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EASO apmācību programma. 
Ievads

Atbalsta sniegšana da-
lībvalstu valsts pārvaldes 
iestādēm un valsts die-
nestiem, kas atbild par 
patvēruma jautājumiem, 
ieviešot un nodrošinot ap-
mācību, ir viens no EASO 
pienākumiem, kas definēti 
Regulas (ES) Nr. 439/2010 
(“EASO regula”) 6. pan-
tā. Kopš biroja izveides 
2012. gadā EASO apmācī-
bu programma ir nodroši-
nājusi dalībvalstīm augstas 
kvalitātes mācību materiā-
lu, kas paredzēts atbildīgajiem speciālistiem un uzņemšanas speciālistiem, kā 
arī citiem darbiniekiem, kuri strādā patvēruma un migrācijas jomā. Varam būt 
lepni, ka līdz šim vairāk nekā 23 000 speciālistu ir apguvuši EASO apmācību 
programmu gan visā ES, gan ārpus tās robežām. Šis skaits liecina par EASO ap-
mācību un mācību stratēģijas veiksmīgo īstenošanu.

EASO apmācību programma arī turpmāk pielāgosies valsts iestāžu vajadzībām 
un tādējādi turpinās atbalstīt valsts pārvaldes iestādes, lai veidotu vienotu 
izpratni par ES standartiem starptautiskās aizsardzības jomā un šo standartu 
saskaņotu piemērošanu. Īstenojot apmācību, mācību un attīstības pasākumus, 
mēs turpināsim atbalstīt kopējās Eiropas patvēruma sistēmas (KEPS) praktisko 
īstenošanu un kvalitātes standartu uzlabošanu.

©
 EASO
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EASO apmācību 
programmas apraksts

Tā ir vienota apmācību 
sistēma, kas izstrādāta 
patvēruma jomas atbildīgo 
speciālistu un uzņemšanas 
darbinieku vajadzībām, 
kā arī citiem patvēruma 
jomas darbiniekiem visās 
ES dalībvalstīs, Norvēģijā 
un Šveicē (ES+ valstis).

Šī apmācību sistēma 
sastāv no vairākiem 

interaktīviem moduļiem, kas aptver visu starptautiskās aizsardzības jomu un ir 
izstrādāti saskaņā ar 1951. gada Konvenciju par bēgļa statusu un tās 1967. gada 
protokolu, kopējās Eiropas patvēruma sistēmas juridiskajiem instrumentiem, 
kā arī citiem atbilstīgiem starptautiskiem un Eiropas tiesību aktiem.

Šo sistēmu izstrādājušas zinošu un pieredzējušu dalībvalstu ekspertu grupas un 
rūpīgi pārskatījusi EASO Atsauces grupa, kuras locekļi pārstāv Eiropas Komisiju 
un citas ES iestādes, kā arī starptautiskas organizācijas, akadēmiskās aprindas 
un pilsonisko sabiedrību.

Tā balstās uz jauktu mācību metodiku, kas ietver gan tiešsaistes e-mācību 
formātu, gan klātienes sesijas. Šī pieeja ļauj optimāli īstenot gan teorētiskos, 
gan praktiskos apmācību aspektus.

Ir izveidota instruktoru apmācības metodika, lai palīdzētu pilnveidot prasmes, 
zināšanas un kompetences instruktoriem, kuri pēc apmācības moduļa 
pabeigšanas varēs apmācīt valsts pārvaldes iestāžu darbiniekus, tādējādi 
vairojot programmas ietekmi.

Apmācību materiāli ir sagatavoti angļu valodā, un tos ir iespējams pārtulkot 
attiecīgās valsts valodā. Tulkotās versijas nodrošina labāku īstenošanu valsts 
līmenī.

Apmācību programmu izmanto arī kā pamatu operatīvām mācībām, kā arī lai 
palielinātu un attīstītu spējas trešās valstīs.

©
 EASO
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EASO apmācību programmas mērķauditorija

Programmu izmanto visā ES kā pastāvīgu atbalsta rīku. Tomēr to var izmantot 
plašāk — kā ārkārtas vai īpaša atbalsta rīku īpašās situācijās vai operācijās.

Programmu var izmantot arī kā spēju veidošanas instrumentu ārējās dimensijas 
kontekstā.

Programmas mērķauditorija ir patvēruma un uzņemšanas iestādes ES+ valstīs. 
Programma var būt noderīga arī citām ieinteresētajām personām, kas darbojas 
starptautiskās aizsardzības un migrācijas jomā.

Sertifikācija

EASO arī turpina darbu saistībā ar Eiropas sertifikācijas procesu. Sertificēta EASO 
apmācību programma nodrošinās to, ka darbinieki, kuri atbild par patvēruma 
un uzņemšanas lietām, būs apmācīti atbilstoši ES tiesiskajam regulējumam un 
ka viņiem būs pietiekamas zināšanas, prasmes un kompetences, kas vajadzīgas 
viņu pienākumu pildīšanai.

Šajā nolūkā Midlseksas Universitāte atbilstoši Anglijas un Velsas Nacionālajai 
kvalifikācijas sistēmai ir akreditējusi un sertificējusi 13 EASO apmācību 
programmas moduļus.

Sīkāka informācija par EASO apmācību programmu

Ja vēlaties saņemt plašāku informāciju par EASO apmācību programmu, lūdzam 
rakstīt uz e-pasta adresi training@easo.europa.eu.

mailto:training@easo.europa.eu
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EASO apmācību programmas moduļi

Padziļinātas zināšanas
• Padziļinātais modulis 

“Iekļaušana”
• Uzņemšana
• Dublinas III regula
• Patvēruma procedūru 

direktīva
• Izcelsmes valsts informācija
• Izslēgšana
• Aizsardzības izbeigšana
• Pamattiesības un 

starptautiskā aizsardzība ES
• Pārmitināšana

Īpašai mērķauditorijai
• Tulki
• Vadītāji

#EASOtraining

Pamata moduļi
• Iekļaušana
• Intervēšanas metodes
• Pierādījumu izvērtēšana

Ievada moduļi
• KEPS
• Ievads starptautiskajā aizsardzībā

Uzmanības centrā — personas ar īpašām 
vajadzībām
• Neaizsargātu personu intervēšana
• Bērnu intervēšana
• Dzimums, dzimtiskā identitāte un 

seksuālā orientācija
• Cilvēku tirdzniecība
• Neaizsargātu personu uzņemšana

©
 iStock.com

/PeopleIm
ages

©
 iStock.com

/Tzido

https://twitter.com/hashtag/easotraining


EASO APMĀCĪBU KATALOGS — 11

EASO apmācību programmas moduļi

• Iekļaušana
• Intervēšanas metodes
• Pierādījumu izvērtēšana
• Neaizsargātu personu intervēšana
• Bērnu intervēšana
• Dzimums, dzimtiskā identitāte un seksuālā orientācija
• Cilvēku tirdzniecība
• Padziļinātais modulis “Iekļaušana”
• Uzņemšana
• Dublinas III regula
• Patvēruma procedūru direktīva
• Izcelsmes valsts informācija
• Izslēgšana
• Aizsardzības izbeigšana
• Pārmitināšana
• Tulki
• Vadītāji
• Pamattiesības un starptautiskā aizsardzība ES
• Kopējā Eiropas patvēruma sistēma
• Ievads starptautiskajā aizsardzībā
• Ievads didaktikā

EASO apmācību programmas moduļus papildina instruktora rokasgrāmata 
un mācību rokasgrāmata. Instruktora rokasgrāmata ir izstrādāta, lai palīdzētu 
instruktoriem sagatavot topošos instruktorus un lai tie spētu pēc tam vadīt 
apmācības dalībvalstīs. Mācību rokasgrāmata ir izmantojama kā atsauces rīks, 
un tā atvieglo instruktoru ikdienas darbu, sniedzot kopsavilkumu par mācību 
vielas saturu.
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Galvenā 
mērķgrupa

Par patvēruma lietām atbildīgie speciālisti

Satura 
kopsavilkums

Modulī Iekļaušana māca to, kā interpretējama un piemērojama 
1951. gada Ženēvas Konvencija, kā arī kāda ir tās saistība ar ES 
Kvalifikācijas direktīvu. Lietojot strukturētu un interaktīvu metodi, 
šis modulis iepazīstina ar bēgļa definīciju, kā arī pamatojumiem 
alternatīvās aizsardzības piemērošanai. Tajā arī ir izskaidroti tādi 
galvenie termini kā vajāšana (saistībā gan ar UNHCR rokasgrāmatu, 
gan Kvalifikācijas direktīvu); Konvencijas pamatjēdzieni, proti, rase, 
reliģija, valstspiederība, politiskie uzskati un īpaša sociālā grupa; 
saikne starp vajāšanu (pienācīgi pamatotām bailēm) un Konvencijā 
sniegtajiem pamatjēdzieniem; neizraidīšanas pamatprincips, kā arī 
citi nozīmīgi elementi, lai personu varētu kvalificēt par bēgli vai par 
alternatīvās aizsardzības saņēmēju.

Modulis Iekļaušana ir viens no pamata moduļiem, kas paredzēti par 
patvēruma lietām atbildīgajiem speciālistiem. Kopā ar moduļiem 
Intervēšanas metodes un Pierādījumu izvērtēšana tas veido pamatu 
zināšanām, prasmēm un kompetencēm, kas ir vajadzīgas atbildīgo 
speciālistu uzdevumu veikšanai.

1 Iekļaušana

©
 iStock.com
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Mācību rezultāti 
(vispārīgi)

Pēc šā moduļa sekmīgas apguves dalībnieki spēs:

• noteikt, kuras personas ir jāiekļauj patvēruma procesā;

• izanalizēt pieteikuma iesniedzēja lietu, lai noteiktu, kāds 
aizsardzības statuss būtu jāpiešķir;

• paskaidrot savu lēmumu, atsaucoties uz attiecīgajiem tiesību 
aktiem un praksi.

