
d)
e)

Izmantojot rāciju, apsardzes darbiniekam ir jāievēro šādas prasības:
pārraidāmo ziņu saturam jābūt īsam un konkrētam, lieki neaizņemot
radio ēteru
atklātā veidā neizpaust informāciju par apsargājamo objektu
(signalizāciju, darba režīmu u.c.)
beidzot runāt jālieto piešķirtais sauklis
visi iepriekšminētie varianti
a un b variants

239. Apsardzes signalizācijas sistēmās var izmantot:
a) kontaktsignalizatorus (reaģē uz atvēršanu), ar kuriem aprīko durvis,
ieroču un munīcijas seifus un metāla skapjus
b) vibrācijas signalizatorus (reaģē uz uzlaušanu), ar kuriem aprīko
nekapitālās telpu konstrukcijas
c) infrasarkanās gaismas un mikroviļņu signalizatorus kustības kontrolei
telpā
d) visi iepriekšminētie varianti
240. Ja apsargājamā objektā ir uzstādīta lokālā signalizācijas sistēma, tad
signāldevējs trauksmes signālu raida:
a) uz apsardzes vadības centra monitoringa un trauksmes signālu
uztveršanas pulti
b) tikai apsargājamā objekta robežās (radot skaņas sirēnu vai/un signālu
uz objektā esošo trauksmes signālu uztveršanas pulti)
c) visi iepriekšminētie varianti
241. Apsardzes tehniskās sistēmās izmanto šādus komponentus:
a) iekšējie un ārējie signalizācijas devēji
b) magnētiskie kontakti un infrasarkanās barjeru sistēmas
c) elektriskās barošanas bloki un signalizācijas paneļi
d) visi iepriekšminētie varianti
242. Apsardzes tehniskās sistēmas raksturo šādi komponenti:
a) trauksmes pogas un sirēnu sistēmas
b) monitori un datu glabāšanas iekārtas
c) videokameras un ierakstu iekārtas
d) visi iepriekšminētie varianti
243. Ugunsgrēka atklāšanas signalizācijas sistēmas raksturo šādi komponenti:
a) dūmu un siltuma detektori
b) dūmu barjeru sistēmas
c) sirēnas un trauksmes pogas
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d) visi iepriekšminētie varianti
244. Apsardzes darbinieku monitoringam var izmantot šādas tehniskās sistēmas:
a) apgaitas kontroles iekārtas
b) bezkontakta kontrolpunkta iekārtas
c) videoreģistratorus
d) visi iepriekšminētie varianti
245. Pareizākā apsardzes veida un metodes noteikšana, kā arī apsardzes tehnisko
sistēmu izvēle konkrēta objekta apsardzes nodrošināšanai ir atkarīga no
(atzīmēt svarīgāko):
a) apsardzes komersanta vēlmēm un iespējām
b) apsargājamā objekta atrašanās vietas, darba režīma, izvietojuma,
apkārtnes apgaismojuma, nožogojuma esamības un objekta tehniskā
stāvokļa (durvju, sienu un citu konstrukciju izturības), objekta un tajā
esošajām vērtībām
c) apsardzes pakalpojuma pasūtītāja (klienta) izpratnes, vēlmēm un
iespējām
246. Apsardzes darbības metode nav:
a) apsargājamā objekta pastāvīga novērošana
b) periodiska apgaita un pastāvīga patrulēšana
c) apsargājamo objektu saraksta sastādīšana un to iezīmēšana kartē
d) caurlaižu režīma organizēšana
247.

Par gatavošanos izdarīt zādzību var liecināt:
a) personas uzvedība (nervozitāte, sejas slēpšana, apsargājamā objekta
un tajā esošā apsardzes un cita personāla izzināšana vai vērošana)
b) nepatikas izrādīšana pret apsardzes darbinieku
c) visi iepriekšminētie varianti

248.

Par gatavošanos izdarīt zādzību var liecināt:
f) personas vai vairāku personu iestudēta rīcība, kas novērš apsardzes
darbinieka uzmanību
g) personas bieža ierašanās apsargājamā objektā
h) viena un tās pašas lietas vairākkārtīga aiztikšana

3.Apsargājamā objekta tehniskā apsardze
3.1.Apsardzes vadības centra darbība
249. Gadījumā, kad monitoringa un trauksmes signālu uztveršanas pults
signalizē, ka apsargājamā objektā ir nostrādājusi apsardzes signalizācija,
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apsardzes vadības centra dežurants (apsardzes darbinieks) pirmkārt veic
šādus pasākumus:
a) par trauksmi nekavējoties paziņo apsardzes mobilajam norīkojumam
(kas atrodas vistuvāk apsargājamam objektam un/vai var nekavējoties
reaģēt), nosūtot to pārbaudīt apsardzes signalizācijas nostrādāšanas
iemeslu
b) par trauksmi nekavējoties paziņo apsardzes pakalpojuma pasūtītājam
(apsargājamā objekta īpašniekam, administrācijai vai citai iepriekš
zināmai atbildīgajai personai) un rīkojas pēc šīs personas
norādījumiem
c) par trauksmi nekavējoties paziņo apsardzes mobilajam norīkojumam,
par objektu atbildīgajai personai un Valsts policijai
250.
Radioētera izmantošanas noteikumi un kārtība ietver
jautājumus:
a) radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļaujas saņemšanu
b) radioētera izmantošanas noteikumus un kārtību
c) nepieciešamos drošības pasākumus darbā ar radiostacijām
d) visi iepriekšminētie varianti
e) a un b variants

šādus

3.2.Apsardzes mobilā norīkojuma darba aspekti
251. Par apsargājamo objektu apsardzes mobilajam norīkojumam (apsardzes
darbiniekam) ir jāzina šāda informācija (atzīmēt svarīgāko):
a) apsargājamā objekta atrašanās vieta, piebraukšanas iespējas un
objektā esošo vērtību lielums
b) apsargājamā objekta atrašanās vieta, piekļuves pie objekta iespējas
(piebraukšana, ieejas durvis (t.sk. evakuācijas izejas), pagalmi un
izejas no tiem), uzstādītās signalizācijas veids un robežas
c) apsargājamā objekta adrese un tās ievadīšanas iespējas navigācijas
sistēmā, apsargājamā objekta piederība (pakalpojuma saņēmējs), par
objektu atbildīgā persona un viņas kontaktinformācija, objektā
uzstādītās apsardzes tehniskās sistēmas uzstādītājs un apkalpotājs
252. Gadījumā, kad apsargājamā objektā ir nostrādājusi apsardzes signalizācija,
apsardzes darbiniekam, kurš reaģē uz izsaukumu, ir nepieciešams zināt šādu
informāciju (atzīmēt piemērotāko atbildi):
a) apsargājamā objekta adrese, apsardzes signalizācijas robeža, kurā
nostrādājis signāldevējs, telpa, kurā nostrādājusi signalizācija
b) apsargājamā objekta adrese un laiks, kad nostrādājusi signalizācija
c) apsargājamā objekta nosaukums, objekta darba laiks un objektā esošo
vērtību lielums
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253. Ierodoties pie apsargājamā objekta, kurā nostrādājusi apsardzes
signalizācija, apsardzes darbinieks veic šādus pasākumus:
a) ziņo apsardzes vadības centra dežurantam par ierašanos objektā un
apsargā ieejas durvis, līdz ierodas par objektu atbildīgā persona, kas
var nodrošināt iekļūšanu objektā
b) veic pasākumus, lai iekļūtu apsargājamā objektā, un dodas uz to telpu,
kurā nostrādājusi apsardzes signalizācija
c) apseko objektu no ārpuses pa visu perimetru, vizuāli pārliecinoties,
vai nav pazīmes, kas liecinātu par nepiederošu personu nesankcionētu
iekļūšanu objektā, un nodrošina objekta fizisko apsardzi
254. Saņemot informāciju no apsardzes vadības centra dežuranta, ka
apsargājamā objektā ir nostrādājusi apsardzes signalizācija, apsardzes
mobilais norīkojums (apsardzes darbinieks) veic šādus pasākumus:
d) nekavējoties dodas uz apsargājamo objektu
e) nekavējoties par trauksmi informē citus apsardzes mobilos
norīkojumus un noskaidro, vai objektā nav organizēta fiziskā
apsardze, un informē to par trauksmi
f) pēc iespējas ātrāk dodas uz apsargājamo objektu, ja tuvāk nav citu
apsardzes darbinieku, un par to informē par objektu atbildīgo personu
255.

