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Studiju virziena ”Iekšējā drošība un civilā aizsardzība” pilnveides 

pasākumi 
2020./2021. STUDIJU GADĀ 

 

1. Studiju virziena studiju programmas un to izmaiņas 

Studiju virziens „Iekšējā drošība un civilā aizsardzība” ir akreditēts līdz 2024. gada 31. 

decembrim saskaņā ar 2021. gada 3. jūnija 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 Profesionālais maģistra grāds 

darba aizsardzībā 

Darba aizsardzības vecākā 

speciālista kvalifikācija  

p(m) – profesionālā maģistra studiju programma 

 

2. Studiju virziena stratēģijas izmaiņas 

Izmaiņas nav veiktas, un kopumā arī nākotnē nav plānotas, jo nozaru pieprasījums pēc 

kvalificētiem darba aizsardzības speciālistiem ir nemainīgs ar nelielu augšupejošu tendenci, 

savukārt LLU realizētā profesionālā maģistra programma interesentiem nodrošina iespēju iegūt 

gan profesionālo maģistra grādu, gan Darba aizsardzības speciālista kvalifikāciju.  

 

3. Studiju virziena ekspertu/darba devēju rekomendāciju izpilde 

Rekomendācija Izpildes/nepildīšanas apraksts un argumentācija 

1. Nozares ekspertu 

ieteikuma: "Studiju kursos, kas 

saistīti ar ķīmisko vielu apriti un 

drošību iekļaut jautājumus par 

konkrētu rīcību ķīmiska 

apdraudējuma gadījumā, 

analizējot konkrētas nozares " 

realizācija. 

2. Studiju kursu 

aktualizācija 

3. Studiju kursu dalījums 

semestros 

4. Prakšu organizācija un 

plānošana, programmu 

aktualizācija 

5. Studiju kursa nosaukuma 

maiņa 

6. Nozares ekspertu ieteikuma: 

"Organizējot prakses, iespēju 

robežās atbalstīt studējošos 

prakšu vietu nodrošināšanā, kā arī 

izvērtēt iespēju izmantot LLU 

mācību saimniecību, piemēram, 

1. Ieteikumi pārrunāti ar kursa "Ķīmiskās vielas un 

produkti" docētājiem un tiek apskatīti esošās studiju kursa 

programmas ietvaros.  

2. Studiju kursu saturs tiek aktualizēts sistemātiski 

katru gadu, saturā iestrādājot gan izmaiņas normatīvajā 

bāzē, gan aktualitātes par norisēm nozarē. 

3. Ieteikums izdiskutēts ar jomas speciālistiem, bet 

izmaiņas studiju plānos nav veiktas, jo šāds kursu dalījums 

nodrošina kursu apguves pēctecību.  

4. Prakses tiek plānotas saskaņā ar studiju plānu. 

Prakšu organizācijas jautājumi pārrunāti ar prakšu 

vadītājiem. Praksei sākoties, studējošais noslēdz līgumu par 

profesionālās prakses realizāciju un saņem detalizētu 

prakses uzdevumu, kurā nodefinēti prakses laikā veicamie 

uzdevumi, sasniedzamais rezultāts un prakses aizstāvēšanas 

nosacījumi. Prakses laikā tiek sagatavots pārskats, kas tās 

noslēgumā ir jāaizstāv.  

5. Studiju kursa "Ķīmiskās vielas un produkti" 

nosaukuma maiņas lietderība ir izdiskutēta katedrā, un 

pieņemts lēmums to nemainīt. 

6. Studējošie lielākoties prakšu vietas sameklē paši. 

Nepieciešamības gadījumā komunicējot ar programmas 

direktoru un mācībspēkiem, tiek sniegts atbalsts prakšu 
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Rekomendācija Izpildes/nepildīšanas apraksts un argumentācija 

"Mācību un pētījumu saimniecību 

Vecauce" kapacitāti šo prakšu 

realizācijā" realizācija. 

