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Studiju virziena ”Iekšējā drošība un civilā aizsardzība” pilnveides 

pasākumi 
2017./2018. STUDIJU GADĀ 

 

1. Studiju virziena studiju programmas un to izmaiņas 

Studiju virziens „Iekšējā drošība un civilā aizsardzība” ir akreditēts līdz 2023. gada 31. 
decembrim, saskaņā ar 2018. gada 21. jūniju grozījumiem Augstskolu likumā. 
Studiju virzienā ietilpstošās programmas: 

Nr. Nosaukums Studiju veids KP Iegūstamais grāds un/vai 

kvalifikācija 

1. Darba aizsardzība un drošība 
p(m) 

Nepilna laika 80 Profesionālā maģistra grāds 
darba aizsardzībā 
Darba aizsardzības vecākā 
speciālista kvalifikācija  

a - akadēmiskā bakalaura/maģistra studiju programma 
p(b) – profesionālā bakalaura studiju programma 
2.līm. – otrā līmeņa profesionālā studiju programma 
1.līm. – pirmā līmeņa profesionālā studiju programma 
p(m) – profesionālā maģistra studiju programma 
d - doktora 
 

2. Studiju virziena stratēģijas izmaiņas 

Izmaiņas nav veiktas. 
 

3. Studiju virziena ekspertu/darba devēju rekomendāciju izpilde 

Rekomendācija Izpildes/nepildīšanas apraksts un argumentācija 

Turpināt studiju kursu realizācijā 
vieslektoru - uzņēmēju iesaisti, 
īpašu uzmanību pievēršot prakses 
nodrošināšanā un maģistra darba 
izstrādāšanā 

Vieslektori iesaistīti studiju kursu: Ugunsdrošība un civilā 
aizsardzība (VUGD pārstāvis); Darba tiesības un normatīvi 
darba aizsardzībā I,II (VDI pārstāvis); Bīstamās iekārtas 
(AS Latvenergo pārstāvis) īstenošanā 
 

Konkretizēt atsevišķos kursos 
veiktās izmaiņas atbilstoši 
maģistra līmeņa studiju prasībām. 
Jaunos kursus papildināt ar 
saistošiem literatūras avotiem 

Atbilstoši maģistra līmeņa studiju prasībām studiju plānā 
iekļauti sekojoši maģistra programmai izstrādāti kursi: 
Pētījumu metodoloģija, Uzņēmējdarbības plānošana, 
Uzņēmumu vadīšana, kā arī Maģistra darbs I,II,III. 
Atbilstoši maģistra studiju līmenim papildināti pārējie 
studiju kursi (padziļināta satura apguve, papildināti 
literatūras avoti), praksēm Bīstamās iekārtas un 
Ugunsdrošība un civilā aizsardzība par 1 KP palielināts 
katras prakses apjoms. 

 

4. Studiju virziena studiju satura pilnveidošana un aktualizēšana 

4.1. Izmaiņas studiju plānos un esošajos studiju kursos 

Studiju plānā saturiski papildināti un pilnveidoti studiju kursi atbilstoši maģistra studiju 
prasībām: 

Peda6060 Pedagoģija un darba psiholoģija 1 KP; 
Peda6061 Pedagoģija un darba psiholoģija 2 KP; 
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CitiP031 Ugunsdrošība un civilā aizsardzība (profesionālā prakse) 3 KP; 
CitiP030 Bīstamās iekārtas (profesionālā prakse) 3 KP; 
Citi5011 Darba aizsardzība tautsaimniecībā 2 KP; 
CitiP032 Darba aizsardzība tautsaimniecībā (profesionālā prakse) 5 KP; 
CitiP033 Darba aizsardzība tautsaimniecībā (profesionālā prakse) 5 KP. 
 

4.2. Jaunu studiju kursu izveidošana 

Atbilstoši maģistra studiju kvalitātes prasībām studiju plānā iekļauti šādi jauni studiju kursi: 
VadZ5053 Uzņēmējdarbības plānošana 2KP; 
VadZ5046 Uzņēmuma vadīšana 2 KP; 
Citi3058 Pētījumu metodoloģija 2 KP; 
Citi6011 Maģistra darbs I 2 KP; 
Citi6012 Maģistra darbs II 4 KP; 
Citi6013 Maģistra darbs III 16 KP. 
 

4.3. Jaunas mācību grāmatas, studiju materiāli un citi informācijas resursi 

Iegādātas sekojošas grāmatas, kas studējošajiem ir pieejamas fakultātes Informācijas centrā – 
lasītavā. 
1. Kaļķis V., Roja Ž., Kaļķis H. Arodveselība un riski darbā. 2015. Medicīnas apgāds, Rīga, 538 

lpp. 
2. Kaļķis V. Biznesa ergonomikas vadība. Monogrāfija. 2014. Gūtenbergs Druka, Rīga, 155 lpp. 