Tiešsaistes 
mācībām 
vajadzīgais laiks

30 stundas

Klātienes sesijas 
ilgums

2 dienas

Pieejamās valodu 
versijas

Angļu, bulgāru, čehu, dāņu, franču, grieķu, horvātu, igauņu, itāļu, 
latviešu, lietuviešu, nīderlandiešu, norvēģu, poļu, portugāļu, rumāņu, 
slovāku, slovēņu, somu, spāņu, turku, ungāru, vācu

Izveide / pēdējā 
atjaunināšana

Izveidots: pirms 2011. gada
Pēdējā atjaunināšana: 2013. gadā
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Galvenā 
mērķgrupa

Jauni par patvēruma lietām atbildīgie speciālisti, kuriem 
ir pamatzināšanas par tiesību aktiem patvēruma jomā un 
starptautiskās aizsardzības sniegšanas nosacījumiem.

Pieredzējuši par patvēruma lietām atbildīgie speciālisti, kuri vēlas 
atsvaidzināt savas zināšanas un pilnveidot savas prasmes un 
kompetences starptautiskās aizsardzības pieteikuma iesniedzēju 
intervēšanā.

Satura 
kopsavilkums

Modulis Intervēšanas metodes iepazīstina dalībniekus ar zināšanām 
un prasmēm, kas viņiem būs vajadzīgas profesionālai personas 
intervēšanai.

Šajā modulī strukturētais intervijas protokols, ko EASO iesaka 
personas intervēšanai, ir dēvēts par “patvēruma intervijas 
metodi” jeb “PIM”. PIM pamatā ir pētījumi un pieredze, kas gūta 
saistībā ar citiem strukturētās intervijas protokoliem, un tā ietver 
attiecīgus pētījumus, kas veikti psiholoģijas, tiesību aktu un sociālo 
studiju jomā. Tajā pašā laikā tas ir pielāgots personas intervijas un 
patvēruma procedūras specifiskajām iezīmēm.

Dalībnieki uzzinās, kā izmantot PIM, kas, ja to izmanto pareizi, 
palīdzēs viņiem iegūt pietiekamu, būtisku un ticamu informāciju 
starptautiskās aizsardzības pieteikuma izvērtēšanai.

2 Intervēšanas metodes

©
 iStock.com
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Modulis Intervēšanas metodes ir viens no pamata moduļiem, kas 
paredzēti par patvēruma lietām atbildīgajiem speciālistiem. Kopā ar 
moduļiem Pierādījumu izvērtēšana un Iekļaušana tas veido pamatu 
zināšanām, prasmēm un kompetencēm, kas vajadzīgas atbildīgajiem 
speciālistiem.

Mācību rezultāti 
(vispārīgi)

Pēc šā moduļa sekmīgas apguves dalībnieki spēs:

• efektīvi intervēt starptautiskās aizsardzības pieteikuma 
iesniedzēju, izmantojot atbilstošo intervēšanas metodi, lai 
ievāktu pietiekamu, detalizētu un ticamu informāciju, kas 
vajadzīga pieteikuma novērtēšanai;

• izrādīt profesionālu attieksmi intervēšanas situācijā.

Tiešsaistes 
mācībām 
vajadzīgais laiks

25–30 stundas

Klātienes sesijas 
ilgums

2 dienas

Pieejamās valodu 
versijas

Angļu, bulgāru, čehu, dāņu, franču, grieķu, horvātu, igauņu, itāļu, 
latviešu, lietuviešu, nīderlandiešu, norvēģu, poļu, portugāļu, 
rumāņu, slovāku, slovēņu, somu, spāņu, turku, ungāru, vācu

Izveide / pēdējā 
atjaunināšana

Izveidots: pirms 2011. gada
Pēdējā atjaunināšana: 2017. gadā



16 —  EASO APMĀCĪBU KATALOGS

Galvenā 
mērķgrupa

Par patvēruma lietām atbildīgie speciālisti

Satura 
kopsavilkums

Šā moduļa uzmanības centrā ir pierādījumu izvērtēšanas process. 
Tajā izanalizē, kā, savācot, izvērtējot un salīdzinot pieejamos 
pierādījumus, tiek noskaidroti individuālas lietas būtiskie fakti.

Šā moduļa pamatā ir priekšnoteikums, ka līdzīgas lietas būtu jāizskata 
līdzīgi, godīgi un konsekventi. Šis modulis sniedz dalībniekiem 
zināšanas, prasmes un iemaņas, kas vajadzīgas, lai piemērotu 
strukturētu pierādījumu izvērtēšanas pieeju. Ar šāda veida pieeju 
var mazināt neobjektivitātes iespējamību, izskatot lietas.

Dalībnieki uzzinās par teorētiskajiem aspektiem un attiecīgajiem 
tiesību aktiem no praktiskā viedokļa. Viņiem arī būs iespēja 
mācīties, pielietojot šos aspektus konkrētās situācijās. Modulis 
Pierādījumu izvērtēšana ir viens no pamata moduļiem, kas 
paredzēti par patvēruma lietām atbildīgajiem speciālistiem. Kopā 
ar moduļiem Intervēšanas metodes un Iekļaušana tas veido pamatu 
zināšanām, prasmēm un kompetencēm, kas vajadzīgas atbildīgajiem 
speciālistiem.

3 Pierādījumu izvērtēšana

©
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Mācību rezultāti 
(vispārīgi)

Pēc šā moduļa sekmīgas apguves dalībnieki spēs:

• izmantot strukturētas pierādījumu izvērtēšanas metodi un 
parādīt savas prasmes labi pamatotā rakstveida ticamības 
izvērtējumā;

• ņemt vērā iemeslus, kas var izraisīt faktu sagrozījumus.

Tiešsaistes 
mācībām 
vajadzīgais laiks

20–30 stundas

Klātienes sesijas 
ilgums

2 dienas

Pieejamās valodu 
versijas

Angļu, bulgāru, čehu, dāņu, franču, grieķu, horvātu, itāļu, latviešu, 
lietuviešu, nīderlandiešu, norvēģu, poļu, portugāļu, rumāņu, 
slovāku, slovēņu, somu, spāņu, turku, ungāru, vācu

Izveide / pēdējā 
atjaunināšana

Izveidots: pirms 2011. gada
Pēdējā atjaunināšana: 2015. gadā
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Galvenā 
mērķgrupa

Par patvēruma lietām atbildīgie speciālisti

Satura 
kopsavilkums

Šā moduļa mērķis ir attīstīt prasmes, zināšanas un kompetences, 
kas ir vajadzīgas neaizsargātu personu agrīnai apzināšanai un 
intervēšanai. Šis modulis sniedz informāciju par neaizsargātību, 
garīgiem un fiziskiem traucējumiem, medicīniskiem stāvokļiem 
un traumatisku pieredzi, kā arī sniedz ieteikumus, kā rīkoties 
sarežģītās situācijās un kā pievērsties paša intervētāja vajadzībām. 
Šie aspekti var būtiski ietekmēt tās informācijas apjomu un 
kvalitāti, ko pieteikuma iesniedzējs spēj sniegt intervijas laikā. Tāpēc 
atbildīgajiem speciālistiem ir jābūt apguvušiem nepieciešamās 
zināšanas, prasmes un iemaņas, lai spētu apzināt un risināt šādu 
iesniedzēju īpašās procesuālās vajadzības.

Šā padziļinātā moduļa pamatā ir modulis Intervēšanas metodes. Tajā 
tiek lietots tas pats strukturētās intervijas satvars, bet vienlaikus 
modulī tiek izcelti īpašie elementi, kas jāņem vērā, intervējot 
pieteikuma iesniedzēju ar īpašām vajadzībām.

4 Neaizsargātu personu intervēšana
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Mācību rezultāti 
(vispārīgi)

Pēc šā moduļa sekmīgas apguves dalībniekiem būs šādas zināšanas, 
prasmes un kompetences:

• prasme organizēt interviju ar neaizsargātu personu tajā 
juridiskajā, procesuālajā un sociālajā kontekstā, kurš ietekmē 
pieteikuma iesniedzēju un intervētāju;

• apzināt īpašās procesuālās vajadzības un to iespējamo ietekmi 
uz starptautiskās aizsardzības pieteikumu;

• izmantot atbilstošu pieeju, lai izveidotu saikni ar neaizsargātu 
pieteikuma iesniedzēju, intervētu šādu pieteikuma iesniedzēju 
un veicinātu to, ka šāds pieteikuma iesniedzējs sniedz 
informāciju.

Tiešsaistes 
mācībām 
vajadzīgais laiks

30–40 stundas

Klātienes sesijas 
ilgums

2 dienas

Pieejamās valodu 
versijas

Angļu

Izveide / pēdējā 
atjaunināšana

Izveidots: pirms 2011. gada
Pēdējā atjaunināšana: 2018. gada aprīlī
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Galvenā 
mērķgrupa

Atbildīgie speciālisti, kuriem ir pieredze starptautiskās aizsardzības 
pieteikuma iesniedzēju intervēšanā

Satura 
kopsavilkums

Bērni vienmēr ir neaizsargāti, jo viņi ir nenobrieduši, atkarīgi un 
viņiem ir attīstības vajadzības. EASO moduļa Bērnu intervēšana 
mērķis ir palīdzēt dalībniekiem apgūt zināšanas, prasmes un 
attieksmes, lai viņi varētu profesionāli, efektīvi un personiski intervēt 
bērnu, kurš pieteicies starptautiskās aizsardzības saņemšanai.