7. Vērtējot materiāli tehnisko 

bāzi, Nozares ekspertu vērtējums 

pozitīvs, iesaka turpināt 

materiāltehniskās bāzes pilnveidi. 

vietu nodrošināšanā. Pārrunāta iespēja prakses realizēt LLU 

objektos, un tas atsevišķos gadījumos tiek darīts. 

7. Nepārtraukti noris materiāli tehniskās bāzes 

pilnveide. 2020. un 2021. gadā renovētas visas mācību 

auditorijas un laboratorijas, kurās tiek realizēts studiju 

programmas studiju process. Datorklase aprīkota ar 26 

jauniem datoriem, nodrošinot iespēju gan darbam ar 

specializētajām datorprogrammām, gan patstāvīgajam 

darbam. 

 

4. Studiju virziena studiju satura pilnveidošana un aktualizēšana 

4.1. Izmaiņas studiju plānos un esošajos studiju kursos 

Nav veiktas, bet programmas realizācijā iesaistītie mācībspēki regulāri veic studiju kursu 

satura un literatūras saraksta pilnveidošana atbilstoši notiekošajām pārmaiņām darba aizsardzībā 

un saskaņā ar izmaiņām normatīvajos aktos. 

4.2. Jaunu studiju kursu izveidošana 

Jauni studiju kursi nav izveidoti, bet aktualizēta studiju kursu pieejamība e-vidē. 

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

Periodika, kas studējošiem ir pieejama Meža fakultātes informācijas centrā – lasītavā. 

1.Žurnāls “Baltijas koks”, ISSN 1407-6667 

2.Žurnāls “International Labour Rewiew”, ISSN 0020-77810 

Informācijas centrā - lasītavā studējošiem patstāvīgajam darbam pieejami 3 datori ar 

interneta pieslēgumu, kuros nodrošināta piekļuve LLU Fundamentālās bibliotēkas rīcībā esošajām 

zinātnisko rakstu datu bāzēm. 

 

4.4. Studiju noslēguma pārbaudījumu izstrādes ieteikumi 

2021. gadā tika aizstāvēti 15 augstākās izglītības maģistra studiju programmas maģistra 

darbi, to autoriem piešķirot kvalifikāciju “Vecākais darba aizsardzības speciālists” un 

profesionālais maģistra grāds darba aizsardzībā. 

Komisija atzīmē, ka visi aizstāvēšanai iesniegtie darbi vērtējami kā labi izstrādāti, to temati 

joprojām ir oriģināli, daudzveidīgi, aktuāli un interesanti, saistīti ar dažādām tautsaimniecības 

nozarēm, turklāt to rezultāti ir izmantojami praksē konkrētajā nozarē, līdz ar to Valsts 

pārbaudījumu komisijas darbs ir interesants, jo tiek apskatīti daudzveidīgi un aktuāli temati un 

darbu aizstāvēšanas laikā notiek aktīva diskusija ar darba autoru. Atsevišķi pētījumi konkrētā jomā 

ir pirmie pētījumi Latvijas mērogā. 

Kā pozitīvs aspekts tika minēts arī tas, ka darbi ir noformēti kvalitatīvi, konsekventi ievērojot 

noformēšanas norādījumus. Kopumā vērojama tendence, ka tematu aktualitāte un darbu kvalitāte 

caurmērā turpina paaugstināties, tomēr kā negatīvu atsevišķiem darbiem komisija konstatēja 

sekojošo: atsevišķos darbos priekšlikumiem, kas tiek sniegti ieviešanai praksē, netiek dots to 

ekonomiskais pamatojums; atsevišķiem darbiem, lai gan ir ievākta un apstrādāta reprezentatīva 

datu kopa, secinājumi ir vispārīgi bez  skaitliskā faktu materiāla;  secinājumi un priekšlikumi, kas 

tiek prezentēti aizstāvēšanas laikā nesaskan ar secinājumiem un priekšlikumiem, kas iekļauti 

darbā. 