Mobilajam norīkojumam paredzēto transportlīdzekli aprīko ar:
a) globālās navigācijas sistēmu, kas apsardzes vadības centrā ļauj
nepārtraukti sekot tā atrašanās vietai inkasācijas apsardzes laikā
b) navigācijas sistēmu, kas apsardzes komersantam ļauj sekot tā
atrašanās vietai
c) globālās navigācijas sistēmu, kas apsardzes vadības centrā ļauj
nepārtraukti sekot tā atrašanās vietai inkasācijas apsardzes laikā un
trauksmes pogu

256. Tiesības radiosakaru nodrošināšanai noteiktā kārtībā izmantot
radiofrekvences ir:
a) apsardzes komersanta mobilajiem norīkojumiem
b) apsardzes komersantam, kas saņēmis speciālo atļauju (licenci) fiziskās
apsardzes, tehniskās apsardzes vai inkasācijas apsardzes pakalpojumu
sniegšanai un iekšējās drošības dienestam
c) apsardzes komersantam, kas saņēmis speciālo atļauju (licenci)
apsardzes tehnisko sistēmu ierīkošanai, fiziskās apsardzes, tehniskās
apsardzes vai inkasācijas apsardzes pakalpojumu sniegšanai un
iekšējās drošības dienestam
d) apsardzes komersantam, kas saņēmis speciālo atļauju (licenci)
apsardzes tehnisko sistēmu ierīkošanai, fiziskās apsardzes, tehniskās
apsardzes vai inkasācijas apsardzes pakalpojumu sniegšanai un
iekšējās apsardzes dienestam
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257.
a)
b)
c)
d)

Radiosakaru stabilitāte atkarīga no:
radiostacijas jaudas un izmantotajām frekvencēm
attāluma, kādā jāuztur sakari, un retranslācijas izmantošanas iespējām
radiostacijas antenas izmantošanas augstuma
visi iepriekšminētie varianti

3.3.Apsardzes tehnisko sistēmu un tehnisko līdzekļu izmantošana tehniskās
apsardzes nodrošināšanā
258. Apsardzes signalizācijas sistēmas nostrādāšanu var izsaukt:
a) smēķēšana vai ēdiena gatavošana
b) sistēmas vadu pārrāvums
c) temperatūras svārstības
d) a un b variants
259. Apsardzes signalizācijas sistēma reaģē uz:
a) logu vai durvju atvēršanu
b) noteiktu piedūmotības pakāpi
c) kustību telpā
d) a un c variants
e) visi iepriekšminētie varianti

4.Inkasācijas apsardze
4.1.Inkasācijas apsardzes specifika
260. Transportlīdzekļiem, ar kuriem veic inkasācijas apsardzi, pildot
attiecīgo uzdevumu, ir tiesības neievērot:
a) apstāšanās un stāvēšanas noteikumus
b) apstāšanās un stāvēšanas noteikumus, ceļa zīmju "Braukt aizliegts",
"Mehāniskajiem transportlīdzekļiem braukt aizliegts" un "Kravas
automobiļiem braukt aizliegts" prasības
c) apstāšanās un stāvēšanas noteikumus, ceļa zīmju "Iebraukt aizliegts",
"Mehāniskajiem transportlīdzekļiem braukt aizliegts" un "Kravas
automobiļiem braukt aizliegts" prasības
d) ceļa zīmju "Braukt aizliegts", "Mehāniskajiem transportlīdzekļiem
braukt aizliegts", "Kravas automobiļiem braukt aizliegts" un "Apdzīt
aizliegts" prasības
261. Transportlīdzekļiem, ar kuriem veic inkasācijas apsardzi, ir tiesības
neievērot:
a) apstāšanās un stāvēšanas noteikumus tikai pildot attiecīgo uzdevumu
b) ceļa zīmju "Braukt aizliegts" prasības, veicot tehnisko apsardzi un
ierodoties uz izsaukumu pēc trauksmes
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c) ceļa zīmju "Braukt aizliegts", "Mehāniskajiem transportlīdzekļiem
braukt aizliegts", "Kravas automobiļiem braukt aizliegts" un "Apdzīt
aizliegts" prasības
d) visi iepriekš minētie varianti
262.
a)
b)
c)
d)
e)
263.
a)
b)
c)
d)

Apstāšanās un stāvēšanas noteikumus ir tiesības neievērot:
apsardzes komersanta transportlīdzeklim, ja ir iedegta mirgojoša
oranža (dzeltena) bākuguns
apsardzes komersanta transportlīdzeklim ārpus apdzīvotām vietām
transportlīdzeklim, ar kuriem veic inkasācijas apsardzi
a un b variants
a un c variants

Caurlaides inkasācijas transportlīdzekļiem izsniedz:
Satiksmes ministrija
Latvijas Pasts
Valsts policija
Latvijas Banka

4.2.Inkasācijas pamatprasības un organizatoriskie pasākumi
264.

Inkasācijas apsardzi var veikt:
a) viens apsardzes darbinieks
b) viens apsardzes darbinieks, ja inkasācijas automašīna aprīkota
banknošu konteineru, kuram ir intelektiskā banknošu neitralizācijas
sistēma
c) viens apsardzes darbinieks, ja ir bruņots ar šaujamieroci

265.

Inkasācijas apsardzi var veikt:
a) divi vai vairāk apsardzes darbinieki
b) viens apsardzes darbinieks, ja ir bruņots ar šaujamieroci
c) darbinieku skaitu nosaka pēc inkasējamās naudas summas

4.3.Inkasācijas apsardzē izmantojamā globālās navigācijas sistēma un
tehniskie līdzekļi
266.

Inkasācijas apsardzei paredzēto transportlīdzekli aprīko ar:
d) navigācijas sistēmu, kas apsardzes komersantam ļauj sekot tā
atrašanās vietai
e) globālās navigācijas sistēmu, kas apsardzes vadības centrā ļauj
nepārtraukti sekot tā atrašanās vietai inkasācijas apsardzes laikā
f) globālās navigācijas sistēmu, kas apsardzes vadības centrā ļauj
nepārtraukti sekot tā atrašanās vietai inkasācijas apsardzes laikā un
trauksmes pogu
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267.
a)
b)
c)

d)
268.
a)
b)
c)
d)
e)

269.
a)
b)
c)
d)
e)

Intelektiskā banknošu neitralizācijas sistēma:
var saturēt vai nu iepakotas banknotes vai vienu bankomāta vai cita
veida skaidras naudas izsniegšanas iekārtas kaseti
var saturēt vai nu banknotes (iepakotas vai neiepakotas) vai vienu
skaidras naudas izsniegšanas iekārtas kaseti
var saturēt vai nu banknotes (iepakotas vai neiepakotas), vai vienu vai
vairākas bankomāta vai cita veida skaidras naudas izsniegšanas
iekārtas kasetes
neviens variants nav pareizs
Intelektiskā banknošu neitralizācijas sistēmas:
konteiners ir aprīkots ar mehānismu, kas pastāvīgi neitralizē
banknotes, ja notiek neatļauts mēģinājums atvērt konteineru
konteiners ir aprīkots ar mehānismu, kas neitralizē banknotes, ja
notiek bruņots uzbrukums transportlīdzeklim
konteiners ir aprīkots ar mehānismu, kas pastāvīgi neitralizē
banknotes, ja notiek mēģinājums atvērt konteineru
a un b variants
neviens variants nav pareizs