Izmantojot šo moduli, dalībnieki uzzinās, kādi ir bērna attīstības 
posmi, kādi ir bērniem pieejamie juridiskie un procesuālie 
aizsardzības pasākumi starptautiskās aizsardzības procedūrā un 
kādas ir bērnu intervēšanas metodes. Dalībnieki arī uzzinās, kā 
novērtēt bērna briedumu pirms intervijas, lai pielāgotu interviju 
katra bērna brieduma līmenim un konkrētajai situācijai.

Visa moduļa ietvaros īpaša uzmanība tiek pievērsta principam, ka 
galvenais ir bērna intereses.

Mācību rezultāti 
(vispārīgi)

Pēc šā moduļa sekmīgas apguves dalībnieki spēs:

• efektīvi intervēt bērnus saistībā ar starptautisko aizsardzību, 
vienlaikus ievērojot bērna intereses;

• novērtēt bērna briedumu pirms intervijas un tās laikā;

• pielāgot interviju bērna briedumam un konkrētajai situācijai.

5 Bērnu intervēšana
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Tiešsaistes 
mācībām 
vajadzīgais laiks

25–30 stundas

Klātienes sesijas 
ilgums

2 dienas

Pieejamās valodu 
versijas

Angļu

Izveide / pēdējā 
atjaunināšana

Izveidots: pirms 2011. gada
Pēdējā atjaunināšana: 2018. gada aprīlī
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Galvenā 
mērķgrupa

Pieredzējuši atbildīgie speciālisti

Satura 
kopsavilkums

Šā moduļa mērķis ir uzlabot zināšanas un izpratni par jautājumiem, 
kas saistīti ar dzimumu, dzimtisko identitāti un seksuālo orientāciju. 
Dalībnieki iemācīsies izmantot ar šā moduļa starpniecību apgūtās 
prasmes, lai minētos jautājumus ņemtu vērā attiecīgi saistītu 
pieprasījumu apstrādē.

Šis modulis sniedz pārskatu par normu attīstību, vienlaikus izpētot, 
kā šīs normas ietekmē gan atbildīgos speciālistus, gan pieteikuma 
iesniedzējus, kad tiek vērtētas starptautiskās aizsardzības lietas. 
Dalībnieki apgūs zināšanas par cilvēktiesību pārkāpumiem, kas 
saistīti ar dzimumu, dzimtisko identitāti un seksuālo orientāciju. Ir 
izklāstīts arī tiesiskais regulējums, kas piemērojams, apstrādājot 
pieprasījumus, kuri attiecas uz dzimumu, dzimtisko identitāti un/vai 
seksuālo orientāciju.

Šā moduļa mērķis ir arī nodrošināt praktisku pieeju, kas ļaus 
dalībniekiem uzzināt, kā noorganizēt un vadīt interviju, kura veicina 
informācijas atklāšanu par jautājumiem, kas saistīti ar dzimumu, 
dzimtisko identitāti un seksuālo orientāciju.

Visbeidzot, šis modulis nodrošina satvaru pierādījumu izvērtēšanai, 
kurā pienācīgi ņem vērā dzimuma īpatnības un/vai ar dzimtisko 
identitāti un seksuālo orientāciju (SOGI) saistītus pieprasījumus.

6 Dzimums, dzimtiskā identitāte un 
seksuālā orientācija
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Mācību rezultāti 
(vispārīgi)

Pēc šā moduļa sekmīgas apguves dalībnieki spēs:

• izskaidrot, kā pieredze un attieksme saistībā ar dzimumu, 
dzimtisko identitāti un seksuālo orientāciju ietekmē 
starptautiskās aizsardzības pieprasījumu apstrādes veidu;

• atpazīt ar dzimumu, dzimtisko identitāti un seksuālo orientāciju 
saistītus aspektus, kad tiek apstrādāts starptautiskās 
aizsardzības pieprasījums;

• izmantot atbilstošu pieeju attiecībā uz dzimumu, dzimtisko 
identitāti un seksuālo orientāciju, kad tiek apstrādāts 
starptautiskās aizsardzības pieprasījums;

Tiešsaistes 
mācībām 
vajadzīgais laiks

20–30 stundas

Klātienes sesijas 
ilgums

2 dienas

Pieejamās valodu 
versijas

Angļu, slovēņu, somu, vācu

Izveide / pēdējā 
atjaunināšana

Izveidots: 2015. gadā
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Galvenā 
mērķgrupa

Visi attiecīgie speciālisti, kuriem varētu būt saskarsme ar cilvēku 
tirdzniecības upuriem vai potenciālajiem upuriem.

Satura 
kopsavilkums

Modulim Cilvēku tirdzniecība ir divi līmeņi.

Pirmā līmeņa nolūks ir paaugstināt to speciālistu informētības 
līmeni, kuriem ir saskarsme ar cilvēku tirdzniecības upuriem vai 
potenciālajiem upuriem. Tā mērķis ir sniegt dalībniekiem zināšanas 
un prasmes atpazīt potenciālos cilvēku tirdzniecības upurus un, 
sastopot šādu situāciju, spēt atbilstīgi rīkoties.

Otrais līmenis attiecas uz cilvēku tirdzniecības upuriem, kuriem var 
būt nepieciešama starptautiskā aizsardzība. Tajā ir paskaidrots, kā 
sagatavoties patvēruma intervijai un kā intervēt cilvēku tirdzniecības 
upuri vai potenciālu upuri, un kā pieņemt lēmumus attiecībā uz 
aizsardzības pieprasījumiem, kas saistīti ar šādām personām.

Saskaņā ar Direktīvu par cilvēku tirdzniecības novēršanu un 
apkarošanu (Direktīva 2011/36/ES) dalībvalstīm ir jāveicina regulāra 
apmācība amatpersonām, kas varētu nonākt saskarē ar cilvēku 
tirdzniecības (CT) upuriem vai potenciālajiem upuriem. Šā moduļa 
mērķis ir arī atbalstīt dalībvalstis to juridisko pienākumu izpildē šajā 
jomā.

7 Cilvēku tirdzniecība
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Mācību rezultāti 
(vispārīgi)

Pēc šā moduļa sekmīgas apguves dalībnieki spēs:

1. līmenī

• savā ikdienas profesionālo pienākumu izpildē konstatēt 
pazīmes, kas liecina par cilvēku tirdzniecību (CT);

• paskaidrot, kā rīkoties, pirmo reizi tiekoties ar cilvēku 
tirdzniecības (CT) upuri vai potenciālo upuri;

2. līmenī

• paskaidrot, kā sagatavoties patvēruma intervijai un kā intervēt 
cilvēku tirdzniecības (CT) upuri vai potenciālo upuri;

• paskaidrot, kā pieņemt lēmumus attiecībā uz aizsardzības 
pieprasījumiem, kas saistīti cilvēku tirdzniecības (CT) upuri vai 
potenciālo upuri.

Tiešsaistes 
mācībām 
vajadzīgais laiks

1. līmenī: 8–10 stundas
2. līmenī: 8–10 stundas

Klātienes sesijas 
ilgums

1. līmenī: 1 diena
2. līmenī: 1 diena

Pieejamās valodu 
versijas

Angļu

Izveide / pēdējā 
atjaunināšana

Izveidots: 2017. gadā
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Galvenā 
mērķgrupa

Pieredzējuši atbildīgie speciālisti un lēmumu pieņēmēji

Satura 
kopsavilkums

Šis modulis ir moduļa Iekļaušana padziļināta versija. Tas ir vērsts uz 
augstākas sarežģītības līmeņa aspektiem, kas saistīti ar kvalificēšanu 
starptautiskās aizsardzības saņemšanai tādās jomās kā vajāšana, 
vajāšanas iemesli, būtisks kaitējums (alternatīvā aizsardzība) un 
aizsardzība no vajāšanas vai būtiska kaitējuma.

Dalībnieki kritiski izvērtēs paši savu darbu saistībā ar dalībvalstu 
praksi un KEPS piemēroto judikatūru, vienlaikus piemērojot 
secinājumus, kas gūti, pamatojoties uz Eiropas Savienības Tiesas 
(EST) un Eiropas Cilvēktiesību tiesas darbu.

Turklāt dalībnieki uzzinās, kā piemērot noteiktu metodi, lai 
interpretētu ES tiesību aktus un tiesību aktus starptautiskās 
aizsardzības jomā, ja nav EST pamatnostādņu, risinot sarežģītus 
interpretācijas jautājumus saistībā ar kvalificēšanu starptautiskās 
aizsardzības saņemšanai.

Pabeidzot šā moduļa kursu, dalībniekiem jābūt spējīgiem sniegt 
kolēģiem strukturētus un detalizētus norādījumus par sarežģītiem 
interpretācijas jautājumiem saistībā ar kvalificēšanu starptautiskās 
aizsardzības saņemšanai.

8 Padziļinātais modulis “Iekļaušana”
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Mācību rezultāti 
(vispārīgi)

Pēc šā moduļa sekmīgas apguves dalībnieki spēs:

• kritiski izvērtēt savu darbu, skatot to kontekstā ar dažādu 
dalībvalstu praksi un ar KEPS saistīto judikatūru;

• savā darbā piemērot secinājumus, kas izdarīti, pamatojoties uz 
Eiropas judikatūru, galvenokārt Eiropas Savienības Tiesas (EST) 
un Eiropas Cilvēktiesību tiesas (ECT) judikatūru;

• risināt sarežģītus interpretācijas jautājumus saistībā ar 
kvalificēšanu starptautiskās aizsardzības saņemšanai atbilstoši 
EST izmantotajai ES tiesību aktu interpretācijas metodei, ja nav 
tiešu EST pamatnostādņu;

• sniegt kolēģiem strukturētus un detalizētus norādījumus par 
sarežģītiem interpretācijas jautājumiem saistībā ar kvalificēšanu 
starptautiskās aizsardzības saņemšanai.