Komisijas priekšlikumi: 

1. Turpmāk formulējot darba tematu, mērķi un pētnieciskos uzdevumus, saglabāt līdzšinējo 

praksi, jo temati ir aktuāli un interesanti un aizstāvētie darbi ir ar novitāti. 



5 

2. Datu ievākšanā izmantot arī citas ievākšanas metodes, jo lielā daļā darbu dominē  

anketēšana. 

5. Mācībspēki un pētnieki 

5.1. Profesionālā pilnveide 

Iveta Kokle-Narbuta 

1. Dinamiska un aktīva prezentācija 8hkursu izglītības programma. Zemgales kompetenču 

centrs. 22.10.2020 

2. ESF mācību programma Medicīnas informācijas meklēšana elektroniskajos resursos (15h) 

Rīgas Stradiņa universitāte, 09.12.-10.12.2020 

3. datubāzes EBSCO tiešsaistes seminārs Meet Humanities Source, 18.10.2020 

4. datubāzes EBSCO tiešsaistes seminārs Tips on using EBSCO e-books for research 

purposes, 19.01.2021 

5. konference Study Quality:Experience and Inprovement, 6h, LLU, 29.01.2021 

6. LLU fundamentālās bibliotēkas seminaārs Create your perfect article using Writefull, 

03.03.20201 

7. E prasmju diena Zemgales reģiona pedagogiem, 6h, Zemgales reģiona kompetenču centrs, 

15.03.2021 

 

A.Auziņa 

1. Profesora Ervida Grinovska Mantojuma zinātniski praktiskais seminārs “Dažādība 

zinātnes pētījumos” LLU, ESAF, 20.01.2021. 

2.   Study Quality: Experience and Improvement. LLU Metodiskā konference, 29.01.2021. 

 

 

L.Paura 

3. Dinamiska un aktīva prezentācija (PowerPoint tiešās iespējas un papildu spraudņi) 

22.09.2020 - 24.09.2020 

4. “Tiešsaites rīki interaktīvās prezentācijas izveidei un komunicēšanai, un aptauju 

veidošanai tiešsaistē” 05.10.2020 - 08.10.2020 

5. Datu lasītprasmes, kritiskās un analītiskās domāšanas pamati. 08.04.2021 - 09.04.2021 

6. Datu analīze ar R programmēšanas valodu. 14.06.2021 - 16.06.2021 

7. Stažēšanos uzņēmumā SIA "Baltijas Datoru akadēmija" Programmā "Datu analīze" 

23.10.2020 - 17.06.2021 

 

I.Soika 

1. 22.01.2021.-14.04.2021. Inovācijas augstskolu didaktikā. Sertifikāts Nr2.6.-13/21-120 

(4KP jeb 60 kontaktstundas)  

2. Academia+ sadarbības tīkla attālinātie apmācības kursi karjeras konsultēšanā, organizē 

Manhaimas universitāte Vācijā: Academia+ network online training course “Unit 1. Industry 

4.0 and the impact on labour” held through a series of webinars C-STEP2 “Future jobs”, 

University of Mannheim, Germany (6h); Academia+ network online training course “Unit 2. 

Challenges and opportunities for companies within Industry 4.0” held through a series of webinars 

C-STEP2 “Future jobs”, University of Mannheim, Germany (6h); Academia+ network online 

training course “Unit 3. Upcoming trends” held through a series of webinars C-STEP2 “Future 

jobs” , University of Mannheim, Germany (6h); Academia+ network online training course 

“Unit 4. New skills and competences” held through a series of webinars C-STEP2 “Future jobs” , 

University of Mannheim, Germany (6h); Academia+ network online training course "Unit 1. 

