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Studiju virziena ”Iekšējā drošība un civilā aizsardzība” pilnveides pasākumi
2018./2019. 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
Nepilna laika 80
Profesionālā maģistra grāds
(profesionālā maģistra studiju
darba aizsardzībā
programma)
Darba aizsardzības vecākā
speciālista kvalifikācija

2. Studiju virziena stratēģijas izmaiņas
Sakarā ar to, ka programmā būtiskas stratēģijas izmaiņas veiktas 2016. - 2017. gadā,
programmu pārveidojot no otrā līmeņa profesionālās studiju programmas par profesionālo
maģistra studiju programmu, tad kopš izmaiņu veikšanas, tiek analizēta veikto izmaiņu
efektivitāte. Šobrīd ir konstatēts, ka veicot stratēģiskās virziena izmaiņas, mērķis ir sasniegts un
paaugstināta virziena konkurētspēja.

3. Studiju virziena ekspertu/darba devēju rekomendāciju izpilde
Rekomendācija
Studiju
procesā
vieslektorus

Izpildes/nepildīšanas apraksts un argumentācija
iesaistīt Realizējot studiju procesu, tiek nodrošināta vieslektoru
iesaiste, gan vieslektorus aicinot piedalīties studiju procesā
(studiju kursi Ugunsdrošība un civilā aizsardzība I,II,
Ergonomika darbā I,II), kā arī vedot studējošos mācību
ekskursijās uz ražošanas objektiem, lai iepazīstinātu gan ar
darba aizsardzības sistēmu tajos, gan darba aizsardzības
speciālistu darba specifiku un darba aizsardzības sistēmu
uzņēmumos, kuros tiek ekspluatētas bīstamās iekārtas
(studiju kurss un prakse “Bīstamās iekārtas”). Arī šo mācību
ekskursiju ietvaros uzņēmumu pārstāvji lekciju veidā
informē studējošos par konkrētās jomas specifiku un
aktualitātēm.

4. Studiju virziena studiju satura pilnveidošana un aktualizēšana
Izmaiņas studiju plānos un esošajos studiju kursos nav veiktas, bet veikta regulāra studiju
kursu satura un izmantojamo informācijas avotu saraksta pilnveidošana atbilstoši aktualitātēm
darba un cilvēka aizsardzības jomā.
4.1. Jaunu studiju kursu izveidošana
Jauni studiju kursi nav izveidoti, bet aktualizēta atsevišķu studiju kursu pieejamība e-vidē.
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4.2. Jaunas mācību grāmatas, studiju materiāli un citi informācijas resursi
Periodika, kas studējošajiem ir pieejama fakultātes Informācijas centrā – lasītavā:
1. Žurnāls “Baltijas koks”, ISSN 1407-6667
2. Žurnāls “International Labour Rewiew” ISSN 0020-77810.
Studiju noslēguma darbu (maģistra darbu) izstrādē studējošiem bez maksas ir iespēja izmantot
LLU Fundamentālās bibliotēkas fondus, kā arī LLU abonētās zinātnisko rakstu datu bāzes.
Fakultātes informācijas centrā un LLU Fundamentālajā bibliotēkā studējošiem tiek nodrošināta
nepieciešamā datortehnika un personāla atbalsts piekļuvei šiem resursiem.
4.3. Studiju noslēguma pārbaudījumu izstrādes ieteikumi
Programmā Darba aizsardzība un drošība 2019. gadā tika aizstāvēti 12 maģistra darbi, to
autoriem piešķirot kvalifikāciju “Vecākais darba aizsardzības speciālists” un profesionālais
maģistra grāds darba aizsardzībā.
Kā pozitīvs aspekts tika minēts tas, ka darbi ir noformēti kvalitatīvi, konsekventi ievērojot
noformēšanas nosacījumus. Kopumā darbu kvalitāte ir paaugstinājusies.
Kā negatīvo atsevišķiem darbiem komisija konstatēja sekojošo:
- atsevišķi maģistra darba vadītāji nav pietiekami konsultējuši vadāmos, kā rezultātā
atsevišķos darbos ir izvēlēta un pielietota pētījumam neatbilstoša metodika, līdz ar to
pētījuma rezultāti ir diskutabli;
- vairākos darbos trūkst loģiskas sakarības starp secinājumiem un priekšlikumiem, jo
priekšlikumiem ir jāizriet no secinājumiem, līdz ar to šim jautājumam lielāka vērība
būtu jāpievērš tieši maģistra darba vadītajiem;
- atsevišķos darbos jūtams, ka datu analīze pilnībā nav balstīta uz empīriskā materiāla
apstrādē iegūtajiem rezultātiem, tādejādi darba autori konstatē un prezentē faktus, kas
nav matemātiski pierādīti (analoģiski iepriekš minētajam - darba vadītāja atbildība);
- darbos datu ievākšanā dominē “Aptaujas metode”, kas pēc būtības ir korekta un
pētījumos pielietojama, taču, izstrādājot maģistra darbu, šai metodei būtu jāapstiprina
vai jāapgāž apgalvojumi, kas pierādīti, izmantojot citas pētnieciskā darba metodes,
turklāt dati jāapstrādā, izmantojot matemātiskās datu apstrādes metodes (darba vadītāja
atbildība);
- priekšlikumiem, kas ieviešami ražošanā, nepieciešams ekonomiskais pamatojums
(darba vadītāja atbildība).
Ņemot vērā augstāk minēto, Maģistra eksaminācijas komisija iesaka, formulējot darbu
tematu, mērķi un pētnieciskos uzdevumus, saglabāt līdzšinējo praksi, jo temati ir aktuāli,
interesanti un aizstāvētie darbi ir ar novitāti. Savukārt darba vadītājiem, lielāku vērību pievērst
darba vadīšanas kvalitātei, kas daļēji nodrošināms, maģistrantus (vadāmos) proporcionāli sadalot
starp vadītājiem.
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5. Mācībspēki un pētnieki
5.1. Profesionālā pilnveide