Tiešsaistes 
mācībām 
vajadzīgais laiks

30 stundas

Klātienes sesijas 
ilgums

2–2,5 dienas (pielāgojams)

Pieejamās valodu 
versijas

Angļu, krievu, vācu

Izveide / pēdējā 
atjaunināšana

Izveidots: 2017. gadā
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Galvenā 
mērķgrupa

Patvēruma jomas speciālisti, kuri ir tiešā saskarsmē ar starptautiskās 
aizsardzības pieteikuma iesniedzējiem saistībā ar uzņemšanu

Satura 
kopsavilkums

Šā moduļa mērķis ir nodrošināt nepieciešamo pamatapmācību 
uzņemšanas iestādēm, kā minēts Uzņemšanas nosacījumu direktīvā.

Šā apmācību moduļa apguves gaitā dalībnieki uzzinās, kādas 
ir vēsturiskās norises starptautiskā un Eiropas mērogā un kāds 
ir juridiskais konteksts, kurā radušies pašreizējie uzņemšanas 
nosacījumi. Dalībnieki tiks iepazīstināti ar dažādajiem uzņemšanas 
procesa posmiem, tostarp uzzinās, kā atpazīt starptautiskās 
aizsardzības pieteikuma iesniedzēju iespējamās īpašās uzņemšanas 
vajadzības, kā strādāt ar neaizsargātu patvēruma meklētāju grupām 
un kā pievērsties garīgās veselības jautājumam uzņemšanas 
kontekstā. Visbeidzot, šis modulis iepazīstina ar uzņemšanas 
speciālista lomu un to plašo dažādu prasmju loku, kas var noderēt 
viņu ikdienas darbā. Šīs prasmes ietver profesionālo robežu 
noteikšanu, saziņu starpkultūru vidē, attiecības ar ieinteresētajām 
personām un konfliktu risināšanu.

9 Uzņemšana
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Mācību rezultāti 
(vispārīgi)

Pēc šā moduļa sekmīgas apguves dalībnieki spēs:

• izprast un izskaidrot tiesisko un organizatorisko regulējumu 
starptautiskās aizsardzības pieteikuma iesniedzēju uzņemšanai 
(izpratne, praktiskās iemaņas);

• praksē piemērot Uzņemšanas direktīvu (zināšanas, praktiskās 
iemaņas);

• apzināt gan īpašas uzņemšanas vajadzības, gan psiholoģiska un 
sociāla atbalsta vajadzības uzņemšanas procesā un atbilstoši 
reaģēt (zināšanas, izpratne, domāšana un praktiskās iemaņas).

Tiešsaistes 
mācībām 
vajadzīgais laiks

15–20 stundas

Klātienes sesijas 
ilgums

2 dienas

Pieejamās valodu 
versijas

Angļu, grieķu, slovāku

Izveide / pēdējā 
atjaunināšana

Izveidots: 2015. gadā
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Galvenā 
mērķgrupa

Ierēdņi, kuru darbs saistīts ar Dublinas regulu

Satura 
kopsavilkums

Šis modulis nodrošina dalībniekiem prasmes un zināšanas, kas 
vajadzīgas, lai piemērotu Dublinas III regulu atbilstoši ES acquis 
patvēruma jomā, un pilnībā ievērojot starptautisko cilvēktiesību 
juridiskos instrumentus. Dalībniekiem arī būs iespēja iepazīties ar 
EURODAC sistēmu un DubliNet elektronisko tīklu.

Tā kā modulis Dublinas III regula ir padziļināts mācību modulis, 
dalībniekiem ir ieteicams vispirms apgūt moduli Kopējā Eiropas 
patvēruma sistēma (KEPS) un moduli Pamattiesības un starptautiskā 
aizsardzība ES (FRIPEU).

10 Dublinas III regula
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Mācību rezultāti 
(vispārīgi)

Pēc šā moduļa sekmīgas apguves dalībnieki spēs:

• izprast un izskaidrot Dublinas sistēmas pamatfunkciju un 
tvērumu;

• izprast un piemērot Dublinas III noteikumus un procedūras;

• izprast un izmantot pieejamos Dublinas III rīkus (piemēram, 
Eurodac, VIS, DubliNET).

Tiešsaistes 
mācībām 
vajadzīgais laiks

20–25 stundas

Klātienes sesijas 
ilgums

2 dienas

Pieejamās valodu 
versijas

Angļu, rumāņu, vācu

Izveide / pēdējā 
atjaunināšana

Izveidots: pirms 2011. gada
Pēdējā atjaunināšana: 2016. gada jūnijā
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Galvenā 
mērķgrupa

Atbildīgie speciālisti un policijas ierēdņi

Satura 
kopsavilkums

Šis modulis ir kā ceļvedis, ko var izmantot visi patvēruma speciālisti. 
Tas sniedz dalībniekiem zināšanas un praktiskus piemērus par 
vispārējiem principiem, pieteikumu iesniedzēju un valstu iestāžu 
pienākumiem un sniegtajām garantijām. Šajā modulī dalībnieki 
atradīs plašu skaidrojumu par tādiem jautājumiem kā piekļuve 
procedūrai, pieņemamība, tiesības uz juridisku palīdzību un 
pārstāvību, lēmumu pieņemšana, pieejamie tiesiskās aizsardzības 
līdzekļi un īpašas procedūras.

11 Patvēruma procedūru direktīva
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Mācību rezultāti 
(vispārīgi)

Pēc šā moduļa sekmīgas apguves dalībnieki spēs:

• raksturot PPD pieņemšanas kontekstu, darbības jomu un 
mērķus;

• noteikt un atšķirt dažādās iesaistītās iestādes un to lomu;

• noteikt un izskaidrot dažādās saistītās procedūras;

• piemērot direktīvas noteikumus visiem pieteikuma 
iesniedzējiem, tostarp tiem, kam ir atšķirīgas vajadzības.

Tiešsaistes 
mācībām 
vajadzīgais laiks

25–30 stundas

Klātienes sesijas 
ilgums

1 diena

Pieejamās valodu 
versijas

Angļu

Izveide / pēdējā 
atjaunināšana

Izveidots: pirms 2011. gada
Pēdējā atjaunināšana: 2015. gadā
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12 Izcelsmes valsts informācija

Galvenā 
mērķgrupa

IVI pētnieki

Satura 
kopsavilkums

Šajā modulī ir aprakstīta izcelsmes valsts informācijas (IVI) nozīme 
starptautiskās aizsardzības procedūrās un sniegti kvalitātes 
standarti šim izpētes veidam. Tas sniedz informāciju par to, kā 
risināt jautājumus, kas saistīti ar informācijas avotu pārzināšanu un 
novērtēšanu, praktiskajām izpētes iemaņām un izpētes rezultātu 
galīgo noformēšanu.

IVI ir informācija par pieteikuma iesniedzēja izcelsmes valsti, 
tranzītvalsti vai agrākās pastāvīgās dzīvesvietas valsti. Šo informāciju 
izmanto, lai noteiktu, vai pieteikuma iesniedzējs ir tiesīgs saņemt 
bēgļa statusu vai alternatīvo aizsardzību. Tajā ietverts plašs 
informācijas klāsts, piemēram, informācija par tiesisko regulējumu, 
situāciju cilvēktiesību jomā, kultūras un sabiedrības attieksmi, 
politisko kontekstu, ģeogrāfiju, humanitārajiem apstākļiem vai 
drošības situāciju. Tāpat IVI var izmantot par pamatu politikas 
izstrādei.
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Mācību rezultāti 
(vispārīgi)

Pēc šā moduļa sekmīgas apguves dalībnieki spēs:

• atrast un novērtēt būtisku, precīzu un izsvērtu informāciju par 
izcelsmes valstīm no uzticamiem avotiem;

• iesniegt šo informāciju pārredzamā un izsekojamā veidā;

• veikt kvalitātes kontroli atbilstoši kvalitātes kritērijiem.

Tiešsaistes 
mācībām 
vajadzīgais laiks

20–30 stundas

Klātienes sesijas 
ilgums

2 dienas

Pieejamās valodu 
versijas

Angļu, itāļu, ungāru

Izveide / pēdējā 
atjaunināšana

Izveidots: pirms 2011. gada
Pēdējā atjaunināšana: 2014. gadā, nākamā atjaunināšana plānota 
2019. gadā
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Galvenā 
mērķgrupa

Atbildīgie speciālisti

Satura 
kopsavilkums

Izmantojot šo moduli, atbildīgie speciālisti var specializēties 
1951. gada Ženēvas Konvencijas 1. panta D, E un F iedaļā izklāstīto 
izslēgšanas noteikumu izvērtēšanā un piemērošanā. Minētie 
noteikumi ir iekļauti arī ES Kvalifikācijas direktīvā.

Dalībnieki arī uzzina, kā izslēgšanas klauzulas piemērošanu ietekmē 
starptautiskās tiesības, valsts tiesību akti, politika un operatīvā 
prakse, vietējā vai starptautiskā judikatūra (piemēram, Tiesas un 
Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumi), UNHCR norādījumi un citu 
nozīmīgu organizāciju vai personu norādījumi.

Dalībnieki iegūs zināšanas un prasmes, kā piemērot šos noteikumus 
stingri, vienlaikus ņemot vērā attiecīgo pierādīšanas pienākumu un 
pakāpi izslēgšanas lietās.

13 Izslēgšana
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Mācību rezultāti 
(vispārīgi)

Pēc šā moduļa sekmīgas apguves dalībnieki spēs:

• atrast gadījumus, ko var uzskatīt par izslēgšanas gadījumiem, un 
pienācīgi pievērsties tiem;

• apzināt tos divus personu veidus, kad personu var izslēgt, jo tā 
jau saņem vai ir tiesīga saņemt starptautisko aizsardzību;

• noteikt, kuras personas nav tiesīgas saņemt aizsardzību;

• atrast, interpretēt un pareizi piemērot saistītos starptautiskos 
juridiskos instrumentus.