The challenges of an older workforce" held through a series of webinars C-STEP3: "Demographic 

Change", University of Mannheim, Germany (6h); Academia+ network online training course 

"Unit 2. Retraining in later life" held through a series of webinars C-STEP3: "Demographic 

Change", University of Mannheim, Germany (6h); Academia+ network online training course 
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"Unit 3. Realigning the expectations of the labour market" held through a series of webinars C-

STEP3: "Demographic Change", University of Mannheim, Germany (6h); Academia+ network 

online training course "Unit 4. Multigenerational collaboration: focus on different target groups 

and generation" held through a series of webinars C-STEP3: "Demographic Change", University 

of Mannheim, Germany (6h); Online Multiplier Event from Academia+ project "Counsellors 

Study and Exchange Programme for Key Challenges of European Labour Market and Societies", 

University of Mannheim, Germany (2h). 

3. Izglītības programma "MS Mākoņpakalpojumi datu glabāšanai un koplietošanai", Jelgavā, 

ZRKA (4h), apliecības reģistr. Nr. 2020-1692 

4. Izglītības programma "Dinamiska un aktīva prezentācija", Jelgavā, ZRKAC (8h), 

Apliecības Nr. 2020-1752 

5. Izglītības programma "Tiešsaistes rīki interaktīvās prezentācijas izveidei un 

komunicēšanai un aptauju veidošanai tiešsaistē", Jelgavā, ZRKAC (8h). Apliecības Nr. 

2020-2024 

6. Apmācības studiju satura pilnveides un kvalitātes vadību prasmju apguvei. Jelgava, LLU. 

Apliecības Reģistr. Nr. 2020-10/61 (32h) 

 

 Uldis Karlsons 
1. Latvija Ko darīt darba devējiem, lai darba vietās samazinātu Covid-19 izplatību? RSU aģentūras 

Darba drošības un vides veselības institūts 21.12.2020 - 21.12.2020;  

2. Latvija LEAN domāšanas un metožu izmantošana ergonomikā Latvijas Ergonomikas biedrība 

29.10.2020 - 29.10.2020  

 

Anda Zvīgule 

1. 2021. gada 12. martā, - Aktuālais arodmedicīnā. (organizē Latvijas arodārstu asociācija) - 5 

h 

2. 2021. gada 10. jūnijā  - “Attālinātā darba izaicinājumi” (organizē Latvijas Ergonomikas 

biedrība) - 8 h 

3. 2021. gada 5. martā -  LU zinātniska konference “Ergonomics and Work Environment, 

Industrial Engineering”  - 10 h 

4. 2021. gada 12. martā - Pirmās palīdzības pasniedzēju kvalifikācijas 

paaugstināšana (organizē Neatliekamās palīdzības dienests) - 4 h 

5. 2021. gada 26.- 29. aprīlī - “Sirds un asinsvadu slimību (SAS) riska faktoru negatīvās 

ietekmes mazināšana uz veselību” (organizē Latvijas ārstu biedrība) - 32 h 

6. 2020. gada 16. decembrī - Fizioloģija un psiholoģija sportā (organizē Latvijas sporta ārstu 

asociācija) - 5 h 

7. 2021. gada 21. februārī - Sirds ritma izmaiņas  (organizē Latvijas sporta ārstu asociācija) - 5 

h 

 

 Linards Sisenis 
1. Apmācības administratīvās efektivitātes un kvalitātes vadību prasmju apguvei, SIA Forceo 

Consulting, 32 h, Apliecinājums Nr. 2020-10/19 no 20.10.2020. 

2. Apmācības studiju satura pilnveides un kvalitātes vadību prasmju apguvei, SIA Forceo 

Consulting, 32 h, Apliecinājums Nr. 2020-10/66 no 29.10.2020. 

3. International Academic Conference "Study Quality: Expierence and Improvement", 6h, 

Certificate Nr. 290121/023, 29.01.2021. 
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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 

7 

Publikācijas anonīmi recenzētos starptautiskos zinātniskos izdevumos, 

t.sk. proceedings 

0 

Izdotās zinātniskās monogrāfijas 0 

Citas zinātniskās publikācijas 0 

Starptautisko konferenču materiāli (Abstract) 0 

Referātu saraksts starptautiskajās zinātniskajās konferencēs 0 

Referātu saraksts pārējās konferencēs 0 

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. 