Vārds, uzvāds
Aktivitāte
Linards Sisenis 1. Inovācijas augstskolas didaktikā, Sertifikāts Nr. 2.6.-17/19-459, no
11.03.2019.
2. Seminārs “Latvijas Kokrūpniecības federācijas darbības nozīme meža
nozares attīstībā un konkurētspējas paaugstināšanā. Biznesa darbības
principi mēbeļu ražošanas uzņēmumā “Boderāja serviss””, (8h), Izziņa par
apmācību Nr. 119-63, no 01.03.2019.
3. Seminārs “Vispārīgās datu aizsardzības regulas ieviešanas prakse”.
Sertifikāts Nr. 01-16 no 19.02.2019.
4. Seminārs “Studiju procesa kvalitātes izvērtēšana Meža fakultātē”, 2h
Izziņa par apmācību Nr. 119-4, no 05.02.2019.
5. Seminārs “Bioekonomika: eksportspēja un konkurētspēja meža nozarē”,
4h, Apliecinājums Nr. 141118/382 no 14.11.2018.
6. Seminārs “Augstākās vadības attīstība Investors in Excellence standarta
prasībās. Investors in Excellence standarta prasības un pieejas”, 4h,
Apliecinājums Nr. 175/2018 no 29.10.2018.
Anda Zvīgule

Anita Auziņa

Dace Brizga

1. 05.10.2018 sertifikāts, Ergonomika darbā – izaicinājums veselības
veicināšanā. 6KP Latvijas Ergonomikas biedrība.
2. 21.09.2018 sertifikāts, Rekomendācijas darba devējiem. Hroniskas
vēnu slimības. 8 KP, Latvijas arodslimību ārstu biedrība.
3. 05.12.2018 izziņa par apmācību Nr.118-188, LEAN risinājumi
efektīvam biznesam AS Latvijas finieris, 2h
4. 23.11.2018. sertifikāts, ortozes arodslimību ārstu skatījumā.
Ergonomiskie risinājumi osteoartrītu pacientu darba vietu uzlabošanā.
8 KP, Latvijas arodslimību ārstu biedrība.
5. 15.02.2019. sertifikāts, Aroda onkoloģiskās slimības. 8 KP, Latvijas
arodslimību ārstu biedrība.
6. 08.03.2019. sertifikāts, 10 stundas, sekcija “Ergonomika un darba
vide, industriālā inženierija. Latvijas Universitātes 77. zinātniskā
konference.
7. 10.05.2019. sertifikāts, Darba vides un viedierīču ietekme uz veselību.
8 KP, Latvijas arodslimību ārstu biedrība.
8. 30.05.2019. sertifikāts, Ergonomikas pamati, Latvijas Universitāte,
PENNSTATE, Latvijas Ergonomikas biedrība.
9. 31.05.2019. sertifikāts, Ergonomikas pamati un kognitīvā ergonomika
8 KP, Latvijas Universitāte, PENNSTATE, Latvijas Ergonomikas
biedrība.
1. Dalība
zinātniski-praktiskajā
seminārā
Nr.
270818/233
Ziemeļlatgales reģiona pieredze, prakse un kultūras mantojums.
27.08.2018.
1. LLU Meža zinātnes un tālākizglītības centrs, Tree breeding use and
deployment of FRM in Sweden, Izziņa Nr. 118-124, 20.09.2018.
2. LLU Meža zinātnes un tālākizglītības centrs, "Latvijas
Kokrūpniecības federācijas darbības nozīme meža nozares attīstībā
un konkurētspējas paaugstināšanā. Biznesa darbības principi mēbeļu
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Vārds, uzvārds

ražošanas uzņēmumā "Bolderāja serviss" 01.03.2019. Izziņa par
apmācību Nr.119-48 (8 h)
Aktivitāte

