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Studiju virziena ”Iekšējā drošība un civilā aizsardzība” pilnveides 

pasākumi 
2019./2020. STUDIJU GADĀ 

 

1. Studiju virziena studiju programmas un to izmaiņas 

Studiju virziens „Iekšējā drošība un civilā aizsardzība” ir akreditēts līdz 2024. gada 30. 
jūnijam saskaņā ar 2020. gada 24. aprīļa 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  

p(m) – profesionālā maģistra studiju programma 
 

2. Studiju virziena stratēģijas izmaiņas 

LLU realizētā projekta 8.2.3.0/18/A/009 “Latvijas Lauksaimniecības universitātes 
pārvaldības pilnveide” ietvaros ir izstrādāts studiju programmas pilnveides plāns, tā izstrādē 
iesaistot nozares ekspertus. Uzsākta plāna realizācija. Paralēli 2020./2021. studiju gadā 
programmā "Darba aizsardzība un drošība" studējošā Liene Rone izstrādās, un aizstāvēs maģistra 
darbu "Darba aizsardzības speciālistu sagatavošana Latvijā". Šī darba mērķis ir izpētīt Latvijā un 
ES piedāvātās darba aizsardzības speciālistu augstākās izglītības programmas, izstrādājot 
priekšlikumus LLU realizētās studiju programmas "Darba aizsardzība un drošība" pilnveidei. 

3. Studiju virziena ekspertu/darba devēju rekomendāciju izpilde 

Rekomendācija Izpildes/nepildīšanas apraksts un argumentācija 

nav - 
 

4. Studiju virziena studiju satura pilnveidošana un aktualizēšana 

4.1. Izmaiņas studiju plānos un esošajos studiju kursos  

Nav veiktas, bet veikta regulāra studiju kursu satura un literatūras saraksta pilnveidošana 
atbilstoši notiekošajām pārmaiņām darba aizsardzībā. 

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 studējošajiem ir pieejama fakultātes Informācijas centrā – lasītavā: 
1. Žurnāls “Baltijas koks”, ISSN 1407-6667 
2. Žurnāls “International Labour Rewiew” ISSN 0020-77810 
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4.4. Studiju noslēguma pārbaudījumu izstrādes ieteikumi 

2020. 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..  

Kā pozitīvo komisija atzīmē to, ka maģistra darbu temati joprojām ir oriģināli, 
daudzveidīgi, aktuāli un interesanti, saistīti ar dažādām tautsaimniecības nozarēm, turklāt to 
rezultāti ir izmantojami praksē konkrētajā nozarē. Vērojama pozitīva tendence, ka atsevišķi 
pētījumi konkrētā jomā ir pirmie šādi pētījumi Latvijas mērogā.  Pozitīvi, ka praktiski visos darbos, 
datu apstrādē ir izmantotas datu matemātiskās apstrādes un statistikas metodes, turklāt dažos 
darbos arī specializētās datu apstrādes datorprogrammas. Līdzīgi kā iepriekšējā studiju gadā, kā 
pozitīvs aspekts tika minēts arī tas, ka darbi ir noformēti kvalitatīvi, konsekventi ievērojot 
noformēšanas nosacījumus. Kopumā vērojama tendence, ka tematu aktualitāte un darbu kvalitāte 
caurmērā turpina paaugstināties, tomēr kā negatīvo atsevišķiem darbiem komisija konstatēja 
sekojošo: 

- dažiem darbiem tomēr darba vadītāji nav pietiekami konsultējis vadāmos, kā rezultātā 
atsevišķos darbos ir izvēlēta un pielietota pētījumam pilnībā neatbilstoša metodika, līdz 
ar to daļa pētījuma rezultātu ir diskutabla; 

- joprojām atsevišķos (dažos) darbos trūkst loģiskas sakarības starp nodefinēto darba 
mērķi, pētnieciskajiem uzdevumiem un iegūtajiem secinājumiem un priekšlikumiem, 
jo secinājumiem ir jādod atbildes uz pētnieciskajiem uzdevumiem, savukārt 
priekšlikumiem ir jāizriet no secinājumiem; 

- lai gan, kā pozitīvs aspekts jau ir minēts tas, ka visos darbos datu apstrādei ir izmantotas 
datu matemātiskās apstrādes metodes, tomēr darba aizstāvēšanas procesā jūtams, ka 
atsevišķu darbu autoriem trūkst pilnīgas izpratnes par šo metožu izmantošanas 
nepieciešamību. 

- vēlams, lai priekšlikumiem, kas izstrādāti, lai tos ieviestu ražošanā, darbā tiktu sniegts 
to ieviešanas ekonomiskais pamatojums. 

