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* Studiju programmas kods atbilstoši LR MK noteikumiem nr.267 (04.04.2006.) „Noteikumi par Latvijas izglītības
klasifikāciju”.
** Kods atbilstoši LR MK noteikumiem nr. 306 (18.04.2006) „Noteikumi par profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem
pamatizdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtība”.
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6. Studiju programmas anotācija
Profesionālā augstākās izglītības studiju programma „Darba vides aizsardzība un ekspertīze”
(turpmāk tekstā – Programma) ir izstrādāta un tiek realizēta Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātē
(ĶF), lai piedāvātu pilnu 2. līmeņa augstākās profesionālās izglītības ciklu. Programma ar nosaukumu
„Vides aizsardzība un ekspertīze” 2001. gadā tika akreditēta uz 6 gadiem − līdz 31.12.20071 un tā atbilst
fakultātes mērķiem un uzdevumiem.
Ķīmijas fakultātes darbības mērķis ir īstenot akadēmisko darbību ķīmijas disciplīnās un citās ar
ķīmijas nozari saistītajās disciplīnās, t.sk., darba un apkārtējās vides aizsardzību, kas nodrošina studiju
un pētījumu vienotību, lai radītu un pilnveidotu Latvijas Republikai nepieciešamo intelektuālo
potenciālu zinātnē, izglītībā, vides un veselības aizsardzībā.
Sava mērķa sasniegšanai ĶF kopumā risina šādus uzdevumus:
• sagatavo augsti kvalificētus speciālistus ķīmijas nozarē un ekspertus darba un apkārtējās vides
aizsardzībā ar speciālu padziļinātu profesionālo sagatavotību ar ķīmiju saistītajās vides
aizsardzības un ekspertīzes jomās; sadarbojas ar atbilstošā profila pētniecības institūtiem un
uzņēmumiem;
• izstrādā, akreditē un pilnveido ķīmijas bakalaura, ķīmijas maģistra un ķīmijas doktora studiju
programmu, kā arī profesionālās studiju programmu (skolotāju izglītības, vides aizsardzības un
ekspertīzes) saturu, un koordinē to realizāciju; nodrošina katedru pedagoģisko darbību saskaņā ar
studiju plāniem un programmu prasībām; sekmē studiju internacionalizāciju.
Programma ir atjaunota, pamatojoties uz iepriekšējā akreditācijas periodā realizētās studiju
programmas „Vides aizsardzība un ekspertīze” pieredzi. Programma tagad veidota saskaņā ar Latvijas
Republikas Satversmi, Latvijas Republikas likumiem − Izglītības likumu, Augstskolu likumu, Latvijas
Universitātes Satversmi un citiem normatīvajiem aktiem, t.sk. jauniem studiju programmu kodiem
atbilstoši LR MK noteikumiem nr. 267 (04.04.2006.) „Noteikumi par Latvijas izglītības klasifikāciju”2
un jauniem iegūstamās kvalifikācijas kodiem atbilstoši LR MK noteikumiem nr. 306 (18.04.2006)
„Noteikumi par profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatizdevumiem un kvalifikācijas
pamatprasībām un profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtība”3.
Programma paredzēta pusotra gadus ilgām studijām un tās apjoms ir 60 kredītpunkti (KP) (sk. 9.
nodaļu − Studiju plāni). Lai būtu atbilstība jaunam profesiju klasifikatoram, Programmā iegūstamā
kvalifikācija „Vecākais speciālists analītiķis” (kods 211) precizēta atbilstoši 2006.gadā ieviestajai
jaunajai klasifikācijai − „Darba un vides aizsardzības vecākais speciālists” (kods 2115). Tādējādi
jāuzskata, ka kvalifikācija pilnībā atbilst tai, kas bija noteikta iepriekšējā akreditācijā, tikai tai piemērots
jaunais klasifikators un pēc satura Programma ir tā pati.
Studiju kopējā obligātā A daļa sastāda 46 KP (77% no kopējā). To veido pamatkursi 10 KP
apjomā, prakses darbs (26 KP) un diplomdarbs (10 KP). Programmas B daļā piedāvāto kursu apjoms ir
20 KP, kur 14 KP sastāda obligātās izvēles kursi. Brīvās izvēles daļa C Programmā nav paredzēta.
Programmas pamatkursos ietverti priekšmeti, kas nodrošina zināšanas ne tikai par darba vides
aizsardzību un ekspertīzi atbilstoši profesiju standartam PS 01004 (sk. sadaļu 7.2.2.), bet arī priekšmeti,
kuros ietvertas zināšanas par apkārtējās vides piesārņojumu (ķīmisko un radioaktīvo) un zināšanas par
atbilstošu ekosistēmu aizsardzību. Piedāvāto kursu apjoms (60 KP) 1,5 reizes pārsniedz minimālo
apjomu (40 KP), kas tiek prasīts profesionālām 2. līmeņa augstākās izglītības studiju programmām (sk.
LR MK noteikumus nr. 481 no 20.11.2001 „Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās
izglītības valsts standartu”)5, jo citādi nevar tikt nodrošināts praksei atvēlētais laiks, kas tagad tiek
prasīts ievērojami lielāks (26 KP). Palielināti arī nozares teorētiskie un profesionālās specializācijas
kursi, kuru apjoms ir 24 kredītpunkti, kas ir ievērojami vairāk, salīdzinot ar MK noteikumos nr. 481
noteiktām minimālām prasībām − 4 KP).
1

2

http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=4555
http://www.izm.gov.lv/default.aspx?tabID=3&lang=1&id=476
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3

http://www.vcp.gov.lv/data/file/306_Noteikumi_par_profesiju_klasifikatoru.pdf
http://www.izmpic.gov.lv/index2.html
5
http://dau.lv/sknc/doc/LRakti/not_par_prof_augst_izgl_481.pdf
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7. Studiju programmas vispārējais raksturojums
7.1. Studiju programmas īstenošanas mērķis, uzdevumi un plānotie rezultāti
Studiju programmas mērķis ir sagatavot kvalificētus speciālistus, kas var piedalīties
komercsabiedrību, valsts vai pašvaldību dibināto institūciju vai sabiedrisko organizāciju darba un
apkārtējās vides aizsardzības nodrošināšanā, veicot darba vides aizsardzības sistēmas organizēšanu,
uzraudzību un ekspertīzi atbilstoši Latvijas Republikas, kā arī Eiropas Savienības likumu un noteikumu
prasībām.
Studiju programmas uzdevums ir sniegt studentiem zināšanas un praktiskās iemaņas ar ķīmiju
cieši saistītajās vides aizsardzības nozarēs un sektoros, kas ļautu viņiem orientēties darba un apkārtējās
vides aizsardzības problēmās un ekspertīzē, kā arī vadībzinībās un darba tiesībās. LU apvienots
pietiekoši augsts zinātniskais un akadēmiskais potenciāls augstas kvalitātes profesionālās izglītības
programmas realizācijai, tāpēc studiju programmas ietvaros studenti var realizēt programmas
uzdevumus, apgūstot:
• kursus, kas dod zināšanas par darba vides un apkārtējās vides riska faktoriem, to noteikšanas
un novērtēšanas metodēm;
• kursus, kas ļauj veikt vides objektu un ekosistēmas analīzi;
• kursus, kas dod zināšanas par ķīmisko toksikoloģiju, radioekoloģiju, arodveselību, darba
ergonomiku un darba psiholoģiju;
• kursus, kas dod zināšanas par ražošanas tehnoloģiju drošību;
• kursus, kas dod zināšanas par darba tiesībām, komerczinību pamatiem, pedagoģiju un
psiholoģiju;
• praktiskās iemaņas, veicot praksi komercsabiedrībās, valsts vai pašvaldību dibinātajās
institūcijās un sabiedriskās organizācijās, kā arī izstrādājot diplomdarbu darba vides vai
apkārtējās vides riska faktoru novērtēšanas jomā.
Svarīgākie plānotie rezultāti ir radīt spēju sagatavotajiem speciālistiem/ekspertiem patstāvīgi
identificēt un izvērtēt darba un apkārtējās vides aizsardzības problēmas, formulēt un realizēt praksē šo
problēmu optimālas atrisināšanas iespējas. Plānotos rezultātus nodrošina tas, ka studiju programma tiek
realizēta sadarbībā ar citām LU struktūrvienībām un tajā iesaistītas Latvijas Republikā vispāratzītas
dabaszinātņu, tehnisko zinātņu un vides zinātņu autoritātes.
Studiju programmā liela nozīme ir zinātnisko pētījumu un izglītības darba integrācijai, jo kursu
saturā iekļauti materiāli no Starptautiskās Baltijas Universitātes vides studiju kursiem (Baltijas jūras
reģiona vide, Baltijas jūras reģiona līdzsvarota attīstība, Līdzsvarota ūdens saimniecība Baltijas jūras
reģionā u.c.) un materiāli, kurus piedāvā Eiropas Savienībā izveidotā Eiropas Darba drošības un
veselības aizsardzības aģentūra (ES Tiesību akti, Labās prakses piemēri, Nozaru riski, Publikācijas u.c.).
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7.2. Studiju programmas perspektīvais novērtējums no Latvijas valsts interešu
viedokļa
7.2.1. Programmas atbilstība darba tirgus pieprasījumam
Veikts darba tirgus pieprasījuma novērtējums, kurā apzinātas potenciālās darba vietas. Darba
tirgus pieprasījums motivēts ar to, ka Latvijā ir vairāk par 50 000 uzņēmumi un komercsabiedrības,
katru gadu vidēji par 20% (ap 13000) pieaug jaunreģistrēto komersantu skaits1, un saskaņā ar LR Darba
aizsardzības likumu (20.06.2001) un MK noteikumiem nr. 323 (17.06.2003) „Noteikumi par apmācību
darba aizsardzības jautājumos” katram uzņēmumam jābūt savam darba aizsardzības speciālistam. Īpaši
tas
būs
aktuāls
pēc
2008.
gada,
kad
atbilstoši
MK
noteikumiem
nr. 99 (11.02.2005) „Noteikumi par komercdarbības veidiem, kuros darba devējs iesaista kompetentu
institūciju” daudzās svarīgās ražošanas nozarēs darba vides riskus varēs vērtēt tikai kompetenti
speciālisti, t.i. tie, kuriem saskaņā MK noteikumiem nr.101 (11.02.2005) „Noteikumi par prasībām
kompetentām institūcijām un kompetentiem speciālistiem darba aizsardzības jautājumos un
kompetences novērtēšanas kārtību” ir profesiju standartam PS 0100 atbilstoša augstākā profesionālā
izglītība.
Apzināti arī zinātniskie institūti, ministrijas (Labklājības, Veselības, Vides, Reģionālās attīstības
un pašvaldību lietu), darba un vides pārvaldes institūcijas (Valsts Darba inspekcija, Valsts vides
dienests, Vides pārraudzības valsts birojs, Radiācijas drošības centrs), sabiedriskās organizācijas
(Latvijas Darba aizsardzības speciālistu biedrība, Darba devēju konfederācija). Darba tirgus, kā liecina
apzināto institūciju un Lursoft dati1, nav piesātināts. Arī darba devējiem ir interese par absolventiem, par
ko liecina lielais studentu skaits, kurus uzņēmumu vadība nosūtījusi mācīties, apmaksājot studijas, ja
students nav izturējis konkursu, lai saņemtu finansējumu no valsts budžeta līdzekļiem (pašlaik valsts
finansējumu saņem tikai 30 studenti).
Programmas atbilstību darba tirgus pieprasījumam parāda absolventu un darba devēju aptauju
rezultāti. Studenti un absolventi mācību procesā iesaistītos mācībspēkus pamatā vērtējuši ar atzīmi no
8...10, bet studiju programmā ietvertie kursi, kas dod zināšanas par darba un apkārtējās aizsardzību un
ekspertīzi, pamatā novērtēti ar atzīmi no 8...10 (rezultāti iekļauti 2003, 2004, 2005 un 2006. gada
pašnovērtējuma ziņojumos, sk. arī 3. un 12. pielikumu par darba devēju aptaujām).
Darba devēju atsauksmes un atsauksmes no profesionālajām organizācijām par Programmas
absolventu sagatavotību darba tirgum kopumā ir pozitīvas (sk.12. pielikumu). Visās atsauksmēs
uzsvērts, ka šāda mācību programma ir ļoti nepieciešama un ir aktuāla, jo republikā kompetento
speciālistu daudzums darba un vides aizsardzības jomā ir nepietiekams. 2003. gada aptaujā darba devēji
galvenokārt akcentēja nepieciešamību mācību kursā palielināt apmācību apjomu risku novērtēšanas
metožu un paņēmienu jomā, apskatot ES valstīs un arī mūsu republikā gūto pieredzi. Līdzīgas vēlmes
bija arī 2004....2005. g. aptaujās. Savukārt, 2006. gada aptaujā darba devēji un profesionālās
organizācijas akcentēja vēlmi palielināt mācību iepazīšanās prakses laiku citās organizācijās un ražotnēs,
kā arī veidot profesionālo maģistru programmu uz esošās augstākās profesionālās studiju programmas
bāzes.
1

http://www.lursoft.lv/index.php?a=9&z=453

7.2.2. Studiju programmas atbilstība profesionālās augstākās izglītības standartam un profesijas
standartam
Ķīmijas fakultāte nodrošina profesionālās izglītības studiju programmas „Darba vides aizsardzība
un ekspertīze” ietvaros gan teorētisko zināšanu, gan praktisko iemaņu apguvi, kuras nepieciešamas
darbībai darba un apkārtējās vides aizsardzības un ekspertīzes jomā. Programmā ar atzīmi tiek vērtēti
visi kursi un praktiskie darbi. Visu studentu pārbaudes darbu novērtēšanai izmanto desmit baļļu sistēmu.
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Programmas satura atbilstība Noteikumiem par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts
standartu (MK 20.11.2001. noteikumi nr.481) parādīta 1. tabulā.
1. tabula
2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības standarta prasību izpilde studiju programmā „Darba vides
aizsardzība un ekspertīze”
Studiju programmas un to daļas
Standarts (KP)
Programma (KP)
Profesionālo studiju programma
40
60
Obligātā daļa*
4
10
Obligātās izvēles daļa*
Nav noteikta
14
Prakse
26
26
Diplomdarbs
10
10
* nozares teorētiskie un profesionālās specializācijas kursi
Tā kā studiju kursu izvēli profesionālajā programmā, saturu un apjomu, kā arī prakses saturu
atbilstoši iegūstamajai kvalifikācijai pamatā nosaka attiecīgās profesijas standarts, tad Programmas
satura atbilstība profesiju standartam PS 0100 „Darba aizsardzības vecākais speciālists” (apstiprināts ar
Izglītības un zinātnes ministrijas 2002. gada 10. jūlija rīkojumu Nr. 405) parādīta 2. tabulā:
2. tabula
Profesijas standarta prasību izpilde studiju programmā „Darbs vides aizsardzība un ekspertīze”
Daļa
A

Programmas kursi*
Ķīmija un vides aizsardzība

Atbilstība profesiju standarta
PS 0100 moduļiem (zināšanu blokiem)
Apkārtējās vides aizsardzība un ar to saistītie
normatīvie akti
Darba aizsardzība un ar to saistītie normatīvie
akti
Darba vides riska faktori, noteikšana, mērīšana un
novērtēšana
Drošības līdzekļi darbā (kolektīvie, individuālie)
Apkārtējās vides aizsardzība un ar to saistītie
normatīvie akti
Darba vides riska faktori, noteikšana, mērīšana un
novērtēšana
Arodveselības un darba medicīnas pamati
Darba vides riska faktori, noteikšana, mērīšana un
novērtēšana
Apkārtējās vides aizsardzība un ar to saistītie
normatīvie akti
Darba tiesību pamati
Vadībzinību pamati
Komercdarbības ekonomikas pamati
Ražošanas tehnoloģiju drošība
Darba aizsardzības apakšnozares
Darba ergonomikas pamati
Darba psiholoģijas pamati
Darba vides riska faktori, noteikšana, mērīšana un
novērtēšana
Arodveselības un darba medicīnas pamati
Bīstamo vielu (ķīmisko u.c.) uzglabāšana un

KP
3

•
•

A

Darba vides aizsardzība

3

•
•
•

A

Vides objektu analīze

2

A

Arodveselība

2

B.

Darba vides ekspertīze.

2

B

Apkārtējās vides ekspertīze

2

B

Darba tiesības un komercdarbības
vadīšana

2

B

Ražošanas tehnoloģiju drošība

2

B

Ergonomika un darba psiholoģija

2

B

Arodtoksikoloģija

2

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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drošības pasākumi
B

Tiesu ķīmiskā ekspertīze

2

B

Radioekoloģija un dozimetrija

2

B

Vispārējā pedagoģija

2

B

Mācību prakse
(Praksē tiek ieskaitīti arī praktiskie
darbi laboratorijās, kas tiek veikti
atsevišķu kursu ietvaros un mācību
ekskursijas)

26

B

Diplomdarbs

10

•

Darba vides riska faktori, noteikšana, mērīšana un
novērtēšana
• Apkārtējās vides aizsardzība un ar to saistītie
normatīvie akti
• Darba vides riska faktori, noteikšana, mērīšana un
novērtēšana
• Pedagoģija
• Izglītības psiholoģija
Prakses laikā ietvertas lekcijas un praktiskie darbi no
bloka:
• Datorzinību lietošana darba aizsardzībā
Ietverti jautājumi par darba vai apkārtējās vides
risku apzināšanu un analīzi/novērtēšanu (sk.
Standarta sadaļu „Pienākumi un uzdevumi”)

* Katrā kursā iekļautas zināšanas, kura prasa attiecīgie profesiju standarta PS 0100 bloki.
Studiju programmas „Darba vides aizsardzība un ekspertīze” atbilstība profesiju standartam ir
pilnīga, jo zināšanas, ko studenti iegūst atsevišķos kursos (disciplīnās), atbilst tām, kas noteiktas
standarta PS 0100 zināšanu moduļos (blokos) un tas ir atspoguļots kursu aprakstos (sk. 1. pielikumu).

7.3. Salīdzinājums ar līdzīgām studiju programmām Latvijā un citās ES valstīs
Programmas kursu saturs veidots, pamatojoties uz ķīmijas, vides, tehnisko, ekonomisko, juridisko,
medicīnas un sabiedrības veselības zinātņu izglītības pieredzi un tradīcijām, šo zinātņu attīstības līmeni
mūsu valstī, kā arī uz Eiropas un citu pasaules valstu universitāšu atbilstošo studiju programmu pieredzi.
Attiecībā uz darba vides aizsardzību un ekspertīzi, analizētas un kritiski izvērtētas Tartu
universitātes (Igaunija), Birmingemas universitātes (Anglija), Notingemas universitātes (Anglija),
Lousborou universitātes (Anglija), Brunela universitātes (Anglija), Turinas universitātes (Itālija), Īrijas
Nacionālās universitātes, Lubļanas universitātes (Slovēnija) un Kurtīnas Tehnoloģiskās universitātes
(Austrālija) atbilstošās programmas. Attiecībā uz vides aizsardzību un ekspertīzi analizētas un kritiski
izvērtētas Austrumanglijas universitātes Noridžā (Lielbritānija), Roskildes universitātes (Dānija),
Amsterdamas universitātes (Holande), Lundas universitātes, Umea universitātes (Zviedrija) un Joensuu
universitātes (Somija) atbilstošās studiju programmas. Salīdzinātas tika profesionālās, bakalaura
programmas un maģistra programmas.
Jāsecina, ka katrā universitātē ir dažāds darba drošības, arodveselības, vides ķīmijas un vides
zinātņu nozaru kontaktstundu skaits, novērojama zināma specializācija. Izvērtējot citu valstu
programmas šajā jomā, var secināt, ka tajās ievērojamu vietu ieņem darba vides riski, īpaši akcentēta
ķīmisko vielu bīstamība, vides ķīmiskais piesārņojums, ekotoksikoloģija, ķīmisko vielu toksiskums,
aroda higiēna un strādājošo veselības aizsardzība. Tādējādi ar ķīmiju cieši saistītā augstākās
profesionālās izglītības studiju programma „Darba vides aizsardzība un ekspertīze” pēc satura iekļaujas
atbilstošo Eiropas un pasaules valstu profesionālo studiju programmu skaitā un atbilst LU studiju
programmu nolikumam.
Pilnīgu salīdzinājumu ar ārvalstu studiju programmām veikt ir apgrūtinoši, jo Latvijā profesionālo
programmu izstrādē jāvadās pēc profesiju standarta prasībām, bet citu valstu programmās ietvertie kursi
sadalīti moduļos, kurus var apzīmēt šādi:
MI − Darba vides riski; M2 − Darba vides risku novērtēšana; M3 − Risku vadība un drošības
tehnoloģijas; M4 − Ķīmisko vielu aroda ekspozīcijas, mērīšanas metodes; M5 − Likumi, cilvēku resursi;
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M6 − Aroda higiēna un ķīmiskā drošība; M7 − Negadījumi darbā, bīstamo iekārtu drošība; M8 −
Ergonomika; M9 − Arodslimības; M10 − Vides aizsardzība; M11 − Vides risku novērtēšana; M12 −
Veselības un drošības ekonomiskie aspekti, komerczinības; M13 − Prakse un diplomdarbs.
Salīdzināt šo Programmu ar līdzīgām studiju programmām Latvijā var tikai ar RTU realizēto un
2006. gadā akreditēto profesionālo maģistru studiju programmu darba aizsardzībā1, jo Latvijas
Lauksaimniecības universitātē ir tikai iesākta programmas „Darba aizsardzība un drošība” realizācija un
tā vēl nav akreditēta. Jāatzīmē, ka minētā RTU profesionālā maģistru programma pēc satura ir līdzīga
LU Programmai, jo balstās uz LU Ķīmijas fakultātes 2001. gadā akreditētās profesionālās studiju
programmas „Vides aizsardzība un ekspertīze” pieredzi.
3. tabulā (sk. arī 10. pielikumu) dots salīdzinājums ar dažām ārvalstu programmām, kas gatavo
speciālistus līdzīgās jomās:
1) Postgraduate Program in Occupational Health and Safety (Kurtīnas Tehnoloģiskās
universitāte, Austrālija)2;
2) Professional Diploma Program in Safety, Health and Environmental Management (Lousborou
universitāte, Anglija)3;
3) MSc programm on Occupational Health & Safety and Ergonomics (Nacionālā universitāte,
Īrija)4.
3. tabula
Latvijas, Austrālijas, Anglijas un Īrijas profesionālo programmu (moduļu) salīdzinājums
Universitāte
Kursi
RTU
Kurtīnas Lousborou
(Latvija)
(Austrālija) (Anglija)
Ķīmija un vides aizsardzība
Apkārtējās vides aizsardzība
+ (M10)
−
Darba vides aizsardzība
Darba aizsardzība un drošība + (M1)
+ (M1)
+ (M5)
+ (M5)
+ (M7)
Vides objektu analīze
+ (M11)
−
−
Arodveselība
Arodveselība un darba
+ (M6)
+ (M6)
medicīnas pamati
+ (M9)
+ (M9)
Darba vides ekspertīze
Rūpniecisko risku novērtēšana + (M2)
+ (M2)
Darba tiesības un
Uzņēmējdarbības ekonomika + (M12)
+ (M5)
komercdarbības vadīšana
Uzņēmējdarbības vadīšana
+ (M5)
Ražošanas tehnoloģiju drošība Bīstamās iekārtas un to
+ (M7)
+ (M1)
uzraudzība
Individuālie un kolektīvie
darba aizsardzības līdzekļi
Ergonomika un darba
Darba psiholoģija un
+ (M8)
−
psiholoģija
ergonomika
Bīstamo vielu pielietošanas
+ (M4)
−
Arodtoksikoloģija
drošība
Tiesu ķīmiskā ekspertīze
−
−
−
Radioekoloģija un dozimetrija
−
−
−
Pedagoģija maģistriem
−
−
Vispārējā pedagoģija
Psiholoģija maģistriem
Datorizētās modelēšanas un
−
−
−
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Nacionālā
(Īrija)
−
+ (M1)
+ (M5)
+ (M3)
+ (M4)
+ (M6)
+ (M9)
+ (M2)
+ (M5)
+ (M7)