Šī piktogramma
liecina, ka:
konteiners ir aprīkots ar mehānismu, kas neitralizē banknotes, ja
notiek bruņots uzbrukums transportlīdzeklim
transportlīdzeklis aprīkots ar intelektisko banknošu neitralizācijas
sistēmu
transportlīdzeklī esošais konteiners ir aprīkots ar mehānismu, kas
pastāvīgi neitralizē banknotes, ja notiek mēģinājums atvērt konteineru
a un b variants
neviens variants nav pareizs

270. Šī piktogramma
liecina, ka :
a) transportlīdzeklis aprīkots ar intelektisko banknošu neitralizācijas
sistēmu
b) transportlīdzeklī esošais konteiners ir aprīkots ar mehānismu, kas
pastāvīgi neitralizē banknotes, ja notiek mēģinājums atvērt konteineru
c) tas ir sprādzienbīstams objekts
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d) a un b variants

271.
a)
b)
c)
d)
e)

272.
a)
b)
c)
d)
e)

Šī piktogramma
liecina, ka:
transportlīdzeklī tiek pārvadātas tikai monētas
transportlīdzeklī tiek pārvadāts neliels naudas daudzums
transportlīdzeklī esošais konteiners ir aprīkots ar mehānismu, kas
pastāvīgi neitralizē banknotes, ja notiek mēģinājums atvērt konteineru
a un b variants
neviens variants nav pareizs

Šī piktogramma
liecina, ka:
tas ir banknošu konteiners, kas aprīkots ar intelektisko banknošu
neitralizācijas sistēmu
tas ir konteiners kurā tiek pārvadāts sprādzienbīstams objekts
konteiners ir aprīkots ar mehānismu, kas neitralizē banknotes, ja
notiek bruņots uzbrukums
a un b variants
neviens variants nav pareizs

5.Publisku pasākumu apsardze
5.1. Publisku pasākumu apsardzes vispārīgie noteikumi
273. Nodrošinot koncertu, sporta spēļu vai citu kultūras un sporta pasākumu
apsardzi, apsardzes darbiniekam ir šādi galvenie uzdevumi:
a) stāvēt savā postenī un būt gatavam izpildīt sava tiešā priekšnieka
rīkojumus
b) savlaicīgi konstatēt un pārtraukt tādu rīcību, kas var izraisīt masu
nekārtības, paniku vai citādi traucēt pasākuma norisi
c) pārzināt pasākuma programmu, pasākuma dalībniekus, kafejnīcu un
labierīcību atrašanās vietas
274. Apsardzes darbiniekam kā kārtības uzturētājam nodrošinot koncertu,
sporta spēļu vai citu kultūras un sporta pasākumu apsardzi, apsardzes
darbiniekam ir pienākums:
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a) apsargāt notikuma vietu, ja publiska pasākuma laikā tiek izdarīts
noziedzīgs nodarījums vai sākas masu nekārtības
b) organizēt kontroli, lai nodrošinātu to, ka publisku pasākumu
neapmeklē personas ar pasākuma organizatora noteiktām lietām;
c) kontrolēt ugunsdrošības prasību ievērošanu
d) visi iepriekšminētie varianti
e) a un b variants
275. Nodrošinot koncertu, sporta spēļu vai citu kultūras un sporta pasākumu
apsardzi, apsardzes darbiniekam ir šādi galvenie uzdevumi:
a) stāvēt savā postenī un būt gatavam izpildīt sava tiešā priekšnieka
rīkojumus
b) pārzināt pasākuma programmu, pasākuma dalībniekus, kafejnīcu un
labierīcību atrašanās vietas
c) nepieļaut līdzjutēju vai citu nepiederošu personu nokļūšanu uz
skatuves, sporta laukuma, aiz kulisēm, dienesta telpās vai citās
neatļautās vietās
276. Nodrošinot koncertu, sporta spēļu vai citu kultūras un sporta pasākumu
apsardzi, apsardzes darbiniekam ir šādi galvenie uzdevumi:
a) nodrošināt, lai pasākumā neiekļūst nepiederošas personas (personas
bez biļetēm, ielūgumiem un tml.), kā arī neienes pasākuma norises
vietā neatļautus priekšmetus (stikla pudeles, alkoholiskos dzērienus,
lietussargus, ieročus un priekšmetus, kurus var izmantot kā ieročus,
pirotehniskos izstrādājumus, sprāgstošas vielas vai citus priekšmetus
un vielas, kuri ir bīstami vai kurus noteicis pasākuma organizators)
b) nodrošināt, lai pasākumā neiekļūst personas bez biļetēm, apsardzes
darbiniekam nevēlamas personas, agrāk sodītas personas, kā arī
neienes pasākumā nederīgus priekšmetus
c) visi iepriekšminētie varianti
277. Nodrošinot koncertu, sporta spēļu vai citu kultūras un sporta pasākumu
apsardzi, apsardzes darbiniekam ir šādi galvenie uzdevumi:
a) regulēt ceļu satiksmi un rūpēties, lai neveidojas sastrēgumi un cilvēku
drūzmēšanās
b) organizēt pretinieku komandu līdzjutēju nošķiršanu (izvietošanu
dažādos sektoros, ja tas iespējams), savlaicīgi izvest no pasākuma
agresīvi noskaņotas, reibuma stāvoklī esošas vai pasākumu
traucējošas personas
c) nodrošināt, lai pasākuma apmeklētāji izmanto savas tiesības, jūtas
brīvi, bet uzvedās pieklājīgi, kā arī pašam neradīt problēmas un
censties celt savu reputāciju
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5.2. Ieejas režīms, apmeklētāju pārbaude, izmantojamie tehniskie līdzekļi
278. Nodrošinot koncertu, sporta spēļu vai citu kultūras un sporta pasākumu
apsardzi, apsardzes darbiniekam pasākuma beigās nepieciešams:
a) kontrolēt izejas un censties novērst cilvēku saspiešanos un panikas
izraisīšanos
b) novērst virsdrēbju vai citu mantu zādzības, kā arī īpašuma
demolēšanu
c) censties novērst agresīvu pretinieku komandu līdzjutēju sadursmes
d) visi iepriekšminētie varianti
279. Nodrošinot koncertu, sporta spēļu vai citu kultūras un sporta pasākumu
apsardzi, apsardzes darbiniekam pirms pasākuma un pasākuma laikā parasti
jānodrošina:
e) lai pasākuma norises laikā objektā nenonāktu personas bez speciālām
caurlaidēm, identifikācijas kartēm, aprocēm vai biļetēm
f) virsdrēbju vai citu mantu, kas nodotas garderobē, apsardzi
g) alkoholisko dzērienu lietošanas nepieļaušana
h) a un c variants
5.3.Kārtības nodrošināšanas taktika, tehnisko līdzekļu un apsardzes tehnisko
sistēmu izmantošana publisku pasākumu apsardzē
280. Pirms publisku pasākumu apsardzes nepieciešams veikt šādus
sagatavošanās pasākumus:
a) pārbaudīt pasākuma norises vietu, lai pārliecinātos, ka tajā neatrodas
spridzināšanas ietaises vai citi bīstami priekšmeti vai vielas, kā arī
nepiederošas personas
b) noskaidrot pasākuma organizētājus, ieejas biļešu cenu, iepazīties ar
pasākuma scenāriju
c) atbrīvot stāvvietas pie pasākuma norises vietas un tās tuvumā, uzstādīt
nožogojumu un apzināt tuvākā policijas iecirkņa atrašanās vietu
281. Pirms publisku pasākumu apsardzes nepieciešams veikt šādus
sagatavošanās pasākumus:
a) iepazīties ar ēkas vai teritorijas plānojumu, evakuācijas izejām,
ugunsdzēšamo līdzekļu un pirmās medicīniskās palīdzības aptieciņu
atrašanās vietām, apsardzes tehniskajiem līdzekļiem, kā arī pārbaudīt
sakaru līdzekļu darbību
b) iepazīties ar informāciju par iespējamiem riska avotiem, iespējamo
situāciju risinājumiem, veicamajiem uzdevumiem, plānoto apsardzes
posteņu izvietojumu
c) visi iepriekšminētie varianti
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6.Apsardzes darba organizācija tirdzniecības vietās
6.1.Tirdzniecības objektu raksturojums, apsardzes īpatnības un riski
282.
Tirdzniecības vietās zādzības, kuras izdara darbinieki (vieni vai
iesaistot pircēju), raksturo šādas darbības:
a) vienošanās ar pircēju, kad norēķināšanās brīdī prece apzināti netiek
piefiksēta tirdzniecības sistēmā
b) precēm tiek piemērota atgriešanas procedūra, bet preces netiek
noliktas atpakaļ tirdzniecībai
c) prettiesiska atlaižu karšu un piedāvājumu izmantošana, kad kases
darbinieks piešķir atlaidi vai speciālu cenu neprivileģētam pircējam
d) visi iepriekšminētie varianti
283.