 
 Komisijas priekšlikumi: 
Turpmāk, formulējot darbu tematu, mērķi un pētnieciskos uzdevumus, saglabāt līdzšinējo praksi, 
jo temati ir aktuāli, interesanti un aizstāvētie darbi ir ar novitāti.  

1. Atsevišķu darba vadītājiem, saskaņā ar iepriekš minēto, lielāku vērību pievērst darba 
vadīšanas kvalitātei (vadāmā konsultēšana korektas darba metodikas izvēlē un 
pielietošana, darba saturiskā kvalitāte, teksta atbilstība latviešu valodas gramatikā 
noteiktajām prasībām). 

2. Vienu no darba recenzentiem nozīmēt vēlākais uz darba otrās priekš aizstāvēšanas 
brīdi, lai nerastos situācijas, kad recenzents gala aizstāvēšanā darbu noraida.  

3. Datu ievākšanā pielietojot anketēšanas metodi, pirms anketas izplatīšanas, vēlams to 
adaptēt, lūdzot aizpildīt dažiem jomas speciālistiem, lai novērstu nepilnības un atbildes 
uz anketā dotajiem jautājamiem pēc iespējas pilnīgāk raksturotu pētāmo jautājumu.  
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5. Mācībspēki un pētnieki 

5.1. Profesionālā pilnveide 

Profesore, Dr.oec. 

Anita Auziņa 

1) LLU ceļā uz studiju virzienu novērtēšanu un akreditāciju. – LLU 
akadēmiskā konference. Apliecinājums Nr.45/20 -2020;  

2) Projekta Nr.8.2.2.0/18/A/014 “LLU akadēmiskā personāla 
pilnveidošana” ietvaros stažēšanās SIA “Kurzemes Biznesa 
inkubators” (200 stundas). Apliecinājums Nr. ES29-004, 
2019/2020 

3) Skatupunkti. Cieņa - Ventspils Augsto tehnoloģiju parks. 
Apliecinājums, 2020 

4) Ko darīt ar vietu? – Latvijas Lauksaimniecības universitāte. 
Apliecinājums Nr.040919/145, 2019 

5) Es LLU studiju procesā - Latvijas Lauksaimniecības 
universitāte. Apliecinājums, Nr.64/19 

Asoc.prof. Dr.paed. 

Dace Brizga 

1) Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Inovācijas augstskolu 
didaktikā. 06.03.2020 - 11.05.2020., Sertifikāts(2.6.-13.120-367, 
13.05.2020) 

2) Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs, Dinamika un aktīva 
prezentācija (PowerPoint tiešās iespējas un papildu spraudņi), 
13.08.2020 - 13.08.2020., Apliecība par 8 stundu kursu izglītības 
programmu Nr. 2020-1187 

3) Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs, MS 
Mākoņpakalpojumi datu glabāšanai un koplietošanai, 14.08.2020 - 
14.08.2020., Apliecība par 4 stundu kursu izglītības programmā Nr. 
2020-1203 

4) Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs, Tiešsaistes rīki 
interaktīvās prezentācijas izveidei un komunicēšanai, un aptauju 
veidošanai tiešsaistē, 17.08.2020 - 17.08.2020., Apliecība par 8 
stundu kursu izglītības programmu Nr. 2020-1176  

Prof. Dr.silv. 

Linards Sisenis 

1) Seminārs. Pētījums par darbaspēka pieprasījuma tendencēm laika 
periodam līdz 2030. gadam, projekta Nr. 8.2.3./18/A009 ietvaros 
(3h) 25.09.2019. 

2) Akadēmiskā konference. LLU ceļā uz studiju virzienu novērtēšanu 
un akreditāciju. Apliecinājums Nr. 105/20 no 31.01.2020. 

3) Seminārs. Meža apsaimniekošanas vēsture Latvijā. Purvu 
ekosistēmas un to ilgtspējīga apsaimniekošana. Apliecinājums Nr. 
01/2020 no 31.08.2020. 

4) Konference. 4th international Conference "Foresry - Pillar of 
Latvian National Economy in tehe Context of Bioeconomic Fields 
Development". Certificate Nr. 4-79/842 no 17.10.2019. 

Vieslekt.  Mg.  

Anda Zvīgule 

1) Sertifikāts „VESELĪBAS ASPEKTI DARBA AIZSARDZĪBĀ” 
RSU Darba drošības un vides veselības institūts, 4 stundas. 
17.12.2019. 

2) Sertifikāts „DZIRDES UN BALSS TRAUCĒJUMI” Latvijas 
Arodslimību ārstu biedrība, 8 kredītpunkti. 04.10.2019. 