+ (M8)
+ (M4)
−
−
−
−

−
−
Prakse
Diplomdarbs

informācijas apstrādes pamati
Kolektīvo darba aizsardzības
līdzekļu projektēšanas pamati
Civilā aizsardzība un
ugunsdrošība
Prakse
Maģistra darbs

−

−

−

+ (M3)

−

−

+ (M13)
+ (M13)

+ (M13)
+ (M13)

+ (M13)
+ (M13)

Salīdzinot programmas, var atrast identiskus (vai identiskus pēc satura) studiju kursu blokus.
Salīdzināms ir arī kredītpunktu apjoms: LU − 60 KP, RTU − 60 KP, citās valstīs tas mainās no 80 līdz
120 ECTS kredītpunktiem (40 KP atbilst 60 ECTS).
Visām programmām kopīgi ir vairāki studiju bloki, kas attiecas uz darba vidi un tās ekspertīzi. LU
programmā, atšķirībā no ārvalstu programmām, ietverti speciāli ar apkārtējās vides piesārņojuma
riskiem saistītie kursi – Radioekoloģija un dozimetrija un Vides objektu analīze. Kursā Tiesu ķīmiskā
ekspertīze tiek apskatīti jautājumi, kas vairāk saistīti ar darba vides riska faktoru noteikšanu un
izvērtēšanu.
Ņemot vērā LU Programmas saturu, uzskatām, ka apgūstamo priekšmetu kopējais apjoms un to
sadalījums iekļaujas arī ārvalstu studiju programmu klāstā un ir salīdzināms pēc uzbūves un kopējā
satura.
1

http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5098
http://www.curtin.edu.au
3
http://www.ntu.ac.uk/postgrad/coursefinder/course/Safety-Health-and-Environmental-Managemen
4
http://www.nuigalway.ie
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7.4. Studiju programmas organizācija un tās struktūras izmaiņas laika posmā kopš
iepriekšējās akreditācijas
Programmas organizācija akreditācijas gados tika veidota atbilstoši A un B daļas kursu
sadalījumam, kas parādīts 4. tabulā.
4. tabula
A, B daļas kursu sadalījums akreditācijas gados
2001./2002. akad. g.
Studiju daļa
Kredītpunkti
%
A (obligātie kursi)
15
37
B (obligātā izvēle)
16
40
Prakse
2
5
Diplomdarbs
7
18
Kopā:
40
100

2006./2007. akad. g.
Kredītpunkti
%
14
35
14
35
2
5
10
25
40
100

Laika posmā kopš iepriekšējās 2001. gada akreditācijas Programmā veiktas dažas redakcionālas un
strukturālas izmaiņas vairāku iemeslu dēļ.
Pirmkārt, tika ievēroti akreditācijas komisijas aizrādījumi un priekšlikumi, kas pamatā attiecināmi
uz semināru un praktisko nodarbību skaita palielināšanas nepieciešamību, uz ciešākas saiknes ar
ražošanas nozarēm radīšanu, kā arī uz zināšanu apjoma palielināšanu fizikālo, ķīmisko, bioloģisko un
tehnisko zinātņu jomās (komisijas 2000.g. 23. novembra ziņojums publicēts www.aiknc.lv).
Otrkārt, akreditācijas perioda laikā notikušas izmaiņas vairākos LR likumos un MK noteikumos,
kas skar darba vides aizsardzības sfēru. Piemēram, 2002. gadā stājās spēkā jaunais LR Darba
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aizsardzības likums (20.06.2001) un tika apstiprināts jauns profesiju standarts PS 0100 „Darba
aizsardzības vecākais speciālists” (10.06.2002), pieņemti vairāki LR MK noteikumi (sk. tālāk tekstā).
Šajā sakarā, saskaņā ar akreditācijas nosacījumiem, ieviesti vairāki jauni kursi (sk. zemāk) un,
balstoties jaunākām zinātnes un prakses atziņām, papildināts kursu saturs.
A daļas kursa Darba vides ekspertīze saturs tika papildināts ar LR MK noteikumos nr. 379
(23.08.2001) „Darba vides iekšējās uzraudzības kārtība” norādēm par darba vides riskiem un to
novērtēšanu, ar jaunām kvantitatīvām risku analīzes metodēm, t.sk. tādām, kas izmanto speciālas
datorprogrammas (piemēram, ERGOEASER, AUDITWORK, OWAS, ERGOINTELLIGENCE, RULA.
u.c.). Kursa Ķīmiskā toksikoloģija saturs tika papildināts ar LR likumā „Ķīmisko vielu un ķīmisko
produktu likums”(21.04.1998) noteiktiem ķīmisko risku uzraudzības un kontroles principiem, kā arī ar
jaunām ķīmisko faktoru novērtēšanas metodēm, t.sk. tādām, kas izstrādātas LU Ķīmijas fakultātē (autori
A. Prikšāne, V. Kaļķis, A. Spricis, A. Vīksna, Ž. Roja).
Izstrādāti 4 jauni laboratorijas darbi kursam Radioekoloģija un dozimetrija (autori V. Kaļķis, G.
Ķizāne, S. Kalēja). Pilnveidoti laboratorijas darbi kursam Vides objektu analīze. Piemēram, ūdens un
gaisa analīzes metodes (autors A. Vīksna) tiek veiktas, izmantojot portatīvo gāzu analizatoru Draeger,
kā arī Ķīmijas fakultātē esošās modernās iekārtas: hromatogrāfu, masspektrometru u.c.
Kursā Apkārtējās vides aizsardzība izvēlēti jauni objekti – uzņēmumi, ar kuru darbību apkārtējās
vides aizsardzības jomā tiek iepazīstināti studenti. Tie ir: Rīgas dzeramā ūdens sagatavošanas uzņēmums
Baltezerā, Rīgas notekūdeņu attīrīšanas stacija „Daugavgrīva” Bolderājā, Rīgas atkritumu savākšanas
poligons „GetliņiEko”, Rīgas HES u.c.).
Pēc saskaņošanas ar LR Darba devēju konfederāciju un Labklājības ministrijas Darba
departamenta Darba aizsardzības politikas nodaļu 2002./2003. akad. gadā, atbilstoši akreditācijas
nosacījumiem, tika veiktas izmaiņas, kuras pamatā attiecas uz B daļas (izvēles priekšmetu) kursiem. Lai
nodrošinātu atbilstību profesiju standartam PS 0100 tika ieviesti šādi jauni kursi: „Ražošanas
tehnoloģiju drošība”, „Ergonomika un darba psiholoģija”, „Darba tiesības un vadībzinības”,
„Arodveselība” un „Vispārējā pedagoģija”. Minēto kursu ieviešana atbilst arī akreditācijas komisijas
ieteikumiem.
Būtiskas izmaiņas 2004./2005. akad. g. notikušas studentu uzņemšanas nosacījumos, jo LR
Izglītības ministrija piešķīra 30 studentu apmācībai līdzekļus no budžeta. Tā kā studenti šajā
akadēmiskajā gadā bija pietiekušies vairāk par 70, tad viņu atlase tika veikta, izmantojot iestājeksāmenu
ar testa jautājumiem, kurš katru gadu tiek sastādīts no jauna un to akceptē LU mācību prorektors.
Reakreditējamā studiju programma „Darba vides aizsardzība un ekspertīze” veidota saskaņā ar
Latvijas Republikas Satversmi, Latvijas Republikas likumiem − Izglītības likumu, Augstskolu likumu,
saistošajiem LR MK noteikumiem, Latvijas Universitātes Satversmi, Latvijas Universitātes studiju
programmu nolikumu (LU Senāta 29.03.2004. lēmumu Nr. 326).
Programma pilnveidota atbilstoši:
− profesiju standartam PS 0100 „Darba aizsardzības vecākais speciālists” (10.07.2002);
− MK noteikumiem nr.481 (20.11.2001) par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts
standartu;
− MK noteikumiem nr.267 (04.04.2006.) „Noteikumi par Latvijas izglītības klasifikāciju”;
− MK noteikumiem nr. 306 (18.04.2006) „Noteikumi par profesiju klasifikatoru, profesijai
atbilstošiem pamatizdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un profesiju klasifikatora lietošanas
un aktualizēšanas kārtība”;
− MK noteikumiem nr. 379 (23.08.2001) „Darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas kārtība”;
− MK noteikumiem nr. 323 (17.06.2003) „Noteikumi par apmācību darba aizsardzības jautājumos”;
− MK noteikumiem nr.101 (11.02.2005) „Noteikumi par prasībām kompetentām institūcijām un
kompetentiem speciālistiem darba aizsardzības jautājumos un kompetences novērtēšanas kārtību”
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Paplašināts prakses apjoms no 2 līdz 26 KP un tas tiek sadalīts vienmērīgi pa visiem 3 semestriem.
Ar ķīmiju saistīto vides aizsardzības jautājumu padziļinātām studijām kurss „Apkārtējās vides
aizsardzība” tiek aizstāts ar kursu „Ķīmija un vides aizsardzība”. Nozares teorētiskiem un profesionālās
specializācijas kursiem atvēlēti 24 KP.

7.5. Studiju programmas finansēšanas avoti un infrastruktūras nodrošinājums
Svarīgākie studiju programmu finansēšanas avoti akreditācijas periodā bija studiju procesa tiešais
finansējums no valsts budžeta līdzekļiem, fizisko un juridisko personu maksas par studijām.
Finansējums no valsts budžeta līdzekļiem akreditācijas periodā bija tikai 30 studējošiem, sākot no
2003./2004. akad. gada. Tiem studentiem, kuri konkursa kārtībā netika uzņemti par budžeta līdzekļiem
(pēdējos gados vidēji 60 studenti), mācības tika veiktas par maksu. Akreditācijas sākumā šī maksa bija
340 Ls/akad.g., akreditācijas beigās (2006./2007. akad. gadā) − 800 Ls/akad.g.
7.5.1. Infrastruktūras nodrošinājums uz vienu studentu
Programmas īstenošanā tiek izmantota Ķīmijas fakultātes infrastruktūra. Studenta rīcībā ir
fakultātes bibliotēka, kurā atrodas nepieciešamā pamata literatūra par darba vides un apkārtējās vides
aizsardzību. Students var izmantot arī datorklasi, ja nepieciešams apstrādāt situāciju uzdevumus, vai
veikt nepieciešamās darbības ar speciālām riska novērtēšanas datorprogrammām. Telpu un līdzekļu
apjoms uz vienu profesionālās izglītības studentu parādīts 5. tabulā.
5. tabula
Materiālie un finansu resursi studijām Programmā
Parametri
Kopējais kvadrātmetru skaits ĶF
Programmai izmantojamo telpu* platība (m2)
Studiju procesa tiešais finansējums
Programmas ietvaros (lati)
* 21., 52 un 59 auditorija, 24. laboratorija.

Kopā
2002.
2833
163

2006.
2833
480

6120

108420

Uz vienu studentu
2002.
2006.
9,4
8,5
9,0
7,1
340

1118

Kā rāda 5. tabula, finansējums pēdējos gados uz vienu studentu ir ievērojami palielinājies.
Nedaudz samazinājusies ir studijām izmantojamo telpu platība uz vienu studentu, jo pirmajā
Programmas realizācijas gadā bija tikai 18 studējošie, bet pēdējā akreditācijas gadā − 97 studējošie. .
Pēdējos gados ir uzlabojies arī mācību laboratoriju aprīkojums, kas nodrošina mācību procesu atbilstoši
standartiem (digitālā projektora u.c. datortehnikas, t.sk. ar Interneta pieslēgumu, izmantošana). Kaut arī
fakultāte arvien lielākus līdzekļus iegulda infrastruktūras attīstībā, tomēr jāatzīmē, ka zinātniskajiem
pētījumiem un investīciju finansējumam paredzētie līdzekļi ir nepietiekoši, attiecinot uz darba un vides
aizsardzību un ekspertīzi. Šeit jāmin līdzekļi, kuri būtu vēlami modernu mēraparātu iegādei.
Nepietiekošā daudzumā ir vairāki mēraparāti, piemēram, apgaismojuma, trokšņa, vibrācijas un vides
radioaktīvā piesārņojuma mērīšanai u.c., kas nepieciešami gan laboratorijas darbos, gan studentu prakses
laikā, novērtējot riskus darba vietās.
Fakultātes pasniedzēji ir izstrādājuši arī vairākus studiju kursus e-kursu (Web-CT) vidē. Tomēr
jāatzīmē, ka šo kursu izmantošanas efektivitāte varētu būt daudz augstāka, jo uz šiem kursiem daudzi
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studenti vispār nav reģistrējušies un tos neizmanto. Lai risinātu minēto problēmu, studenti tiek mācīti
apgūt nepieciešamās literatūras meklēšanu Internetā, izmantojot ĶF datorklasi. Pasniedzēji nodrošina
studentus arī ar nepieciešamo izdales materiālu, kas tiek izplatīts dažādos veidos, piemēram, tieša kopēto
informatīvo materiālu (t.sk. dažādu testu un uzdevumu) izdale vai arī tiek organizēta materiālu izdale
elektroniskā (pdf failu) veidā.
7.5.2. Klausītavu un nodarbību telpu atbilstība programmu realizācijas mērķiem un uzdevumiem
Nodarbību plānojums dod iespēju izmantot fakultātes auditorijas un laboratorijas, kuras apgādātas
ar nepieciešamo aprīkojumu (tāfele, kodoskops, projektors, televizors, interneta pieslēgums, telpas
aptumšojums dienas laikā u.c.). Lekcijas programmas ietvaros pamatā tiek lasītas Ķīmijas fakultātes
lielākajās auditorijās: 21, 52 vai 59. Ja studentu skaits pārsniedz 40, lekcijas pamatā tiek organizētas 2
grupās (katrā līdz 40-50studentiem).
Studijām izmantojamā telpu infrastruktūra ir atbilstoša gan kvalitātes, gan kvantitātes ziņā (8.3.
pielikums). Praktiskie darbi notiek vairākās laboratorijās, kuras izmanto vienlaicīgi ķīmijas bakalauru un
maģistru apmācībai. Šīs auditorijas ir nodrošinātas ar nepieciešamo aprīkojumu un aparatūru: digitālo
projektoru ar portatīvo datoru, ekrānu, kodoskopu un televizoru ar videomagnetofonu, tāfeli u.c.
palīgierīcēm, t.sk. aizkariem telpas aptumšojumam. Nepieciešamības gadījumā var tikt nodrošināts
Internet pieslēgums.
Studenti mācībām var izmantot bibliotēku un tās resursus (sk. 8.1. pielikumu).
7.5.3. Mācību resursu pieejamība studentiem
Studentiem ir pieejams Ķīmijas fakultātē izvietotais LU Vides studiju centrs, bibliotēka, kā arī
datorklase, kurā šobrīd pieejami 14 datoru (sk. 8.2. pielikumu).
Studiju organizēšanā tiek plaši izmantotas Interneta un fakultātes vietējā datortīkla iespējas.
Studenti saņem izdales materiālus, piemēram, demonstrējamo attēlu, tabulu u.c. kopijas. Dažkārt visai
studentu grupai tiek ar e-pastu izsūtīti informācijas ziņā lielāki izdales materiāli (piemēram, Eiropas
Savienības Direktīvas attiecīgajā darba un vides aizsardzības sfērā u.c.). Studiju materiālus fakultātes
serverī ievietojuši pasniedzēji, un, attīstoties e-universitātes studiju kursu izveidei, palielinās iespēja
iepazīties ar kursu materiālu neklātienē (to izmanto pamatā studenti, kuru dzīves vieta ir tālākās
pilsētas). Studentu rīcībā ir arī interneta http-mājas lapa, kuru speciāli izveidojis viens no studentiem, lai
ar tās palīdzību apmainītos ar dažādām informācijām studiju programmas sfērā.
7.5.4. Finansēto pētījumu projektu skaits un finansējuma apjoms
Vairāki ĶF mācībspēki, kas realizē Programmu, piedalās, vai arī vada Latvijas Zinātnes padomes
(LZP) un ministriju finansētos pētniecības projektus, palīdz attīstīt fakultātes infrastruktūru, tātad, sekmē
arī dotās Programmas izpildi. Pētījumu finansējumu apjoma salīdzinājums 2002. un 2006. gadā parādīts
6. tabulā
6. tabula
Ķīmijas fakultātē 2002. un 2006. gadā realizēto projektu apjoms
Nr. Projektu veids
Skaits
Apjoms (latos)
2002.
2006.
2002.
2006.
1. LZP finansētie projekti
6
14
33 818
39 587
2. LU pētījumu projekti
0
3
0
16 000
3. Ministriju pasūtītie pētījumi
3
5
6 881
44 522
4. Ārzemju projekti
2
2
22 039
31 444
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5. ES finansētie projekti
0
0
ESF
5
128 214
ERAF
1
18 000
6. Kopā
11
30
62 738
277 777
Ka redzams, pārskata perioda ievērojami palielinājies ĶF mācībspēku piesaistīto LZP finansēto
projektu līdzekļu apjoms. Būtiskus līdzekļus cilvēkresursu un infrastruktūras attīstībā ļāvuši piesaistīt
dažādi ES finanšu fondi − ESF un ERAF. Ja 2002. gadā šie finanšu līdzekļi nebija pieejami, tad 2006.
gadā ĶF dažādu projektu realizācijā piesaistījusi − 277 777 Ls.

7.6. Imatrikulācijas nosacījumi
Reflektantu uzņemšana Ķīmijas fakultātē notiek saskaņā ar Uzņemšanas noteikumiem Latvijas
augstskolās un Senāta lēmumu Nr.254 (02.12.2006).
Imatrikulācijas nosacījumi nosaka, ka uzņemt augstākās profesionālās izglītības programmā
„Darba vides aizsardzība un ekspertīze” var personas ar:
− augstāko izglītību vai bakalaura grādu dabaszinātnēs vai inženierzinātnēs;
− 2. līmeņa augstāko profesionālo izglītību dabaszinātnēs vai inženierzinātnēs;
− augstāko izglītību vai bakalaura grādu citās zinātņu jomās ar ne mazāk kā divu gadu darba pieredzi
darba vides vai apkārtējās vides aizsardzībā.
Uzņemšana notiek konkursa kārtībā, pamatojoties uz iestājpārbaudījuma rezultātiem, kurš sastāv
no 3 testa blokiem:
1) loģiskās domāšanas tests;
2) tests darba aizsardzības jomā;
3) situāciju uzdevumi darba un vides aizsardzībā.
Tests darba aizsardzības jomā un situāciju uzdevumi ietver zināšanas un pieredzi, kas iegūta
iepriekšējā izglītībā (sk. imatrikulācijas nosacījumus). Imatrikulēt var reflektantus, kuri
iestājpārbaudījumā saņēmuši vismaz 500 punktus no iespējamiem 1000.