Tiešsaistes 
mācībām 
vajadzīgais laiks

20–30 stundas

Klātienes sesijas 
ilgums

2 dienas

Pieejamās valodu 
versijas

Angļu, krievu, vācu

Izveide / pēdējā 
atjaunināšana

Izveidots: pirms 2011. gada
Pēdējā atjaunināšana: 2014. gadā
Nākamā atjaunināšana plānota 2019. gadā
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14 Aizsardzības izbeigšana

Galvenā 
mērķgrupa

Atbildīgie speciālisti

Satura 
kopsavilkums

Šis modulis sniedz atbildīgajiem speciālistiem iespēju specializēties 
atcelšanas un izbeigšanas noteikumu piemērošanā, kā arī 
procesuālo aizsardzības pasākumu piemērošanā. Dalībnieki arī 
uzzinās, kā interpretēt nosacījumus, kuru dēļ aizsardzība var tikt 
izbeigta, kā noteikts Kvalifikācijas direktīvā. Pabeiguši darbu ar šo 
moduli, dalībnieki būs apguvuši teorētiskās un praktiskās zināšanas, 
kas vajadzīgas, lai sagatavotu un uzrakstītu lēmumu par šo tematu.

Mācību rezultāti 
(vispārīgi)

Pēc šā moduļa sekmīgas apguves dalībnieki spēs:

• atrast gadījumus, ko var uzskatīt par izslēgšanas gadījumiem, un 
pienācīgi pievērsties tiem;

• piemērot attiecīgās procedūras, lai izbeigtu aizsardzību.

Tiešsaistes 
mācībām 
vajadzīgais laiks

20–30 stundas

Klātienes sesijas 
ilgums

1 diena

Pieejamās valodu 
versijas

Angļu

Izveide / pēdējā 
atjaunināšana

Izveidots: pirms 2011. gada
Pēdējā atjaunināšana: 2018. gada septembris
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15 Pārmitināšana

Galvenā 
mērķgrupa

1. Par patvēruma lietām atbildīgie speciālisti (pieredzējuši) un 
pārmitināšanas speciālisti (gan jauniesācēji, gan pieredzējuši);

2. Kultūras ievirzes darbinieki;

3. Atlases misiju / kultūras ievirzes misiju vadītāji.

Satura 
kopsavilkums

Pēdējos gados dalībvalstis arvien biežāk ir izmantojušas 
pārmitināšanu kā vienu no ilgtspējīgajiem risinājumiem ieilgušas 
bēgļa situācijas gadījumā. Šā moduļa mērķis ir vairot dalībnieku 
zināšanas par to, kā veiksmīgi pārvaldīt dažādos pārmitināšanas 
procesa posmus. Lai sasniegtu šo mērķi, moduļa saturā ir ietverti 
procesa pamataspekti. Šādi aspekti ietver pārmitināšanas 
programmas izstrādi un plānošanu, atlases pasākumus un 
pasākumus pirms izceļošanas, kā arī pārsūtīšanas pasākumus un 
pasākumus pēc ierašanās.

Mācību rezultāti 
(vispārīgi)

Pēc šā moduļa sekmīgas apguves dalībnieki spēs:

• paskaidrot, kā īstenojams veiksmīgs pārmitināšanas process;

• apzināt problēmas pārmitināšanas procesā;

• plānot efektīvas pārmitināšanas darbības.

©
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Tiešsaistes 
mācībām 
vajadzīgais laiks

20–30 stundas

Klātienes sesijas 
ilgums

2 dienas

Pieejamās valodu 
versijas

Angļu

Izveide / pēdējā 
atjaunināšana

Izveidots: 2018. gadā
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Galvenā 
mērķgrupa

Tulki, kuri strādā valsts patvēruma iestādēs

Izņēmuma gadījumos šo moduli var izmantot arī citas ieinteresētās 
personas, kas iesaistītas mutiskajā tulkošanā vai valodas 
interpretācijā valsts patvēruma procesos.

Satura 
kopsavilkums

Šā moduļa mērķis ir atbalstīt tulkus viņu uzdevumu izpildē, 
galvenokārt lai veicinātu saziņas procesu starp pieteikuma 
iesniedzējiem un valsts iestādēm un citām attiecīgām ieinteresētajām 
personām visā patvēruma procedūrā.

Ņemot vērā patvēruma procesā iesaistīto tulku dažādo izcelsmi 
(sākot no kvalificētiem speciālistiem, kuru izcelsme nav saistīta ar 
patvēruma meklētājiem, un beidzot ar patvēruma meklētājiem, kuri 
tiek nodarbināti, jo pārvalda mazāk izplatītas valodas), šis modulis 
aptver dažādas mācību vajadzības. Tas sniedz gan vispārīgu pārskatu 
par patvēruma kontekstu no tulku skatpunkta, gan pārskatu 
par galvenajām mutiskās tulkošanas metodēm, kas ir vajadzīgas 
patvēruma procesos.

Šis mācību modulis sastāv tikai no tiešsaistes komponenta, tomēr 
pēc dalībvalstu pieprasījuma var tikt organizēta klātienes sesija.

16 Mutiskā tulkošana patvēruma 
kontekstā
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Mācību rezultāti 
(vispārīgi)

Pēc šā moduļa sekmīgas apguves dalībnieki spēs:

• raksturot un izskaidrot vispārējo patvēruma kontekstu un 
procedūras;

• izskaidrot tulka lomu kopumā, kā arī patvēruma procedūrā;

• ilustrēt, kā piemērot principus un tulkošanai nepieciešamās 
prasmes kopumā un patvēruma kontekstā.

Tiešsaistes 
mācībām 
vajadzīgais laiks

20–25 stundas

Klātienes sesijas 
ilgums

2 dienas (pēc dalībvalstu pieprasījuma)

Pieejamās valodu 
versijas

Angļu

Izveide / pēdējā 
atjaunināšana

Izveidots: 2018. gadā
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Galvenā 
mērķgrupa

Vadītāji, kas atbild par darbiniekiem, kuru darbs saistīts ar patvēruma 
jautājumiem

Satura 
kopsavilkums

Vadītājiem paredzētajā modulī tiek apskatīti dažādi jautājumi, 
kas ir saistīti ar starptautiskās aizsardzības jomā strādājoša 
vadītāja ikdienas darba pienākumiem. Piedāvājot apgūt gan 
teorētiskas, gan praktiskas zināšanas, šā moduļa mērķis ir palīdzēt 
dalībniekiem pilnveidot savas prasmes, kas viņiem palīdzēs efektīvi 
nodrošināt savās struktūrvienībās augstu darba kvalitāti atbilstoši 
starptautiskajām un ES juridiskajām prasībām.

Mācību rezultāti 
(vispārīgi)

Pēc šā moduļa sekmīgas apguves dalībnieki būs apguvuši metodes, 
kā risināt ar pārvaldi un vadīšanu saistītas problēmas starptautiskās 
aizsardzības jomā.

Tiešsaistes 
mācībām 
vajadzīgais laiks

15–20 stundas

Klātienes sesijas 
ilgums

2 dienas

Pieejamās valodu 
versijas

Angļu, krievu, rumāņu

Izveide / pēdējā 
atjaunināšana

Izveidots: 2014. gadā

Nākamā atjaunināšana plānota 2019. gadā

17 Modulis vadītājiem
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Galvenā 
mērķgrupa

Šis modulis ir paredzēts patvēruma procesu un uzņemšanas 
jomas speciālistiem. Modulis ir noderīgs arī robežsargiem un 
politikas veidotājiem. Šis mācību kurss var būt noderīgs ne tikai 
pieredzējušiem, bet arī jaunpieņemtiem darbiniekiem.

Satura 
kopsavilkums

Šajā modulī ir aplūkotas pamattiesības patvēruma procedūras 
kontekstā. Šā mācību kursa pamatā ir ES Pamattiesību harta. Kursa 
laikā dalībnieki tiek iepazīstināti ar atbilstošajiem hartas punktiem 
un tiek sniegts to skaidrojums saistībā ar secīgiem patvēruma un 
uzņemšanas procesu posmiem. Pamattiesības tiek aplūkotas no 
juridiskā un praktiskā skatpunkta, koncentrējoties uz jaunākajām 
norisēm, piemēram, tām, kas iztirzātas attiecīgajā ES Tiesas 
judikatūrā. Modulis ir izstrādāts ciešā sadarbībā starp EASO, FRA 
un FRONTEX, un tas ir pieejams kopīgai izmantošanai visām šīm 
aģentūrām.

18 Pamattiesības un starptautiskā 
aizsardzība ES
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Mācību rezultāti 
(vispārīgi)

Pēc šā moduļa sekmīgas apguves dalībnieki spēs:

• raksturot un izskaidrot pamattiesības un principus un to nozīmi 
starptautiskās aizsardzības kontekstā ES;

• raksturot starptautiskās aizsardzības jēdzienu;

• izskaidrot starptautiskos un Eiropas pamatinstrumentus 
attiecībā uz pamattiesībām un starptautisko aizsardzību, īpašu 
uzmanību pievēršot ES hartai;

• izskaidrot ES Pamattiesību hartas praktisko nozīmi un tās 
mijiedarbību ar citiem cilvēktiesību instrumentiem;

• piemērot pamattiesību un starptautiskās aizsardzības principus 
un instrumentus attiecībā uz piekļuvi teritorijai, patvēruma 
procedūru, starptautiskās aizsardzības saturu un atgriešanos;

• piemērot ES hartu personām, kuras var tikt atzītas vai var 
būt tikušas atzītas par tādām, kam ir vajadzīga starptautiskā 
aizsardzība, kā arī personām atgriešanās procedūrās;

• veicināt un sekmēt pamattiesību īstenošanu patvēruma 
procesā (tostarp attiecībā uz piekļuvi teritorijai) un atgriešanās 
procedūrā.