Dace Brizga

3. Latvijas Lauksaimniecības universitāte. "Es LLU studiju procesā".
25.01.2019. Apliecinājums par dalību Akadēmiskā konferencē (6 h).
4. LLU Meža zinātnes un tālākizglītības centrs, Pedagoģiskās metodes
darba aizsardzības apmācībā. 10.05.2019. Izziņa par dalību (lektors)
Kvalifikācijas paaugstināšanas seminārā darba aizsardzības
vecākajiem speciālistiem. (10 h)

Vija Dišlere

1. Latvijas Praktisko mācību priekšmetu metodiskā apvienība.
Daudzpusīgas iespējas mūsdienīgai izglītībai- starptautiska pieredze.
27.04.2019, Apliecinājums (6h) Nr. 35/2019.
2. LUCA School of Arts Campus Sint-Lucas Gent. Beļģija. Staff
Training Mobility. Apliecinājums no 30.03.2019 (4 dienas)
3. Latvijas Universitāte LU Open minded. X,Y,Z un A paaudzes:
izaicinājumi darba devējiem, vecākiem un pedagogiem.
Apliecinājums (16h) no 15.03.2019.
4. LLU Akadēmiskā konference. Es LLU studiju procesā. Apliecinājums
(6h) no25.01.2019.
5. Latvijas Universitāte LU Open minded. Kritiskā domāšana un
informācijas analīze. Apliecinājums (16h) no 12.11.2018.
6. Latvijas Universitāte LU Open minded. Apzinātība darba vietā.
Apliecinājums (15h) no10.09.2018.
1. Seminārs „Atbalsts klientiem CV un motivācijas vēstuļu izstrādē.
NIID.lv jaunumi un metožu praktiskais pielietojums” (7h), LKAAA
(Latvijas Karjeras attīstības atbalsta asociācija), Rīga, 30.08.2019.
2. Mācību seminārs „Vieglie automobiļi, transportieri. C- sales.
Novērtētāju mācības. Run” (8 h), Mercedes-Benz SIA „Domenikss”,
mācību kods DPCS-GU465 (S0536F); Rīga, 02.07.2019.
3. Starptautiska zinātniskā konference „Rural Envirounment. Education.
Personality” (8 h). Jelgava, LLU, 10.05.-11.05. 2019.
4. Starptautiska zinātniskā konferences „Bioekonomika un lauku attīstība”
sekcijā „Innovations in the bioeconomy sector of the higher education”
(4 h), Jelgava, LLU, 09.05.2019.
5. Karjeras izglītības 5. zinātniski praktiskā konference „:Līdzsvars dzīvē
– līdzsvars karjerā”, Liepāja (10 h), 12.04.-13.04.
6. Praktiskās darbnīcas „Metožu apguve un starptautiskā pieredze” (6 h),
LKAAA (Latvijas Karjeras attīstības atbalsta asociācija), Rīga,
27.02.2019.
7. Akadēmiskā konference „Es LLU studiju procesā” (6 h). Reģistrācijas
Nr. 93/19. Jelgava, LLU, 25.01.2019.
8. Seminārs pedagogiem un bibliotekāriem „Ievads mēdijpratībā” (4 h).
Rīga, Latvijas Nacionālā bibliotēka, 03.12.2018. Apliecinājums Nr.
1186/2018.
9. Dalība Starptautiskā konferencē NICE Academy "Fostering the
Dialogue Between Science and Practice in Career Guidance and
Counselling". Jagielonska universitāte, Polija, Krakova, 05.09.201809.09.2018.