7.7. Studiju programmu praktiskā realizācija
7.7.1. Izmantotās pasniegšanas metodes: apraksts, metožu izvēles pamatojums un analīze
Studiju programmas mērķu un uzdevumu īstenošanai un studiju plānā ietverto kursu apgūšanai
tiek izmantotas šādas pasniegšanas metodes:
¾ lekcijas;
¾ semināri;
¾ praktiskie darbi, t.sk. darbs grupās, kurus veic semināru laikā;
¾ laboratorijas darbi vai to demonstrējumi specializētās laboratorijās;
¾ individuālais darbs − mācību prakses un diplomdarba laikā.
Pasniedzēji savā darbā lieto uzskates līdzekļus un izdales materiālus. Lekciju materiāla vizuālās
informācijas nodrošināšana tiek veikta, izmantojot pamatā digitālo projektoru. Atsevišķos gadījumos
kursa satura izklāstā tiek lietotas arī kodoskopa plēves vai videofilmas.
Lekcijas ir pasniegšanas pamatmetode. Lekcijās ir studiju kursu pamatproblēmu (koncepcijas,
teorijas, klasifikācijas) apskats. Visas lekcijas sagatavotas, izmantojot PowerPoint prezentācijas.
Turpinās vairāku kursu lekciju materiāla pārveide arī elektroniskā veidā. Prezentācijas daļēji ir
pieejamas arī fakultātes serverī. Lekciju prezentācijās studentiem var parādīt videofilmas un sarežģītas
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shēmas, papildinot ar skaidrojumu. Programmas īstenošanas metodiskajās izstrādēs paredzētas darba un
tā rezultātu vērtēšanas formas, lai sekmētu lekciju apmeklējumu.
Laboratorijas darbos studenti lekcijās iegūtās zināšanas nostiprina un iegūst praktiskās
pamatprasmes iemaņas. Tiek sagatavoti laboratorijas darbu apraksti un izdales materiāli. Laboratorijas
darbus studenti veic pa pāriem vai grupās. Grupu darbs ir atsevišķos kursos (Radioekoloģija, Vides
objektu analīze).
Semināros studenti iegūst pieredzi pasniegt citiem savas zināšanas un piedalīties diskusijā. Kursos
tiek iekļauts studentu patstāvīgais darbs, par kura efektivitāti visi pārliecinās semināros − prezentācijās
ar sekojošu diskusiju un publisku diferencētu vērtējumu. Šī darba forma dod iespēju labiem studentiem
pašapliecināties un vājākiem studentiem − gūt papildus motivāciju nopietnāk pievērsties studijām.
Prakses darbs tiek organizēts nozarei atbilstošā organizācijā (nolikumu sk. 5. pielikumā). Prakses
rezultātu studenti prezentē un aizstāv. Kā galvenos prakses uzdevumus var minēt: iegūt iemaņas darbā ar
normatīviem dokumentiem darba un apkārtējās vides aizsardzības jomā; pilnveidot organizatoriskās un
saskarsmes prasmes darba kolektīvā; apgūt praktiskās iemaņas darba un apkārtējās vides risku analīzē;
apgūt iemaņas risku analīzes datu apstrādē, izmantojot datorprogrammas; apgūt pētnieciskā darba
iemaņas.
Diplomdarbā tiek realizētas prakses atziņas, izvērtēta pētījumu aktualitāte, parādīti svarīgākie
iegūtie rezultāti darba vai apkārtējās vides risku novērtēšanā, salīdzināti ar līdzīgiem pētījumiem pēc
literatūras datiem, novērtēta rezultātu atbilstība izvirzītajām problēmām vai hipotēzēm (nolikumu sk. 9.
pielikumā).
7.7.2. Akadēmiskā personāla pētnieciskās darbības un citu ar to saistīto aktivitāšu ietekme uz
studiju darbu
LU Ķīmijas fakultātes akadēmiskā personāla, kas piedalās Programmas realizēšanā, pētnieciskā
darbība dod iespēju aktualizēt tos kursus, kurus viņi pasniedz. Pamatā šī darbība balstās uz piedalīšanos
LZP finansēto projektu vai ministriju finansēto projektu izstrādē:
− as.prof., Dr.chem. A. Spriča pētījumi par vides ķīmisko ietekmi uz kultūrvēsturisko objektu akmens
materiāliem un to pretkorozijas aizsardzību (Latvijas Zinātnes padomes finansētā granta 01.0284
vadītājs);
− as.prof., Dr.habil.chem. V. Kaļķa pētījumi polimēru radiācijas ķīmijas jomā (Latvijas Zinātnes
padomes finansēto grantu 01.0072; 01.0078 un 01.0083 vadītājs) un polimēru nanokompozītu jomā
(Valsts pētnieciskās programmas „Modernu funkcionālu materiālu mikroelektronikai,
nanoelektronikai, fotonikai, biomedicīnai un konstruktīvo kompozītu, kā arī atbilstošu tehnoloģiju
izstrādei” LU apakšprojekta vadītājs);
− prof., Dr.chem. A.Vīksnas pētījumi par stripinga un rengenfluorescento metožu pielietošanu dažādu
vides objektu ķīmiskā sastāva noskaidrošanā dod iespēju kvalitatīvāk īstenot kursā "Vides ķīmiskā
analīze" ietvertos jautājumus (Latvijas Zinātnes padomes finansētā granta 01.0084 vadītājs).
Tomēr jāatzīmē fakts, ka dažu pasniedzēju aktīvā dalība starptautiskajās konferencēs un viņu
aizņemtība zinātniskajā darbībā var ietekmēt studiju procesu, piemēram, apdraudēt studija plānojuma
precīzu ievērošanu un pasniedzēju pieejamību noteiktajā konsultāciju laikā. Šādos gadījumos tiek
organizēta lekciju vai praktisko nodarbību aizvietošana.
LU Ķīmijas fakultātes akadēmiskā personāls veic darbību arī Programmas kursiem atbilstošu
mācību metodisko līdzekļu un mācību grāmatu sagatavošanā. Šeit var minēt mācību grāmatu „Darba
vides riska faktori un strādājošo veselības aizsardzība” (V. Kaļķa un Ž. Rojas red., Rīga, Elpa-2, 2001,
500 lpp.); brošūras „Darba vides riski” (V. Kaļķis, Ž. Roja, Rīga, LU, 2004, 76 lpp.); „Darba vides risku
novērtēšana” (V. Kaļķis, I. Kristiņš, Ž. Roja, Rīga, LU, 2003, 101 lpp.); „Stress un vardarbība darbā”
(I.Roja, Ž.Roja, H. Kaļķis, Rīga, 2006, 50 lpp.).
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7.7.3. Studentu iesaistīšana pētnieciskajos projektos, prakses un diplomdarbu izstrādāšanas
procesā
Studentu diplomdarbi ir saistīti ar pētniecisko darbu, jo tiek ņemta vērā gan pašu studējošo
pieredze un veiktais darbs attiecīgajā organizācijā, gan LU Ķīmijas fakultātes akadēmiskā personāla
pētnieciskajā darbā iegūtās atziņas.
Studējošie Programmā „Darba vides aizsardzība un ekspertīze” tiek iesaistīti vairākās Ķīmijas
fakultātē realizētajās pētniecības programmās. Kā vienu no tām minama Valsts pētnieciskā programma
„Modernu funkcionālu materiālu mikroelektronikai, nanoelektronikai, fotonikai, biomedicīnai un
konstruktīvo kompozītu, kā arī atbilstošu tehnoloģiju izstrādei”. Studentiem šīs programmas ietvaros
tiek piedāvāta iespēja izstrādāt savus diplomdarbus par jautājumiem, kas skar jauno tehnoloģiju un
konstruktīvo polimērmateriālu drošību. Ķīmijas fakultātē realizētajās Latvijas Zinātņu padomes
finansēto pētījumu projektu ietvaros (sk. 6. pielikumu) studentiem tiek piedāvāts veikt pētījumus par
smago metālisko elementu piesārņojuma novērtēšanas metožu pilnveidošanu (projekta vad. A. Vīksna),
par vides ķīmisko ietekmi uz kultūrvēsturiskajiem objektiem (projekta vad. A. Spricis), par aizsardzības
nodrošināšanu, strādājot ar jonizējošā starojuma avotiem (projekta vad. V. Kaļķis) u.c. pētījumus ar
darba un apkārtējo vidi saistītajās jomās.
Studentiem tiek dota iespēja izstrādāt arī savas datorprogrammas, kas atvieglo riska ekspertīzes
(novērtēšanas) procesu.
7.7.4. Mācību prakses plānojums un organizācija
Prakse ir programmas obligātā satura A daļā un tās apjoms ir 26 kredītpunkti. Prakses mērķis ir
pielietot darba un vides aizsardzības teorētiskās zināšanas un praktiskā darbībā gūtās atziņas vides
aizsardzībā un ekspertīzē komercsabiedrībā, valsts vai pašvaldību dibinātā institūcijā vai sabiedriskā
organizācijā. Prakses uzdevumi:
− nostiprināt prasmes un iemaņas darbā ar normatīviem dokumentiem darba un apkārtējās vides
aizsardzības jomā;
− pilnveidot organizatoriskās un saskarsmes prasmes darba kolektīvā;
− apgūt praktiskās iemaņas darba un apkārtējās vides risku analīzē;
− apgūt praktiskās iemaņas darba un apkārtējās vides novērtēšanā;
− apgūt iemaņas risku analīzes datu apstrādē, izmantojot datorprogrammas;
− apgūt pētnieciskā darba iemaņas.
Prakses saturs atspoguļots profesionālās studiju programmas „Darba vides aizsardzība un
ekspertīze” prakses nolikumā, turpmāk Nolikumā (sk. 5. pielikumu). Prakses ilgums, izkārtojums un
kredītpunkti pilna laika studiju programmā sadalās šādi:
− 1. prakses daļa (iepazīšanās ar organizācijā pastāvošo darba aizsardzības sistēmu, darba un
apkārtējās vides riska faktoriem saistībā ar ražošanas tehnoloģiju, organizācijas audits aroda
drošības un strādājošo veselības aizsardzības jautājumos) − 8 KP, pirmais semestris;
− 2. prakses daļa (strādājošo aptaujas rezultātu analīzes veikšana, ergonomisko risku novērtēšana,
organizācijas drošības pārskata sastādīšana) − 10 KP, otrais semestris;
− 3. prakses daļa (darba un apkārtējās vides risku vispārīga novērtējuma veikšana, problēmu un
uzdevumu, kas aktualizējami diplomdarbā, izvēle) − 8 KP, trešais semestris.
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Prakses vietu students var izvēlēties kādā no studiju programmas direktora piedāvātajām
organizācijām, ar kurām noslēgts attiecīgs līgums par prakses nodrošināšanu, vai studenta izvēlētajā
organizācijā (t.sk. tajā, kurā viņš strādā), saskaņojot ar programmas direktoru.
Praksi pārrauga Studiju programmas direktors un to vada Studiju programmas prakses vadītājs.
Par praksi organizācijā atbild tās administrācijas izvēlēts pārstāvis. Prakses vadītāju funkcijas, kā arī
studentu pienākumi un tiesības, noteikti Nolikumā (sk. 5. pielikumu).
7.7.5. Mācību prasmes kursi studiju programmā
Mācību prasme programmā „Vides aizsardzība un ekspertīze” tiek aktualizēta kursa Vispārējā
pedagoģija ietvaros. Studentiem tiek mācīta prasme sniegt citiem zināšanas par augstskolā apgūtiem
priekšmetiem, saskarsmes psiholoģija, spējas kritiski domāt un izvērtēt sava darba rezultātus.
Mācību prasmes veidojošie metodiskie komponenti ir iekļauti visu studiju kursu programmās,
attīstot tos gan lekcijās, gan semināros (sk. studiju kursu aprakstus 1. pielikumā).
Kritiskā domāšana ir integrēta vairākos kursos, lekcijās prasot studentiem veidus kā atrisināt
dažādas problēmas, vai kā sagatavot darba vides iekšējās uzraudzības un riska novērtēšanas
dokumentāciju, kā to prasa LR MK noteikumi. Piemēram, kursa Darba vides aizsardzība lekcijās
studentiem tiek uzdoti praktiskie uzdevumi, kā identificēt riskus, kā interpretēt rezultātus. Mācību
prasmju pilnveidošanai studiju kursos tiek izmantots:
− semināru nodarbības, kurās diskutē lekcijās un pašmācībā iegūtās zināšanas;
− regulāras atskaites par kursa un diplomdarba plānošanu un izpildi;
− individuālie uzdevumi darbam ar literatūru, prasības ziņojumu sagatavošanā, izmantojot
Interneta resursus un datorprogrammu dotās prezentācijas iespējas.
Mācību prasmes iemaņas tiek pilnveidotas arī, piedaloties studentiem dažādu ministriju
organizētajos semināros vai citos pasākumos (piemēram, republikāniskās un starptautiskās izstādēs), kur
viņi ziņo par savu pētniecisko darbību.

7.8. Vērtēšanas sistēma. Pārbaudījumi un to formas. Testi, kontroldarbi, esejas,
referāti un to īpatsvars kopējā pārbaudījumu vērtējumā
Studiju programmā paredzēto kursu apguves vērtēšanā pasniedzēji vadās pēc LU Mācību padomes
un Senāta apstiprinātās kārtības, kuras ietvaros katrs pasniedzējs brīvi izmanto individuālos paņēmienus,
ievērojot mācību priekšmeta un studentu kontingenta īpatnības. Pamatā šīs studiju programmas
pasniedzēji lieto paņēmienus, kad studenti savu izpratni par teorētiskiem jautājumiem pēc atsevišķu
lekciju tēmu izklāsta nodemonstrē grupu darbos (atbild uz noteiktiem testa jautājumiem, risina
uzdevumus vai apraksta rīcību noteiktas situācijās), bet eksāmenā rakstiskā veidā atbild uz jautājumiem
un situāciju uzdevumiem.
Zināšanu pārbaude, apgūstot atsevišķus kursus tiek veikta semināru laikā, izmantojot testa
jautājumus vai analizējot studentu mājas darbos dotos risinājumus. Piemēram, kursos „Darba vides
aizsardzība” un „Arodveselība” ietvertais materiāls ir sadalīts pa tematiem (fizikālie, ķīmiskie,
bioloģiskie, ergonomiskie u.c. faktori). Kad lekcijās tiek apskatīti fizikālo faktoru (troksnis un vibrācija)
radītie riski, studenti veic patstāvīgo darbu – saņem darba uzdevumu ar 5-10 jautājumiem
(uzdevumiem), kuru izpildot, students parāda, vai ir izpratis lekcijās saņemto informāciju, vai nē. Šādas
zināšanu pārbaudes dotajā kursā tiek veiktas aptuveni 10 reizes semestrī. Rakstiskas pārbaudes tiek
veiktas arī priekšmetos „Apkārtējās vides aizsardzība”, „Ķīmiskā toksikoloģija”, „Vides ķīmiskā
analīze”, „Ergonomika un darba psioholoģija”. Testos par katru pareizu atbildi dod noteiktu punktu
skaitu. Pēc savākto punktu summas tiek novērtēts studentu zināšanas. Ja testa jautājumi ir precīzi
noformulēti, tad studentu vērtējums ir objektīvs.
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Grupu darbos tiek risināti uzdevumi, kas atbilst dažādu nozaru specifikai (piemēram, riski
konkrētās ražošanas nozarēs u.tml.). Tādējādi šajos grupu darbos studenti savlaicīgi iegūst iemaņas,
kuras turpmāk var tikt izmantotas diplomdarba izstrādes laikā. Prakses darba rezultāti tiek aizstāvēti
profilējošās (Neorganiskās ķīmijas) katedras sēdē. Kursa noslēguma eksāmeni tiek kārtoti rakstiski un
tiek vērtēti ar 10 baļļu sistēmu. Diplomdarbs, atbilstoši akreditācijas nosacījumiem, tiek aizstāvēts
komisijā, kuras sastāvu apstiprina Fakultātes Dome un LU Mācību padome. Komisijā piedalās pārstāvji
no ražošanas nozarēm, Valsts darba inspekcijas un Latvijas darba devēju konfederācijas. Studenti
vērtējumus var uzzināt fakultātes serverī un uz ziņojumu dēļa, ievērojot konfidencialitātes principus
(uzvārdu vietā ir atbilstošie kodi).
7.8.1. Novērtēšanas biežums
Studentu zināšanu pārbaudē pielietotās novērtēšanas metodes un novērtēšanas biežumu nosaka
studiju programmas "Vides aizsardzība un ekspertīze" mērķis un uzdevumi. Novērtēšanas biežums ir
atkarīgs no kursa apjoma un specifikas, to nosaka kursa pasniedzējs, bet novērtēšanas biežumu kopumā
nosaka laiki, kas paredzēti Ķīmijas fakultātes eksāmenu sesijai un gala pārbaudījumiem − diplomdarba
aizstāvēšanai. Katra konkrētā kursa vērtēšanas sistēma ir detalizēti izklāstīta studiju kursu ceļvežos, kas
ir pieejami Ķīmijas fakultātes mājas lapā* un kas katru semestri tiek atjaunoti. Iespējas atkārtoti kārtot
pārbaudījumus ir aprakstītas kursu ceļvežos. Vairuma gadījumu studentiem tiek dotas iespējas atkārtoti
kārtot visas pārbaudījumu formas, samazinot par noteiktu punktu skaitu maksimālo iespējamo gala
vērtējumu par katru mēģinājuma reizi.
* http://www.lu.lv/fakultates/kf/index.html

7.9. Studējošie
7.9.1. Studējošo skaits
2006./2007. akadēmiskajā gadā studiju programmā „Vides aizsardzība un ekspertīze” studē 97
studenti (t.sk 67 − par maksu). Studentu sadalījums pa gadiem parādīts 7. tabulā.
7. tabula
Studējošo skaits programmā „Vides aizsardzība un ekspertīze”
l. gadā
Studentu skaits pa studiju
Kopā
imatrikulētie gadiem
mācās
studenti
1. 2. 3. 4. 5. 6.
2002.g.
18
18
18
2003.g.
32
32
32
-

T.sk. par
maksu

Absolventu
skaits

18

18

32

32

2004.g.

65

65

-

-

-

-

-

65

35

65

2005.g.

68

68

-

-

-

-

-

68

38

68

2006.g.

97

97

-

-

-

-

-

97

67

97

7.9.2. Studējošo un absolventu aptauju analīze (diagrammas)
Ķīmijas fakultātē ir ieviestas studentu un absolventu aptaujas (piemērus sk. 3. pielikumā). Aptaujā
tiek izmantotas arī centralizētās LU aptaujas veidlapas, lai izsekotu kursu pasniegšanas kvalitātes
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izmaiņām akreditācijas periodā. Aptauju rezultāti tiek apspriesti katedru sēdēs, tiek uzklausīts studentu
viedoklis.
Fakultātes akadēmiskais personāls, kas piedalās Programmas realizācijā, veicis aptauju un
intervijas ar darba devējiem, lai apzinātu absolventu nodarbinātību. Rezultāti parādīti 8. tabulā. Kā
redzams, visvairāk absolventi strādā uzņēmumos par darba aizsardzības speciālistiem, vai citos amatos
institūcijās, kas sniedz darba aizsardzības pakalpojumus.
8. tabula
Darbības jomas, kurās strādā absolventi, un viņu procentuālais sadalījums
Darbības jomas
Absolventu sadalījums, %
Zinātne
Darba aizsardzības institūcijas
Vides aizsardzības institūcijas
Veselības aizsardzības institūcijas
Izglītības iestādes
Ražošanas uzņēmumi
Citas

2003

2004

2005

1
5
1
2
3
80
8

7
2
3
2
83
2

2
20
2
5
5
65
1

Studiju programmā studējošiem studiju gads (2 mācību semestri) beidzas maijā ar diplomdarba
aizstāvēšanu. Aptauja tika veikta 2. semestra noslēgumā pirms eksāmenu kārtošanas. Visi studenti
Programmu novērtē pozitīvi (atspoguļots ikgadējos pašnovērtējuma ziņojumos). Var minēt šādu
studentu attieksmi:
− mācību procesā iesaistītie mācībspēki pamatā novērtēti ar atzīmi no 8...10;
− studiju programmā ietvertie kursi, kas dod zināšanas par darba un apkārtējās vides riska
faktoriem, pamatā novērtēti arī ar atzīmi no 8...10.
Analizējot 2007. g. studentu aptaujas rezultātus (3. pielikums), var redzēt, ka lielākai daļai
studentu piedāvāto studiju kursu saturs, fakultātes personāla attieksme, tehniskais nodrošinājums,
literatūras pieejamība, nodarbību plānojums un kursu izvēles iespējas pilnībā apmierina un viņu dotais
vērtējums Programmai ir ap 1,7 (skalā 1-ļoti labi; 2-labi 3-apmierinoši; 4 -neapmierinoši).
Absolventi veiksmīgi izmanto iegūtās zināšanas savas komercsabiedrības vai organizācijas darba
un vides apstākļu sakārtošanā un uzlabošanā. Daudzi strādā valsts institūcijās (Valsts Darba inspekcijā,
Labklājības ministrijā, Izglītības un zinātnes ministrijā u.c.), uzņēmumos (Latvenergo, Latvijas mobilais
telefons, Parekss banka, Nordek banka u.c.). Vairāki absolventi sākuši strādāt darba aizsardzības mācību
u.c. centros, sniedzot pakalpojumus kā kompetenti speciālisti darba aizsardzības jomā (saskaņā ar 2005.
g. 8. februārī izdotiem MK noteikumiem Nr.101. „Noteikumi par prasībām kompetentām institūcijām un
kompetentiem speciālistiem darba aizsardzības jautājumos un kompetences novērtēšanas kārtību” par
kompetentiem speciālistiem darba aizsardzības jomā var strādāt tikai personas ar augstāko profesionālo
izglītību minētajā jomā).
Absolventu atsauksmēs (sk. 12. pielikumu) uzsvērts, ka šāda augstākās profesionālās izglītības
mācību programma ir ļoti nepieciešama un ir aktuāla mūsu republikā, jo kompetento speciālistu
daudzums darba un vides aizsardzības jomā ir nepietiekams. Latvijai, iestājoties Eiropas Savienībā,
ievērojami paaugstinājās prasības darba un vides aizsardzībai, tāpēc palielinās arī pieprasījums pēc
šādiem speciālistiem, un par to liecina straujais studentu skaita pieaugums katru akadēmisko gadu
(sākumā 2003. g. pieteicās studēt 18 cilvēki, bet sākot no 2005. g. pieteikumus iesniedz 90 līdz 120
cilvēki).
Jāmin daži priekšlikumi, kurus ieteikuši Programmas absolventi:
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1) veidot
profesionālo
maģistru
programmu
uz
esošās
augstākās
profesionālās
2. līmeņa studiju programmas bāzes;
2) palielināt mācību iepazīšanās prakses laiku citās organizācijās un ražotnēs.
Aptaujās apkopotie dati liecina, ka Ķīmijas fakultātes studiju programma „Vides aizsardzība un
ekspertīze” atbilst savam mērķim.
7.9.3. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā
Sākot no Programmas pastāvēšanas laika studenti ir ņēmuši līdzdalību studiju procesa
pilnveidošanā. No viņiem ir iegūtas vairākas vērtīgas informācijas, kuras pasniedzēji ņēmuši vērā,
sagatavojot un pilnveidojot savu kursu saturu (sk. absolventu atsauksmes 12. pielikumā).
Programmas studentiem visiem ir augstākā izglītība un praktiskā darba pieredze, strādājot
uzņēmumos, organizācijās un valsts institūcijās. Piemēram, 2006. gada daudzi absolventi pārstāvēja
Valsts Darba inspekciju, Labklājības ministriju, tādus lielus uzņēmumus kā A/S „Grindeks”; Latvijas
Mobilo telefonu u.c. Viņu pieredze un vēlmes tika ņemtas vērā, sagatavojot vai pilnveidojot vairākus
mācību kursus („Darba vides ekspertīze” un „Apkārtējās vides ekspertīze” u.c.).
Studenti ietekmē studiju procesu arī tieši ar programmas direktora starpniecību, risinot problēmas
starp pasniedzējiem un studentiem, kursu gaitu un citas.
ĶF Domes sēdēs tiek pieaicināti studenti, lai diskutētu par problēmām studiju kursu kvalitātes
nodrošināšanā, par korekcijām studiju programmu saturā u.c. jautājumiem.
Studentu darba organizēšanā un pilnveidošanā ĶF Studentu pašpārvaldei izveidota sava telpa.
Studentu pētniecības darba aktivitātes tiek veicinātas, pieaicinot viņus noklausīties zinātniskās
konferences darba un vides aizsardzības jomā, piemēram, 2007.gada 30.-31. martā tika apmeklēta RTU
organizētā Starptautiskā zinātniski-praktiskā konference „Tehnogēnās vides aizsardzības zinātniskās
problēmas”.