 

4.4. Studiju noslēguma pārbaudījumu izstrādes ieteikumi 

2018. gadā tika aizstāvēti otrā līmeņa augstākās izglītības studiju programmas diplomdarbi, 
to autoriem piešķirot kvalifikāciju “Darba aizsardzības vecākais speciālists”. Tā kā programmā ir 
veiktas nepieciešamās izmaiņas, to pārveidojot par profesionālo maģistra programmu, tad 
ieteikumu diplomdarbu kvalitātes uzlabošanai nebija, jo turpmāk, absolvējot programmu, tiks 
izstrādāti un aizstāvēti maģistra darbi, un pirmā šo darbu aizstāvēšana notiks 2019. gada janvārī.   

 

5. Mācībspēki un pētnieki 

5.1. Profesionālā pilnveide 

 
A.Zvīgule 10.11.2017. Aktualitātes arodveselībā. 8 KP, Latvijas arodslimību ārstu biedrība. 

A.Zvīgule, U.Karlsons 16.11.2017. LEAN – pēdējo 50 gadu viena no veiksmīgākajām 

biznesa vadības stratēģijām. 10 h. Latvijas Ergonomikas biedrība. Biznesa efektivitātes 

asociācija. 

A.Zvīgule 04.10.2017. Meža ilgtspējīga apsaimniekošana viedokļu sadursmju kontekstā. 
Dabas aizsardzības un sabiedrības intereses. Meža sertifikācijas sistēmas. 4 h. LLU Meža zinātnes 

un tālākizglītības centrs. Izziņa  Nr.117-124. 

A.Zvīgule 30.11.2017. Kā būt elastīgam saskarsmē. (2 stundas) Latvijas Lauksaimniecības 

universitāte. 

V.Lasmanis 20.12.2017. English Language Course (lower intermediate level) 32 h, LLU 

Valodu centrs sertifikāts Nr.141. 

V.Lasmanis, D.Brizga 2018.07.02. „6.darba aizsardzības filmu pēcpusdiena, 2 h, RSU 

aģentūras Darba drošības un vides veselības institūts. 

V.Lasmanis 08.10.2017. Darba aizsardzības pamatlīmeņa zināšanu izglītības programma, 

40h, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība, apliecības Nr.175 

U.Karlsons 03.2017. Atgriežos lai strādātu (8 stundas) Valsts  darba inspekcija. 
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D.Brizga 20.12.2017. English Language Course, (lower intermediate level) 32 h, LLU 

Valodu centrs sertifikāts Nr.140 

D.Brizga 25.04.2018. English Language Course,(Language proficiency level B1) 32 h, LLU 

Valodu centrs sertifikāts Nr.151. 
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5.2. Zinātniskās pētniecības veicināšana 

Publikācijas vai referāta veids Skaits pārskata 

periodā 
Starptautiskos, recenzētos zinātniskos izdevumos, kas iekļauti Web 
ofScience vai Scopus zinātniskās literatūras datu bāzēs 

3 

Publikācijas anonīmi recenzētos starptautiskos zinātniskos izdevumos, 
t.sk. proceedings 

2 

Izdotās zinātniskās monogrāfijas 0 
Citas zinātniskās publikācijas 0 
Starptautisko konferenču materiāli (Abstract) 0 
Referātu saraksts starptautiskajās zinātniskajās konferencēs 0 
Referātu saraksts pārējās konferencēs  
Zinātniski populārās un zinātniski metodiskās publikācijas 0 
Starptautisko apstiprināto vai uzturēto patentu, licenču un zinātības 
(know-how)skaits 

0 

 
Izvērstais publikāciju saraksts dots 1. Pielikumā. 
 

5.3. Līdzdalība komisijās, organizācijās, padomēs, eksperti u.tml. 

Vārds, uzvārds Komisija, organizācija, padome utt. 

Pēteris Kaļeiņikovs FSC sertifikācijas padome 
Linards Sisenis LZP eksperts, LZP ekspertu komisijas loceklis, LLMZA 

īstenais loceklis, LLU Senāta loc., Konventa loc., LLU 
Studiju padomes loceklis, VPK „Darba aizsardzība un 
drošība” priekšsēdētāja vietnieks, VEK “Mežinženieris” 
priekšsēdētāja vietnieks, MEK „Meža ekonomika un 
politika” loceklis, Latvijas Mežu Sertifikācijas Padomes 
loceklis, LR Zemkopības ministrijas Meža konsultatīvās 
padomes loceklis, AS Latvijas valsts meži Konsultatīvās 
zinātniskās padomes loceklis, SIA Meža un koksnes 
produktu pētniecības un attīstības institūts Padomes loceklis. 

