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Dienesta suņi ir nozīmīga daļa no imigrācijas un ro-
bežkontroles – tos, piemēram, izmanto cilvēku un nar-
kotisko vielu meklēšanā.

Mūsu projektā divos semināros tika apmācīti Gruzi-
jas Robežpolicijas 12 kinologi un 10 instruktori, kuri 
turpina uzlabot kinologu un dienesta suņu apmācī-
bas sistēmu savā valstī. Gruzijas kolēģus iepazīstinā-
jām ar Latvijas Valsts robežsardzē pastāvošo dienes-
ta suņu testēšanas metodiku, tās pamatprincipiem un 
sasniedzamo rezultātu, arī normatīvo dokumentu iz-
strādes niansēm. Semināru praktiskajā daļā Gruzijas 
Robežpolicijas kinologi kopā ar dienesta suņiem pro-
jekta ekspertu vadībā veica vingrinājumus, kas iekļauti 
testēšanas metodikā.

Uzdāvinājām viņiem arī četrus Čehijā iegādātus die-
nesta suņus, kurus izmanto vaislas pasākumos. No 
tiem plānots iegūt augstvērtīgus kucēnus Gruzijas 
Robežpolicijas dienesta suņu genofonda papildinā-
šanai.

Iegādājāmies arī suņu uzturēšanai nepieciešamo in-
ventāru un četrus stacionāros suņu sprostus, kas 
tika izvietoti Gruzijas Robežpolicijas struktūrvienībās 
uz Azerbaidžānas, Armēnijas un Turcijas robežas (tos 
pēc nepieciešamības iespējams pārvietot).
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Projekts deva iespēju turpināt aktīvu sadarbību ar 
Gruzijas Robežpoliciju un ļāva tās kinologiem (ins-
truktoriem) iepazīties ar Eiropas Savienības kolēģu 
darbu, darbības metodēm un rezultātiem. Gruzijas 
Robežpolicijas amatpersonu apmācībai ir netieša 
ietekme uz Eiropas Savienības (ES) ārējo robežu, 
tātad arī uz ES iedzīvotāju drošību. Projekta rezul-
tāti ļauj šo drošības līmeni paaugstināt.

Šis projekts ielika stabilu 
pamatu Gruzijas Robežpolicijas 
Kinoloģijas pārvaldes attīstībai, 
nodrošināja kinoloģijas 
instruktoru un figurantu 
apmācību, kā arī sniedza 
būtisku ieguldījumu citās 
jomās – normatīvā regulējuma 
uzlabošanā, dienesta 
organizācijas jautājumos, 
dienesta suņu vaislas darba 
attīstības jautājumos. Gruzijas 
Robežpolicijai vēl aizvien 
nepieciešams atbalsts gan 
infrastruktūras, gan transporta 
un cilvēkresursu attīstības 
jautājumos, tālab novērtējam, 
cik lielu ieguldījumu šo 
jautājumu risināšanā snieguši 
Latvijas Valsts robežsardzes 
kolēģi.

Vairāk informācijas:
https://ej.uz/1gdv
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