7.10. Studiju programmā nodarbinātais akadēmiskais personāls
7.10.1. Akadēmiskā personāla sastāvs
Akreditācijas laikā studijas notika 2 semestrus pilna laika klātienē. Kopējā pasniedzēju slodze
akreditācijas periodā akad. gadā sastādīja 1333 stundas, t.sk. lekcijas – 635 stundas, laboratorijas un
praktiskie darbi – 95 stundas, prakses vadīšana – 54 stundas, diplomdarba vadīšana – 432 stundas,
eksāmeniem – 117 stundas, no kurām 80% nosedz LU mācībspēki (Ķīmijas fakultāte, Bioloģijas
fakultāte, Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte) un 20% – vieslektori (no Rīgas Tehniskās
universitātes un Rīgas Starptautiskās biznesa administrācijas augstskolas).
Nepieciešamību piesaistīt vieslektorus nosaka studiju programmas mērķi un uzdevumi, kā arī
profesiju standarts, kurā ir iekļautas zināšanas arī tādās jomās, kas pilnīgāk tiek apgūtas citās augstskolās
vai institūcijās..
Visi programmas īstenošanā iesaistītie LU Ķīmijas fakultātes pasniedzēji savas slodzes lielāko
daļu piedalās arī bakalauru, maģistru vai doktorantu programmu realizācijā. Bez tam, dotās programmas
ietvaros rēķināt akadēmiskā un administratīvā personāla attiecību pret studentu skaitu nav lietderīgi, jo
pamatā visus organizatoriskos jautājumus, t.sk. nodarbību plānojumu un sadarbību ar studentiem, risina
programmas direktors. Ķīmijas fakultātes dekāns un sekretāre uztur kontaktus ar LU administrācijas
struktūrām.
2006./2007. akadēmiskajā gadā Programmā nodarbināti pavisam 10 darbinieki (9. tabula, 2.1., 2.2.
pielikums). No tiem 8 ir ĶF pamatdarbā strādājošie un LU ievēlēts docētāji. Pārējie, kas nodarbināti
Programmā, ir no citām LU struktūrvienībām (2), vai pieaicināti no citām augstskolām (1). 80% no
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akadēmiskā personāla ir ar doktora grādu, kas nozīmē mācībspēku nopietnu akadēmisko kvalifikāciju.
20% no visa akadēmiskā personāla ir profesori, savukārt asociētie profesori ir 70% no akadēmiskā
personāla.
9. tabula
Akadēmiskais personāls, kas nodarbināti programmā „Vides aizsardzība
2006./2007.akad. gadā
Grāds
Ar doktora grādu
Ar maģistra
Citi
Amats (ievēlēts LU)
(skaits)
grādu (skaits)
(skaits)
Profesori
1
Asociētie profesori
5
Docenti
1
Asistenti
1
Lektori
1
1
Kopā
9
1

un

ekspertīze”

Kopā
2
5
1
1
1
10

7.10.2. Studiju programmas realizācijā iesaistītā akadēmiskā personāla pētnieciskie virzieni un to
rezultāti, projektu vadība
Programmas realizācijā iesaistītā akadēmiskā personāla pētniecības virzieni saistāmi ar
mācībspēku specializāciju, ko pamatā nosaka viņu asociācija ar profilējošām katedrām (Neorganiskās
ķīmijas, Fizikālās ķīmijas, Analītiskās ķīmijas un Organiskās ķīmijas) un liecina galvenās zinātniskās
publikācijas un sagatavotā mācību literatūra (7. pielikums). Akadēmiskā personāla pētniecības virzieni
parādīti 10. tabulā.
10. tabula
Programmas „Darba vides aizsardzība un ekspertīze” realizācijā iesaistītais akadēmiskais personāls un tā
pētniecības virzieni*
Nr. Vārds
Uzvārds
Grāds
Amats
Pētniecības virziens
1. Andris Spricis
Dr.chem.
As. profesors Fizikālā ķīmija, vides ķīmija
2. Valdis
Kaļķis
Dr.habil.chem As. profesors Polimēru radiācijas ķīmija
3. Artūrs
Vīksna
Dr.chem.
Profesors
Analītiskā ķīmija, vides objektu analīze
4. Anda
Prikšāne
Dr.chem.
As.profesore Organiskā ķīmija, arodtoksikoloģija
5. Ženija
Roja
Dr.med.
Docente
Arodveselība, darba ergonomika
6. Andris Actiņš
Dr.chem.
As. profesors Fizikālā ķīmija, elektroķīmija
* Tabulā uzskaitīts tikai ĶF pamatdarbā strādājošais vēlētais akadēmiskais personāls.
Akadēmiska personāla pētniecības aktivitātes pamatā saistītas ar LZP, ministriju un LU
pētniecisko projektu vadību vai dalību projektu izpildē (6. pielikums). ĶF mācībspēki piedalās arī ES
finansētie projektu (ESF, ERAF) izpildē. 2006. gadā ĶF akadēmiskais personāls, kas nodarbināti
Programmā vada 6 LZP finansētus projektus, 1 IZM finansēto valsts pētījuma programmas
apakšprojektu un 1 LU pētījumu projektu. LZP projektu izpildē ir iesaistīts viss akadēmiskais personāls.
Būtisks atbalsts akadēmiskā personāla pētniecības darba aktivitātēm ir LU pētniecības projektu
konkurss, kurš Latvijas Universitātē darbojas kopš 2003. gada. ĶF akadēmiskais personāls, kas
nodarbināti Programmā, realizē pa vienam projektam katru gadu (sākot ar 2004. gadu).
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Akadēmiskā personāla, kas nodarbināti Programmā, pētnieciskās darbības rezultāti būtiski
raksturo publikāciju kvalitāte un kvantitāte (7 .pielikums).
Visiem LU pasniedzējiem, kā arī vieslektoriem, ir liels publikāciju skaits starptautiskos
zinātniskos izdevumos, t.sk. pēdējos gados. Viņi visi ir piedalījušies starptautiskajās konferencēs ar
referātiem, kuru saturs ir atbilstošs pētniecisko interešu sfērai. Piemēram, Dr.habil. V. Kaļķis un Dr.med.
Ž. Roja 2006. g. jūlijā uzstājās ar referātu „Miotonometrijas metodes pielietošana ceļu būvē nodarbināto
ergonomisko risku novērtēšanā” 16. Vispasaules Ergonomistu Kongresā (Holande, Mārstrihta), as.
profesors. A.Spricis 2005.g. novembrī Maltā piedalījās Eiropas Komisijas TAIEX aktivitātē līdzsvarotas
resursu izmantošanas un atkritumsaimniecības jautājumos, bet 2006.g. martā un jūnijā piedalījās
starptautiskās Baltijas Universitātes augstskolu pasniedzēju konferencēs „Universitātes izglītība
līdzsvarotajai attīstībai” un „Vides pārvaldības sistēmas”, ko organizēja Lodzas Tehniskā universitāte
Polijā, kā arī piedalījās starptautiskajā konferencē EcoBalt2006 ar vairākiem referātiem.
7.10.3. Akadēmiskā personāla atlase, atjaunošana, apmācība un attīstība
Atlases politika tiek pielietota sakarā ar nepieciešamību programmas īstenošanā iesaistīt arī
vieslektorus – Latvijas vadošos speciālistus, lai aptvertu visus iespējamos ar darba un apkārtējās vides
ekspertīzi saistītos jautājumus. Noteicošie kritēriji vieslektoru izvēlē ir kompetence, zināšanas, praktiskā
pieredze, kā arī spējas savas zināšanas nodot citiem.
Atjaunošanas, apmācības un attīstības politika. Reāli mācībspēki, kuri tuvākajā nākotnē varētu
papildināt studiju programmas īstenotāju skaitu, var būt LU Ķīmijas fakultātes Vides ķīmijas
apakšnozares maģistri. Šiem maģistriem jau ir bijusi iespēja darboties Eiropas programmās un projektos.
Tādējādi viņiem ir pietiekošas zināšanas, lai varētu kļūt par programmas „Vides aizsardzība un
ekspertīze” pasniedzējiem.
ĶF darbu personāla atlases, atjaunošanas, apmācības un attīstības politiku ietekmē daudzi faktori:
− darbs ar perspektīvajiem doktorantiem, kurš aizsākas jau maģistra studijās;
− pasniedzēju motivācija, lai iegūtu attiecīgo akadēmisko kvalifikāciju;
− iespēja izmantot radošo atvaļinājumu, lai paaugstināti kvalifikāciju ārvalstu universitātēs;
− personāla atjaunošanas un piesaistes plānu īstenošanas ilgtermiņa prognoze, kas saistīta ar
ievēlēšanas termiņiem;
ĶF pamatnostādne ir tā, ka ir jāatbalsta augsti kvalificētu speciālistu vai mācību spēku turpmāka
piesaiste Programmas īstenošanai uz nepilnu darba laiku no vietējām institūcijām un no ārzemēm ar
nosacījumu, ka šie speciālisti ne tikai nolasa lekcijas, bet ir gatavi dot ieguldījumu fakultātes zinātniskā
darba attīstībā un akadēmiskajā darbībā.

7.11. Nepieciešamā palīgpersonāla raksturojums, norādot tā uzdevumus konkrēto
programmu īstenošanā
Pēdējos akreditācijas gados Programmas realizāciju nodrošina 6 palīgpersonāla pārstāvji
(11. tabula) un to nosaka studiju specifika augstākajā profesionālajā izglītībā (lekcijas, semināri,
praktiskie darbi, ekskursijas u.c.).
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11. tabula
Studiju programmas „Darba vides aizsardzība un ekspertīze” palīgpersonāla uzdevumi
Amata nosaukums
Skaits Uzdevumi
Vecākais laborants
1
− nodrošināt pasniedzēju docēto kursu laboratorijas darbiem
nepieciešamo mācību līdzekļu un materiālu sagatavošanu;
− asistēšana laboratorijas darbu vadītajam;
− uzskates materiāla sagatavošana lekcijām;
− laboratorijas darbiem nepieciešamo materiālu iegāde;
− darba drošības noteikumu ievērošanas nodrošināšana.
Laboratorijas vadītājs
1
− studentu laboratorijas darbu organizēšana mācību laboratorijā;
− demonstrējumu
iekārtu
sagatavošana
lekcijām
un
praktiskajiem darbiem;
− laboratorijas tehniskā aprīkojuma (inventāra) uzturēšana darba
kārtībā;
− materiāli atbildīgā pienākumu izpilde;
− laboratorijas tehniskā aprīkojuma uzturēšana.
Studiju metodiķis
1
− metodisko materiālu izstrāde un publicēšana;
− studiju materiālu apkopošana;
− personāla konsultēšana mācību kursu un eksaminācijas metožu
jautājumos;
− līdzdalība laboratorijas darbu norises plānošanā;
− laboratorijas darbu vadīšanas metodikas izstrādāšana.
Izglītības metodiķis
1
− studiju materiālu (kursu aprakstu, plānu, metodisko materiālu)
apkopošana un apstrāde;
− darbs ar LUIS datu bāzi;
− studiju programmas realizācijas koordinēšana;
− konsultēšana eksaminācijas metožu jautājumos.
Informācijas sistēmu
1
− nodrošināt LU ĶF datortīkla (ĶFT)un lokālā failu servera
administrators
funkcionēšanu;
− reģistrēt lietotājus ĶF datortīklā;
− nodrošināt ĶF datorklases funkcionēšanu, nepieciešamības
gadījumā instalē vajadzīgo programmatūru;
− uzturēt darba kartība ĶF auditorijās izvietotos datorus;
− reģistrēt ĶFT jaunus datorus;
− pārstāvēt ĶF sarunās ar LANET datortīkla administratoru par
ĶFT darbību;
− uzraudzīt studiju kursu materiālu ievietošanu ĶF serveros;
− citi ar datortīkla darbību saistītie uzdevumi.
Fakultātes sekretārs
1
− informācijas sakaru nodrošināšana; informācijas saņemšana un
nodošana Akadēmiskajam un citiem LU departamentiem;
− studentu informēšana par nodarbību pārcelšanu un
aizvietošanu;
− Rektora un ĶF dekāna rīkojumu kontrole;
− sekmības kontrole un eksaminācijas protokolu lietvedība;
− studentu reģistrēšana kursos;
− darbs stipendiju piešķiršanas komisijā un kredītu piešķiršanas
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−
−
−
−
−
−

komisijā;
studentu iesniegumu pieņemšana;
telpu noslodzes saskaņošana un kontrole;
darbinieku atvaļinājumu grafika apkopošana;
datu apkopošana no aptaujas anketām studentiem par
mācībspēku darba novērtējumu;
reflektantu pieteikumu pieņemšana un uzņemšanas sēdes
sagatavošana;
citi ar administratīvo darbību saistītie uzdevumi.

7.12. Struktūrvienību (katedru, nodaļu, laboratoriju, institūtu u.c.) uzskaitījums,
norādot to uzdevumus konkrētās programmas īstenošanā
Ķīmijas fakultātes struktūrvienības, kas piedalās studiju programmas „Darba vides aizsardzība un
ekspertīze” realizēšanā, un to uzdevumi parādīti 12. tabulā.
12. tabula.
Ķīmijas fakultātes struktūrvienības un to uzdevumi
Struktūrvienības
Uzdevumi
Ķīmijas fakultātes katedras:
Atkarībā no ĶF katedru specializācijas, studiju
programmas „Darba vides aizsardzība un ekspertīze”
− Neorganiskās ķīmijas katedra;
īstenošanā tām ir šādi galvenie uzdevumi:
− Analītiskās ķīmijas katedra;
− sagatavot augsti kvalificētus speciālistus darba un
− Organiskās ķīmijas katedra;
vides aizsardzībā;
− Fizikālās ķīmijas katedra.
− nodrošināt katedrai deleģētās augstākās profesionālās
studiju programmu daļu kvalitatīvu realizēšanu un
komplektēt to izpildei nepieciešamo personālu;
− nodrošināt mācību programmu materiālu, mācību
grāmatu un citu mācību līdzekļu sagatavošanu (ekursus u.c.);
− organizēt priekšlikumu izstrādi studiju programmu
izstrādāšanai un pilnveidošanai;
− ieinteresēt studentus iesaistīties zinātnisko pētījumu
veikšanā;
− strādāt pie studiju kursu pilnveides un uzlabošanas, kā
arī jaunu studiju kursu izstrādes.
Ķīmija fakultātes laboratorijas, kas
Atkarībā no ĶF laboratoriju specializācijas, tām studiju
piedalās Programmas īstenošanā:
programmas „Vides aizsardzība un ekspertīze” īstenošanā
− Dabas resursu un lietišķās ķīmijas ir šādi uzdevumi:
laboratorija;
− piedalīties studiju programmas praktiskās daļas
realizēšanā;
− Lielmolekulāro savienojumu fizikas
un ķīmijas laboratorija;
− izstrādāt mācību, uzskates līdzekļus un citus
materiālus;
− Analītiskās ķīmijas laboratorija;
−
vadīt studentu zinātnisko darbu izstrādi.
− Radioķīmijas laboratorija.
Ķīmijas fakultātes centri:
− organizēt ekskursijas uz vietām (uzņēmumiem,
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− Vides studiju centrs

Starpaugstskolu centri:
− Starpaugstskolu radiācijas
izmantošanas laboratorija
(SARIL)

organizācijām, institūcijām, objektiem), kas saistīti ar
apkārtējās vides aizsardzību:
− organizēt studentu sadarbību ar starptautisko Baltijas
universitāti Latvijā, Latvijas Nacionālo standartizācijas
un metroloģijas centra tehnisko komiteju “Vides
kvalitāte” u.c. ar vides aizsardzību saistītām
organizācijām Latvijā un Eiropas Savienībā.
− organizēt laboratorijas darbus saistībā ar vides
radioaktīvo piesārņojumu;
− organizēt ekskursijas/iepazīšanos ar Latvijā lielākiem
jonizējošā starojuma avotiem (Salaspils elektronu
paātrinātāju, 60Co gamma starojuma iekārtu un nākotnē
plānojamo protonu paātrinātāju − ciklotronu).

7.13. Ārējie sakari
7.13.1. Sadarbība ar darba devējiem
Studiju programma „Darba vides aizsardzība un ekspertīze” tiek koordināta ar Latvijas Darba
devēju konfederāciju, LR Labklājības ministrijas Darba departamentu, LR Izglītības un zinātnes
ministriju un LR Vides ministriju. Saites nodibinātas arī ar programmas absolventu darba vietām, no
kurām ir iegūtas pozitīvas atsauksmes un vēlējumi par šīs programmas turpināšanu (sk. 12. pielikumu).
Vēlmi sūtīt turpmāk katru gadu mācīties šajā programmā izteikusi Valsts darba inspekcija, jo saskaņā ar
MK noteikumiem nr. 323 (17.06.2003) „Noteikumi par apmācību darba aizsardzības jautājumos” darba
inspektoriem ir jābūt kompetentām personām sākot no 2008. gada. Arī daudzi lielie uzņēmumi, kuri savā
struktūrā izveidojuši vides un darba aizsardzības nodaļas, vēlas saņemt kompetentus speciālistus šajā
jomā.
Darba devēju lekcijas ir būtiska Programmu sastāvdaļa un studentiem dod zināšanu, viedokļu un
praktisko iemaņu dažādību. Pieaicinātie vieslektori no uzņēmumiem, Valsts darba inspekcijas, ministriju
un pašvaldību Vides komitejām lasa lekcijas atsevišķu kursu ietvaros. Darba devēji bieži vien ir arī
kvalifikācijas darbu vadītāji. Šāda sadarbība ļauj studentiem izvēlēties prakses vietas un diplomdarba
tēmas.
Vairāki pasniedzēji (A. Spricis, V. Kaļķis, A. Vīksna, Ž. Roja. I. Forands) ir dažādu konsultatīvo
padomju (Vides aizsardzības, Darba aizsardzības, Arodveselības, Zinātnes un izglītības, Vides
aizsardzības fonda u.c.) locekļi.
Saite starp darba devējiem un studentiem, tiek realizēta arī ar akadēmiskā personāla starpniecību
gadījumos, ja tiek meklēts jauns darbinieks. Darba devēji jautā pasniedzējiem pēc atbilstošas
kvalifikācijas darbinieka. Šāda sadarbības forma ir pietiekami efektīva, jo ļauj darba devējam izvēlēties
piemērotu kandidatūru darba un vides aizsardzības jomā. Otrs darba vietu meklēšanas ceļš ir valstisko
organizāciju sludinājumi. Jāatzīmē, ka starp Programmas absolventiem nav reģistrētu bezdarbnieku.
7.13.2. Sadarbība ar līdzīgām studiju programmām Latvijā un ārvalstīs
Līdzīga studiju programma (profesionālā maģistru programma „Darba aizsardzība”) izveidota
2004. g. Rīgas Tehniskajā universitātē. Sadarbība notiek tādējādi, ka šīs programmas īstenošanā tiek
pieaicināti arī vairāki LU pasniedzēji (V. Kaļķis, Ž. Roja, A.Spricis).
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Sadarbība pastāv ar Igaunijas Tartu universitāti, Somijas Nacionālo Vides veselības institūtu, kā
arī ar Starptautisko Baltijas universitāti (koordinē Upsalas Universitāte Zviedrijā).
Vēlmi sadarboties šīs programmas ietvaros, izteikušas Spānijas universitātes (Complutence
University of Madrid, Autonoma University of Barcelona, Carlos University of Madrid), kuru pārstāvji
vairākas reizes tikušies ar LU vadību un Ķīmijas fakultātes mācību spēkiem. Šī sadarbība varētu sākties
tad, ja tiks iegūts finansējums Eiropas Savienības fondiem. Vienošanās paredz vieslektoru ierašanos no
Spānijas universitātēm, kā arī atsevišķu pasniedzēju un arī studentu savstarpēja apmaiņu (ilgums – sākot
no 2 nedēļām līdz 1 mēnesim).
Ārzemju augstskolās atsevišķas lekcijas lasījuši as.prof. A. Spricis (Zviedrijas Upsalas
universitātē, Joensu universitātē Somijā) un as.prof. V. Kaļķis (Dānijas Tehniskajā universitātē).
Ārvalstu vieslektoru vīzītes akreditācijas periodā bija 2003./2004. un 2005./2006 akad. gadā no
Igaunijas (Tartu universitāte) un Spānijas (Complutence University of Madrid, Autonoma University of
Barcelona, Carlos University of Madrid ) (sk. 13. tabulu). Studējošie, kas noklausījušies ārzemju
lektoru kursus, saņēma sertifikātus (sk. piemēru 3. pielikumā).
Programmas darbības pārskata periodā ārvalstīs studējušo studentu nebija.
13. tabula
Ārvalstu vieslektoru vizīšu skaits studiju programmas „Vides aizsardzība un ekspertīze” ietvaros
Valsts
Skaits pa akadēmiskajiem gadiem
Skaits kopā
2002./2003. 2003./2004. 2004./2005. 2005./2006. 2006./2007.
Igaunija
1
1
Spānija
2
2
4
2
3
5
Kopā

7.14. Studiju programmu attīstības plāns (akadēmiskās darbības, finansējuma un
infrastruktūras, personāla attīstība)
Programmas akreditācijas gadījumā ĶF darbība balstīsies uz Latvijas Universitātes, Latvijas
Republikas un Eiropas Savienības augstākās izglītības, zinātnes un ekonomikas stratēģijas kopējām
nostādnēm, saglabājot tās akadēmiskās tradīcijas, kas paredz ne tikai ķīmijas nozares attīstību, bet arī
darba un vides aizsardzības pilnveidošanu.
LU ĶF darbības prioritāte šajā augstākās profesionālās izglītības jomā tiek plānota kā sadarbība
starp dabaszinātnes nozarēm, vides zinātnēm un sabiedrības veselības zinātnēm. Šī prioritāte attieksies
arī akadēmiskās darbības, infrastruktūras un personāla attīstību. Tas nozīmē, ka LU ĶF iekļausies
akadēmisko tradīciju saglabāšanā, kas sekmētu arī lietišķo virzienu attīstību Latvijas tautsaimniecības,
izglītības, vides un veselības aizsardzības vajadzībām.
LU ĶF arī turpmāk plāno aktualizēt studējošo piesaisti studiju programmai „Vides aizsardzība un
ekspertīze”, veicot nepieciešamo reklāmu, darba devēju informēšanu u.c. darbības, kas sekmē studentu
skaita palielināšanos.
LU ĶF rūpēsies par nepieciešamo finansējumu Programmas sekmīgai realizēšanai, t.sk. par
atbilstošu Programmā iesaistīto docētāju atalgojumu, izmantojot LU sniegtās iespējas, kas nodrošina
saviem darbiniekiem efektīvu sociālo aizsardzību, akadēmiskās karjeras iespējas un harmonisku
personības pilnveidošanos.
Nākotnes izaicinājums LU ĶF ir saistīts ar konkurētspējīgas akadēmiskās darbības veikšanu, lai
nodrošinātu studiju programmas „Darba vides aizsardzība un ekspertīze” līdzvērtīgumu tām, kas šajā
jomā tiek realizētas Baltijas, Skandināvijas u.c. ES valstīs. Programmas turpmākajā attīstībā plānota arī
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akadēmiskā mācību personāla izaugsme, saistot šo attīstību vismaz ar viena profesora un viena asociētā
profesora vēlētā amata iegūšanu nākamās paredzētās akreditācijas gados.

7.15. Studiju programmu SVID analīze
Stiprās puses:

Vājās puses:

− kvalificēts akadēmiskais personāls;
− stabilas zinātniskās pētniecības tradīcijas;
− laba sadarbība ar lielākajiem pētniecības
centriem un ražotājiem/darba devējiem;
− 2005. gada pirmajā pusē sākta iegādāta
moderna aparatūra par ERAF naudu;
− programmas
„Vides
aizsardzība
un
ekspertīze” beidzēji sekmīgi turpina studijas
arī profesionālā darba aizsardzības maģistra
programmā;
− programmas ir klasiskas un atbilst Eiropas
Ķīmijas Tematiskā Tīkla rekomendācijām
par studiju saturu;
− programmu
beidzējiem
ir
vispusīga
sagatavotība;
− laboratorijas un praktisko darbu apjoms ļauj
iegūt pietiekamas iemaņas un prasmes;
− motivācijas pieaugums studijām;
− iespēja veikt pētniecisko un praktisko darbu
jau Programmas apgūšanas laikā.

− liels akadēmiskā personāla vidējais vecums;
− atsevišķos
virzienos
strādājošajiem
docētājiem nav pēctecības;
− nav studiju piedāvājuma ārzemju studentiem;
− novecojusi materiāli tehniskā bāze kopumā;
− nepietiekams
programmas
finansiālais
nodrošinājums;
− ne visi LU ĶF pasniedzēji ar doktora grādu
publicējas starptautiskajos zinātniskajos
izdevumos, starptautiskajās datu bāzēs;
− iespējas, ka Latvijas sabiedrība nav
pietiekami informēta par LU ĶF, t.sk.
Programmas, darbību.
− līdzekļi, kurus LU ĶF gūst savas darbības
nodrošinājumam (rēķinot uz vienu studentu),
ir mazi, salīdzinot ar analogu finansējumu
Eiropas universitātēs.