Vija Ozoliņa VPK „Darba aizsardzība un drošība” locekle 
Anda Zvīgule VPK „Darba aizsardzība un drošība” sekretāre 

 

5.4. Maģistrantu un doktorantu iesaistīšana studiju kursu īstenošanā 

Studiju kursā „Bīstamās iekārtas” praktiskās nodarbības pēc absolventu ierosinājuma notiek 
AS “LATVENERGO” Enerģētikas muzejā un ražotnēs: TEC-2 un Rīgas HES. 

Studiju kursā „Ugunsdrošība un civilā aizsardzība” praktiskās nodarbības ar absolventu 
palīdzību notiek Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes „Pilsētsaimniecība” koordinētais 
pašvaldības operatīvās informācijas centrā (visaptverošs saziņas un informācijas apkopošanas 
mehānisms, kurš nodrošina tiešu komunikāciju starp Jelgavas pilsētas iedzīvotājiem, 
infrastruktūras uzturētājiem, operatīvajiem dienestiem, valsts un pašvaldības iestādēm, 
komercsabiedrībām un civilās aizsardzības komisiju). Samariešu biedrībā studējošos informē par 
pirmās palīdzības sniegšanu. 
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6. Sadarbība 

6.1. Sadarbības stiprināšana ar ieinteresētajām pusēm 

Nozares vieslektoru piesaiste 

Vārds, uzvārds Pārstāvētā organizācija u.tml. 

A.Purmale Latvijas Samariešu apvienība 
A.Kalniņa Zemgales olimpiskais centrs 
L.Maksteniece Jelgavas tipogrāfija 

 

6.2. 6Starptautiskās sadarbības veicināšana 

Ārvalstu studenti (ERASMUS+, BOVA, apmaiņas programmas, starptautiskās vasaras skolas utt.) 
un vieslektori: 
Valsts Ārvalstu studentu skaits Ārvalstu vieslektoru skaits 

- 0 0 
LLU studentu mobilitāte 

Studiju programma 
ERASMUS+ 

BOVA 
SMS SMP 

- 0 0 0 
SMS – mobilitātes studijas 
SMP – mobilitātes prakse 
 
LLU mācībspēku mobilitāte 

Vārds uzvārds 

ERASMUS+ 

BOVA 

Citas  

aktivitātes Lekciju lasīšana Pieredzes 

apmaiņa 

Anda Zvīgule Viseu politehniskais institūts 
(Portugāle) 

30.04.-05.05.2018. 

- - - 

 
 

7. Studiju virziena resursu izmaiņas 

7.1. Studējošo skaits 

Studiju līmenis Studējošo skaits 

01.10.2017 

Studējošo skaits 

01.10.2018 

Absolventu skaits 

Augstākā līmeņa 
studijas 

22 - 8 

Maģistra studijas 20 56 - 
Doktora studijas - - - 
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7.2. Mācībspēku skaits 

Studiju virzienā iesaistītā akadēmiskā personāla skaits 

Amats 2015./ 2016. 2016./ 2017. 2017./ 2018. 

Profesori 1 1 2 
Asociētie profesori 2 3 3 
Docenti 3 3 1 
Lektori 10 10 8 
Asistenti - - - 
Vadošie pētnieki - - - 
Pētnieki -- -- - 
Kopā 16 15 14 

  
 Programmas realizācijā iesaistīto mācībspēku saraksts ir iekļauts pielikumā Nr.2. 

7.3. Studiju virziena infrastruktūras izmaiņas 

Telpu (auditoriju, laboratoriju) uzlabojumi (remonts, aprīkojums) 

Telpas 

numurs/nosaukums 
Struktūrvienība Uzlabojuma īss apraksts 

14.15,22.auditorija 
Meža izmantošanas 
katedra 

  displejs Samsung 65in UHD  16:9 QM65H 
edge LED 500 ar stiprinājumu  

45.telpa 
Meža izmantošanas 
katedra 

  displejs Samsung 65in UHD  16:9 QM65H 
edge LED 500 ar stiprinājumu  

 
Iegādāti mērinstrumenti: 

Mērinstrumentu iegādes nav veiktas. Iepirkta datortehnika: 
Portatīvais dators  HP Elite Book  -  2 gab. 
Galda dators HP  Pro Desk   - 5gab. 

 
 

8. Citas izmaiņas 

 

Pēc izmaiņu veikšanas esošajā otrā līmeņa profesionālajā augstākās izglītības programmā, 
profesionālajā maģistra studiju programmā studenti uzsāk studijas 2017./2018.studiju gadā. Daļa 
otrajā kursā studējošo turpina studijas programmā pēc izmaiņu veikšanas un plāno iegūt 
profesionālo maģistra grādu, kā arī kvalifikāciju. Šiem studējošiem tiek nodrošināta programmas 
apguve pēc jaunā studiju plāna, organizējot papildus sesiju trūkstošo studiju kursu apguvei un 
prakses, lai studiju plāns tiktu izpildīts. 
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PIELIKUMI 

 

Pielikumos ietvertajai informācijai ir ierobežota piekļuve, pamatojoties uz personas datu aizsardzības 

regulu. 
  