3) Sertifikāts „Latvijas Arodslimību ārstu biedrības 25 darba gadi” 
Latvijas Arodslimību ārstu biedrība, 8 kredītpunkti.13.12.2019. 
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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 

14 

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

7 

Izdotās zinātniskās monogrāfijas 0 
Publikācijas vai referāta veids Skaits pārskata 

periodā 
Citas zinātniskās publikācijas 0 
Starptautisko konferenču materiāli (Abstract) 0 
Referātu saraksts starptautiskajās zinātniskajās konferencēs 0 
Referātu saraksts pārējās konferencēs 8 
Zinātniski populārās un zinātniski metodiskās publikācijas 0 
Starptautisko apstiprināto vai uzturēto patentu, licenču un zinātības 
(know-how)skaits 

0 

 
Izvērsts 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,  
2. LZP ekspertu komisijas loceklis,  
3. LLMZA īstenais loceklis,  
4. LLU Senāta loceklis.,  
5. LLU Konventa priekšsēža v.,  
6. LLU Studiju padomes loceklis,  
7. LLU Meža fakultātes Domes priekšsēdētājs,  
8. LLU Meža fakultātes metodiskās komisijas 

priekšsēdētājs,  
9. MEK „Darba aizsardzība un drošība” priekšsēdētāja 

vietnieks,  
10. VEK “Mežinženieris” priekšsēdētāja vietnieks, 
11.  MEK “Mežzinātne” loceklis,  
12. Latvijas Mežu Sertifikācijas Padomes loceklis, LR 

Zemkopības ministrijas Meža konsultatīvās padomes 
loceklis,  

13. AS Latvijas Valsts meži Konsultatīvās zinātniskās 
padomes loceklis,  

14. SIA Meža un koksnes produktu pētniecības un 
attīstības institūts Padomes loceklis,  

15. Mežzinātņu promocijas padomes loceklis, 
16. Mežzinātņu profesoru padomes priekšsēdētājs 
17. Žurnāla "Baltijas koks" redkolēģijas loceklis.  

Anda Zvīgule 1. VPK „Darba aizsardzība un drošība” sekretāre 
2. VPK "Mežinieris” sekretāre  
3. Latvijas Ārstu biedrības biedre 
4. Latvijas Arodslimību ārstu biedrības biedre 
5. Latvijas Sporta medicīnas asociācijas biedre un 

sertificēta sporta ārste 
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Vārds, uzvārds Komisija, organizācija, padome utt. 

6. Latvijas Sporta medicīnas asociācijas sertifikācijas 
komisijas locekle 

7. Latvijas Ergonomikas biedrības biedre 
8. Latvijas Samariešu apvienības biedre un sertificēta 

pirmās palīdzības pasniedzēja 
Inita Soika 1. Pārstāvu LLU 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) 
2. Skolēnu zinātniski pētniecisko darbi, eksperte 
3. Eiropas karjeras vadības un konsultēšanas inovāciju 

tīkls (Network for Innovation in Career Guidance and 
Counselling in Europe (NICE)) 

4. Profesionālās maģistra programmas Karjeras 

konsultants VPK locekle  
5. 1.līmeņa studiju programmas „Perofesionālās 

izglītības skolotājs” VPK locekle 
6. LLU Tehniskās fakultātes metodiskās komisijas 

izglītības zinātnēs locekle 
7. LLU Konventa locekle 
8. TF Domes locekle 
9. Latvijas Karjeras attīstības atbalsta asociācijas 

(LKAAA) biedre 
10. kopš 2009. g. – LLU profesionālās maģistra studiju 

programmas „Karjeras konsultants” direktore 
 

Anita Auziņa  1. LZP eksperte nozarē Ekonomika un uzņēmējdarbība 
(līdz 18.11.2022.) 

2. LLMZA locekle  
3. LLU Konventa locekle  
4. LLU ESAF Domes locekle 
5. LLU ESAF pamatstudiju Metodiskās komisijas 

locekle  
6. LLU ESAF Valsts eksāmenu komisijas 

priekšsēdētājas vietniece 
7. LLU ESAF Maģistru eksāmenu komisijas locekle 
8. LLMZA organizētā doktorantu – topošo zinātnieku 

darbu konkursa komisijas locekle 
9. LLU Ekonomikas un uzņēmējdarbības nozares 

Agrārās ekonomikas un Reģionālās ekonomikas 
apakšnozaru Promocijas padomes sekretāre 

 
Vija Dišlere 1. 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) kopš 20.05.2019 

2. Pedagoģijas promocijas padomes locekle LLU 
3. Tehniskās Fakultātes Domes locekle 
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Vārds, uzvārds Komisija, organizācija, padome utt. 