Iespējas:

Draudi:

− palielinās iespēja uzlabot materiālo bāzi par − studenti, kas turpina vai beidz studijas
nestrādā atbilstoši kvalifikācijai;
ERAF un ESF finansējumu;
neiesaistot
perspektīvus
− palielinās studējošo interese par dabas un − pakāpeniski
doktorantus studiju procesā, var tikt traucēta
praktiskām zinātnēm;
tā
realizācija
akadēmiskā
personāla
− studentiem pieaug iespējas studēt citās
pensionēšanās dēļ;
profesionālās vai maģistru programmās,
t.sk. ārzemēs;
− infrastruktūras un personāla attīstības
plāniem ilgtermiņā nav iespējams plānot
− iespēja par ESF naudu izveidot jaunus
finansiālo atbalstu, jo to realizācijas iespējas
studiju moduļus un modernizēt programmas
atkarīgas no politiskiem un ekonomiskiem
kopumā;
faktoriem, kurus LU ĶF nevar tieši ietekmēt;
− iespēja izveidot profesionālo maģistra
programmu vai doktora programmu.
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8. Studiju programmas izmaksas aprēķini
Nr.

I

N1
N2

Izmaksu aprēķināšana studiju programmai „Vides aizsardzība un ekspertīze”
Parametra nosaukums
Rin
Aprēķina formula
das
Nr.
A
B
C
Tiešās studiju programmas izmaksas
Viena pasniedzēja darba algas fonda aprēķins vienam studentam
gadā
Amats
Pasniedzēja
Pasniedzēju īpatsvars
vidējā darba
studiju programmas
alga mēnesī
nodrošināšanai
profesors
LVL 798.00
20,0%
1
D1=A1*B1
Asociētais
profesors
LVL 638.00
60,0%
2
D2=A2*B2
docents
LVL 510.00
20,0%
3
D3=A3*B3
Lektors
4
D4=A4*B4
Asistents
5
D5=A5*B5
Pasniedzēja vidējā alga gadā, LVL
6
D6=(D1+D2+D3+D4+D5)*12
Vidējais studentu skaits uz 1 pasniedzēju
7
X
Pasniedzēja darba alga uz 1 studentu gadā, LVL
8
D8= D6/D7
Pārējo darbinieku skaits uz 1 pasniedzēju (neskaitot saimn. person.)
9
X
Pasniedzēju un pārējo darbinieku algu fonda attiecība stud. progr.
10
X
Pārējo darbinieku darba alga uz 1 studentu gadā, LVL
11
D11=D8*D9/D10
Darba algas fonds uz vienu studentu gadā, LVL
12
D12=D8+D11
Darba devēja sociālie maksājumi uz 1 studentu gadā (27,09%), LVL
13
D13=D12*0,2409

N3

Aprēķināt
ais
lielums
D

159,60
382,80
102,00
7732,80
8,00
966,60
0,20
8,00
34,60
990,77
238,68

Komandējumu un dienesta braucienu izmaksas uz 1 stud. gadā,LVL
Pasta un citu pakalpojumu izmaksas gadā 1 studentu, LVL
Citi pakalpojumi (kopēšana, tipogrāfija, fax u.c.), LVL
N4
Pakalpojumu apmaksa kopā
Mācību līdzekļu un materiālu iegāde vienam studentam gadā, LVL
Kancelejas preces un cits mazvērtīgais inventārs
N5
Materiāli un mazvērtīgā inventāra iegāde uz 1 studentu gadā
Mācību grāmatas uz 1 studentu gadā, LVL
Grāmatu kalpošanas laiks gados
1 grāmatas cena, LVL
Grāmatu iegādes izmaksas uz 1 studentu gadā, LVL
Žurnālu iegādes izmaksas uz 1 studentu gadā
N6
Grāmatas un žurnālu iegādes izmaksas uz 1 studentu gadā
Sportam uz 1 studentu gadā, LVL
Pašdarbībai uz 1 studentu gadā, LVL
N7
Studentu sociālajam nodrošinājumam 1 studentu gadā
Iekārtu iegāde uz 1 studentu gadā, LVL
Investīcijas iekārtu modernizēšanai – 20% no inventāra izmaksām
Izmaksas iekārtu modernizēšanai, LVL
N8
Iekārtu iegādes un modernizēšanas izmaksas uz 1 stud. gadā, LVL
Kopā tiešās izmaksas uz 1 studentu gadā – summa no N1 līdz N8, LVL

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

X
X
X
D17=D15+D16
X
X
D20=D18+D19
X
X
X
D24=D21*D23/D22
X
D26=D24+D25
X
X
D29=D27+D28
X
X
D32=D30*D31
D33=D30+D32
D34=D12+D13+D14+
D17+D20+D26+D33

0,50
0,20
1,90
2,10
0,90
0,10
1,80
13.00
10
5.00
10.40
2.00
1,00
5.00
3.00
4,50
12,00
2,40
28,80
41.88
1280,14

II Netiešās studiju programmas izmaksas
Izdevumi LU darbības nodrošināšanai: LU bibliotēkai, zemes
nodoklis, telpu noma, īre, ēku ekspluatācijas izdevumi, telefona
abonēšanas un pakalpojumu izmaksas, komunālie pakalpojumi,
tekošais remonts, īpašās programmas u.c. uz 1 nosacīto studentu
gadā (42,85%), LVL
N9
Pavisam kopā viena studējošā studiju izmaksas gadā, LVL

35
36

D35=D34*0,30

473,65
1753,79

Dekāns:
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J. Švirksts

9. Studiju plāni
9.1. Augstākās profesionālās izglītības 2. līmeņa studiju programma „Darba vides aizsardzība un
ekspertīze”, pilna laika klātiene (3 semestri)
Kursa nosaukums

1. gads 2. gads
Kopā Pārbaudes veids
l.s. 2.s. 3.s. -

Obligātā daļa (A daļa)
Ķīmija un vides aizsardzība
3
Darba vides aizsardzība
3
Vides objektu analīze
Arodveselība
2
Prakse*
8
Diplomdarbs
Obligātās izvēles daļa (B daļa)
Darba vides ekspertīze
Apkārtējās vides ekspertīze
Ražošanas tehnoloģiju
2
drošība
Ergonomika un darba
psiholoģija
Darba tiesības un
komercdarbības vadīšana
Arodtoksikoloģija
2
Tiesu ķīmiskā ekspertīze
Radioekoloģija un
2
dozimetrija
Vispārējā pedagoģija
Vispārējā psiholoģija
16
Kopā A daļā
4
Kopā B daļā
20
Kopā programmā

Docētājs

3
3
2
2
26
10

Pārbaudījums
Pārbaudījums
Pārbaudījums
Pārbaudījums
Aizstāvēšana
Aizstāvēšana

As.prof. A. Spricis
As.prof. V. Kaļķis
Prof. A. Vīksna
Doc. Ž. Roja
As.prof. V. Kaļķis
As.prof. V. Kaļķis

2
2

2
2
2

Pārbaudījums
Pārbaudījums
Pārbaudījums

2

2

Pārbaudījums

As.prof. V. Kaļķis
As.prof. M. Vircavs
As.prof. V. Kaļķis
Lekt. V. Ziemelis
Doc. Ž. Roja

2

Pārbaudījums

Lekt. I. Forands

2
2
2

Pārbaudījums
Pārbaudījums
Pārbaudījums

As.prof. A. Prikšāne
As.prof. A.Actiņš
As.prof. V. Kaļķis

2
2
46
14
60

Pārbaudījums
Pārbaudījums

Asist. L. Āboliņa
Doc. A. Miltuze

2
10

8
10

2

2

2
2
12
8
20

18
2
20

* Prakses laikā studenti apgūst kursus Datorzinību lietošana darba aizsardzībā (2 KP apjomā), Vispārējā pedagoģijā (2 KP
apjomā) un Vispārējā psiholoģijā (2 KP apjomā), semināru un praktisko nodarbību veidā papildinātas tiek zināšanas kursos
Ražošanas tehnoloģiju drošība (1 KP apjomā) un Radioekoloģija un dozimetrija (1 KP apjomā). Atbilstošie KP tiek iekļauti
praksei paredzēto KP skaitā.

9.2. Augstākās profesionālās izglītības 2. līmeņa studiju programma „Darba vides aizsardzība un
ekspertīze”, nepilna laika klātiene (4 semestri)
Kursa nosaukums
Obligātā daļa (A daļa)
Ķīmija un vides aizsardzība
Darba vides aizsardzība
Vides objektu analīze

1. gads 2. gads
Kopā Pārbaudes veids
l.s. 2.s. 3.s. 4.s.
3
3

3
3
2

2
34

Pārbaudījums
Pārbaudījums
Pārbaudījums

Docētājs
As.prof. A. Spricis
As.prof. V. Kaļķis
Prof. A. Vīksna

Arodveselība
2
Prakse*
4
Diplomdarbs
Obligātās izvēles daļa (B daļa)
Darba vides ekspertīze
Apkārtējās vides ekspertīze
Ražošanas tehnoloģiju
drošība
Ergonomika un darba
psiholoģija
Darba tiesības un
komercdarbības vadīšana
Arodtoksikoloģija
2
Tiesu ķīmiskā ekspertīze
Radioekoloģija un
2
dozimetrija
Vispārējā pedagoģija
Vispārējā psiholoģija
12
Kopā A daļā
2
Kopā B daļā
14
Kopā programmā

6

10

6
10

2
2
2
2
2

2

2
8
6
14

10
4
14

2
16
2
18

2
26
10

Pārbaudījums
Aizstāvēšana
Aizstāvēšana

Doc. Ž. Roja
As.prof. V. Kaļķis
As.prof. V. Kaļķis

2
2
2

Pārbaudījums
Pārbaudījums
Pārbaudījums

2

Pārbaudījums

As.prof. V. Kaļķis
As.prof. M. Vircavs
As.prof. V. Kaļķis
Lekt. V. Ziemelis
Doc. Ž. Roja

2

Pārbaudījums

Lekt. I. Forands

2
2
2

Pārbaudījums
Pārbaudījums
Pārbaudījums

As.prof. A. Prikšāne
As.prof. A.Actiņš
As.prof. V. Kaļķis

2
2
46
14
60

Pārbaudījums
Pārbaudījums

Asist. L. Āboliņa
Doc. A. Miltuze

* Prakses laikā studenti apgūst kursus Datorzinības lietošana darba aizsardzībā (2 KP apjomā), Vispārējā pedagoģijā (2 KP
apjomā) un Vispārējā psiholoģijā (2 KP apjomā), semināru un praktisko nodarbību veidā papildinātas tiek zināšanas kursos
Ražošanas tehnoloģiju drošība (1 KP apjomā) un Radioekoloģija un dozimetrija (1 KP apjomā). Atbilstošie KP tiek iekļauti
praksei paredzēto KP skaitā.

9.3. Studiju moduļi
1. Darba vides aizsardzība
Darba vides aizsardzība
Darba vides ekspertīze
Ražošanas tehnoloģiju drošība
Ergonomika un darba psiholoģija
Datorzinību lietošana darba aizsardzībā
2. Vides aizsardzība
Ķīmija un vides aizsardzība
Vides objektu analīze
Apkārtējās vides ekspertīze
Radioekoloģija un dozimetrija
3. Darba tiesības, vadībzinības, pedagoģija un psiholoģija
Darba tiesības un komercdarbības vadīšana
Vispārējā pedagoģija
Vispārējā psiholoģija
4. Darba vide un arodveselība
Arodveselība
Arodtoksikoloģija

35

Kr.p.
3
2
2
2
2
Kr.p.
3
2
2
2
Kr.p.
2
2
2
Kr.p.
2
2

PIELIKUMI
1. Studiju kursu apraksti
1.1. A daļas kursi

Kursa nosaukums

Ķīmija un vides aizsardzība

Kursa kods
Kredītpunkti
ECTS kredītpunkti
Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)
Zinātnes nozare
Lekciju stundu skaits
Semināru un praktisko darbu stundu skaits
Kursa apstiprinājuma datums
Institūcija, kura apstiprināja kursu

Ķīmi4003
3
4.50
48
Ķīmija
24
24
05.03.2007
Ķīmijas fakultāte

Kursa autori
Dr. Ķīmijas doktors asoc.prof. Andris Spricis
Kursa anotācija
Kursa mērķis ir sniegt studentiem zināšanas mūsdienās īpaši aktuālajos ķīmijas problēmu jautājumos,
kas saistīti ar apkārtējās vides aizsardzību un ilgtspējīgu attīstību. Kursa uzdevumi ir apgūt ar ķīmiju
saistīto dažādo vides aizsardzības problēmu analīzes un izvērtēšanas principus, apgūt vides
piesārņojuma ierobežošanas metožu principus, kā arī radīt spēju studentiem pastāvīgi spriest par vides
problēmām un izvērtēt dažādās ar vides aizsardzību un ķīmiju saistītās situācijas. Kurss saistīts ar
Starptautisko Baltijas universitāti.
Rezultāti
Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti iegūst izpratni par nozīmīgajām ķīmijas problēmām aktuālajos vides
aizsardzības un ilgtspējīgas attīstības jautājumos.
Studenti spēj patstāvīgi analizēt un vērtēt notiekošos procesus dažādās ar ķīmiju un vides aizsardzību
saistītās nozarēs
Kursu apraksts-plāns
1. Ķīmija un globālās vides problēmas. 3
2. Ķīmiskie faktori un siltumnīcas efekts. 3
3. Ķīmija un ilgtspējīgas attīstības problēmas. 2
4. Enerģētika, ķīmija un vides aizsardzība. 4
5. Materiālu plūsmas, ķīmija un vides aizsardzība. 3
6. Atkritumsaimniecība, ķīmija un vides aizsardzība. 3
7. Rūpniecība, ķīmija un vides aizsardzība. 4
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8. Lauksaimniecība, ķīmija un vides aizsardzība. 4
9. Transports, ķīmija un vides aizsardzība. 4
10. Dzīves vietas, ķīmija un vides aizsardzība. 4
11. Atmosfēras kvalitātes problēmas. 2
12. Ūdens kvalitātes problēmas. 5
13. Augšņu piesārņojuma problēmas 2
14. Vides kvalitātes uzlabošanas iespējas. 5
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Lekciju apmeklējums ieteicams.
Semināra nodarbību un uzņēmumu apmeklējums – obligāts + 4 starppārbaudījumi (30%).
Uzrakstīts un seminārā nolasīts referāts par izvēlētu tematu (20%).
Rakstveida pārbaudījums – eksāmens (50%).
Literatūra (01-mācību literatūra)
1. L. Ryden , P.Migula , M. Andersson . Environmental Science. Uppsala, The Baltic University Press,
2003.
5. R.M.Harrison. Understanding our environment. An introduction to Environmental chemistry and
pollution. Third edition.Chambridge. Royal society of Chemistry, 1999.
8. M.Kļaviņš. Atmosfēras ķīmija un gaisa piesārņojums. Rīga, LU, 2000.
11. G.Nelson Eby. Principles of environmental Geochemistry. USA, Brooks/Cole, 2004.
14. M.Kļaviņš, P.Cimdiņš. Ūdeņu kvalitāte un tās aizsardzība. Rīga,LU, 2004.

Literatūra (02-papildliteratūra)
1. P.Weis, J.Bentlage Environmental management. Book4.Environmental management systems and
certification. Uppsala, Baltic University Press, 2006.
2. I.Zbicinski, J.Stavenuiter, B.Kozlowska, H.P.M. van de Coevering. Environmental management.
Book3. Product design and life cycle assessment. Uppsala, Baltic University Press, 2006.
3. Latvijas ilgtspējīgas attīstības indikatoru pārskats 2003. Rīga, Latvijas Vides Aģentūra, 2003.
4. Focus on Sustainable Indicators. Nordic Council of Ministers, Copenhagen, 2006.
5. I.Gavena. Ietekmes uz vidi novērtējums, Rīga, IVN Valsts birojs,2002.
6. I.Belmane, K.Dalhammars. rokasgrāmata vides pārvaldības sistēmas ieviešanai atbilstoši ISO 14001
standartu prasībām. Rīga, LPPC, 2002.
7. M.Kļaviņš.Vides ķīmija.Rīga, LU, 1996.
8. M.Kļaviņš,A.Zicmanis. Ūdeņu ķīmija. Riga, LU,1998.
9. Konvencija par robežšķērsojošo gaisa piesārņošanu lielos attālumos un tās protokoli. Rīga, Vides
projekti, 2002.
10. A.Spricis. Environmental Science and Policy for Sustainable Development of the Baltic Region.
Riga. University of Latvia, 2000.
11. R.M. Harrison. Pollution:Causes, Effects and Control. Cambridge, The Royal Society of Chemistry,
1996.
12. R.A.Corbit. Standard Handbook of Environmental Engineering. New York, McGRAW-HILL.INC,
1990.
13. S.E.Hasan. Geology and Hazardous Waste Management. USA.New Jersey, Prentice Hall, 1996.
14. E. Kay Berner, R.A.Berner. Global Environment. USA.New Jersey, Prentice Hall, 1996. 15.
K.B.Schnelle, Jr.C. A. Brown. Air pollution control technology handbook. Washington, CRC Press,
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2002.
16. G.P.Brasseur, J.J.Orlando, G.S.Tyndall.Atmospheric chemistry and global change. Oxford, Oxford
university Press, 1999.
17. W.Steffen. Global Change and the Earth Systems: A Planet under Pressure. Heidelberg, SpringerVerlag, 2004
18. D.Meadows, J.Randers, D.Meadows. Limits to Growth: The 30 Year Update, UK Earthscan, 2004.
19. J.R. Craig. Resources of the Earth. Third edition – New Yersey, Prentice Hall,2001.
20. R.W.Miller, D.T.Gardiner. Soils in our environment. Eighth Edition. New Jersey, Prentice Hall,
1998.
21. L.Lundin. Sustainable Water Management. 2.Water Use and Management. Uppsala, Uppsala
University, 2000. 7. S.E. Manahan Environmental Chemistry. - California. Brooks / Cole Publishing
Company, 1994.
22. I.J.Tinsley. Chemical Concepts in Pollutant behavior. Second edition.New Jersey, A John
Wiley&Sons,2004.
23. L.Ridens (Lekciju sērijas redaktors). Ceļš uz ilgtspēju. Lekciju sērija 1-10. Rīga, LU, 2001.
Literatūra (03-ieteicamā periodika)
1. Žurnāls „Ambio”.
2. Žurnāls „Acid News”.
3. Žurnāls „Chemical Education”
4. Žurnāls „Environmental Science and Technology”.
5. Latvijas Vides ministrijas mājas lapa: http://www.vidm.gov.lv
6. Starptautiskās Baltijas universitātes mājas lapa: http://www.balticunin.uu.se
7. Baltijas Vides Foruma mājas lapa: http://www.bef.lv
8. Rīgas Domes Vides centra Agenda 21 mājas lapa: http://www.agenda21riga.lv
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Kursa nosaukums

Darba vides aizsardzība

Kursa kods
Kredītpunkti
ECTS kredītpunkti
Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)
Zinātnes nozare
Lekciju stundu skaits
Kursa apstiprinājuma datums
Institūcija, kura apstiprināja kursu

ĶīmiP173
3
4.50
32
Ķīmija
16
17.04.2004
Ķīmijas fakultāte

Kursa autori
Hd. Ķīmijas habil.doktors, asoc.prof. Valdis Kaļķis
Kursa anotācija
Studiju kursa mērķis ir sniegt vispusīgas zināšanas par darba vides riska faktoriem un droša darba
organizāciju komercsabiedrībās, valsts un pašvaldību organizācijās, kā arī sabiedriskajās organizācijās.
Studiju kurss sniedz zināšanas arī par efektīvām risku vadības metodēm, tehnisko uzraudzību un
drošības sistēmām atbilstoši prasībām, kas noteiktas Latvijas likumdošanā, normatīvajos dokumentos, kā
arī Eiropas Savienības direktīvās.
Rezultāti
Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti iegūs izpratni par darba drošību ikdienā un par darba aizsardzības
lomu cilvēku resursu saglabāšanā. Apgūstot padziļinātas teorētiskās zināšanas par darba vides
ķīmiskajiem, fizikālajiem, bioloģiskajiem, mehāniskajiem, un ergonomiskajiem riska faktoriem, tiks
apzināta droša darba vide un radīta zinātniski pamatota bāze nepieciešamo preventīvo pasākumu izvēlē,
veicot darba vides iekšējo uzraudzību.
Kursu apraksts-plāns
1. Darba aizsardzības likumdošana, Latvijas Republikas un Eiropas Savienības standartu un normatīvu
sistēmas. 2
2. Darba aizsardzības ekonomiskie aspekti. 2
3. Fizikālie faktori darba vidē. 10
4. Ķīmiskie faktori darba vidē. 4
5. Bioloģiskie faktori darba vidē. 2
6. Spēka ietekmes mehāniskie faktori darba vidē. 2
7. Fiziskās slodzes darba vidē. 2
8. Darba vides risku analīze, vadība un pārvaldība. 2
9. Riska faktori vadošajās ražošanas nozarēs. 4
10. Droša darba organizācija ražotnēs un laboratorijās. 2
11. 1. seminārs, grupu darbs, prezentācijas par izvēlētām tēmām. 4
12. 2. seminārs, grupu darbs, prezentācijas par izvēlētām tēmām. 4
13. 1. laboratorijas darbs (trokšņa, vibrācijas, apgaismojuma un mikroklimata parametru mērīšana).
14. 2. laboratorijas darbs (ventilācijas sistēmas gaisa apmaiņas koeficienta noteikšana, ķīmisko vielu
koncentrācijas ekspressanalīze). 4
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Prasības kredītpunktu iegūšanai
Nokārtoti 2 starppārbaudījumi/testi (20%).
Veikti 2 laboratoriju darbi, sagatavoti un ieskaitīti laboratorijas darbu protokoli (10%).
Kursa pārbaudījums – eksāmens (70%).
Pārbaudījums (rakstveida) – tests un jautājumi.
Literatūra (01-mācību literatūra)
1. V. Kaļķis, Ž. Roja. Riski darba vidē, LU, Rīga, 2007, 100 lpp.
2. V. Kaļķis, Ž. Roja, H. Kaļķis. Darba vides risku novērtēšanas praktiskās metodes, LU, Rīga, 2007,
100 lpp.
3. Darba vides riska faktori un strādājošo veselības aizsardzība. V. Kaļķa un Ž. Rojas red. Rīga, Elpa-2,
2001, 500 lpp.
4. M. Eglīte. Darba medicīna. Rīga, 2000, 700 lpp.
5. Fundamentals of Industrial Hygiene (5th ed). Ed. Barbara A. Plog, Jill Niland, Patricia J. Quinlan.
National Safety Council, Itasca, Illinois, 2002, 1100 p.
6. В. А. Девисон, Охрана Труда, М., Форум, 2003, 400 с.
Literatūra (02-papildliteratūra)
1. V. Kaļķis, Ž. Roja, H. Kaļķis. Ergonomisko risku praktiskās novērtēšanas metodes, LU, Rīga, 2007,
85 lpp.
2. V. Kaļķis, I. Kristiņš, Ž. Roja, Darba vides risku novērtēšana, LU, Rīga, 2003, 101 lpp.
3. Handbook of Occupational Safety and Health. Ed. Lois.J.Di Berardinis, 2nd ed., J.Willey & Sons,
Inc., New York, 2000, 1195.p.
4. Encyclopaedia of Occupational Health and Safety. 4th edition. International Labour Office, 1998, p.
3287.
5. P. K. Martin, B. Chadbourne. The Professional Guide to Risk Assessment, Renaissance Educational
Services, 2004, 157 p.
6. Rokasgrāmata par darba vietā esošo risku novērtēšanu. TASIEX pamatojuma dokumenti/Eiropas
Kopienas dokumenti: Veselība un darba drošība (EC DOC 05/20), 1997.
7. Безопасность жизнедеятельности. Производственная безопасность и охрана труда. П.П. Кукин
и др. 2-изд. М., Высш. шк., 2003, 439 с.
8. P. K. Martin, B. Chadbourne. The Professional Guide to Risk Assessment, Renaissance Educational
Services, 2004, 157 p.
9. Безопасность труда в химичечской промышленности (под ред. Л.К. Маринина). М., Академия,
2006, 526 с.
10. Кондратьев А. И., Местечкина Н. М. Охрана труда в строительстве. М., Высш. школа, 1990,
351 с.
11. В.Ф. Киррилов. Руководство к практическим занятиям по гигиене труда, М., Медицина, 1993,
с. 336.
12. Guidance on risk assessment at work. Advisory committee for safety, hygiene and health protection
at work, Draft Opinion Doc. 5196/94 PA. 1994, 61 pp.
13. Fischer, G.W., Granger Morgan, M., Fischhoff, B.Nair, I. & Lave, L.B. What risks are people
concerned about? Risk Analysis, 1991, pp. 314.
14. Destruction of the Hazardous Chemicals in the Laboratory. Eds. G. Lunn, E. B. Sansone, 2nd ed., A
Willey-Interscience publication, J.Willey&Sons, Inc., New York, 1994, 501 p.
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Literatūra (03-ieteicamā periodika)
1. LR Darba aizsardzības likums, Ķīmisko vielu un produktu likums: www.likumi.lv.
2. LVS 89:2004 „Ķīmisko vielu aroda ekspozīcijas darba vides gaisā”.
3. LR Labklājības ministrija: www.lm.gov.lv.
4. Valsts darba inspekcija: www.vdi.gov.lv.
5. LR MK noteikumi un standarti darba aizsardzības jomā: www.vdi.gov.lv; www.osha.lv.
6. Eiropas darba drošības un veselības attīstības aģentūra: www.osha.lv.
7. NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health, USA):
http://www.cdc.gov/niosh/homepage.html.
8 WHO/Europa (World Health Organization) Regional Office for Europe: http://www.who.dk/
9. European Commission Health and Safety: http://europa.eu.int/comm/index_en.htm.
10. The Canadian Centre for Occupational Health and Safety: http://www.ccohs.ca.
11. Journal of Occupational Health Psychology.
12. Occupational and Environmental Medicine.
13. International Journal of Occupational and Environmental Health.
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Kursa nosaukums

