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Starptautiskie preču piegāžu drošības pamati ir mācību priekšmets, kas sniedz informāciju par
muitas darbību preču piegāžu drošības nodrošināšanā, kas balstīta uz starptautiskām prasībām un
palīdz studentiem izprast starptautiskās preču pārvietošanas un muitas kontroles mehānisma
darbību.
Mērķis un uzdevumi, izteikti kompetencēs un
Izprast starptautisko preču piegāžu drošības prasību ieviešanas nepieciešamību. Prast izmantot
prasmēs
starptautisko preču piegāžu drošības prasības starptautiskā, reģionālā un nacionālā līmenī, novērtēt
informācijas pielietojamību lēmumu pieņemšanā. Pielietot ekonomiskās zināšanas, komunikatīvās
prasmes, tehniskos līdzekļus ar muitas kontroli saistītu patstāvīgu lēmumu pieņemšanā un
pamatošanā.
Patstāvīgais darbs, tā organizācija un uzdevumi Studenti patstāvīgi apgūst teorētisko materiālu: mācību materiālu un speciālo literatūru. Studenti
patstāvīgi analizē un novērtē situācijas, pieņem un pamato lēmumus, piedalās diskusijās.
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Nepieciešamās priekšzināšanas
Priekšmets balstās uz zināšanām, kas iegūtas specializētajos muitas mācību priekšmetos un kalpo
kā bāze apgūstamajiem specializācijas priekšmetiem. Mācību priekšmetam ir integrējoša loma.

Tematu izklāsts
Tēma
Starptautiskās piegāžu ķēdes, to darbības principi un apdraudējumi
PĶ drošības standarti, SAFE (Secure and Facilitate Global Trade), ISO-28000-2007, CTPAT
Pirmsierašanās preču pieteikšanas sistēmas, PAPS (Pre-Arrival Processing System) un PARS (Pre-Arrival Review System)
Tirdzniecības veicināšanas risinājumi, AEO, BASC (Business Alliance for Secure Commerce) programmas loma preču piegādes
drošības ķēdes izveidošanā.
CTPAT (Customs Trade Partnership Against Terrorism) darbības nosacījumi un FAST (Free and Secure Trade) modelis
Integrētā robežpārvaldība, tās risinājumi
Preču piegāžu ķēžu drošības risinājumi gaisa pārvadājumos
Preču piegāžu ķēžu drošības risinājumi jūras pārvadājumos
Preču piegāžu ķēžu drošības risinājumi konteinerpārvadājumos pārvadājumos, CSI (Container Security Initiative).
TAPA (Transported Asset Protection Association) standarti, to darbības nosacījumi
Preču piegāžu ķēžu drošības risinājumi dzelzceļa pārvadājumos
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Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšana
Sasniedzamie studiju rezultāti
Jāizprot terorisma rašanās pasaulē un tā attīstības tendences. Preču piegādes drošības ķēdes
izveidošanas mērķi un darbības pamatprincipi.

Rezultātu vērtēšanas metodes
Patstāvīgais darbs 20%
Pārbaudes darbi 40%
Eksāmens 40%
Jāizprot Muitu un Tirdzniecības partnerība (SAFE) , kas saistīta ar pilnīgu informāciju par preču
Patstāvīgais darbs 20%
atbilstību, labas prakses īstenošanu, pirmsierašanās procesu, drošības kritēriju un starptautisko
Pārbaudes darbi 40%
nolīgumu prasību ievērošanu.
Eksāmens 40%
Jāprot salīdzināt un noteikt priekšrocības FAST līgumiem.
Patstāvīgais darbs 20%
Pārbaudes darbi 40%
Eksāmens 40%
Jāizprot CSI izveidošanas nepieciešamību un jāprot novērtēt tās darbības īpatnības un sniegtās
Patstāvīgais darbs 20%
priekšrocības kontroles dienestiem un tirgus dalībniekiem.
Pārbaudes darbi 40%
Eksāmens 40%
Jāizprot Starptautiskā jūrniecības organizācija loma starptautiskie preču piegāžu drošības pasākumu Patstāvīgais darbs 20%
īstenošanā.
Pārbaudes darbi 40%
Eksāmens 40%
Jāpārzina BASC programmas saistība ar piegādes drošības ķēžu prasību mehānismu.
Patstāvīgais darbs 20%
Pārbaudes darbi 40%
Eksāmens 40%
Jāprot analizēt pirmsievešanas apstrādes (PAPS) un pirmsievešanas pārbaudes sistēmu (PARS)
Patstāvīgais darbs 20%
prasības, kā arī salīdzināt ar analogām valstu prasībām pasaulē.
Pārbaudes darbi 40%
Eksāmens 40%
Jāpārzina pirmsierašanās preču pieteikšanas nosacījumi atkarībā no preču un to piegādes veidiem.
Patstāvīgais darbs 20%
Pārbaudes darbi 40%
Eksāmens 40%
Jāpārvalda un jāprot orientēties Starptautiskajos preču piegādes drošības ķēžu standartos, jāizprot
Patstāvīgais darbs 20%
valdības, muitas un uzņēmēju saistības standartu izpildē Jāprot noteikt paredzamās izmaksas un to
Pārbaudes darbi 40%
optimizēšanas iespējas.
Eksāmens 40%
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