Tirdzniecības vietās zādzību novēršanas un atklāšanas pasākumi ir:
a) preču aizsardzības sistēmu projektu realizēšana (video novērošana,
preču aizsardzības sistēmas, apsardzes signalizācija)
b) tirdzniecības zāles plānojuma koncepcijas izveide
c) visi iepriekšminētie varianti

284.

Tirdzniecības vietās zādzību novēršanas un atklāšanas pasākumi ir:
preču zudumu analīze
procedūru un instrukciju izstrāde
personāla apmācību organizēšana un kontrole
visi iepriekšminētie varianti
a un c variants

a)
b)
c)
d)
e)

6.2.Likumpārkāpumu (zādzība, piesavināšanās, krāpšana
likumpārkāpumi) novēršanas un atklāšanas paņēmieni
285.
a)
b)
c)
d)
286.

un

citi

Veikalos zādzību novēršanai un preču aizsardzībai izmanto:
preču kontakta aizsardzības nodrošinātājus un caurspīdīgus futlārus
sensorus un uzlīmes ar rezonanses frekvenci, kas tiek aktivizētas starp
drošības antenām
universālos savienotājus, kas pieslēdz preci pie drošības sistēmas ar
pielīmējamo sensoru
visi iepriekšminētie varianti

Veikalos zādzību novēršanai un atklāšanai neizmanto:
a) slēdzamas vitrīnas un stendus, līdzekļus preču savienošanai ar
plauktiem (trosītes, ķēdītes)
b) speciālas preču aizsardzības sistēmas
c) ugunsgrēka atklāšanas signalizācijas sistēmas
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287.
a)
b)
c)
d)

Veikalos preču aizsardzības sistēmu veido šādi elementi:
drošības vārtu (antenu) uzstādīšana izejās ar radiofrekvenču
tehnoloģiju
preču aprīkošana ar signāldevējiem (speciāliem sensoriem un
uzlīmēm), kas aktivizētas starp drošības antenām
kases zonas aprīkošana ar drošības uzlīmju deaktivatoriem un cieto
sensoru noņēmējiem
visi iepriekšminētie varianti

288.
Veikalos, kuros organizēta pircēju pašapkalpošanās, efektīvākie
zādzību novēršanas un atklāšanas pasākumi ir:
a) videonovērošanas sistēmu izmantošana un fiziskās apsardzes
organizēšana
b) preču aizsardzības sistēmu izmantošana un fiziskās apsardzes
organizēšana
c) kompleksi pasākumi, kas ietver videonovērošanas sistēmu
izmantošanu, fiziskās apsardzes organizēšanu un preču aizsardzības
sistēmu izmantošanu
d) a un b variants
289.
a)
b)
c)
d)

Veikalos efektīvi kontroles pasākumi ir:
videonovērošanas sistēmu izmantošana, fiziskās apsardzes
organizēšana un preču aizsardzības sistēmu izmantošana
video datu un kases datu novērošanas un analīzes sistēma
preču kustības pārbaudes organizācija, personāla pārbaudes, kontroles
pirkumu veikšana, kases kontrole
visu minēto pasākumu kopums

290.
Tirdzniecības vietās zādzību, kuras izdara apmeklētāji, novēršanai un
atklāšanai pielieto šādus pasākumus:
a) video novērošanu, preču aizsardzības sistēmu izmantošanu un fiziskās
apsardzes organizēšanu
b) kases operāciju un transakciju datu analīzes veikšanu
c) pārdevēju pārbaudes un kontroles pirkumu veikšanu
d) visi iepriekšminētie varianti
291.
Tirdzniecības vietās zādzību, kuras izdara darbinieki (vieni vai
iesaistot pircēju), novēršanai un atklāšanai pielieto šādus pasākumus:
a) darbinieku vizuālu novērošanu kases darbavietā
b) video datu un kases datu novērošanas un analīzes sistēmu
c) preču aizsardzības sistēmu izmantošanu un fiziskās apsardzes
organizēšanu
d) visi iepriekšminētie varianti

59

292.
Tirdzniecības vietās zādzību, kuras izdara darbinieki (vieni vai
iesaistot pircēju), novēršanai un atklāšanai pielieto šādus pasākumus:
a) darbinieku vizuālu novērošanu kases darbavietā
b) video datu un kases datu novērošanas un analīzes sistēmu
c) tehniskās apsardzes organizēšanu
d) visi iepriekšminētie varianti
e) a un b variants
6.3. Personu kontroles un likumpārkāpēju aizturēšanas nosacījumi un
taktiskie paņēmieni
293.
Lai novērstu zādzības apsargājamā tirdzniecības objektā, apsardzes
darbiniekam uzmanība jāpievērš:
a) sievietēm ar bērniem
b) pusaudžiem
c) gados vecākiem cilvēkiem
d) visiem apmeklētājiem
294.
Lai novērstu zādzības apsargājamā tirdzniecības objektā, apsardzes
darbiniekam uzmanība jāpievērš:
a) sportiskas miesasbūves vīriešiem
b) jaunām sievietēm
c) visām personām, kas iepērkas vienas
d) visiem apmeklētājiem
295.
Lai novērstu zādzības apsargājamā tirdzniecības objektā, apsardzes
darbiniekam sevišķa uzmanība jāpievērš:
a) personām, par kurām ir aizdomas, ka tās lieto narkotiskās vai citas
apreibinošas vielas
b) personām, kas izskatās trūcīgākas
c) visiem apmeklētājiem
296.
Lai novērstu zādzības apsargājamā tirdzniecības objektā, apsardzes
darbiniekam sevišķa uzmanība jāpievērš:
a) personām, kas izturas savādāk kā parasti
b) personām, par kurām zināms, ka tās agrāk ir izdarījušas zādzības
objektā
c) visiem apmeklētājiem
6.4.Apsardzes tehnisko sistēmu un tehnisko līdzekļu izmantošana tirdzniecības
objektu apsardzē
297. Ja apsargājamā objektā ir uzstādīta lokālā signalizācijas sistēma, tad
signāldevējs trauksmes signālu raida:
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a) tikai apsargājamā objekta robežās (radot skaņas sirēnu vai/un signālu
uz objektā esošo trauksmes signālu uztveršanas pulti)
b) uz apsardzes vadības centra monitoringa un trauksmes signālu
uztveršanas pulti
c) apsardzes darbiniekiem
d) visi iepriekšminētie varianti
e) a un b variants
298. Apsardzes tehniskās sistēmās izmanto šādus komponentus:
a) iekšējie un ārējie signalizācijas devēji
b) magnētiskie kontakti un infrasarkanās barjeru sistēmas
c) elektriskās barošanas bloki un signalizācijas paneļi
d) visi iepriekšminētie varianti
e) a un b variants