Vides objektu analīze

Kursa kods
Kredītpunkti
ECTS kredītpunkti
Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)
Zinātnes nozare
Lekciju stundu skaits
Kursa apstiprinājuma datums
Institūcija, kura apstiprināja kursu

ĶīmiP172
2
3
32
Ķīmija
32
17.04.2004
Ķīmijas fakultāte

Kursa autori
Dr. Ķīmijas doktors doc. Silvija Bērziņa
Dr. Ķīmijas doktors prof. Artūrs Vīksna
Kursa anotācija
Studiju kursa mērķis ir iepazīstināt ar galvenajām fizikāli ķīmiskajām analīzes metodēm, sākot ar
klasiskajām references metodēm un beidzot ar instrumentālajām analīzes metodēm, kuras mūsdienā lieto
testēšanas laboratorijas darba vides un vides objektu testēšanā. Lekcijās iegūtās zināšanas tiks
papildinātas praktiskajiem semināriem, kuros tuvāk studenti tiks iepazīstināti ar dažādām analīzes
metodēm, mērījumu kvalitātes nodrošināšanas sistēmu un mērījumu rezultātu interpretāciju testēšanas
pārskatā.
Rezultāti
Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti iegūst izpratni par dažādām fizikāli ķīmiskām analīzes metodēm,
spējot izvērtēt galvenās atšķirības starp tām. Kursā tiks iegūtas zināšanas par grafisko un statisko
rezultātu apstrādi.
Sekmīga kursa apguve dod iespēju izmantot iegūtās zināšanas lietot diploma darba izstrādē un
noformēšanā, kā arī profesionālajā darbā uzstādot mērīšanas uzdevumu un veikt testēšanas rezultātu
interpretāciju.
Kursu apraksts-plāns
1. Terminoloģija un terminu skaidrojumi 2
2. Metroloģijas pamatprincipi un sistēma 2
3. Metroloģijā ķīmijā 2
4. References materiāli un to loma mērījumos 2
5. Mērījumu kvalitātes sistēmas nodrošināšana laboratorijā 2
6. Starplaboratoriju prasmes pārbaudes 2
7. Metodes validēšana 2
8. Praktiskais seminārs. Mērījumi kvalitātes sistēmas nodrošināšana Rīgas ūdensapgādē. 2
9. Klasiskās kvantitatīvās analīzes metodes. 2
10. Optiskās analīzes metodes 2
11. Elektroķīmiskās analīzes metodes 2
12. Vides objektu sagatavošana analīzēm 2
13. Praktiskais seminārs. Darba vides objektu mērīšanas iespējas. 2
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14. Smaku analīze 2
15. Gaisa ķīmiskā analīze 2
16. Augsne ķīmiskā analīze 2
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Lekciju apmeklējums nav obligāts, bet vēlams vismaz 50%
Semināru apmeklējums – obligāts + 5 starppārbaudījumi (40%),
Kursa pārbaudījums – eksāmens (60%).
Pārbaudījums (rakstveida) – tests un problēmjautājumi.

Literatūra (01-mācību literatūra)
1. Jansons E. Analītiskās ķīmijas teorētiskie pamati. LU akadēmiskais apgāds, Rīga, 2006.
2. S. Bidēns, A-M. Larsone, M. Ulsons. Ūdens kvalitātes noteikšana, - Gēteborga-Rīga, Gēteborgas
Universitāte un LU Vides zinātnes un pārvaldes studiju centrs, 1997.
3. G.Mežaraups. Ūdeņi un to ķīmiskā kontrole, - R., Mācību grāmata, 1995.
Literatūra (02-papildliteratūra)
1. Stoeppler. Sampling and sample preparation. Practical guide for analytical chemists, - Berlin,
Springer, 1998.
2. R.Matiseks u.c. Pārtikas analītiskā ķīmija. LU izdevniecība, Rīga 1998. - 456 lpp.
3. Darba vides riska faktori un strādājošo veselības aizsardzība (V. Kaļķa un Ž. Rojas red.). Rīga, Elpa2, 2001, 500 lpp.
Literatūra (03-ieteicamā periodika)
1. www.latak.lv (Latvijas akreditācijas birojs)
2. www.lnmc.lv (Latvijas Nacionālais metroloģijas centrs)
3. Datu bāze ScieceDirect
4. www.likumi.lv (MK noteikumi)
5. www.rw.lv (SIA „Rīgas Ūdens”)
6. www.riga.lv (Ŗīgas Domes mājas lapa – gaisa piesārņojuma nodaļā)
7. www.meteo.lv (Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra
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Kursa nosaukums

Arodveselība

Kursa kods
Kredītpunkti
ECTS kredītpunkti
Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)
Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare
Lekciju stundu skaits
Kursa apstiprinājuma datums
Institūcija, kura apstiprināja kursu

MediP001
2
3
32
Medicīna
Sabiedrības veselība
24
24.04.2004
Medicīnas fakultāte

Kursa autori
Dr. Medicīnas doktors doc. Ženija Roja
Kursa anotācija
Kursa uzdevums ir veidot studentiem pareizu izpratni par arodveselību kā sabiedrības veselības
sastāvdaļu, par veselības veicināšanu darba vietās, par darba vides riska faktoru iedarbību uz strādājošo
veselību atbilstoši darba medicīnas nostādnēm, par profilaktiskiem pasākumiem strādājošo veselības un
darbspēju saglabāšanā, par darba risku izraisītām arodslimībām un nelaimes gadījumiem.
Rezultāti
Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti iegūs izpratni par aroda veselības lomu cilvēku resursu saglabāšanā
un darba dzīves kvalitātes uzlabošanu. Apgūstot darba vides ķīmisko, fizikālo, bioloģisko, mehānisko,
ergonomisko un psihosociālo riska faktoru iedarbību uz strādājošo organismu, tiks izvēlēti piemērotākie
veselības veicināšanas darbā paņēmieni, lai nodrošināta nodarbināto veselības aizsardzību un radītu
zinātniski pamatotu bāzi nepieciešamo preventīvo pasākumu izvēlē. Iegūtās zināšanas lietišķi noderēs
darba vides iekšējās uzraudzības sakārtošanā saskaņā ar Latvijas likumdošanas un Eiropas Kopienas
direktīvu prasībām.
Kursu apraksts-plāns
1. Arodveselība sabiedrības veselības pamatelements. 2
2. Fizikālo riska faktoru iedarbība uz organismu, klīniskās izpausmes un preventīvie pasākumi. 8
3. Ķīmisko riska faktoru iedarbība uz organismu, klīniskās izpausmes un preventīvie pasākumi. 6
4. Bioloģisko risku iedarbība uz organismu, klīniskās izpausmes un preventīvie pasākumi. 2
5. Alerģiskās un onkoloģiskās arodslimības 2
6. Individuālo aizsardzības līdzekļu loma veselības aizsardzībā 2
7. Riska faktori un strādājošo arodveselība tautsaimniecības nozarēs. 2
8. 1. seminārs, grupu darbs, prezentācijas par izvēlētām tēmām. 4
9. 2. seminārs, grupu darbs, prezentācijas par izvēlētām tēmām. 4
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Nokārtoti 2 starppārbaudījumi/testi (25%).
Kursa pārbaudījums – eksāmens (75%).
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Pārbaudījums (rakstveida) – tests un jautājumi.
Literatūra (01-mācību literatūra)
1. Darba vides riska faktori un strādājošo veselības aizsardzība. V. Kaļķa un Ž. Rojas red. Rīga, Elpa-2,
2001, 500. lpp.
2. M. Eglīte. Darba medicīna. Rīga, 2000, 700. lpp.
3. Darba higiēna. LM. Rīga, 2003, 151. lpp.
4. Безопасность жизнедеятельности. Производственная безопасность и охрана труда. П.П. Кукин
и др. 2-изд. М., Высш. шк., 2003, 439 с.
5. V. Kaļķis, Ž. Roja. Riski darba vidē, LU, Rīga, 2007, 100 lpp.

Literatūra (02-papildliteratūra)
1. Encyclopaedia of Occupational Health and Safety. 4th edition. International Labour Office, 1998.
2. Fundamentals of Industrial Hygiene. Ed. Barbara A. Plog, Jill Niland, Patricia J. Quinlan. National
Safety Council, Itasca, Illinois, 1996.
3. The Occupational Environment – Its Evolution and Control. Ed. Salvatore R. DiNardi. AIHA Press,
Virginia, 1997.
4. Измеров Н. Ф., Профессиональные заболевания. Руководство для врачей. М., Медицина, т.1.
т.2.,1996.
5. Work Health Safety, Finland (žurnāls angļu valodā)
6. Медицина труда и промышленная экология, Москва, АН Рос.фед. (žurnāls krievu valodā)
7. LR Darba likums, 2002.
8. LR Darba aizsardzības likums, 2002.
Literatūra (03-ieteicamā periodika)
1. www.osha.lv
2. www.vdi.gov.lv
3. www.osha.eu
4. http://europe.osha.eu.int/
5. Satversmes tiesas mājas lapa: http://www.satv.tiesa.gov.lv
6. Ministru kabineta mājas lapa: http://www.mk.gov.lv
7. Saeimas mājas lapa: http://www.saeima.lv
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1. 2. B daļas kursi
Kursa nosaukums

Ražošanas tehnoloģiju drošība

Kursa kods
Kredītpunkti
ECTS kredītpunkti
Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)
Zinātnes nozare
Lekciju stundu skaits
Kursa apstiprinājuma datums
Institūcija, kura apstiprināja kursu

ĶīmiP003
2
3
32
Ķīmija
32
17.04.2004
Ķīmijas fakultāte

Kursa autori
Hd. Ķīmijas habil. doktors asoc.prof. Valdis Kaļķis
Kursa anotācija
Studiju kursa mērķis ir sniegt pamatzināšanas par drošības prasībām saistībā ar dažādām vadošo
ražošanas nozaru tehnoloģijām (būvniecību, ķīmisko rūpniecību, mežizstrādi, kokapstrādi, metālapstrādi
u.c.). Kursa uzdevums ir veidot studentiem pareizu izpratni par iekārtu un procesu drošību, prasībām
darbā ar bīstamām iekārtām, t.sk. elektrobīstamām, sprādzienbīstamām, ugunsbīstamām iekārtām, veicot
darbus ar ķīmiskām vielām un ķīmiskiem produktiem, kā arī sniegt zināšanas par aizsardzība no
statiskās elektrības, zibensaizsardzību, ugunsdrošību, telpu ventilāciju un gaisa kondicionēšanu.
Rezultāti
Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti iegūst pareizu izpratni par iekārtu procesu drošību, prasībām darbā
ar bīstamām iekārtām, t.sk. elektrobīstamām, sprādzienbīstamām un ugunsbīstamām iekārtām, kā arī par
telpu ventilāciju un gaisa kondicionēšanu, pielietošanu zinātnē un praksē mūsdienās.
Studenti spēj patstāvīgi analizēt un vērtēt iekārtu procesu drošību, bīstamās iekārtas, t.sk.
elektrobīstamību, sprādzienbīstamību un ugunsbīstamību, kā arī telpu ventilācijas un gaisa
kondicionēšanas nosacījumus un pielietojumu dažādās zinātņu un ražošanas nozarēs.
Sekmīga kursa apguve dod iespēju padziļināti apgūt arī specifiskas iekārtu procesu drošības t.sk.
elektrobīstamības, sprādzienbīstamības un ugunsbīstamības, kā arī telpu ventilācijas un gaisa
kondicionēšanas nosacījumus.
Kursu apraksts-plāns
1. Elektrodrošība. 10
2. Aizsardzība no statiskās elektrības. 2
3. Zibensaizsardzība. 2
4. Darba aizsardzības prasības organizējot un veicot būvdarbus. 4
5. Bīstamās iekārtas. 2
6. Ventilācijas sistēmas un gaisa kondicionēšana. 4
7. Ugunsdrošība un sprādziendrošība. 4
8. 1. seminārs – Elektrodrošība. 2
9. 2. seminārs – Darba aizsardzības prasības organizējot un veicot būvdarbus, darbi ar bīstamām
46

iekārtām. 2
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Nokārtoti 2 starppārbaudījumi/testi (25%).
Kursa pārbaudījums – eksāmens (75%).
Pārbaudījums (rakstveida) – tests un jautājumi.
Literatūra (01-mācību literatūra)
1. V.Ziemelis. Elektrodrošība. Rīga, Augstākās un vidējās speciālās izglītības ministrija, 1987.,112 lpp.
2. Drošības prasības, veicot darbus elektroietaisēs. LR Valsts darba inspekcija, 2006. – 40 lpp.
3. Elektrība un ar to saistītie riska faktori. – Rīga, LR Labklājības ministrija, 2003. – 27 lpp.
4. I.Brigers, V.Kozlovs, V.Ziemelis u.c. Darba aizsardzība. Lekciju konspekts., RTU, 2001., 144 lpp.
5. V.Ziemelis u.c. Ugunsdrošības pamati. Mācību līdzeklis. RPI, 1983., 100 lpp.
Literatūra (02-papildliteratūra)
1. Patērētāju elektroiekārtu tehnikas ekspluatācijas noteikumi un Drošības tehnikas noteikumi, ekspluatējot
patērētāju elektroiekārtas. Energoatomizdat, 1986. – 424 lpp.
2. V.Manuilovs. Elektrodrošības pamati. Energoatomizdat, 1991. – 480 lpp.
3. Drošības zīmju lietošanas vadlīnijas. – Rīga, LR Labklājības ministrija, 2003. – 48 lpp.
4. Р.Н.Карякин. Нормативные основы устройства электроустановок., Москва, 1998. – 203 с.

Literatūra (03-ieteicamā periodika)
1. Miljonu voltu neizzināmais spēks. Diena, nr.168 (3086), 20.07.2001.
2. Latvijas Universitātes studiju noteikumi: http://www.lu.lv/jauna/studijas/stud_kartiba.html
3. Ministru kabineta mājas lapa: http://www.mk.gov.lv
4. Eiropas Darba Drošības un Veselības aizsardzības aģentūras nacionālā kontaktpunkta Latvijā mājas lapa:
http://www.osha.lv
5. Valsts darba inspekcijas mājas lapa: http://www.vdi.gov.lv
Darba drošība. Labklājības ministrija, 288 lpp. (Spānijas Nacionālā darba drošības un higiēnas institūta 1999.gada
adaptēts izdevums).
6. Darba apstākļi un veselība darbā. Labklājības ministrija, 144 lpp. (Spānijas Nacionālā darba drošības un
higiēnas institūta 2000.gada adaptēts izdevums).
7. Drošības prasības, veicot darbus elektroietaisēs. Latvijas energostandarts LEK 025. Otrais izdevums, 2005. –
102 lpp.
8. Elektroietaisēs lietojamo elektroaizsardzības līdzekļu izmantošana un pārbaude. 2.daļa. Elektroaizsardzības
līdzekļi, kas izgatavoti atbilstoši IEC un EN normatīviem. Latvijas energostandarts LEK 056-2. Pirmais
izdevums, 2003. – 28 lpp.
9. Informācijas tehnoloģiju iekārtu, tai skaitā elektriskās biroja tehnikas, drošība. Latvijas standarts LVS EN
60950:1992 +A1:1993+A2:1993., 1999. – 196 lpp.
10. Elektroapgāde. J.Gerharda redakcijā, Rīga, Zvaigzne. 1989. – 448 lpp.
11. V.Larionovs. Ēku aizsardzība pret zibeni, Rīga, Liesma. 1976. – 56 lpp.
12. Darba vides riska faktori un strādājošo veselības aizsardzība (V.Kaļķa un Ž.Rojas red.). Rīga, Elpa-2,
2001.,500 lpp.
13. Encyclopaedia of Occupational Health and Safety. 4th edition. International Labour Office, 1998., p.3287.
14. Fundamentals of Industrial Hygiene, Nacional Safety Council, Itasca, Illiois, 1996., p.1011.
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Kursa nosaukums

Ergonomika un darba psiholoģija

Kursa kods
Kredītpunkti
ECTS kredītpunkti
Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)
Zinātnes nozare
Lekciju stundu skaits
Kursa apstiprinājuma datums

PsihP002
2
3
32
Psiholoģija
32
11.04.2004

Kursa autori
Dr. Medicīnas doktore doc. Ženija Roja
Kursa anotācija
Kursa uzdevums ir veidot studentiem pareizu izpratni par ergonomiku kā zinātni, kas pēta cilvēka
attiecības ar darbu, par ergonomisko risku izraisītām veselības problēmām, par darba stresu, vardarbību
un uzmākšanos darbā, to ietekmi uz strādājošo veselību un darbspējām, par preventīviem pasākumiem
minēto risku novēršanā.
Rezultāti
Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti iegūs izpratni par ergonomikas nozīmi cilvēku resursu saglabāšanā
un darba dzīves kvalitātes uzlabošanu. Apgūstot ergonomisko un psihosociālo riska faktoru iedarbību uz
strādājošo organismu, tiks izvēlēti piemērotākie veselības veicināšanas darbā paņēmieni, lai nodrošināta
nodarbināto veselības aizsardzību un radītu zinātniski pamatotu bāzi nepieciešamo preventīvo pasākumu
izvēlē. Iegūtās zināšanas lietišķi noderēs darba vides iekšējās uzraudzības sakārtošanā saskaņā ar
Latvijas likumdošanas un Eiropas Kopienas direktīvu prasībām.
Kursu apraksts-plāns
zinātne par cilvēka attiecībām ar darbu. 2−1. Ergonomika
2. Darba fizioloģijas, antropometrijas un biomehānikas nozīme ergonomikā 4
3. Noslodzes ergonomika. 6
4. Kognitīvā ergonomika. 2
5. Organizācijas ergonomika. 2
6. Darba psiholoģijas pamati, psihoemocionālā slodze un stress darbā 4
7. Vardarbība darbā, mobings un bosings, izdegšanas sindroms. 2
8. Preventīvie pasākumi stresa un vardarbības darbā novēršanai. 2
9. 1.seminārs (grupu darbs, prezentācijas par izvēlētām tēmām ergonomikā). 4
10. 2.seminārs (grupu darbs, prezentācijas par izvēlētām tēmām darba psiholoģijā). 4
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Nokārtoti 2 starppārbaudījumi/testi (25%).
Kursa pārbaudījums – eksāmens (75%).
Pārbaudījums (rakstveida) – tests un jautājumi.
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Literatūra (01-mācību literatūra)
1. Darba vides riska faktori un strādājošo veselības aizsardzība. V. Kaļķa un Ž. Rojas red. Rīga, Elpa-2,
2001, 500. lpp.
2. Ergonomika darbā. Labklājības ministrija, 2004., 87.-98.lpp.
3. I. Roja, Ž. Roja, H. Kaļķis. Stress un vardarbība darbā. Rīga, 2006., 50. lpp.
4. R. Garleja. Darbs, organizācija un psiholoģija. Rīga. RaKa, 2003.,197. lpp.
5. M. R. Lehto, J. R. Buck. Introduction to Human Factors and Ergonomics for Engineers (Human
Factors & Ergonomics), Lawrence Erlbaum Associates Inc,US, 2007, 201 p.
Literatūra (02-papildliteratūra)
1. Ergonomic checkpoints. Practical and Easy to implement Solutions for Improving Safety, Health and
Working Conditions. International Labour Office, Geneva, 1996, 110 p.
2. S. Pheasant, C. M. Haslegrave. Bodyspace: Anthropometry, Ergonomics and the Design of Work,
Taylor & Francis; 3rd Ed., 2005, 344 p.
3. R. Bridger. Introduction to Ergonomics, Taylor & Francis; 2nd Ed., 2003, 568 p.
4. J. Dul, B.A. Weerdmeester. Ergonomics for Beginners: A Quick Reference Guide, Taylor & Francis;
2Rev. Ed., 2001, 154 p.
5. Preventing Stress at Work. Geneva. ILO, 1992.
6. Di Martino V., Musri M. Guidance for the preventionof stress and violence at the workplace. Dep.
OHS Malasyia, 2001.
7. I. Roja, M. Bertholds, J. Zaļkalns, Ž. Roja. Autogēnais treniņš. Rīga, 2006, 36. lpp.
8. M. Eglīte. Darba medicīna. Rīga, 2000, 700. lpp.
9. V. Reņģe. Organizācijas psiholoģija. Rīga. Kamene, 2001,170. lpp.
Literatūra (03-ieteicamā periodika)
1. Žurnāls: Applied Ergonomic
2. Žurnāls: Work and Stress
3. Informācija darba aizsardzības jomā: www.osha.lv
4. Informācija ergonomikas un darba psiholoģijas jomā: http://europe.osha.eu.int/
5. Saeimas mājas lapa: http://www.saeima.lv
6. Satversmes tiesas mājas lapa: http://www.satv.tiesa.gov.lv
7. Ministru kabineta mājas lapa: http://www.mk.gov.lv
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Kursa nosaukums