Linards Sisenis 1. LZP eksperts,LZP ekspertu komisijas loceklis, 

2.  LLMZA LZP eksperts, 

3.  LLU Senāta loc.,  

4. Konventa priekšsēža v.,  

5. LLU Studiju padomes loceklis, 

6.  Meža fakultātes Domes priekšsēdētājs,  

7. LLU Meža fakultātes Metodiskās komisijas priekšsēdētājs,  

8. VPK „Darba aizsardzība un drošība” priekšsēdētāja vietnieks,, 

9.  VEK “Mežinženieris” priekšsēdētāja vietnieks,  

10. MEK „Mežzinātne’ loceklis, 

11.  Latvijas Mežu sertifikācijas Padomes loceklis,  

12. LR Zemkopības ministrijas Meža konsultatīvās zinātniskās 

padomes loceklis, 

13.  AS “Latvijas Valsts meži” Konsultatīvās zinātniskās padomes 

loceklis,  

14.  SIA Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūta 

Padomes loceklis,  

15. Mežzinātņu promocijas padomes loceklis 

Anita Auziņa 1. LLMZA locekle 

2. Ziemeļvalstu Lauksaimniecības zinātnieku Asociācijas (Nordic 

Association of Agricultural Scientists - NJF) biedre 

3. European Scientific Institute izdevuma ISSN: 1857 - 7881 

(Print), ISSN: 1857 - 7431 (Online) European Scientific Journal 

(ESJ) Academic Member. 

4. LLU ESAF starptautiskās zinātniskās konferences “Economic 

Science for Rural Development" galvenā redaktore un recenzente 

5. LLU Ekonomikas un Vadībzinātnes zinātņu nozaru profesoru 

padomes sekretāre 

6. LLU Agrārās un reģionālās ekonomikas Promocijas padomes 

sekretāre 
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Vārds, uzvārds Komisija, organizācija, padome utt. 

7. LLU Konventa locekle 

8. LLU ESAF Domes locekle 

9. LLU ESAF pamatstudiju Metodiskās komisijas locekle 

10. LLU ESAF VEK priekšsēdētāja vietniece 

11. LLU ESAF MEK locekle 

Iveta Kokle 

Narbuta 

1. The 14-th International Scientific Conference Rural Environment. 

Education. Personality (REEP-2021) zinātniskās komitejas locekle, 

recenzents un vadīta konferences sekcija: Problems and Solutions 

for Nowadays Education 08.05.2021 

Līga Paura 1. LZP 4. ekspertu komisija – loceklis un vadītāja 

2. Latvijas Ekonomitristu asociācija, Biedrības valdes loceklis 

3. Latvijas Ģenētiķu un selekcionāru biedrība, biedrs 

4. Latvijas Lauksaimniecības un Meža Zinātņu akadēmijas loceklis 

5. LZA korespondētājloceklis 

Uldis Karlsons 1. Kompetento speciālistu sertifikācijas centra SIA METRIO sertifikācijas 

komisijas vadītājs;  

2.  LABS eksperts profesijas standarta “darba aizsardzības speciālists” 

izstrādes grupā. 

Dace Brizga 1. MF dome 

2. LLU Konvents 

Anda Zvīgule 1. Latvijas Ārstu biedrības biedre 

2. Latvijas Arodslimību ārstu biedrības biedre 

3. Latvijas Sporta medicīnas asociācijas biedre un sertificēta sporta 

ārste 

4. Latvijas sporta medicīnas asociācijas  sertifikācijas komisijas 

locekle 

5. Latvijas Ergonomikas biedrības biedre 

6. Latvijas Samariešu apvienības biedrības biedre un sertificēta pirmās 

palīdzības sniedzēja 

7. VPK “ Darba aizsardzība un drošība” sekretāre 

8. VPK “Mežinženieris” sekretāre 

Inita Soika 1. Latvijas Karjeras attīstības atbalsta asociācijas (LKAAA) biedre 

2. TF Domes locekle 

3. LLU Konventa locekle 

4. LLU Tehniskās fakultātes metodiskās komisijas izglītības zinātnēs 

locekle 

5. 1.līmeņa studiju programmas „Profesionālās izglītības skolotājs” 