7.Apsardzes darbinieka rīcība dažāda veida apdraudējuma
gadījumos
7.1. Dažādu apdraudējuma situāciju raksturojums, īpatnības un to sekas
299. Dabas katastrofas ir:
a) pali, plūdi, ledus sastrēgumi
b) mežu un kūdras purvu ugunsgrēki
c) meteorītu nokrišana
d) visi iepriekšminētie varianti
e) a un b variants
300. Plūdi pilsētā sagādā vairāk sarežģījumu, jo:
f) šādu plūdu ilgums nav prognozējams
g) ūdens novades sistēmas nav uzturētas pienācīgā kvalitātē
h) dabiskā zemes virsma ir apbūvēta ar ūdens necaurlaidīgiem
materiāliem
i) a un b variants
301. Attiecībā uz ugunsgrēkiem, jāņem vērā, ka:
a) ugunsgrēkus izraisa tikai dabas faktori
b) ugunsgrēki rada ievērojamus zaudējumus gan cilvēkiem (nāve,
ievainojumi, apdegumi, nosmakšana dūmos, saindēšanās ar dūmiem),
gan arī īpašumam un materiālām vērtībām
c) ugunsgrēki dabā viegli pārvar ceļus, upes, pļavas un spēj negaidīti un
strauji mainīt izplatīšanās virzienu
d) b un c variants
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7.2.Objekta darbinieku, apmeklētāju vai citu iedzīvotāju brīdināšana un
informēšana apdraudējuma gadījumā
302. Katastrofas draudu gadījumā nepieciešams nodrošināt:
a) savlaicīgu agrīno brīdināšanu un cilvēku informēšanu par
nepieciešamo rīcību un evakuēšanu no objekta, nekavējošu attiecīgo
valsts vai pašvaldības institūciju informēšanu par apdraudējumu un
veiktajiem pasākumiem tā novēršanai, īpašuma evakuēšanu no
objekta, ja tā ir iespējama un nerada draudus cilvēku dzīvībai un
veselībai un visa nepieciešamā atbalsta sniegšanu pēc attiecīgo valsts
vai pašvaldības institūciju amatpersonu pieprasījuma
b) savlaicīgu cilvēku informēšanu par nepieciešamo rīcību un
evakuēšanu no objekta, nekavējošu attiecīgo valsts vai pašvaldības
institūciju informēšanu par apdraudējumu un veiktajiem pasākumiem
tā novēršanai, īpašuma evakuēšanu no objekta un visa nepieciešamā
atbalsta sniegšanu pēc attiecīgo valsts vai pašvaldības institūciju
amatpersonu pieprasījuma
c) savlaicīgu agrīno brīdināšanu un cilvēku informēšanu par
nepieciešamo rīcību, nekavējošu attiecīgo valsts vai pašvaldības
institūciju informēšanu par apdraudējumu un veiktajiem pasākumiem
tā novēršanai, īpašuma evakuēšanu no objekta, ja tā ir iespējama un
nerada draudus cilvēku dzīvībai un veselībai un visa nepieciešamā
atbalsta sniegšanu pēc attiecīgo valsts vai pašvaldības institūciju
amatpersonu pieprasījuma
d) neviens variants nav pareizs
303. Juridisko un fizisko personu pienākumi katastrofu vai katastrofas draudu
gadījumā:
e) nekavējoties ziņot attiecīgajām valsts vai pašvaldību institūcijām par
katastrofu vai katastrofas draudiem
f) katastrofas vai katastrofas draudu gadījumā rīkoties saskaņā ar
atbildīgo valsts vai pašvaldību institūciju sniegto informāciju un šo
institūciju amatpersonu norādījumiem
g) nodrošināt valsts civilās aizsardzības plānā un sadarbības teritoriju
civilās aizsardzības plānos juridiskajai personai noteikto pasākumu
precīzu un savlaicīgu izpildi
h) visi iepriekšminētie varianti
i) b un c variants
304.
Veicot cilvēku evakuāciju no apsargājamā objekta, nepieciešams
ievērot šādus nosacījumus:
a) izziņot informāciju par nepieciešamību atbrīvot objektu, aicinot
virzīties uz izejām, saglabājot mieru (izvērtējot informācijas apjomu,

62

b)

c)
d)
e)

saturu un atspoguļošanas veidu, lai pēc iespējas mazinātu panikas
izcelšanās iespēju)
informēt apsargājamā objektā esošos cilvēkus par izeju atrašanās
vietām, regulēt cilvēku plūsmu, lai nenotiktu grūstīšanās, neveidotos
sastrēgumi, neizceltos panika un nenotiktu cilvēku saspiešana
primāri nodrošināt zādzību novēršanu, veicot personu mantu apskati
visi iepriekšminētie varianti
a un b variants

7.3.Objekta darbinieku un apmeklētāju evakuācijas īstenošana.
305. Evakuācija ir:
a) apsargājamā objekta atstāšana
b) patstāvīga pārvietošanās norādītajā drošajā virzienā vai pārvietošana
uz drošu vietu pirms katastrofas vai katastrofas laikā no telpas, kur
izveidojušies apstākļi rada apdraudējumu cilvēku dzīvībai un veselībai
c) patstāvīga pārvietošanās norādītajā drošajā virzienā vai pārvietošana
uz drošu vietu pirms katastrofas vai katastrofas laikā no teritorijas, kur
izveidojušies apstākļi rada apdraudējumu cilvēku dzīvībai un veselībai
d) b un c variants
306.
Veicot cilvēku evakuāciju no apsargājamā objekta, nepieciešams
ievērot šādus nosacījumus:
f) izziņot informāciju par nepieciešamību atbrīvot objektu, aicinot
virzīties uz izejām, saglabājot mieru (izvērtējot informācijas apjomu,
saturu un atspoguļošanas veidu, lai pēc iespējas mazinātu panikas
izcelšanās iespēju)
g) informēt apsargājamā objektā esošos cilvēkus par izeju atrašanās
vietām, regulēt cilvēku plūsmu, lai nenotiktu grūstīšanās, neveidotos
sastrēgumi, neizceltos panika un nenotiktu cilvēku saspiešana
h) veikt novērošanu, lai evakuācija netiktu izmantota zādzību vai citu
likumpārkāpumu izdarīšanai
i) visi iepriekšminētie varianti
7.4. Apsardzes darbinieka rīcība ugunsgrēka gadījumā. Ugunsdzēsības
līdzekļu izmantošana
307. Ja apsargājamā objektā ir izcēlies ugunsgrēks, kuru nevar uzreiz pēc tā
atklāšanas nodzēst pašu spēkiem, apsardzes darbinieks veic šādus
pasākumus (atzīmēt svarīgāko):
i) izsauc Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu un nekavējoties
uzsāk cilvēku evakuāciju
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j) izsauc Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu un turpina apsargāt
materiālās vērtības, lai ugunsgrēku neizmanto kā aizsegu zādzības
izdarīšanai
k) izsauc Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, atbrīvo
piebraukšanas un hidrantu atrašanās vietas, evakuē materiālās vērtības
no bīstamās zonas un nodrošina to apsardzi
308.
a)
b)
c)
d)
e)

Pārnēsājamie ugunsdzēšamie aparāti iedalās:
pulvera ugunsdzēšamie aparāti
ūdens - putu ugunsdzēšamie aparāti
ogļskābās gāzes ugunsdzēšamie aparāti
a un b variants
visi iepriekšminētie varianti

309.
Pulvera ugunsdzēšamie aparāti ar ABC tipa pulveri ir paredzēti, lai
aizdegšanās sākuma stadijā dzēstu:
a) organiskas izcelsmes cietas vielas (koka, papīra, tekstila u.c.)
b) dažādus viegli uzliesmojošus un degt spējīgus šķidrumus (benzīns,
eļļa, tauki, spirti u.c.)
c) gāzes iekārtas un elektroiekārtas zem sprieguma līdz 1000 V
d) a un b variants
e) visi iepriekšminētie varianti
310.
Ūdens - putu ugunsdzēsības aparāti ir paredzēti, lai aizdegšanās
sākuma stadijā dzēstu:
a) organiskas izcelsmes cietas vielas (koka, papīra, tekstila u.c.)
b) dažādus viegli uzliesmojošus un degt spējīgus šķidrumus (benzīns,
eļļa, tauki, spirti u.c.)
c) gāzes iekārtas un elektroiekārtas zem sprieguma līdz 1000 V
d) a un b variants
e) visi iepriekšminētie varianti
311.
Ogļskābās gāzes (CO2) ugunsdzēsības aparāti ir viss piemērotākie, lai
aizdegšanās sākuma stadijā slēgtās telpās dzēstu:
a) dažādus viegli uzliesmojošus un degt spējīgus šķidrumus (benzīns,
eļļa, tauki, spirti u.c.)
b) elektroiekārtas zem sprieguma līdz 1000 V
c) gāzes iekārtas un organiskas izcelsmes cietas vielas (koka, papīra,
tekstila u.c.)
d) a un b variants
e) visi iepriekšminētie varianti
312.
Dzēšot elektroietaises zem sprieguma, pārnēsājamā ugunsdzēšamā
aparāta taures gals nedrīkst būt tuvāk degošajam objektam kā:
a) 0,5 m attālumā
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b) 1 m attālumā
c) 1,5 m attālumā
d) nenoteiktā attālumā
313.