Pieejamās valodu 
versijas

Angļu

Tiešsaistes 
mācību ilgums

25–30 stundas

Klātienes sesijas 
ilgums

2 dienas 

Izveide / pēdējā 
atjaunināšana

Izveidots: 2016. gadā
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19 Kopējā Eiropas patvēruma sistēma

Galvenā 
mērķgrupa

Visi patvēruma jomas praktiskie speciālisti

Satura 
kopsavilkums

Šis modulis sniedz dalībniekiem pārskatu par kopējo Eiropas 
patvēruma sistēmu, par to, kā tā ir radusies un attīstījusies, un par 
tās nākotnes attīstības perspektīvām. Tas iztirzā, kādiem mērķiem 
tika radīta KEPS un kā šādi mērķi ir noteikuši KEPS īstenošanu. Šajā 
modulī ir izpētīti attiecīgie juridiskie instrumenti, judikatūra, rīki 
un resursi, kas patvēruma jomas speciālistiem būs noderīgi viņu 
ikdienas darbā. Veicinot patvēruma jomas speciālistu informētību, 
šā moduļa mērķis ir veicināt vienotu izpratni par viņu kā galveno 
dalībnieku lomu KEPS īstenošanā.
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Mācību rezultāti 
(vispārīgi)

Pēc šā moduļa sekmīgas apguves dalībnieki spēs:

• noteikt mērķus un vērtības, uz kurām pamatojoties, ir izstrādāta 
KEPS;

• izmantot attiecīgos juridiskos instrumentus, judikatūru, rīkus un 
resursus KEPS īstenošanai;

• izskaidrot vajadzību īstenot KEPS reformu.

Pieejamās valodu 
versijas

Angļu

Tiešsaistes 
mācību ilgums

25–30 stundas

Klātienes sesijas 
ilgums

2 dienas 

Izveide / pēdējā 
atjaunināšana

Izveidots: 2016. gadā / atjaunināts: 2018. gadā
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20 Ievads starptautiskajā aizsardzībā

Galvenā 
mērķgrupa

Jauni darbā pieņemti patvēruma speciālisti

Satura 
kopsavilkums

Šis modulis ir paredzēts kā ievads starptautiskās aizsardzības 
jomā. Kursa materiālā ir izklāstīti galvenie juridiskie ar patvērumu 
saistītie instrumenti un terminoloģija, kā arī sniegts īss pārskats par 
galvenajiem soļiem patvēruma procesā. Dalībnieki, kuri izmanto 
šo moduli, apgūs būtiskās pamatzināšanas, kas vajadzīgas darbam 
starptautiskās aizsardzības jomā.

Tomēr šis ir ievada modulis, un būs nepieciešama turpmāka 
apmācība, lai dalībvalstis spētu izpildīt ES patvēruma tiesību aktu 
prasības par apmācību, jo īpaši par EASO pamata moduļiem, kas 
noteikti konkrētajai mērķgrupai.
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Mācību rezultāti 
(vispārīgi)

Pēc šā moduļa sekmīgas apguves dalībnieki spēs:

• izprast tiesību uz patvērumu un neizraidīšanas principa 
nozīmīgumu;

• izskaidrot starptautiskās aizsardzības jēdzienu, kas izriet no ES 
acquis;

• izskaidrot patvēruma procedūras galvenos posmus un noteikt 
patvēruma jomas speciālista lomu šajā procedūrā;

• apliecināt pamatizpratni par atbilstības kritērijiem un 
pierādījumu izvērtēšanu;

• pazīt EASO apmācību materiālus un praktiskos ceļvežus, kas 
pieejami tālākai izglītībai.

Tiešsaistes 
mācībām 
vajadzīgais laiks

8–10 stundas

Klātienes sesijas 
ilgums

1 diena

Pieejamās valodu 
versijas

Angļu

Izveide / pēdējā 
atjaunināšana

Izveidots: 2016. gadā
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21 Ievads didaktikā
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Galvenā 
mērķgrupa

Topošie EASO apmācību moduļu instruktori

Satura 
kopsavilkums

Šā moduļa mērķis ir sagatavot EASO instruktoru mācību kursu 
dalībniekus, lai tie savā valstī kļūtu par instruktoriem, kas izmanto 
EASO moduļus. Šim nolūkam tiešsaistes ievadkursa mērķis ir panākt, 
lai dalībnieki, pirmkārt, spētu sagatavot savai auditorijai pielāgotu 
mācību programmu, izmantojot dažādas metodikas un principus, un, 
otrkārt, prastu izvēlēties atbilstošas metodes, lai risinātu konkrētas 
grūtības, ar kādām instruktoriem var nākties saskarties apmācību 
laikā. Klātienes kursā galvenā uzmanība būs vērsta uz praktisku 
nodarbību, kurā katram dalībniekam būs iespēja praktizēties par 
konkrētu moduļa tematu.
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Mācību rezultāti 
(vispārīgi)

Pēc šā moduļa sekmīgas apguves dalībnieki spēs:

• efektīvi vadīt savus dalībniekus EASO moduļa apguves e-mācību 
posmā;

• organizēt EASO moduļa klātienes sesiju;

• apzināt stratēģijas veidus to dažādo problēmu risināšanai, ar 
kurām var saskarties instruktors.

Tiešsaistes 
mācībām 
vajadzīgais laiks

7–12 stundas

Klātienes sesijas 
ilgums

1 diena

Pieejamās valodu 
versijas

Angļu, krievu

Izveide / pēdējā 
atjaunināšana

2016. gadā
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EASO operatīvā apmācība

EASO operatīvās apmācības juridiskais pamats ir EASO regulas (1) 6. pants 
(Atbalsts mācībai), un tās ir specializētas mācības ekspertiem, kuri iekļauti 
patvēruma reakcijas rezerves sarakstā. Kā noteikts 6. pantā, šīm mācībām jābūt 
saistītām ar ekspertu veicamajiem pienākumiem un uzdevumiem. Apmācība 
ir arī iekļauta kā viens no pasākumiem EASO darbības plānos, kas parakstīti ar 
dalībvalstīm, kurās ir īpašs spiediens uz patvēruma sistēmām.

EASO operatīvā apmācība, kas sākotnēji īstenota kā atbalsta pasākums saistībā 
ar ES “karsto punktu” pieeju un ES migrantu pārcelšanas mehānismu saskaņā 
ar 2015. gada Eiropas programmu migrācijas jomā (2), tiek pastāvīgi pilnveidota 
un pielāgota atbilstoši konkrētā brīža vajadzībām un mainīgajam darbības 
kontekstam.

Ņemot vērā nodarbību operatīvo raksturu, operatīvo apmācību formātu 
veido galvenokārt klātienes sesijas, un tās ir lielā mērā vērstas uz praktiskiem 

(1) Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 19. maija Regula (ES) Nr. 439/2010, ar ko izveido Eiropas 
Patvēruma atbalsta biroju.

(2) Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un 
Reģionu komitejai “Eiropas programma migrācijas jomā”, Brisele, 13.5.2015., COM(2015) 240 final.

©
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vingrinājumiem. Klātienes sesiju ilgums ir no vienas līdz piecām dienām (vidēji), 
un tās vada EASO iekšējie instruktori, dalībvalstu eksperti un ārējie eksperti, 
kuriem ir plašas zināšanas par konkrētajiem tematiem. Klātienes sesijas organizē 
vietās, kur tiek īstenotas EASO operācijas. Operatīvajās apmācībās bieži kā 
instruktori vai lektori piedalās valsts vietējo iestāžu pārstāvji, kā arī pārstāvji 
no starptautiskajām/ES struktūrām, kas iesaistītas konkrētajā operācijā. 
Paplašinātajās apmācību programmās ir iekļauts arī e-mācību elements.

Līdz šim operatīvā apmācība ir nodrošināta īpašas apmācību programmas veidā 
vai kā pielāgota mācību sesija, ko rīko, atbildot uz konkrētu pieprasījumu.

EASO ir izstrādājis vairākas apmācību programmas, reaģējot uz dažām 
atkārtotām konkrētas apmācības vajadzībām, kā arī īpašu operāciju kontekstā. 
Šādas apmācības programmas tiek nodrošinātas EASO operāciju ietvaros, bet 
tās var īstenot arī pēc individuāla pieprasījuma, kas saņemts no dalībvalstīm, 
kuras nav parakstījušas darbības plānu ar EASO.

EASO operatīvās apmācības programmas sastāv no tematiskajām apmācībām, 
kas saistītas ar uzdevumiem, kuri jāveic kā ikdienā, tā arī operāciju kontekstā. 
Apmācības programmas parasti papildina vairāki mācību materiāli, piemēram, 
instruktora rokasgrāmata un mācību rokasgrāmata. Mācību materiālus izstrādā 
dalībvalstu pārstāvji, kā arī ārējie eksperti, kuriem ir plašas zināšanas un 
pieredze par attiecīgajiem tematiem.