Radioekoloģija un dozimetrija

Kursa kods
Kredītpunkti
ECTS kredītpunkti
Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)
Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare
Lekciju stundu skaits
Kursa apstiprinājuma datums
Institūcija, kura apstiprināja kursu

ĶīmiP071
2
3
32
Ķīmija
Radiācijas ķīmija
32
17.04.2004
Ķīmijas fakultāte

Kursa autori
Hd. Ķīmijas habil. doktors asoc.prof. Valdis Kaļķis
Kursa anotācija
Studiju kursa mērķis ir sniegt pamatzināšanas par apkārtējās vides radioaktīvo piesārņojumu, tā
veidošanos, īpašībām, atklāšanu, iespējamo likvidēšanu, kā arī šī piesārņojuma mērīšanu.
Rezultāti
Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti iegūs izpratni par radioaktīvā piesārņojuma prognozēšanu, kontroli
un iespējamo seku novēršanu avāriju, dabīgā (radona) piesārņojuma gadījumā. Studenti iepazīsies ar
Latvijas likumdošanu radiācijas drošības jomā, Radiācijas Centra uzdevumiem, ar lielākiem radiācijas
avotiem un to izmantošanas iespējām dažādās zinātnes un tautsaimniecības nozarēs.
Kursu apraksts-plāns
1. Jonizējošais starojums un radioaktivitāte. 4
2. Radioaktīvais piesārņojums. 6
3. Jonizējošā starojuma dozimetrijas pamati. 4
4. Vispārīgā radioekoloģija 6
5. Praktiskā radioekoloģija 6
6. 1. seminārs, grupu darbs, prezentācijas par izvēlētām tēmām.. 2
7. 2. seminārs, grupu darbs, prezentācijas par izvēlētām tēmām. 2
8. 3. seminārs, iepazīšanās ar dozimetrijas metodēm radioķīmijas laboratorijā. 2
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Nokārtots 1 starppārbaudījums/tests (25%).
Kursa pārbaudījums – eksāmens (75%).
Pārbaudījums (rakstveida) – tests un jautājumi.
Literatūra (01-mācību literatūra)
1. A. Millers, I. Rūse. Vispārīgā radiobioloģija un praktiskā radioekoloģija, LU izdevniecība, Rīga,
1995, 313 lpp.
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2. N. J. Pattenden. Introduction to Radioecology, Springer, 1st ed., 2003, 320 p.
3. A. S. Szabo, T. Kriesch, J. Foldenyi. Radioecology and Environmental Protection, Ellis Horwood Ltd
, 1993, 256 p.
4. Advanced Materials and Techniques for Radiation Dosimetry. Eds K. Arshak,
O. Korostynska, Artech House Publishers, 1st ed. 2006, 230 p.

Literatūra (02-papildliteratūra)
1. М. Т. Максимов, Г. О. Оджагов. Радиоактивные загрязнения и их измерение, Энергоатомиздат,
1989, 304 стр.
2. F. Herbert. Introduction to Radiological Physics and Radiation Dosimetry, John Wiley & Sons,
Canada, Ltd., 1st ed., 1986, 640 p.
3. • J. Smith, N. A. Beresford. Chernobyl: Catastrophe and Consequences,
Springer, 1st ed., 2005, 310 p.
4. Equidosimetry: Ecological Standardization and Equidosimetry for Radioecology and Environmental
Ecology. F. Bréchignac, G. Desmet (Eds.), Springer, 1st ed., 2005, 436 p.

Literatūra (03-ieteicamā periodika)
1. LR MK noteikumi un standarti vides aizsardzības jomā: http://www.vidm.gov.lv
2. LR MK noteikumi un standarti radiācijas drošības jomā: www.rdi.gov.lv.
3. Valsts darba inspekcija: www.vdi.gov.lv.
4. Eiropas darba drošības un veselības attīstības aģentūra: www.osha.lv.
5. WHO/Europa (World health Organization) Regional Office for Europe: http://www.who.dk/
7. International Journal of Occupational and Environmental Health.
8. Žurnāls: Journal of Environmental Radioactivity
9. Žurnāls: Radiation and Environmental Biophysics
10. Žurnāls: Environmental Science and Technology
11. Žurnāls: Environmental Radioecology and Applied Ecology
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Kursa nosaukums

Darba vides ekspertīze

Kursa kods
Kredītpunkti
ECTS kredītpunkti
Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)
Zinātnes nozare
Lekciju stundu skaits
Laboratorijas darbu stundu skaits
Kursa apstiprinājuma datums
Institūcija, kura apstiprināja kursu

ĶīmiP178
2
3
48
Ķīmija
32
16
17.04.2004
Ķīmijas fakultāte

Kursa autori
Hd. Ķīmijas habil. doktors asoc.prof. Valdis Kaļķis
Kursa anotācija
Studiju kursa mērķis ir sniegt zināšanas par darba vides riska faktoru identifikāciju un novērtēšanu, kā
arī organizatoriski tehnisko un preventīvo pasākumu praktisko realizāciju ražošanā atbilstoši Eiropas
Savienības direktīvu un Latvijas likumdošanas prasībām.

Rezultāti
Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti iegūs izpratni par kvalitatīvo, kvantitatīvo un puskvantitatīvo
analīzes metožu pielietošanu risku novērtēšanā, apzināt nosacījumus drošas darba vides organizēšanā,
veidot zinātniski pamatotu bāzi nepieciešamo preventīvo pasākumu izvēlē, veicot darba vides iekšējo
uzraudzību, kā arī veikt pētniecisko darbu darba aizsardzības jomā.
Kursu apraksts-plāns
1. Droša darba organizācija un ekspertīze. 2
2. Darba aizsardzības iekšējās uzraudzības sistēmas audits. 2
3. Darba vides risku kvalitatīvā novērtēšana. 6
4. Darba vides risku kvantitatīvā un puskvantitatīvā novērtēšana. 4
5. Ergonomisko risku novērtēšanas praktiskās metodes. 4
6. Datorprogrammu lietošana darba vides risku novērtēšanai 2
7. 1. seminārs, grupu darbs, prezentācijas par izvēlētām tēmām. 2
8. 2. seminārs, grupu darbs, prezentācijas par izvēlētām tēmām. 2
9. 3. seminārs, grupu darbs, prezentācijas par izvēlētām tēmām. 2
10. 4. seminārs, grupu darbs, prezentācijas par izvēlētām tēmām. 2
11. 5. seminārs, grupu darbs, prezentācijas par izvēlētām tēmām. 2
12. 6. seminārs, grupu darbs, prezentācijas par izvēlētām tēmām. 2
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Nokārtoti 2 starppārbaudījumi/testi (25%).
Kursa pārbaudījums – eksāmens (75%).
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Pārbaudījums (rakstveida) – tests un jautājumi.
Literatūra (01-mācību literatūra)
1. V. Kaļķis, Ž. Roja. Riski darba vidē, LU, Rīga, 2007, 100 lpp.
2. V. Kaļķis, Ž. Roja, H. Kaļķis. Darba vides risku novērtēšanas praktiskās metodes, LU, Rīga, 2007,
100 lpp.
3. V. Kaļķis, I. Kristiņš, Ž. Roja, Darba vides risku novērtēšana, LU, Rīga, 2003, 101 lpp.
4. P. K. Martin, B. Chadbourne. The Professional Guide to Risk Assessment, Renaissance Educational
Services, 2004, 157 p.

Literatūra (02-papildliteratūra)
1. V. Kaļķis, Ž. Roja, H. Kaļķis. Ergonomisko risku praktiskās novērtēšanas metodes, LU, Rīga, 2007,
85 lpp.
2. Encyclopaedia of Occupational Health and Safety. 4th edition. International Labour Office, 1998, p.
3287.
3. Rokasgrāmata par darba vietā esošo risku novērtēšanu. TASIEX pamatojuma dokumenti/Eiropas
Kopienas dokumenti: Veselība un darba drošība (EC DOC 05/20), 1997.
4. Безопасность жизнедеятельности. Производственная безопасность и охрана труда. П.П. Кукин
и др. 2-изд. М., Высш. шк., 2003, 439 с.
5. В.Ф. Киррилов. Руководство к практическим занятиям по гигиене труда, М., Медицина, 1993,
с. 336.
6. Guidance on risk assessment at work. Advisory committee for safety, hygiene and health protection at
work, Draft Opinion Doc. 5196/94 PA. 1994, 61 pp.
7. Fischer, G.W., Granger Morgan, M., Fischhoff, B.Nair, I. & Lave, L.B. What risks are people
concerned about? Risk Analysis, 1991, pp. 314.
Literatūra (03-ieteicamā periodika)
1. Eiropas darba drošības un veselības attīstības aģentūra: www.osha.lv.
2. NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health, USA):
http://www.cdc.gov/niosh/homepage.html.
3. WHO/Europa (World Health Organization) Regional Office for Europe: http://www.who.dk/
4. European Commission Health and Safety: http://europa.eu.int/comm/index_en.htm.
5. Risku novērtēšanas programmas: http://rais.ornl.gov/homepage/rap_tool.shtml
6. Journal of Occupational Health Psychology.
7. Occupational and Environmental Medicine.
8. International Journal of Occupational and Environmental Health.
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Kursa nosaukums
Kursa kods
Kredītpunkti
ECTS kredītpunkti
Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits
semestrī)
Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare
Lekciju stundu skaits

Darba tiesības un komercdarbības
vadīšana
VadZP001
2
3
32
Vadībzinātne
Uzņēmējdarbības vadība
32

Kursa anotācija
Studiju kursa mērķis ir dot pamatzināšanas par komercdarbības un darba tiesību teorijas un prakses
jautājumiem. Kursa uzdevums veidot studējošiem izpratni par uzņēmuma darbību ietekmējošiem
faktoriem, plānošanu, darbības organizēšanu, koordināciju, cilvēkresursu vadību, komercdarbības
normatīvajiem aktiem, darba likumdošanu.
Rezultāti
Sekmīgi apgūstot šo kursu studējošie iegūst zināšanas par uzņēmuma dibināšanu, darbības vadību.
Studenti pārzinās komercdarbības situācijas analīzes metodes, ārējās un iekšējās vides faktoru ietekmi
un to intensitātes izvērtēšanu. Studējošie mācēs izstrādāt uzņēmuma stratēģiju, izmantot dažādus
taktikas variantus tirgus izpētē, veidot uzņēmuma tirgzinības plānu.
Kursu apraksts-plāns
1. Vadības teorijas aspekti. Vadības cikls. F.Teilora, A. Fajola, T. Pitera teorija. 2
2. Organizācijas uzbūve, modeļi. Misija, mērķi. Sistēma. 2
3. Stratēģijas analīze. SWOT, PEST, SNW metodes. Ārējie ietekmes faktori. 2
4. Stratēģijas plānošana. M.Portera konkurences 5 faktori, 10 ieteikumi. 2
5. M.Portera vērtību ķēde. Produkta vērtība. Konkurences likums. 2
6. Stratēģijas vadība. Konkurence nozarē. Projekta vadīšana. 2
7. Organizācijas dzīves cikls. I. Adizes ieteikumi. 2
8. Pārmaiņu vadība, nosacījumi. Pārmaiņu modeļi. Reinženieringa teorija. 2
9. Lēmumu pieņemšana, metodes, nosacījumi, taktika. 2
10. Konflikts, risināšanas metodes. Organizācijas kultūra. 2
11. Vadības stils. Edeira ieteikumi vadītājam. Līderības teorija. 2
12. Motivācija, metodes, veidi. Iekšējais audits. Kvalitāte. 2
13. Personāla plānošana, atlase, adaptācija, darba attiecību tiesiskie aspekti. 2
14. Atvaļinājumi, karjeras plānošana, vērtēšana. Darba tiesisko attiecību izbeigšana. 2
15. 1. seminārs – tēma: uzņēmuma izveidošanas tiesiskie aspekti. 2
16. 2.seminārs - tēma: personāla atlases metodes (intervijas veidi, līguma veidi). 2
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Nokārtoti 2 starppārbaudījumi / testi (25%).
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Kursa pārbaudījums – eksāmens (75%).
Pārbaudījums (rakstveida) – tests un jautājumi.
Literatūra (01-mācību literatūra)
1. I. Forands. Vadītājs un vadīšana. Rīga, Kamene, 2003, 174 lpp.
2. T. Peters and R.Waterman. In Searchof Excellence.N.Y., Harper and Row, 1982.
3. Dž. Lafta. Menedžments. M., Noruss, 2004, 592 lpp.(krievu valodā).
4. I. Forands. Biznesa vadības tehnoloģijas. Rīga, LIF, 2004, 330 lpp.
5. I. Forands. Stratēģija. Kvalitāte. Rīga, LIF, 2000,253 lpp.
6. LR Darba likums.
Literatūra (02-papildliteratūra)
1. V. Praude, J. Beļčikovs. Menedžments. Rīga, Vaidelote, 1999, 409 lpp.
2. J. Caune, A,. Dzedons, L. Pētersons. Stratēģiskā vadīšana. Rīga, Kamene, 231 lpp.
3. P. Doils. Menedžments. Stratēģija un taktika. S-P, Piter, 1999, 559 lpp. (krievu valodā).
4. J. Ē. Niedrītis. Mārketings. Rīga, Turība, 2001, 267 lpp.
5. Projekta vadīšana. Dž. Pinto redakcijā. S-P, Piter, 2004, 463 lpp. (krievu val.)
6. P. Martin, K.Tate. Getting Started in Project Management. Toronto,John & Sons, 2001.
7. D. Boddi, R.Peitons. Menedžmenta pamati. S-P, Piter, 1999, 809 lpp.( krievu valodā).
8. M. Hanmmer. Beyond Re-engineering. N.Y., Harper-Business, 1997, 268p.
9. V. Reņģe. Organizācijas psiholoģija. Rīga, Kamene, 1999, 177 lpp.
10. P. Senge. The Fifth Discipline: The Art and Practice of the Learning Organization.N.Y., Doubleday,
1990, 322 p.
11. J. Adair. Effective Leadership Masterclass. L – Pan, 1996.
12. G. Starlings. Valsts sektora pārvalde. Rīga, VAS, 1999, 615 lpp.
13. V. Ogvozdins. Kvalitātes vadība. M., Delo i serviss, 2002, 156 lpp. (krievu valodā).
14. Z. Bokums, I. Forands. Personālvadības rokasgrāmata. Rīga, Kamene, 2000, 141 lpp.
Literatūra (03-ieteicamā periodika)
1. Latvijas Universitātes studiju noteikumi: http://www.lu.lv/jauna/studijas/stud_kartiba.html
2. Ministru kabineta mājas lapa: http://www.mk.gov.lv
3. Saeimas mājas lapa: http://www.saeima.lv
4. Finanšu ministrijas mājas lapa: http://fm.gov.lv
5. Ekonomikas ministrijas mājas lapa: http://www.em.gov.lv
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Kursa nosaukums

Tiesu ķīmiskā ekspertīze

Kursa kods
Kredītpunkti
ECTS kredītpunkti
Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)
Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare
Lekciju stundu skaits
Kursa apstiprinājuma datums
Institūcija, kura apstiprināja kursu

ĶīmiP008
2
3
32
Ķīmija
Fizikālā ķīmija
32
30.01.2004
Ķīmijas fakultāte

Kursa autori
Dr. Ķīmijas doktors asoc.prof. Andris Actiņš
Kursa anotācija
Kursa mērķis ir sagatavot studentus eksperta daudzveidīgajai praktiskajai darbībai. Kursā tiek apskatīti
tiesu ķīmijas ekspertīžu raksturīgākie pētījumu objekti un plašāk lietotās pētīšanas metodes, īpašu vērību
veltot nesagraujošajām pētīšanas un analīzes metodēm. Tiek apskatīti arī tiesu ķīmijas eksperta darbības
tiesiskie aspekti.
Rezultāti
Pēc eksāmena nokārtošanas studenti ir ieguvuši priekšstatu par visām tiesu ķīmiskās ekspertīzes
metodēm un objektiem un padziļināti apguvuši uz vides ekspertīzi attiecināmās metodes. Studenti pārzin
tiesu eksperta darbības tiesiskos aspektus un prot noformēt eksperta atzinumu.
Kursu apraksts-plāns
1.Ievadlekcija. Ekspertīzes pamatprincipi. Tiesu ķīmiskā ekspertīze. 2 st.
2. Ekspertīzes nozīmēšana. Eksperta kvalifikācija, tiesības un pienākumi. 6 st.
3.Identificējošā un salīdzinošā ekspertīze. 4 st.Trasoloģija. Vispārīgās un speciālās pazīmes.
4.Eksperta atzinuma formas un atzinuma noformēšana. 4 st.
5.Pētīšanas metodes, to raksturojums, iespējas, pielietojuma piemēri (vizuālais novērtējums,
mikroskopija, elektronmikroskopija, atomemisijas spektroskopija, rentgenspektroskopija, neitronu un
protonu aktivācijas analīze, rentgen-difraktometrija, hromatogrāfija, IS spektroskopija). 6 st.
6.Raksturīgākie tiesu ķīmijas pētījumu objekti (lakas un krāsas, šķiedras, plastmasas, augsnes, papīri un
dokumenti, šaujamieroči un munīcija, stipras iedarbības vielas, nezināmās vielas). 6 st.
7. Darba vides ekspertīze kā tiesu ekspertīzes speciāls gadījums. 4 st.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Iesniegts viens eksperta atzinums (galīgā vērtējumā 25%) un nokārtots rakstiskais eksāmens (75%).
Literatūra (01-mācību literatūra)
1.P.R.De Forest, R.E.Gaensslen, H.C.Lee. Forensic Science: An Introduction to Criminalistics. 463
2.Robertson, Vignaux. Interpretions Evidence. Willey & Sons, NY, 1995. 3.B.Lane. The Encyclopedia
of Forensic Science. Headline, 1992, 642 p.
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Vispārīgā pedagoģija

Kursa nosaukums
Kursa kods
Kredītpunkti
ECTS kredītpunkti
Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)
Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare
Lekciju stundu skaits
Semināru un praktisko darbu stundu skaits
Kursa apstiprinājuma datums
Institūcija, kura apstiprināja kursu

(prof.bak.progr., prof.st.progr.)
Peda1008
2
3
32
Pedagoģija
Vispārīgā pedagoģija
48
16
02.09.2004
Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte

Kursa autori
Dr. Pedagoğijas doktors asoc.prof. Rudīte Andersone
Izglītības zinātņu mağistrs pedagoğijā lekt. Ieva Margeviča
Hd. Pedagoğijas habil. doktors prof. Irēna Žogla
Kursa anotācija
Kursa mērķis - iepazīstināt studentus ar pedagoģijas teorētiskajām nostādnēm un rosināt izpratnes
veidošanos par pedagoģiskā procesa un pedagoģiskās vides būtību, veidošanos un novitātēm pedagoģijā.
Kursa programmas uzdevumi ir palīdzēt studentiem apgūt:
1) zināšanas par pedagoģijas likumībām, teorijām un to izmantošanas iespējām pedagoģiskajā darbībā,
lai sekmētu skolēna/studenta personības attīstību;
2) prasmi teorētiski pamatot mērķtiecīgu pedagoģiskā procesa organizēšanu un skolēnu darbības
aktivizēšanu;
3) prasmi veidot bagātu pedagoģisko vidi, kas nodrošinātu skolēniem mērķtiecīgu izvēli;
4) prasmi pētīt skolēna attīstību pedagoģiskajā procesā un radīt apstākļus brīvi mācīties un iekļauties
sociālajā vidē, attīstot saskarsmes un sadarbības prasmes;
5) prasmi novērtēt pedagoģiskā procesa efektivitāti, atklāt skolēna grūtības un mērķtiecīgi izraudzīties
pedagoģiskos līdzekļus to novēršanai.
Kursu apraksts-plāns
1. Pedagoģijas definīcija, priekšmets, kategorijas, jēdzieni, teorijas. Pedagoģijas zinātnes sistēma un
saikne ar citām zinātnēm.
2. Pedagoģiskās pētniecības metodes. Pedagoģiskais pētījums kā sistēma.
3. Izglītība kā kultūrprocess, sabiedrības ideāli un izglītības mērķi. Izglītības mērķu daudzveidība.
Izglītības politika un saturs.
4. Personība un tās saturs. Personības veidošanās sekmēšana. Tās humānpedagoģiskie aspekti.
Audzināšana kā socializācijas veids, tās mērķi, audzināšanas procesa likumsakarības. Audzināšana
multikultūru vidē. Audzināšanas procesa būtība, teorijas.
5. Attieksme kā audzināšanas priekšmets, tās jēdziens, veidošanās pedagoģiskie nosacījumi dažādās
izglītības un attīstības pakāpēs. Skolēna patstāvības attīstības pedagoģiskie līdzekļi.
6. Pedagoģiskais process un mācību process. Pedagoģiskā vide, pedagoģiskā un mācību procesu
organizatoriskie pamati. Pedagoģisko līdzekļu jēdziens. Mācīšana un mācīšanās. Individualizācija un
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diferenciācija. Aktuālās problēmas Latvijā un pasaulē.
7. Didaktika kā pedagoģijas sastāvdaļa, tās būtība un teorijas. Izglītības saturs tā vēsturiskajā attīstībā.
Izglītības standarti un programmas, mācību programmas un plāni.
8. Izglītības attīstības tendences. Globalizācijas procesi, to ietekme uz mācību saturu un organizāciju.
Informācijas tehnoloģijas pedagoģiskajā procesā.
9. Izglītības kvalitatīvie un kvantitatīvie indikatori. Pedagoģiskā procesa rezultātu uzskaite un
novērtējums.
10..Skolotāja darba stils. Pedagoģiskā saskarsme, tās būtība. Audzināšanas metožu pielietošana
saskarsmes procesā. Klases darba vadīšana, sadarbība ar vecākiem un sabiedrību. Skola kā kultūras
centrs.
11. Sabiedrības izglītošanas iespējas. Pieaugušo izglītības pamati.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Ieskaitīti kontroldarbi un semināri, sekmīgi nokārtots pārbaudījums - eksāmens.
Literatūra (01-mācību literatūra)
1. Zelmenis V. Pedagoģijas pamati. - R.: RaKa, 2000..
2. Špona A., Čehlova Z. Pētniecība pedagoģijā. - R.: RaKa, 2004.
3. Špona A. Audzināšanas teorija un prakse. - R.: RaKa, 2001.
4. Žogla I. Didaktikas teorētiskie pamati. - R.: RaKa, 2001.
5. Beļickis I. Vērtīborientētā mācību stunda. - R.: RaKa, 2000.
Literatūra (02-papildliteratūra)
1. Maslo I. Skolas pedagoģiskā procesa diferenciācija un individualizācija. - R.: RaKa, 1995.
2. Eiropas Komisija. Mācīšana un mācīšanās - ceļš uz izglītotu sabiedrību. - R.: APA, 1998.
3. Andersone R. Pusaudžu sociālo prasmju veidošanās. - R.: RaKa, 2004.
4. KĻnig E., Zedler P. Theorien der Erziehungswissenschaft. - Weiheim: Deutscher Studien Verlag,
1998.
5. Maslo E. Mācīšanās spēju pilnveide. - R.: RaKa, 2003.
6. Meyer H. UnterrrichtsMethoden. - Frankfurt am Main: Cornelsen Verlag Scriptor, 1994.
Literatūra (03-ieteicamā periodika)
1. Žurnāls "Skolotājs". - izdevniecība RaKa, Rīga
2. European Journal of EDUCATION. - European Institute of Education and Policy, Paris
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Kursa nosaukums
Kursa kods
Kredītpunkti
ECTS kredītpunkti
Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)
Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare
Lekciju stundu skaits
Semināru un praktisko darbu stundu skaits
Kursa apstiprinājuma datums
Institūcija, kura apstiprināja kursu