Zem sprieguma esošu elektroiekārtu dzēšanai aizliegts lietot:
a) pulvera ugunsdzēšamos aparātus
b) ūdens - putu ugunsdzēšamos aparātus
c) ogļskābās gāzes ugunsdzēšamos aparātus

7.5. Apsardzes darbinieka rīcība, saņemot trauksmes signālu no automātiskās
ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas.
Ugunsaizsardzības sistēmu izmantošana
314. Saņemot informāciju, ka apsargājamā objektā nostrādājusi ugunsgrēka
atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma, apsardzes darbinieki, kuri
apsargājamā objektā nodrošina fizisko apsardzi, pirmkārt veic šādus
pasākumus:
f) nekavējoties dodas uz to sektoru, kur nostrādājis signāldevējs, un
pārbauda, vai nav izcēlies ugunsgrēks, vienlaicīgi uzsākot cilvēku
evakuāciju
g) nekavējoties izsauc Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu,
zvanot uz tālruņa numuru 112
h) veic cilvēku evakuāciju
315. Ugunsgrēka atklāšanas signalizācijas sistēma reaģē uz:
a) noteiktu piedūmotības pakāpi un temperatūru
b) tikai uz degšanu
c) iekļūšanu apsargājamā objekta telpās
d) ugunsdzēsēju ierašanos
316. Ugunsgrēka atklāšanas signalizācijas sistēmas nostrādāšanu var izsaukt:
a) smēķēšana
b) loga atvēršana
c) kustība telpā
d) visi iepriekšminētie varianti
7.6. Apsardzes darbinieka rīcība aizdomīgu vielu vai priekšmetu atrašanas
gadījumā
317. Atrodot apsargājamā objektā aizdomīgu vielu vai priekšmetu, apsardzes
darbiniekam nepieciešams:
a) nekavējoties veikt aizdomīgā priekšmeta pārvietošanu ārpus
apsargājamā objekta
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b) nekavējoties par to ziņot Valsts policijai, celt trauksmi un atstāt
apsargājamo objektu
c) nekavējoties par to ziņot Valsts policijai un tiešajam priekšniekam un
nodrošināt, lai neviena persona netuvojas notikuma vietai
d) nekavējoties atstāt apsargājamo objektu
7.7.Apsardzes darbinieka rīcība spridzināšanas draudu vai terora akta
pazīmju konstatēšanas gadījumā
318. Atrodot apsargājamā objektā spridzināšanas ietaisi, apsardzes darbiniekam
nepieciešams:
a) nekavējoties veikt sprādzienbīstamā priekšmeta pārvietošanu ārpus
apsargājamā objekta
b) nekavējoties par to ziņot Valsts policijai un tiešajam priekšniekam un
nodrošināt, lai neviena persona netuvojas spridzināšanas ietaisei
c) nekavējoties atstāt apsargājamo objektu
319. Atrodot apsargājamā objektā spridzināšanas ietaisi, apsardzes darbiniekam
nepieciešams:
a) nekavējoties par to ziņot Valsts policijai un savam tiešajam
priekšniekam un uzsākt cilvēku evakuāciju no apsargājamā objekta
b) ja iespējams, veikt sprādzienbīstamā priekšmeta neitralizēšanu vai
pārvietošanu ārpus apsargājamā objekta
c) nekavējoties par to ziņot savam tiešajam priekšniekam
320. Atrodot apsargājamā objektā spridzināšanas ietaisi, apsardzes darbiniekam
nepieciešams:
a) ar izziņošanas iekārtu vai sakaru līdzekļu palīdzību (vai savādāk)
jāinformē objekta darbinieki un apmeklētāji par evakuācijas un miera
saglabāšanas nepieciešamību
b) pēc policijas darbinieku ierašanās Objektā jāsniedz tiem īss un precīzs
situācijas apraksts un jārīkojas pēc policijas darbinieku norādījumiem
c) ja iespējams, veikt sprādzienbīstamā priekšmeta neitralizēšanu vai
pārvietošanu ārpus apsargājamā objekta
d) visi iepriekšminētie varianti
e) a un b variants
7.8.Apsardzes darbinieka rīcība avārijas, katastrofas vai katastrofas draudu
gadījumā
321. Ugunsgrēka gadījumā apsardzes darbiniekam:
a) jāzina objekta evakuācijas plāns, elektrības sadales skapju atrašanās
vietas, ugunsdzēsības ierīču atrašanās vietas un jāprot ar tām rīkoties
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b) jāzina hidrantu un ūdenstilpņu novietojuma shēma, kā arī
ugunsdzēsēju mašīnu piebraukšanas shēma
c) a un b variants
d) apsardzes darbiniekam nav jāzina ugunsdzēsēju mašīnu piebraukšanas
shēma
322. Ugunsgrēka gadījumā apsardzes darbiniekam:
a) jānodrošina ugunsdzēsējiem iespēju piekļūt objektam un aizdegšanās
vietai, jānorāda tiem hidrantu atrašanās vietas objekta teritorijā vai tā
tuvākajā apkārtnē, kā arī pēc ugunsdzēsēju ierašanās jāsniedz īss un
precīzs situācijas apraksts
b) jānodrošina ugunsdzēsējiem iespēju piekļūt objektam un aizdegšanās
vietai un pēc tam nekavējoties jāatstāj objekts
c) a un b variants
d) neviens no variantiem nav pareizs
7.9.Apsardzes darbinieka rīcība ielaušanās apsargājamā objektā vai pēkšņa
uzbrukuma apsardzes darbiniekam, citai personai vai apsargājamajam
objektam gadījumā
323.
Bez mutvārdos izteikta brīdinājuma fizisku spēku, speciālo līdzekli
vai gāzes ieroci drīkst pielietot vai dienesta suni izmantot, ja
likumpārkāpums ir saistīts ar:
a) vardarbīgu ielaušanos apsargājamā objektā
b) pēkšņu uzbrukumu apsardzes darbiniekam vai citai personai
c) pēkšņu uzbrukumu apsargājamam objektam
d) visi iepriekšminētie varianti
e) a un b variants
324.
Ja pret apsargājamo objektu tiek vērsts uzbrukums, apsardzes
darbinieks:
a) nedrīkst izrādīt bruņotu pretošanos
b) nedrīkst izrādīt pretošanos, viņam jāatstāj objekts
c) veic pasākumus uzbrukuma atvairīšanai un likumpārkāpēju
aizturēšanai
d) pielieto šaujamieroci
e) a un c variants
f) c un d variants
7.10. Apsardzes darbinieka rīcība apsardzes tehnisko sistēmu bojājumu
gadījumā
325.