Pašlaik tiek īstenotas šādas EASO apmācību programmas:

• operatīvā apmācība EASO norīkotajiem ekspertiem;
• paplašinātā apmācību programma jaunākā sastāva atbildīgajiem 

darbiniekiem;
• paplašinātā apmācību programma neaizsargātības jautājumu ekspertiem;
• operatīvā apmācība par patvēruma procedūras pieejamību;
• operatīvā apmācība par starptautiskās aizsardzības pieteikumu reģistrāciju;
• operatīvā apmācība par Dublinas III regulu;
• operatīvā apmācība par uzņemšanu;
• operatīvā apmācība grupu vadītājiem;
• operatīvā apmācība par mutisko tulkošanu patvērumā kontekstā;
• operatīvā apmācība par konsultēšanas darbu;
• citas EASO operatīvās apmācības (pielāgotas apmācību sesijas).
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1. Operatīvā apmācība EASO norīkotajiem ekspertiem

EASO operatīvā apmācība 
norīkotajiem ekspertiem ir 
paredzēta ES+ dalībvalstu 
ierēdņiem, kurus norīko 
EASO operācijās. Atkarī-
bā no norīkoto ekspertu 
uzdevumiem operatīvajā 
apmācībā tiek piedāvātas 
tematiskas nodarbības 
klātienē, tostarp praktiskie 
gadījumu pētījumi. Nodar-
bību klāsts ir atkarīgs no 
darba, kas jāveic norīko-
tajiem ekspertiem, un var 
aptvert šādas jomas:

• profesionālā pilnveide par moduļiem Iekļaušana, Intervēšanas metodes, 
Pierādījumu izvērtēšana (kā kvalifikācijas celšanas nodarbības par EASO 
apmācību programmas pamata moduļiem);

• valstu patvēruma procedūras un procesi;
• standarta operāciju procedūras un veidnes, kas izmantojamas operācijas 

ietvaros;
• neaizsargātības novērtējums;
• Dublinas procedūra;
• izcelsmes valsts informācija;
• izslēgšana;
• cilvēku tirdzniecība.
Šo apmācību ilgums ir no divām līdz trīs dienām.

2. Paplašinātā apmācību programma jaunākā sastāva 
atbildīgajiem darbiniekiem

Šī paplašinātā apmācību programma izstrādāta, lai sagatavotu jaunākā sastāva 
atbildīgos darbiniekus, kas tiks norīkoti, lai atbalstītu valstu iestādes, kuras 
īsteno patvēruma procedūru.
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Šajā apmācību programmā ir dažādi posmi.

• 1. posms — EASO 
apmācību programma 
par pamata moduļiem 
(apmācība tiešsaistē + 
klātienes sesijas, kopējais 
ilgums trīs nedēļas)
Jaunākā sastāva atbildīgie 
darbinieki apgūst EASO 
apmācību programmas 
pamata moduļus: Iekļau-
šana, Intervēšanas meto-
des un Pierādījumu izvēr-
tēšana. Šie moduļi ir atzīti 
par būtisku pamatu jeb-
kuram atbildīgajam darbiniekam, lai viņš varētu operatīvi darboties un spētu 
izpildīt savus pienākumus atbilstoši Eiropas acquis standartiem patvēruma 
jomā. Katrs modulis sastāv no tiešsaistes daļas un klātienes sesijas. Katrā 
modulī dalībniekiem ir paredzētas trīs dienas mācībām tiešsaistē (aptuveni 
20–25 stundas) un divas dienas klātienes nodarbībām.

• 2. posms — operatīvā apmācība (klātienes sesija, ilgums trīs dienas)
Operatīvā apmācība jaunākā sastāva atbildīgajiem darbiniekiem ietver 
klātienes nodarbības par īpašiem tematiem. Tos izvēlas, ņemot vērā to, 
kāda veida atbalstu EASO sniedz valsts iestādēm, un atbildīgo darbinieku 
veicamos uzdevumus. Nodarbībās var aplūkot tādus tematus kā neaizsargātu 
pieteikuma iesniedzēju noteikšana, cilvēku tirdzniecība, potenciālo 
Dublinas gadījumu noteikšana, izcelsmes valsts informācija un izslēgšana. 
Tematiskās nodarbības ietver praktiskus vingrinājumus, piemēram, gadījumu 
pētījumus un apmeklējumus darbvietā. Operatīvā apmācība jaunākā sastāva 
atbildīgajiem darbiniekiem ietver arī nodarbības par tās valsts kontekstu, 
kurā norīko atbildīgos darbiniekus, kā arī par operācijās izmantotajiem rīkiem 
un veidnēm. Šo īpašo nodarbību pasniegšanā piedalās galvenokārt EASO, 
valsts iestādes un citas tajā pašā operācijā iesaistītās ieinteresētās personas.

• 3. posms — konsultācijas darbvietā (fakultatīvi, ilgums divas nedēļas)
Konsultācijas darbvietā, ko vēlams nodrošināt norīkošanas vietā, ir 
strukturētas šādos posmos:
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 – jaunākā sastāva atbildīgie darbinieki “ēno” pieredzējušus darbiniekus viņu 
pienākumu izpildē un tad pakāpeniski sāk paši pildīt savus uzdevumus ar 
pieredzējušo ekspertu atbalstu,

 – jauno norīkoto / darbā pieņemto atbildīgo darbinieku darbu izvērtē 
un apspriež ar EASO konsultantiem. Šis posms ietver arī salīdzinošo 
izvērtēšanu.

3. Paplašinātā apmācību programma neaizsargātības jautājumu 
ekspertiem

Šī apmācību programma ir 
paredzēta EASO operācijās 
norīkotajiem ekspertiem, 
kuri atbild par neaizsargātī-
bas novērtējumu veikšanu. 
Tā arī sniedz norādījumus 
EASO intervētājiem par ne-
aizsargātu personu apzinā-
šanu.

Mācību programma sastāv 
no turpmāk norādītajiem 
posmiem.

• 1. posms — EASO apmācību programmas moduļi “Neaizsargātu pieteikuma 
iesniedzēju intervēšana” un “Dzimums, dzimtiskā identitāte un seksuālā 
orientācija” (apmācība tiešsaistē + klātienes sesija, kopējais ilgums divas 
nedēļas)
EASO norīkotie eksperti apgūst EASO apmācību programmas moduļus 
Neaizsargātu pieteikuma iesniedzēju intervēšana (IVP) un Dzimums, 
dzimtiskā identitāte un seksuālā orientācija (SOGI). IVP modulis iepazīstina 
apmācāmos ar īpašajiem elementiem, kas jāņem vērā, intervējot pieteikuma 
iesniedzēju ar īpašām vajadzībām, kā arī sniedz padziļinātas zināšanas 
par neaizsargātību un garīgiem un fiziskiem traucējumiem. Tas arī sniedz 
apmācāmajiem informāciju par to, kā risināt sarežģītas situācijas. Modulis 
Dzimums un SOGI veicina informētību un sniedz apmācāmajiem zināšanas 
un prasmes, kas nepieciešamas, lai izskatītu un novērtētu pieteikumu, ņemot 
vērā ar dzimumu un/vai SOGI saistītus jautājumus. Katrā modulī dalībniekiem 
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ir paredzētas trīs dienas mācībām tiešsaistē (aptuveni 20–25 stundas) un 
divas dienas klātienes sesijai.

• 2. posms — operatīvā apmācība (klātienes sesija, ilgums četras līdz piecas 
dienas)
Operatīvā apmācība neaizsargātības jautājumu ekspertiem ietver klātienes 
nodarbības, kas veltītas īpašiem tematiem, kurus izvēlas, ņemot vērā 
valsts iestādēm sniegtā EASO atbalsta veidu un ekspertu uzdevumus, 
piemēram, bērnu intervēšana un cilvēku tirdzniecība. Operatīvajā apmācībā 
neaizsargātības jautājumu ekspertiem ir paredzētas arī nodarbības par valsts 
procedūru attiecībā uz neaizsargātiem pieteikuma iesniedzējiem, kā arī par 
operācijā izmantotajiem rīkiem un veidnēm.

• 3. posms — konsultācijas darbvietā (ilgums sešas nedēļas)
Šīs apmācības, ko pašlaik nodrošina neaizsargātības jautājumu ekspertiem, 
kuri norīkoti uz karstajiem punktiem Grieķijā, ietver:

 – pieredzējušu par patvēruma lietām atbildīgo speciālistu “ēnošanu” to viņu 
pienākumu izpildē, kuri saistīti ar neaizsargātības novērtējumu, pēc tam 
pakāpeniski sākot pašiem pildīt savus uzdevumus ar pieredzējušo ekspertu 
atbalstu,

 – neaizsargātības jautājumu ekspertu veiktā darba izvērtēšana un pārrunas 
ar EASO konsultantiem. Šis posms ietver arī salīdzinošo izvērtēšanu.

4. Operatīvā apmācība par patvēruma procedūras pieejamību

Šī operatīvā apmācība ir 
paredzēta ierēdņiem, kam 
ir sākotnējā saskarsme ar 
migrantiem, tostarp poli-
cijas ierēdņiem, robežsar-
giem, imigrācijas iestāžu 
darbiniekiem un aizturēša-
nas iestāžu darbiniekiem, 
kuriem ir būtiska loma 
starptautiskās aizsardzī-
bas pieejamības garantē-
šanā. Apmācību ilgums ir 
1–2 dienas.
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Operatīvajā apmācībā apmācāmie apgūst ievada apmācību par starptautiskās 
aizsardzības jautājumiem no to ierēdņu skatpunkta, kuriem ir pirmā saskarsme 
ar migrantiem, tostarp par pamattiesībām, kas tieši saistītas ar patvēruma 
procedūras pieejamību (piemēram, tiesībām uz dzīvību, neizraidīšanu, tiesībām 
uz patvērumu, kolektīvās izslēgšanas aizliegumu), un par ES tiesisko regulējumu 
attiecībā uz starptautisko aizsardzību, īpašu uzsvaru liekot uz patvēruma 
procedūras pieejamību. Apmācība ietver tematiskas nodarbības ar praktiskiem 
vingrinājumiem, kas pievēršas, piemēram, to personu apzināšanai, kurām var 
būt vajadzīga starptautiskā aizsardzība; neaizsargātības rādītāju noteikšanai, 
cilvēku tirdzniecībai un komunikācijas metodēm, lai sniegtu informāciju 
personām, kurām var būt vajadzīga starptautiskā aizsardzība. Visbeidzot, šīs 
apmācību programmas mērķis ir sagatavot ierēdņus, kuriem ir pirmā saskarsme 
ar migrantiem, lai viņi varētu izmantot mehānismus, kas vajadzīgi, lai personas, 
kurām var būt vajadzīga starptautiskā aizsardzība, nosūtītu uz kompetento 
valsts patvēruma iestādi.