Inita Soika
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5.2. Zinātniskās pētniecības veicināšana
Publikācijas vai referāta veids
Starptautiskos, recenzētos zinātniskos izdevumos, kas iekļauti Web
ofScience vai Scopus zinātniskās literatūras datu bāzēs
Publikācijas anonīmi recenzētos starptautiskos zinātniskos izdevumos,
t.sk. proceedings
Izdotās zinātniskās monogrāfijas
Citas zinātniskās publikācijas
Starptautisko konferenču materiāli (Abstract)
Referātu saraksts starptautiskajās zinātniskajās konferencēs
Referātu saraksts pārējās konferencēs
Zinātniski populārās un zinātniski metodiskās publikācijas
Starptautisko apstiprināto vai uzturēto patentu, licenču un zinātības
(know-how)skaits

Skaits pārskata
periodā
22
8
0
0
0
13
3
0

Izvērsts publikāciju saraksts dots 1. pielikumā.
5.3. Līdzdalība komisijās, organizācijās, padomēs, eksperti u.tml.
Vārds, uzvārds
Linards Sisenis

Anda Zvīgule

Anita Auziņa

Komisija, organizācija, padome utt.
LZP eksperts, LZP ekspertu komisijas loceklis, LLMZA īstenais loceklis,
LLU Senāta loc., Konventa priekšsēža v., LLU Studiju padomes loceklis,
LLU Meža fakultātes Domes priekšsēdētājs, LLU Meža fakultātes
Metodiskās komisijas priekšsēdētājs MEK „Darba aizsardzība un
drošība” priekšsēdētāja vietnieks, VEK “Mežinženieris” priekšsēdētāja
vietnieks, MEK “Mežzinātne” 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; MPKS L.V.Mežs Padomes loceklis,
Mežzinātņu promocijas padomes loceklis, Mežzinātņu profesoru
padomes priekšsēdētājs
VPK „Darba aizsardzība un drošība” sekretāre, Latvijas Ārstu biedrības
biedre, Latvijas Sporta ārstu asociācijas biedre, Latvijas Sporta ārstu
asociācijas sertifikācijas padomes locekle, Latvijas Arodslimību ārstu
asociācijas biedre, Ergonomikas biedrības biedre, Latvijas Samariešu
apvienības biedre
LLMZA locekle, Ziemeļvalstu Lauksaimniecības zinātnieku
Asociācijas (Nordic Association of Agricultural Scientists - NJF)
biedre, European Scientific Institute izdevuma ISSN: 1857 - 7881
(Print), ISSN: 1857 - 7431 (Online) European Scientific Journal (ESJ)
Academic Member, LLU ESAF starptautiskās zinātniskās konferences
“Economic Science for Rural Development" galvenā redaktore un
recenzente, LLU Ekonomikas un Vadībzinātnes zinātņu nozaru
profesoru padomes sekretāre, LLU Agrārās un reģionālās ekonomikas
Promocijas padomes sekretāre, LLU Konventa locekle, LLU ESAF
Domes locekle, LLU ESAF pamatstudiju Metodiskās komisijas
locekle, LLU ESAF VEK priekšsēdētāja vietniece, LLU ESAF MEK
locekle
7

Baiba Ozola
Vārds, uzvārds
Vija Dišlere

Uldis Karlsons
Inita Soika

LLU Konventa locekle, LLU Akadēmiskās šķīrējtiesas locekle
Komisija, organizācija, padome utt.
LZP eksperte, Pedagoģijas promocijas padomes locekle LLU, Tehniskās
fakultātes Domes locekle, Maģistru Valsts eksāmenu komisijas locekle
programmā Karjeras konsultants, Valsts eksāmenu komisijas locekle
1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā
Profesionālās izglītības skolotājs, Akadēmiskās padomes locekle
Starptautisko un sabiedrisko attiecību koledžā Prāgā, Čehijas Republikā
(the member of The Academic Council in College of International and
Public Relations in Prague, The Czech Republic).
Latvijas Ergonomikas biedrības biedrs
LLU pārstāve Nordplus augstākās izglītības sadarbības tīklā VALA (
Higher Education network of Career counseling and guidance programs
at higher education institution in the Nordic and Baltic countries),
Skolēnu zinātniski pētniecisko darbu knkursa eksperte, Eiropas karjeras
vadības un konsultēšanas inovāciju tīkla (Network for Innovation in
Career Guidance and Counselling in Europe (NICE)) dalībniece,
Profesionālās maģistra programmas Karjeras konsultants VPK locekle,
1.līmeņa studiju programmas „Perofesionālās izglītības skolotājs” VPK
locekle, LLU Tehniskās fakultātes metodiskās komisijas izglītības
zinātnēs locekle, LLU Konventa locekle, LLU tehniskās fakultātes
Domes locekle, Latvijas Karjeras attīstības atbalsta asociācijas (LKAAA)
biedre, LLU profesionālās maģistra studiju programmas „Karjeras
konsultants” direktore.