Ir konstatēts apsardzes signalizācijas tīšs bojājums, nepieciešams
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e) pastirpināt objektā strādājošo darbinieku kontroli, jo tas liecina par
iespējamu zādzības mēģinājumu
f) nekavējoties slēgt objektu un organizēt pastiprinātu fizisko apsardzi
g) fiksēt šo gadījumu maiņu nodošanas-pieņemšanas žurnālā un maiņas
beigās par to informēt tiešo priekšnieku
h) visi iepriekšminētie varianti
326. Apsargājamā objektā ārpus tā darba laika ir nostrādājusi apsardzes
signalizācija, objekts ir apsekots (piedaloties par objektu atbildīgajai
personai), bet apsardzes darbinieks nevar konstatēt apsardzes signalizācijas
signāldevēja nostrādāšanas iemeslu. Apsardzes signalizāciju nevar ieslēgt, tā
pēc atkārtotas ieslēgšanas raida trauksmes signālu. Piemērotākā rīcība ir
šāda:
a) nekavējoties tiek nodrošināta par apsardzes tehnisko sistēmu
uzstādīšanu, apkopi un remontu noteiktā speciālista ierašanās objektā,
lai novērstu bojājumu
b) apsargājamais objekts netiek pieņemts apsardzē, līdz tiek novērsts
apsardzes tehniskās sistēmas bojājums, par ko tiek informēta uz vietas
objektā esošā atbildīgā persona
c) objekts tiek slēgts un tiek organizēta tā fiziskā apsardze
d) jebkurš no risinājumiem, ja to paredz apsardzes pakalpojuma līgums
vai papildus vienošanās starp apsardzes komersantu un apsardzes
pakalpojuma pasūtītāju (klientu)

8.Apsardzes darbinieka rīcība notikuma vietā
8.1.Apsardzes darbinieka rīcības noteikumi un to secība likumpārkāpuma
izdarīšanas vietā
327. Konstatējot, ka objektā notikusi zādzība, apsardzes darbinieki:
a) paziņo par notikušo Valsts policijai, kā arī fiksē iespējamos
lieciniekus
b) apsargā notikuma vietu, nodrošinot tās neaizskaramību, līdz ierodas
Valsts policijas darbinieki
c) apseko blakus esošās telpas un apsargājamā objekta teritoriju,
neizslēdzot iespēju, ka likumpārkāpējs vēl atrodas objektā vai tā
tuvumā, un aiztur personu, par kuru pastāv aizdomas, ka tās ir
izdarījusi zādzību, nekavējoties par to informējot Valsts policiju
d) visi iepriekšminētie varianti
328.

Apsardzes darbiniekam, aizturot personu, ir pienākums:
a) nekavējoties par to informēt Valsts policiju
b) fiksēt lieciniekus
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c) apsargāt notikuma vietu un nodrošināt tās neaizskaramību
d) visi iepriekšminētie varianti
e) b un c variants
329. Ja nepieciešams, aizturētajai personai, pret kuru ir pielietots fizisks spēks,
speciālais līdzeklis vai gāzes ierocis vai izmantots dienesta suns, ir:
a) jāsniedz pirmā palīdzība
b) jānodrošina neatliekamās medicīniskās palīdzības izsaukšana
c) jāsniedz pirmā palīdzība un jānodrošina neatliekamās medicīniskās
palīdzības izsaukšana
8.2.Apsardzes darbinieka, veicot apsardzes darbību, sadarbība ar policiju un
citām valsts pārvaldes iestādēm sabiedriskās kārtības un drošības
nodrošināšanā
330.
a)
b)
c)
d)
331.
a)
b)
c)
d)

Apsardzes darbiniekam jāsadarbojas ar:
policiju un citām valsts pārvaldes iestādēm un sniedz tām atbalstu
sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanā
tikai Valsts policiju
tikai policijas un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu
apsardzes darbiniekam primāra ir klienta interešu aizsardzība
Apsardzes darbiniekam aizliegts:
apsargāt nepilngadīgas personas
izpaust informāciju par apsargājamo objektu policijai un citām valsts
pārvaldes iestādēm
apzināti apsargāt personu, kas gatavojas vai izdara noziedzīgu
nodarījumu
b un c variants

9.Informācija par cilvēka ārienes pazīmēm un tās izmantošana
apsardzes darbībā
9.1.Cilvēka ārienes pazīmes un to klasifikācija
332.
e)
f)
g)
h)
333.

Cilvēka ārējās pazīmes ir:
dzimums, vecums, garums, miesas būve
stājas un gaitas īpatnības, žesti, mīmika
runas veids, balss intonācija
visi iepriekšminētie varianti

Cilvēka sevišķās pazīmes ir:
a) dzimums un piederība noteiktai rasei
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b) rētas, tetovējumi, šķielēšana, ādas īpatnības (dzimumzīmes, plankumi,
baku rētas)
c) cilvēka vecums, augums, matu un acu krāsa
334.
a)
b)
c)
d)
335.

Demogrāfiskās cilvēka ārējās pazīmes ir:
dzimums, vecums, antropoloģiskais tips (rases piederība)
stāja, poza, gaita, manieres, žestikulācija, mīmika
garums, miesas būve
visi iepriekšminētie varianti

Anatomiskās cilvēka ārējās pazīmes ir:
a) garums un ķermeņa uzbūve
b) dzimums un vecums
c) apģērbs, apavi un aksesuāri

336.
a)
b)
c)
d)

Funkcionālās (dinamiskās) cilvēka ārējās pazīmes ir:
stājas un gaitas īpatnības
žestikulācija un mīmika
runas veids un manieres
visi iepriekšminētie varianti

9.2. Vārdiskais (verbālais) cilvēka ārienes apraksts un tā sastādīšana
337.
a)
b)
c)
d)

Verbālais cilvēka ārienes apraksts ietver:
anatomiskās, funkcionālās un sevišķās pazīmes
aprakstu par personas ķermeņa uzbūvi, rētām un runas manieri
aprakstu par personas garumu, stāju un ādas īpatnībām
visi iepriekšminētie varianti

9.3. Personas atpazīšana pēc fotogrāfijas
338.
a)
b)
c)
d)

Personas fotogrāfijā, pēc kuras to plānots atpazīt:
jābūt fiksētām tām īpašībām un pazīmēm, pēc kurām personu var
atpazīt
jābūt redzamam visam personas augumam
jābūt redzamām apģērba krāsām
visi iepriekšminētie varianti

III. Personu aizturēšanas un speciālo līdzekļu pielietošanas pamati

1.Aktīvie speciālie līdzekļi
1.1. Apsardzes darbībā izmantojamie speciālie līdzekļi:
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1.1.1. gāzes baloniņš
339.
a)
b)
c)
d)
340.
a)
b)
c)

d)
e)

Gāzes baloniņu:
atļauts pielietot, lai ar gāzes palīdzību iedarbotos uz cilvēka vai
dzīvnieka organismu
atļauts pielietot pašaizsardzībai nepieciešamās aizstāvēšanās situācijā,
lai ar gāzes palīdzību iedarbotos uz cilvēka vai dzīvnieka organismu
atļauts izmantot likumpārkāpēja aizturēšanas situācijā, lai ar gāzes
palīdzību iedarbotos uz cilvēka vai dzīvnieka organismu
neviens variants nav pareizs
Gāzes baloniņu:
atļauts pielietot pašaizsardzībai nepieciešamās aizstāvēšanās situācijā,
lai ar gāzes palīdzību iedarbotos uz cilvēka vai dzīvnieka organismu
nedrīkst izmantot, lai radītu personai nevajadzīgas ciešanas
atļauts pielietot, ja nepieciešams atvairīt personas uzbrukumu vai
pārtraukt tās nepakļaušanos likumīgajām prasībām, kas izpaužas kā
darbība vai bezdarbība
visi iepriekš minētie varianti
a un b variants

1.1.2. gāzes ierocis
341.
a)
b)
c)
d)
342.