4. Maģistru Valsts eksāmenu komisijas locekle 
programmā Karjeras konsultants 

5. Valsts eksāmenu komisijas locekle 1.līmeņa 
profesionālās augstākās izglītības studiju programmā 
Profesionālās izglītības skolotājs 

6. LZP eksperte 
 

 

5.4. Maģistrantu un doktorantu iesaistīšana studiju kursu īstenošanā 

 
Studiju kursā „Bīstamās iekārtas” praktiskās nodarbības, organizējot izbraukuma mācību 

ekskursijas, notiek AS “LATVENERGO” Rīgas HES. 
Studiju kursā „Ugunsdrošība un civilā aizsardzība” praktiskās nodarbības ar absolventu 

atbalstu tiek organizētas Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes „Pilsētsaimniecība” koordinētajā 
Pašvaldības operatīvās informācijas centrā (visaptverošs saziņas un informācijas apkopošanas 
mehānisms, kas nodrošina tiešu komunikāciju starp Jelgavas pilsētas iedzīvotājiem, infrastruktūras 
uzturētājiem, operatīvajiem dienestiem, valsts un pašvaldības iestādēm, komercsabiedrībām un 
civilās aizsardzības komisiju). Savukārt sadarbībā ar Latvijas Samariešu biedrību studējošos 
informē par pirmās palīdzības sniegšanu. 
 

6. Sadarbība 

6.1. Sadarbības stiprināšana ar ieinteresētajām pusēm 

Nozares vieslektoru piesaiste 

Vārds, uzvārds Pārstāvētā organizācija u.tml. 

A.Purmale Latvijas Samariešu apvienība, biedrība 
A.Kalniņa Zemgales olimpiskais centrs, SIA 
L. Makstniece Jelgavas tipogrāfija, SIA 

 

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 

Studiju programma 
ERASMUS+ 

BOVA 
SMS SMP 

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

Vārds uzvārds 

ERASMUS+ 

BOVA 

Citas  

aktivitātes Lekciju 

lasīšana 

Pieredzes 

apmaiņa 

Linards Sisenis - - - 1. Pieredzes apmaiņa un 
kvalifikācijas paaugstināšana. 
Lekciju lasīšana St. Petersburg 
State Forest Technical University, 
St. Petersburg, Russia, 
10.09.2019. - 14.09.2019. 

2. Pieredzes apmaiņa un 
kvalifikācijas paaugstināšana, 
lekciju lasīšana Baltkrievijas 
tehnoloģiju universitātē 
06.10.2019. - 10.10..2019. 

 

7. Studiju virziena resursu izmaiņas 

7.1. Studējošo skaits 

Studiju līmenis Studējošo skaits 

01.10.2019 

Studējošo skaits 

01.10.2020 

Absolventu skaits 

Pamatstudijas - -  
Maģistra studijas 60 53 15 
Doktora studijas - - - 

 

7.2. Mācībspēku skaits 

Studiju virzienā iesaistītā akadēmiskā personāla skaits 

Amats 2018./2019. 2019./2020. 

Profesori 2 3 
Asociētie profesori 3 2 
Docenti - 1 
Lektori 7 5 
Asistenti - - 
Vadošie pētnieki - - 
Pētnieki - - 
Kopā 12 11 

  
 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. 
Meža izmantošanas 

katedra 
Veikts kapitālais remonts, aprīkoti ar 
mūsdienīgam interjeram atbilstošām 

mēbelēm, visās telpās nodrošināts bezvadu 
interneta pieslēgums LLU tīklam, atbilstošs 
elektropieslēgums, lai studenti nodarbību 
laikā varētu izmantot portatīvos datorus, 

visās telpās ir uzstādītas multimediju 
sistēmas vai lielformāta digitālie ekrāni. 16. 

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

16., 28. Informācijas 
centrs - bibliotēka 

Meža fakultāte 
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Telpas 

numurs/nosaukums 
Struktūrvienība Uzlabojuma īss apraksts 

auditorijā un zālē izbūvēta atbilstoša 
infrastruktūra, lai nodrošinātu konferenču un 

semināru norisi. Datorklase aprīkota ar 26 
jauniem datoriem. Informācijas centrā 
izveidotas trīs ar stacionāriem datoriem 
aprīkotas darba vietas, ko studējošie var 

izmantot patstāvīgam darbam. Turpat 
nodrošināta iespēja izdrukāt dokumentus, tos 
nokopēt, kā arī iesiešanas iespēja spirālē vai 

cietajos vākos.  
 

8. Citas izmaiņas 

Nav 
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PIELIKUMI 

 

 
Pielikumos ietvertajai informācijai ir ierobežota piekļuve, pamatojoties uz personas datu 

aizsardzības regulu. 
 

 