5. Operatīvā apmācība par starptautiskās aizsardzības 
pieteikumu reģistrāciju

Šī operatīvā apmācība ir 
paredzēta ierēdņiem, kuru 
darbs saistīts ar starptau-
tiskās aizsardzības pie-
teikumu reģistrāciju, un 
tā sastāv no tematiskām 
klātienes nodarbībām un 
praktiskiem vingrināju-
miem. Atkarībā no kon-
krētā brīža vajadzībām 
paredzētais šīs apmācības 
ilgums ir viena vai divas 
dienas.

Pirmkārt, apmācības mērķis ir sniegt reģistrācijas speciālistiem būtisku 
informāciju par ES tiesisko regulējumu, proti, pārskatu par kopējo Eiropas 
patvēruma sistēmu, īpaši pievēršoties patvēruma procedūras pieejamībai 
un pamattiesību (jo īpaši neizraidīšanas tiesību un tiesību uz patvērumu) 
nozīmīgumam reģistrācijas procesā. Otrkārt, apmācību programma ietver 
tematiskas nodarbības ar praktiskiem vingrinājumiem, lai maksimāli labi 
sagatavotu reģistrācijas ierēdņus viņu uzdevumu izpildei un nodrošinātu, ka 
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tiek ievērotas visas starptautiskās aizsardzības pieteikuma iesniedzēja tiesības 
un pienākumi. Šīs nodarbības ir vērstas uz tādiem tematiem kā komunikācijas 
metodes, neaizsargātu pieteikuma iesniedzēju (tostarp nepavadītu nepilngadīgo 
un cilvēku tirdzniecības upuru) apzināšana, potenciālo Dublinas gadījumu 
apzināšana un izcelsmes valsts informācija. Visbeidzot, šī apmācību programma 
ietver sesiju par valsts procedūru starptautiskās aizsardzības pieteikumu 
reģistrācijai, kā arī praktiskus vingrinājumus, pielietojot rīkus, veidnes un 
platformas, ko izmanto starptautiskās aizsardzības pieteikumu reģistrācijai 
valsts līmenī.

6. Operatīvā apmācība par Dublinas III regulu

Šī operatīvā apmācība, ku-
ras pamatā ir EASO apmā-
cību programmas modulis 
Dublinas III regula, ir pa-
redzētas valsts iestādēm, 
kas iesaistītas Dublinas 
procedūrās no dažādiem 
aspektiem, piemēram, ie-
rēdņiem, kuru darbs sais-
tīts ar Dublinas regulu, 
reģistrācijas speciālistiem, 
atbildīgajiem speciālistiem, 
uzņemšanas speciālistiem, 
vietējo iestāžu (piemēram, 
pašvaldību) pārstāvjiem, 
kuru darbs var būt saistīts ar starptautiskās aizsardzības pieteikumu iesniedzējiem.

Ņemot vērā gan mērķa grupas, gan konkrētā brīža vajadzības, operatīvā 
apmācība par Dublinas III regulu ir paredzēta, lai aptvertu vai nu kādu konkrētu 
Dublinas procedūras daļu, piemēram, potenciālo Dublinas gadījumu apzināšanu 
(a), vai visu procedūru kopumā, kā tā definēta Dublinas III regulā (b).

a. Operatīvā apmācība par potenciālo Dublinas gadījumu apzināšanu 
(klātienes sesija, ilgums — viena diena) ietver nodarbības ar praktiskiem 
vingrinājumiem, kas sniedz vispārēju pārskatu par Dublinas sistēmu 
(procedūru un praktisko īstenošanu, veidiem un termiņiem), pazīmēm, kas 
norāda uz potenciālu Dublinas gadījumu (pamatojoties uz Dublinas atbildības 
noteikšanas kritērijiem), Dublinas nosūtīšanas mehānismu valsts līmenī.
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b. Operatīvā apmācība par Dublinas III regulu (klātienes sesija, ilgums — 
divas dienas) sniedz apmācāmajiem pārskatu par Dublinas procedūru no 
apzināšanas posma līdz nosūtīšanas posmam, un šīs apmācības sastāvā 
ietilpst nodarbības par potenciālo Dublinas gadījumu apzināšanu un 
nosūtīšanas mehānismu, atbildības kritēriju piemērošanu, procesuālajiem 
noteikumiem un rīkiem. Operatīvā apmācība arī ietver nodarbības par valstu 
vietējo praksi saistībā ar Dublinas III regulas piemērošanu (nosūtīšanas 
mehānismi, veidnes).

7. Operatīvā apmācība par uzņemšanu

Šī vienu dienu ilgā operatī-
vā apmācība, kuras pamatā 
ir EASO mācību program-
mas modulis Uzņemšana, 
ir paredzēta galvenokārt 
uzņemšanas speciālistiem, 
kā arī sociālajiem un medi-
cīnas darbiniekiem, kuru 
darbs saistīts ar starptau-
tiskās aizsardzības pietei-
kumu iesniedzējiem. Šī 
programma sniedz apmā-
cāmajiem pārskatu par ES 
patvēruma procedūru un 
par ES standartiem attiecī-

bā uz starptautiskās aizsardzības pieteikuma iesniedzēju uzņemšanu. Tā ietver 
arī tematiskas nodarbības ar praktiskiem vingrinājumiem par īpašām uzņem-
šanas vajadzībām, garīgo veselību un neaizsargātību, profesionālu attieksmi, 
rīcības kodeksu un starpkultūru komunikāciju.

8. Operatīvā apmācība grupu vadītājiem

Ir izstrādātas īpašas operatīvās mācības EASO ekspertiem, kurus norīko kā 
grupu vadītājus, galvenokārt saistībā ar EASO operācijām Grieķijā. Šī operatīvā 
apmācība sastāv no klātienes sesijas, kas ilgst aptuveni divas dienas un ir veltīta 
teorētiskās mācību vielas apguvei un praktiskiem vingrinājumiem. Apmācības 
gaitā vairākkārt pievēršas konkrētiem segmentiem, kas veido pamatu grupu 
vadītājiem paredzētajā operatīvo apmācību programmā, piemēram, vadītāju 
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prasmēm, kvalitātes atsauksmēm un procesuāliem jautājumiem atbilstoši 
standarta operatīvajām procedūrām. Šo segmentu saturs tiek pielāgots, 
ņemot vērā konkrētā brīža vajadzības, no dalībniekiem saņemtās atsauksmes 
un jaunākos kvalitātes atsauksmju ziņojumus. Pamatojoties uz pastāvīgiem 
vajadzību novērtējumiem, apmācībā var tikt iekļauti citi segmenti. Šie mainīgie 
komponenti ietver, piemēram, nodarbības par intervēšanas metodēm, 
pierādījumu izvērtēšanu, neaizsargātību un izslēgšanu.

9. Operatīvā apmācība par mutisko tulkošanu patvērumā 
kontekstā

EASO operatīvā apmācība par mutisko tulkošanu patvērumā kontekstā ir 
paredzēta, lai atbalstītu EASO operācijās norīkotos tulkus viņiem uzticētā 
uzdevuma izpildē patvēruma procedūrā, proti, veicināt komunikācijas procesu 
starp trešo valstu valstspiederīgajiem vai bezvalstniekiem un valsts ierēdņiem / 
EASO norīkotajiem ekspertiem, ievērojot ES acquis standartus patvēruma jomā. 
Apmācība tiek nodrošināta klātienes sesijā, kas ilgst no vienas līdz pusotrai 
dienai un ietver praktiskus vingrinājumus. Apmācības gaitā tiek aplūkoti šādi 
jautājumi:

• ES tiesiskais regulējums patvēruma jomā;
• vispārīgi un īpaši tulkošanas aspekti patvēruma kontekstā;
• tulka loma un rīcības kodekss patvēruma procedūrā;
• tulkošana vai valodas interpretācija īpašā patvēruma vidē (personas intervija, 

informācijas sniegšana, tulkošana personām ar īpašām vajadzībām, tulkošana 
grupām).

10. Operatīvā apmācība par konsultēšanas darbu

Ņemot vērā vajadzību konsultēt ekspertus, kuri strādā uz vietas, EASO pašlaik 
izstrādā apmācību programmu par konsultēšanu. Lai nodrošinātu konsultantiem 
maksimālu elastīgumu viņu sesiju izstrādē un īstenošanā, šīs apmācības nolūks 
nav nodrošināt konsultantiem noteiktu konsultēšanas modeli. Nolūks ir 
nodrošināt konsultantiem metodes un rīkus, no kuriem viņi var izvēlēties savām 
vajadzībām atbilstošo. Apmācībā ietver šādus tematus:

• kā nodibināt saikni ar dalībniekiem;
• produktīvas atsauksmju sniegšanas metodes;
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• kā reaģēt uz “sarežģītām” konsultēšanas situācijām;
• kā veicināt grupu apspriedes;
• kā veicināt salīdzinošo novērtēšanu;
• kā izveidot konsultēšanas stratēģiju utt.

11. Citas EASO operatīvās apmācības (pielāgotas apmācību 
sesijas)

Operatīvās apmācības var organizēt arī uz ad hoc pamata, un tās var vērst uz 
konkrētu aktuālu vajadzību, kurai nav iespējams pievērsties esošo apmācību 
programmu ietvaros. Šādu sesiju pamatā ir esošie operatīvo apmācību materiāli 
un EASO apmācību programmas moduļi. Ļoti bieži tie attiecas uz konkrētu 
dalībvalsti. Kā šādu apmācību piemērus var minēt apmācību par nepavadītu 
nepilngadīgo uzņemšanu un apmācību brīvprātīgajiem apsargiem — gan vienu, 
gan otru apmācību nodrošina Itālijā.
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