VPK locekle 

6. Profesionālās maģistra programmas Karjeras konsultants VPK 

locekle 

7. Pārstāvu LLU Nordplus augstākās izglītības sadarbības tīklā VALA 

( Higher Education network of Career counselling and guidance 

programs at higher education institution in the Nordic and Baltic 

countries) 

8. Eiropas karjeras vadības un konsultēšanas inovāciju tīkls (Network 

for Innovation in Career Guidance and Counselling in Europe 

(NICE)) 

9. Skolēnu zinātniski pētniecisko darbi, eksperte 
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5.4. Maģistrantu un doktorantu iesaistīšana studiju kursu īstenošanā 

Studiju kursā „Bīstamās iekārtas” praktiskās nodarbības pēc absolventu ierosinājuma notiek 

AS “LATVENERGO” Rīgas HES. 

Studiju kursā „Ugunsdrošība un civilā aizsardzība” praktiskās nodarbības ar absolventu atbalstu 

notiek Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes „Pilsētsaimniecība” koordinētajā 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. 

Valsts pārbaudījumu komisijas sastāvā iekļauta vecākā inspektore D.Šuksta, kas strādā 

Zemgales reģionālā Valsts darba inspekcijā un ir programmas absolvente. 
 

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 

A.Maksteniece Jelgavas tipogrāfija 

 

6.2. Starptautiskās sadarbības veicināšana 

Ārvalstu studenti (ERASMUS+, BOVA, apmaiņas programmas, starptautiskās vasaras 

skolas utt.) un vieslektori: 

Valsts Ārvalstu studentu skaits Ārvalstu vieslektoru skaits 

- - - 

 

Nav notikusi. 

 

LLU studentu mobilitāte 

Studiju programma 
ERASMUS+ 

BOVA 
SMS SMP 

- - - - 
SMS – mobilitātes studijas 

SMP – mobilitātes prakse 

 

Nav notikusi. 

 

LLU mācībspēku mobilitāte 

Vārds uzvārds 

ERASMUS+ 

BOVA 

Citas  

aktivitātes Lekciju lasīšana Pieredzes 

apmaiņa 

Līga Paura National University of Life and 

Environmental Sciences of Ukraine 

08.03.2021 - 11.03.2021 (attālināti) 
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7. Studiju virziena resursu izmaiņas 

7.1. Studējošo skaits 

Studiju līmenis Studējošo skaits 

01.10.2020 

Studējošo skaits 

01.10.2021 

Absolventu skaits 

Pamatstudijas    

Maģistra studijas 53 52 15 

Doktora studijas    

 

7.2. Mācībspēku skaits 

Studiju virzienā iesaistītā akadēmiskā personāla skaits 

Amats 2019./ 2020. 2020./ 2021. 

Profesori 3 3 

Asociētie profesori 2 2 

Docenti 1 1 

Lektori 5 6 

Asistenti - - 

Vadošie pētnieki - - 

Pētnieki - -- 

Kopā 11 12 

Programmas realizācijā iesaistīto mācībspēku saraksts ir iekļauts 2. pielikumā. 

 

7.3. Studiju virziena infrastruktūras izmaiņas 

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

Telpas numurs/nosaukums Struktūrvienība Uzlabojuma īss apraksts 

14.,15., 22., 32..auditorijas Meža izmantošanas 

katedra 

Kosmētiskais remonts, Iekārtie griesti, 

nomainīta grīda un durvis, 

elektromontāža un elektroniskā sakaru 

sistēma 
35., 42., 51., 57., 59. auditorijas Mežkopības katedra 

16, 28. auditorijas Meža fakultāte 

 

8. Citas izmaiņas 

 

Nav notikušās.  
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PIELIKUMI 

Pielikumos ietvertajai informācijai ir ierobežota piekļuve, pamatojoties uz personas datu 

aizsardzības regulu. 

 
 

 

 