Gāzes ieroci aizliegts:
izmantot un pielietot, ja to izmantošanas vai pielietošanas dēļ var ciest
citas personas, pret kurām ierocis nav vērsts
pielietot, ja to izmantošanas vai pielietošanas dēļ var ciest citas
personas, pret kurām ierocis nav vērsts
izmantot un pielietot, ja to izmantošanas vai pielietošanas dēļ var ciest
citas personas, pret kurām ierocis nav vērsts vai dzīvnieki
neviens variants nav pareizs

Gāzes ierocis ir:
a) ierīce ar patrontelpu, kas paredzēta vienīgi salūtpatronu, kairinošu
vielu, citu aktīvu vielu vai pirotehniskas signālmunīcijas izšaušanai
b) jebkurš pārnēsājams ierocis ar stobru, kas šaujampulvera vai cita
propelenta iedarbības rezultātā raida šāviņu, ir paredzēts vai var tikt
pārveidots, lai raidītu šāviņu
c) speciālais līdzeklis

1.1.3. steks
343.

Steku pielieto, ja:
a) nepieciešams izdarīt uzbrukumu vai pārtraukt tās nepakļaušanos
likumīgajām prasībām, kas izpaužas kā darbība vai bezdarbība
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b) nepieciešams atvairīt personas uzbrukumu vai pārtraukt tās
nepakļaušanos likumīgajām prasībām, kas izpaužas kā darbība vai
bezdarbība
c) ir iespēja atvairīt personas uzbrukumu vai pārtraukt tās nepakļaušanos
likumīgajām prasībām, kas izpaužas kā darbība vai bezdarbība
d) nepieciešams atvairīt personas uzbrukumu vai pārtraukt tās
nepakļaušanos likumīgajām prasībām
344.
a)
b)
c)
d)

Nedrīkst ar steku sist pa:
galvu, kaklu, vēderu vai cirkšņiem
galvu, kaklu, vēderu, muguru vai cirkšņiem
galvu, vēderu, muguru vai cirkšņiem
galvu, kaklu vai cirkšņiem

1.1.4. elektrošoka ierīces
345.
a)
b)
c)
d)

Elektrošoka ierīci lieto, ja:
nepieciešams ar elektrisko lādiņu paralizēt personu vai dzīvnieku
nepieciešams ar augstsprieguma elektrisko lādiņu īslaicīgi paralizēt
personu vai dzīvnieku
nepieciešams ar lādiņu īslaicīgi paralizēt personu vai dzīvnieku
nepieciešams ar elektrisko lādiņu īslaicīgi paralizēt personu

d)

Elektrošoka ierīci:
nepieciešams ar elektrisko lādiņu paralizēt personu vai dzīvnieku
atļauts pielietot, lai ar augstsprieguma elektriskā lādiņa palīdzību
iedarbotos uz cilvēka vai dzīvnieka organismu
atļauts pielietot pašaizsardzībai nepieciešamās aizstāvēšanās situācijā,
lai ar augstsprieguma elektriskā lādiņa palīdzību iedarbotos uz cilvēka
vai dzīvnieka organismu
nepieciešams ar elektrisko lādiņu īslaicīgi paralizēt personu

a)
b)
c)
d)

Nedrīkst raidīt elektrošoka elektrisko lādiņu:
cirkšņu vai sirds rajonā
galvā, vēderā, cirkšņu vai sirds rajonā
galvā, cirkšņu vai sirds rajonā
kaklā, vēderā vai sirds rajonā

346.
a)
b)
c)

347.

1.1.5. roku dzelži un sasiešanas līdzekļi
348.
a)
b)
c)
d)

Personai roku dzelžus noņem:
tualetes apmeklējuma laikā
nododot personu Valsts policijai
ja ir draudi personas veselībai vai dzīvībai
visi iepriekšminētie varianti
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e) a un c variants
f) b un c variants

g)
h)
i)
j)
k)
l)

Personai roku dzelžus un sasiešanas līdzekļus noņem:
tualetes apmeklējuma laikā
nododot personu Valsts policijai
ja ir draudi personas veselībai vai dzīvībai
visi iepriekšminētie varianti
a un c variants
b un c variants

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Personai roku dzelžus noņem:
tualetes apmeklējuma laikā
nododot personu Valsts policijai
ja ir draudi personas veselībai vai dzīvībai
visi iepriekšminētie varianti
a un c variants
b un c variants

349.

350.

1.2. Speciālo līdzekļu pielietošanas tipiskās situācijas

d)
e)
f)

Gāzes baloniņu var pielietot, ja:
apsardzes darbinieka virzienā rejot skrien neviena nekontrolēts liels
suns bez uzpurņa
spēļu zāles apmeklētājs neievēro iekšējās kārtības noteikumus un ir
paņēmis rokā krēslu ar kuru draud iesist kasierei
gāzes baloniņš jau ir pielietots, persona pēc tam ir aizturēta, viņai ir
uzlikti rokudzelži, saslēdzot tos aiz muguras, taču persona turpina
pārkāpt iekšējās kārtības noteikumus, lamājas un grūsta apsardzes
darbiniekus ar pleciem
a un b variants
a un c variants
b un c variants

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Steku var izmantot šādiem mērķiem:
sitienu izdarīšanai
sitienu atvairīšanai un bloķēšanai
papildus aizsardzībai, bloķējot sitienus ar roku
visi iepriekšminētie varianti
a un c variants
b un c variants

351.
a)
b)
c)

352.

353. Personas aizturēšanas laikā radītais kaitējums ir samērīgs, ja:
a) fizisks spēks un speciālie līdzekļi pielietoti tikai tik daudz, cik
nepieciešams, lai aizturētu personu
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b) fizisks spēks un speciālie līdzekļi pielietoti preventīvā nolūkā, lai
personu turpmāk atturētu no noziedzīgu nodarījumu izdarīšanas
c) fizisks spēks un speciālie līdzekļi pielietoti, lai sodītu personu
d) visi iepriekšminētie varianti
354. Personas aizturēšanas gadījumā rokudzelži vai sasiešanas līdzekļi:
e) jālieto vienmēr
f) jālieto vienmēr, ja aizturētais ir vīrietis
g) jālieto, ņemot vērā aizturētās personas agresivitāti
355. Par darbībām, kuras nav nepieciešamas personas aizturēšanai, var uzskatīt:
a) fiziska spēka pielietošanu pret aizturēto personu (sitienu izdarīšanu)
pēc tās aizturēšanas
b) speciālo līdzekļu (gāzes baloniņa, elektrošoka ierīces) pielietošanu
pret personu, kura nepretojas aizturēšanai
c) visi iepriekšminētie varianti
1.3.Drošības nosacījumi, izmantojot speciālos līdzekļus
356.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Personai roku dzelžus noņem:
ja ir draudi personas veselībai vai dzīvībai
ja persona roku dzelžos pārvietojas kājām pusstundu, ja gaisa
temperatūra ir zemāka par mīnus 10 °C
ja persona roku dzelžos pārvietojas stundu, ja gaisa temperatūra nav
zemāka par 10 °C
visi iepriekšminētie varianti
a un b variants
a un c variants

b)
c)
d)
e)

Gāzes baloniņu:
atļauts pielietot pret personu, lai pārtrauktu tās prettiesisku rīcību
(darbību vai bezdarbību)
aizliegts izmantot pret dzīvnieku
aizliegts izmantot atklātas liesmas tuvumā
a un c variants
b un c variants

a)
b)
c)
d)
e)

Gāzes baloniņu nav ieteicams lietot:
pret dzīvnieku
telpās
stiprā pretvējā
a un c variants
b un c variants

357.
a)

358.
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359.
Gāzes ieroča vai baloniņa pielietošana personai, pret kuru tas
pielietots var izraisīt:
a) acu, deguna uz rīkles gļotādas iekaisumu
b) elpošanas traucējumus
c) hiperventilāciju
d) visi iepriekšminētie varianti
e) a un b variants
360.
a)
b)
c)
d)
e)

Elektrošoka pielietošana personai, pret kuru tas pielietots var radīt:
elpošanas traucējumus
sirds ritma traucējumus
kardiostimulatoru darbības traucējumus
visi iepriekšminētie varianti
b un c variants