5.4. Maģistrantu un doktorantu iesaistīšana studiju kursu īstenošanā
Tāpat kā iepriekšējos studiju gados tiek turpināta sadarbība ar studiju programmas
absolventiem, studentiem studiju kursa “Bīstamās iekārtas” ietvaros tiek nodrošināta iespēja
ražošanas apstākļos iepazīties ar bīstamajām iekārtām koncerna AS “Latvenergo” ražošanas
objektos “Rīgas HES” un “Rīgas TEC”. Tāpat tiek turpināta sadarbība ar Jelgavas pilsētas
pašvaldību, studiju kursa “Ugunsdrošība un civilā aizsardzība” ietvaros apmeklēt Jelgavas pilsētas
Operatīvās informācijas centru un sadarbībā ar “Latvijas Samariešu apvienību” studējošie tiek
iepazīstināti par jautājumiem, kas saistās ar pirmās palīdzības sniegšanu cilvēkiem, kas nonākuši
krīzes situācijās.
Studiju kursa “Ergonomika” ietvaros tiek aprobētas maģistra studiju programmā “Darba
aizsardzība un drošība” otrajā kursā studējošās Jolantas Sūnas izstrādātās kursa apguves metodes.

6. Sadarbība
6.1. Sadarbības stiprināšana ar ieinteresētajām pusēm
Nozares vieslektoru piesaiste
Vārds, uzvārds
A.Purmale
A.Kalniņa
L.Maksteniece

Pārstāvētā organizācija u.tml.
Latvijas Samariešu apvienība
Zemgales olimpiskais centrs
Jelgavas tipogrāfija
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6.2. Starptautiskās 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
ERASMUS+
Studiju programma
BOVA
SMS
SMP
0
0
0
SMS – mobilitātes studijas
SMP – mobilitātes prakse
LLU mācībspēku mobilitāte
Vārds uzvārds
Anda Zvīgule

Anita Auziņa

Vija Dišlere

Sisenis
Linards

Inita Soika

ERASMUS+
Citas
BOVA
aktivitātes
Lekciju lasīšana
Pieredzes apmaiņa
Viseu universitāte,
Lauksaimniecības
fakultātes
Meža
departaments
(Portugāle)
20-26. maijs 2019.
Lekciju
lasīšana
Vytautas Magnus
University
Agriculture
Academy,
Lithuania, Kaunas,
09.04.-12.04.2019.
LUCA School of
Arts Campus SintLucas
Gent,
Beļģija.
26.03.201930.03.2019
Erasmus Mobility. EMU Institute of
1. Lekciju lasīšana. St.
Lekciju lasīšana St. Forestry and Rural
Petersburg State
Petersburg State
Forest Technical
Engineering,
Forest Technical
University, St.
Estonia,
Tartu
University, St.
Petersburg, Russia,
24.04.
–
Petersburg, Russia, 25.04.2019.
11.09. – 13.09.2019.
25.03. –
2. Lekciju lasīšana
29.03.2019
Vytautas Magnus
University
Agriculture
Academy, Faculty of
Forest Sciences and
Ecology. Lithuania,
Kaunas, 14.02.2019.
Šauļu universitāte,
Šauļi, Lietuva, 08.
12.04.2019.
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7. Studiju virziena resursu izmaiņas
7.1. Studējošo skaits
Studiju līmenis
Pamatstudijas
Maģistra studijas
Doktora studijas

Studējošo skaits
01.10.2018
56
-

Studējošo skaits
01.10.2019
60
-

Absolventu skaits
12
-

7.2. Mācībspēku skaits
Studiju virzienā iesaistītā akadēmiskā personāla skaits
Amats
2015./ 2016.
2016./ 2017.
2017./ 2018.
2018./2019.
Profesori
1
1
2
2
Asociētie profesori
2
3
3
2
Docenti
3
3
1
2
Lektori
10
10
8
6
Asistenti
Vadošie pētnieki
Pētnieki
--Kopā
16
15
14
12
Programmas realizācijā iesaistīto mācībspēku saraksts ir iekļauts 2. pielikumā.
7.3. Studiju virziena infrastruktūras izmaiņas
Telpu (auditoriju, laboratoriju) uzlabojumi (remonts, aprīkojums)
Telpas
Struktūrvienība
Uzlabojuma īss apraksts
numurs/nosaukums
16.
Meža fakultāte
Multimēdiju sistēmas uzlabošana
Zāle
Meža fakultāte
Kapitālais remonts, mēbeļu iegāde
Informācijas centrs
Meža fakultāte
Datoraprīkojuma nomaiņa, logu nomaiņa

5. Citas izmaiņas
Nav.
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PIELIKUMI
Pielikumos ietvertajai informācijai ir ierobežota piekļuve, pamatojoties uz personas datu
aizsardzības regulu.
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