Vispārīgā psiholoģija
Psih1033
2
3
32
Psiholoģija
Vispārīgā psiholoģija
16
16
06.09.2004
Psiholoģijas nodaļa

Kursa autori
Dr. Psiholoğijas doktors doc. Anika Miltuze
Ekvivalentais studiju kurss
Psih1046, Vispārīgā psiholoģija
Kursa anotācija
Kursa mērķis: sniegt studentiem vispārīgu priekšstatu par psiholoģijas zinātni, tās vēsturisko attīstību,
galvenajiem psiholoģijas virzieniem un nozarēm, pētniecības metodēm, kā arī veidot izpratni par cilvēka
psihisko procesu - atmiņas un domāšanas - struktūru un funkcionēšanas likumsakarībām, valodas un
runas psiholoģiskajiem aspektiem, jūtām, emocijām un to izpausmēm, motivāciju kā cilvēka darbības
regulatoru, personības individuāli tipoloģiskajām īpatnībām, kā arī sniegt ieskatu galvenajās personības,
cilvēka attīstības psiholoģiskajās teorijās un indivīda un vides attiecībās

Kursu apraksts-plāns
1. Psiholoģijas zinātne, tās galvenie uzdevumi, ieskats psiholoģijas zinātnes vēsturē.
2. Mūsdienu psiholoģijas galvenie virzieni.
3. Psiholoģijas pētīšanas metodes.
4. Psihe, tās jēdziens un nozīme, psihes evolūcija un struktūra
5. Apziņa, ikdienas apziņas stāvokļi, izmainītie apziņas stāvokļi.
6. Sajūtas, to veidi un galvenās likumsakarības, sensorā deprivācija.
7. Uztvere, tā nozīme un veidi, likumsakarības, uztveres ilūzijas.
8. Uzmanība, tās fizioloģiskie pamati, uzmanības veidi, īpašības.
9. Atmiņa, tās pamatprocesi, amiņas veidi, to raksturojums, saikne ar domāšanu.
10. Domāšana, tās veidi, operācijas, formas
11. Iztēle, tās procesi, veidi.
12. Valoda un runa, tās saistība ar domāšanu.
13. Personība, personības problēma psiholoģijā. Ieskats personību teorijās.
14. Ieskats motivāciju teorijās. Motivācijas veidi.
15. Emocijas un jūtas. Pamata emocijas. Emociju izpausmes.
16. Personības individuāli tipoloģiskās īpatnības - temperaments un raksturs.
17. Cilvēka attīstība, tās likumsakarības, principi, galvenās cilvēka attīstības psiholoģiskās teorijas.
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18. Indivīds un sabiedrība
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Jāpiedalās semināros, jāsagatavo viena uzstāšanās 20%
Sekmīgi jāuzraksta kontroldarbs 30%
Eksāmens - akadēmiskais tests 50%
Literatūra (01-mācību literatūra)
Shaver, Kelly G., (1993.) Psychology, New York: Macmillan
Lurija A. (1989) Maza grāmata par lielu atmiņu. Rīga
Literatūra (03-ieteicamā periodika)
Rewiew of General Psychology
Journal of Applied Psychology
Learning and Memory
Psychological Bulletin
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2. Informācija par studiju programmu realizācijā iesaistītajiem
mācībspēkiem
2.1. Programmā iesaistīto mācībspēku saraksts
Nr. Vārds
Uzvārds
Grāds
Ķīmijas fakultātes štata pasniedzēji
1. Andris
Actiņš
Dr.ķīm.

Amats

2.

Valdis

Kaļķis

3.

Anda

Prikšāne

4.

Ženija

Roja

Asociētais
profesors
Dr.h.ķīm. Asociētais
profesors
Dr.ķīm.
Asociētā
profesore
Dr.med. Docente

5.

Andris

Spricis

Dr.ķīm.

6.

Arturs

Vīksna

Dr.ķīm.

LU fakultāšu un Valodu centra pasniedzēji
Magnuss
Vircavs
Dr.ķīm.

Asociētais
profesors
Profesors

Anika

Miltuze

Dr.psih..

Asociētais
profesors
Docente

Līga

Āboltiņa

M.soc.

Asistente

Citu organizāciju pasniedzēji
Ilgvars
Forands

Dr.ped.

Pasniedzējs,
ar samaksu
pēc stundu
tarifu
likmes
Pasniedzējs,
ar samaksu
pēc stundu
tarifu
likmes

Valdis

Ziemelis

Ing.el.

]
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Statuss LU

Pamata darba vieta

Pamata
darba vieta
Pamata
darba vieta
Pamata
darba vieta
Pamata
darba vieta
Pamata
darba vieta
Pamata
darba vieta

-

Pamata
darba vieta
Pamata
darba vieta
Pamata
darba vieta

LU ĢZZF

-

LU PPF
LU PPF

Blakus
darba vieta

SIA “Foranda
konsultantu grupa”;
AIKNC

Blakus
darba vieta

Rīgas Tehniskā
universitāte

2.2. Mācībspēku CV
Dr.habil chem., as. prof. Valdis Kaļķis
dzīves un darba gājums
(curriculum vitae)
Dzimšanas gads: 1937.
Izglītība:

1955.-1957.
1958.-1961.
1960.-1961.

Studijas Latvijas Valsts universitātes Ķīmijas fakultātē
Studijas Rīgas Politehniskā institūta Ķīmijas fakultātē
Studijas Ļeņingradas Valsts universitātes
Radioķīmijas fakultātē
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:
1973.
Ķīmijas zinātņu kandidāte
1979.
Vecākais zinātniskais līdzstrādnieks
1980.
Docents
1992.
Nostrificēts ķīmijas zinātņu doktora grāds, Dr.chem.
1998.
Habilitētais ķīmijas zinātņu doktors, Dr.habil.chem.
Nodarbošanās:
1952.-1955.
Rīgas 5.vsk. laborants
1961.-1967.
Latvijas PSR ZA Fizikas institūta Atomreaktora
Radioķīmijas dienesta inženieris, vecākais inženieris
1968.-1973.
Latvijas PSR ZA Koksnes ķīmijas institūta SKB grupas
vadītājs, vecākais zinātniskais līdzstrādnieks
1974.-1989.
Latvijas Valsts universitātes Ķīmijas fakultātes
Neorganiskās ķīmijas un ķīmijas tehnoloģijas
katedras docents
1989.-1997.
Latvijas Universitātes (LU) Ķīmijas fakultātes
Neorganiskās ķīmijas katedras vadītājs, docents
1993.-2000.
LU Ķīmijas fakultātes prodekāns, docents
1997.-1999.
docente LU Ekonomikas un vadības fakultātes
ESVTM katedrā
2000. –
As. profesors LU Neorganiskās ķīmijas katedrā
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:
1. V.Kalkis, A.Viksne, J.Zicans, A.K.Bledzki. Heat shrincable Film on the base of Polyolefin Wastes. Die Angew.
Makromol. Chemie.1997, 249, Nr. 4351, p.151-160.
2. V.Kalkis, J.Zicans, M.Kalnins, T.Bocoka, A.Bledzki. Studies o Morphology, Rheological, Mechanical and
Thermorelaxation Properties of Chemically and Radiation modified Polyethylene/Ethylene-Propylene-Diene
Copolymer Blends. J. Macromol. Sci. 1998, A35(&8), p.1217-1237.
3. V.Kalkis, R.D.Maksimov, J.Zicans. Features of thermomechanical properties of radiation-modified blends of highdensity polyethylene with liquid-crystalline copolyester. Mechanics of Composite Material. 1998, Vol.34, No.1,
p.94-105.
4. V.Kalkis, M.Kalnins, J.Zicans. Thermomechanical properties of Radiation-Modified Blends of Polyethylene with
Liquid Crystalline Copolyester. Polymer Eng.& Science, 1999, Vol.39, No.8, p.1375-1382.
5. V.Kaļķis., J.Tiliks., A.Goldšteins, J.Zicāns. Termonosēdmateriāli no radiācijas ceļā modificētām polimēru
kompozīcijām. 4. Termonosedmaterialu iegūšanas metodes, izmantojot augstenerģētisko procesu teholoģiju.
Latvijas ķīmijas žurnāls, Nr.l; 2001, 99-108.
6. M.Kalniņš, Ē.Neimanis, V.Kaļķis. Lielmolekulārie savienojumi, Rīga, Zvaigzne, 1981, 339 lpp.
7. Darba vides riska faktori un strādājošo veselības aizsardzība, V. Kaļķa un Ž. Rojas red., Elpa-2, Rīga, 2001, 500 lpp.
8. V.Kaļķis, I.Kristiņš, Ž.Roja. Darba vides risku novērtēšana, Rīga, LU, 2003, 101 lpp.
9. V.Kaļķis, Ž.Roja. Darba vides riski, Rīga, LU, 2007, 140 lpp.
Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu krājumos
260:
t.sk. 130 raksti, 2 mācību grāmatas, 8 rokasgrāmatas, 15 mācību līdzekļi, 15 populārzinātniskas u.c. publikācijas, 29
saņemtie patenti un autorapliecības
Konferenču tēzes: 60
Zinātniski pētnieciskā darbība:
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Pētnieciskās darbības virziens: Polimēru radiācijas ķīmija. Izstrādātas jaunas poliolefīnu un to kompozīciju radiācijas
ķīmiskās modificēšanas metodes, kas devušas iespēju radīt polimēru termonosēdmateriālus (TNM).
1973.-1992. Zinātnisko tēmu (līgumdarbu) vadīšana: 28 tēmas
1992.-2007. Latvijas Zinātņu padomes (LZP) finansēto projektu vadīšana: 10 tēmas
2006. −
Valsts finansētās pētījumu programmas „ Modernu funkcionālu materiālu
mikroelektronikai, nanoelektronikai, fotonikai, biomedicīnai un konstruktīvo
kompozītu, kā arī atbilstošo tehnoloģiju izstrāde” LU apakšprojekta vadīšana
Akadēmiskie kursi:
• Lielmolekulāro savienojumu ķīmija
Ķīmijas bak. progr. (B daļa) 6 kredītp.
• Sadzīves ķīmija
Ķīmijas bak. progr. (B daļa) 2 kredītp.
• Darba aizsardzība
Ķīmijas bak. progr. (B daļa) 2 kredītp.
• Darba vides aizsardzība
Augst. profes. izgl. progr. (A daļa) 3 kredītp.
• Darba vides ekspertīze
Augst. profes. izgl. progr. (A daļa) 2 kredītp.
• Radioekoloģija un dozimetrija
Augst. profes. izgl. progr. (B daļa) 2 kredītp.
• Ražošanas tehnoloģiju drošība
Augst. profes. izgl. progr. (B daļa) 2 kredītp.
• Darba vides aizsardzība
Augst. profes. izgl. progr. (A daļa) 3 kredītp.
Kvalifikācijas celšana, zinātniskā un pedagoģiskā darbība ārzemēs:
1994.
Dānija, Lingbija, Dānijas Tehniskā Universitāte
1997.
Zviedrija, Brunsvika, Brunsvikas Augstskola
2000.
Norvēģija, Oslo, Ziemeļvalstu institūts (NIVA)
Papildus ziņas par profesionālo darbību:
1996. -2006 Latvijas Zinātņu Padomes nozares – tehnoloģijas zinātniskie pamati (materiālu,
ķīmijas, farmācijas) Ekspertu komisijas (5. NEK) loceklis
1998. −
RTU promocijas padomes H-02 (ķīmijas inženierzinātnes) loceklis
1998. −
LU Polimēru mehānikas institūta promocijas padomes loceklis
1999. −
Latvijas materiālu pētīšanas biedrības biedrs
2004. −
LR Ekonomikas ministrijas eksperts ES struktūrfondu grantu projektu izvērtēšanā
ķīmijas tehnoloģijas un darba aizsardzības jomā
2005. −
Latvijas Darba aizsardzības speciālistu asociācijas biedrības valdes loceklis
2006. −
Latvijas Ergonomikas biedrības valdes loceklis

2007. gada 24. februārī
Mācībspēka paraksts
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Dr.med., docente Ženija Roja
dzīves un darba gājums
(curriculum vitae)
Dzimšanas gads: 1947.
Izglītība:

1965.-1967.
Studijas Rīgas Medicīnas institūta Ārstniecības fakultātē
1967.-1972.
Studijas Kijevas Medicīnas institūta Profilaktiskās
medicīnas fakultātē
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:
2002.
Veselības zinātņu maģistre, Mg.med.
2005.
Medicīnas zinātņu doktore, Dr.med.
2005.
Vecākā speciāliste analītiķe darba un apkārtējās vides
aizsardzībā un ekspertīzē (LU augstākā profesionālā
izglītība)
Nodarbošanās:
1972.-1977.
Darba higiēnas nodaļas vadītāja Rīgas rajona
Sanitāri epidemioloģiskais centrā
1977.-1981. Jaunākā zinātniskā līdzstrādniece Rīgas medicīnas
institūta Centrālās zinātniski pētnieciskās laboratorijas
higiēnas un profesionālo slimību nodaļā
1982.-1992. Uzticības ārste Kultūras darbinieku arodbiedrības
Centrālā komitejā
1992.-1993.
Ārste eksperte Republikāniskā Higiēnas un
epidemioloģijas centrā
1993.-1994.
Galvenā speciāliste Rīgas Domes Vides aizsardzības
pārvaldē
1994.-2001.
Galvenā valsts darba inspektore, vecākā referente LR
Labklājības ministrijas Valsts darba inspekcijā
2001.-2006.
Zinātniskā asistente, vadošā pētniece, lektore LU
Ķīmijas fakultātē
2005.-2006.
Vadošā pētniece LU Ķīmiskās fizikas institūtā
2007. −
Docente, vadošā pētniece LU Ķīmijas fakultātē
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:
10. Z.Roja, H.Kalkis, A.Vain, M.Eglite, V.Kalkis. Assesment of skeletal muscles fatigue of road maintenance workers
based on heart rate monitoring and myotonometry. Journal of Occupational Medicine and Toxicology, 2006, 1: 2028.
11. Ž.Roja, M.Eglīte, V.Kaļķis, H.Kaļķis. Assessment of road building workers physical workload using qualitative and
quantitative ergonomical risk analyse methods. Proceedings of the Latvian Academy of Sciences, Section B, 2006,
Vol.3, 45-56.
12. Ж. Роя, М. Эглите, В. Калькис, Х. Калькис. Сравнительный анализ методов оценки эргономических рисков.
Медицина труда и промышленная экология, 2005, 10: 25-35.
13. I.Vanadziņš, M.Eglīte, Ž.Roja, R.Mangule, M.Avota, J.Sečina, L.Borherte. Veselības aprūpes darbinieku darba
vides risku faktoru izpēte. ZRaksti/RSU, 2003: 313-318.
14. Z.Roja, V.Kalkis, H.Kalkis. Muscle fatigue assessment of road builders and pavers using myometric method.
Proceedings of 16th World Congress on Ergonomics, Maastricht, Netherland, 2006, 10-14 July, p.1-5, Disc, ed.R.N.
Pikaar e.c., Elsavier, 2006.
15. Darba vides riska faktori un strādājošo veselības aizsardzība, V. Kaļķa un Ž. Rojas red., Elpa-2, Rīga, 2001, 500 lpp.
16. V.Kaļķis, I.Kristiņš, Ž.Roja. Darba vides risku novērtēšana, Rīga, LU, 2003, 101 lpp.
17. Ž. Roja, I.Roja, H. Kaļķis. Stress un vardarbība darbā. Ko darīt, ja esi stresa un vardarbības darbā upuris. Rīga,
2006, 60 lpp.
18. I. Roja, M. Bertholds, J. Zaļkalns, Ž. Roja. Autogēnais treniņš. Rīga, 2006. 30 lpp.
19. V.Kaļķis, Ž.Roja. Darba vides riski, Rīga, LU, 2007, 140 lpp.
Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu krājumos
48:
t.sk. 18 raksti zinātniskajos žurnālos un rakstu krājumos, 5 mācību grāmatas, 10 mācību
metodiskie līdzekļi, 15 populārzinātniskas u.c. publikācijas,
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Konferenču tēzes
14
Zinātniski pētnieciskā darbība:
Pētnieciskās darbības virzieni: 1) Ergonomisko risku izpēte saistībā ar aroda un sabiedrības veselību; 2) Polimēru toksisko
īpašību pēc radiācijas modificēšanas izpēte.
1992.-2007. Latvijas Zinātņu padomes (LZP) finansēto projektu izpildē (10 tēmas)
2006. −
Valsts finansētās pētījumu programmas „ Modernu funkcionālu materiālu
mikroelektronikai, nanoelektronikai, fotonikai, biomedicīnai un konstruktīvo
kompozītu, kā arī atbilstošo tehnoloģiju izstrāde” LU apakšprojekta izpildē
Akadēmiskie kursi:
• Darba aizsardzība
Ķīmijas bak. progr. (B daļa) 2 kredītp.
• Aroda veselība un drošība darbā
Farmācijas maģ. progr. (A daļa) 4 kredītp.
• Arodveselība
Augst. profes. izgl. progr. (B daļa) 2 kredītp.
• Ergonomika un darba psiholoģija Augst. profes. izgl. progr. (B daļa) 2 kredītp.
Profesionālā izglītība specialitātē
2003. Ārste interniste (Latvijas Ārstu biedrības sertifikāts specialitātē Nr.62649)
2006. Aroda slimību ārste (Latvijas Ārstu biedrības sertifikāts specialitātē Nr.61504)
2006. Aroda veselības ārste (Latvijas Ārstu biedrības sertifikāts specialitātē Nr.A-17471)
Izaugsme specialitātē (kursi vai semināri, kas apstiprināti ar sertifikātu)
1997. Nordic Institute for Advance training in Occupational Health (NIVA) on Second Baltic
Course “Evoluation of occupational health services”
1997. Kanādas valdības sponsorētie Kvalifikācijas celšanas kursi “Rietumu perspektīvas 1998
attīstība darba higiēnā un arodveselībā Latvijas Republikas mācību spēkiem”
1998. First Baltic Course on “Ergonomics in occupational health and safety„
1999. Upsalas universitātes un P.Stradiņa universitātes Darba un vides veselības institūta
seminārs “Vides ķīmisko faktoru biomonitorings”
1999. Dānijas Aroda veselības institūta un P.Stradiņa universitātes Darba un vides veselības
institūta seminārs “Aroda kancerogēni”
2000. NIVA First International Course on “Workplace health promotion – healthy people in
healthy organisations”
2001. NIVA Third International and Baltic Seminar on “Risk assessment as a basis for the
selection of protective equipment”
2004. NIVA International and Baltic Course on “Risk Management at the Workplace”
2005. NIVA International Course on “Work-related Violence”
Kvalifikācijas celšana, zinātniskā un pedagoģiskā darbība ārzemēs:
1993.
Zviedrija, Norčepinga, Pilsētas valdē: “Sabiedrības veselības aktualitātes Zviedrijā”
1997.
Zviedrija, Brunsvika, Brunsvikas Augstskola, NIVA kursi: “Arodveselības dienesta
novērtēšana”
2000.
Norvēģija, Oslo, Ziemeļvalstu institūts (NIVA), kursi; “Veselības veicināšana darbvietās –
veselīgi cilvēki veselīgās organizācijās”
2004.
Beļģija, Brisele, ITUC kursi-seminārs „Vardarbība un uzmākšanās darbā”
Papildus ziņas par profesionālo darbību:
1996. − Latvijas Arodveselības ārstu asociācijas biedre
1997. − Latvijas Arodslimību ārstu biedrības biedre
1998. − Latvijas Ārstu biedrības biedre
2006. − Latvijas Ergonomikas biedrības valdes priekšsēdētāja

2007. gada 24. februārī
Mācībspēka paraksts
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Dr.ķīm., asoc. prof. Andris Spricis
dzīves un darba gājums
(curriculum vitae)
Dzimšanas gads: 1948
Izglītība:

1966.-1971.
1976.-1979.

Studijas LVU Ķīmijas fakultātē
Aspirantūra LVU Ķīmijas fakultātes
Fizikālās ķīmijas katedrā
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:
1982.
Ķīmijas zinātņu kandidāte
1986.
Latvijas Valsts universitātes docents
1992.
Nostrificēts ķīmijas doktora grāds, Dr.ķīm.
1992.
Latvijas Universitātes docents
2001.
Latvijas Universitātes asociētais profesors
Nodarbošanās:
1971.-1976.
mācību meistars, vecākais inženierisLVU Ķīmijas fakultātes Fizikālās ķīmijas
katedrā
1976.-1979.
aspirants, jaunākais zinātniskais līdzstrādnieks LVU Ķīmijas fakultātes
Fizikālās ķīmijas katedrā
vecākais zinātniskais līdzstrādnieks, stundu pasniedzējs LVU Ķīmijas
1979. - 1983.
fakultātes Fizikālās ķīmijas katedrā
1983..- 1986.
vecākais pasniedzējs LVU Ķīmijas fakultātes Neorganiskās ķīmijas un ķīmijas
tehnoloģijas katedrā
1986 - 1990
docents LVU Ķīmijas fakultātes Neorganiskās ķīmijas un ķīmijas tehnoloģijas
katedrā
1990.- 2001.
docents LU Ķīmijas fakultātes
Neorganiskās ķīmijas katedrā
2001.
asociētais profesors LU Ķīmijas fakultātes Neorganiskās ķīmijas katedrā
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:
1. T.Haraldsen, V.Jansons, A.Spricis, R.Sudars, N.Vagstad. Influence of long term heavy applications of pig slurry on
soil and water quality in Latvia. Towards Sustainable Land Use. Advances in GeoEcology, Reiskirchen,
Germany,1998, vol.31. pp.621-628.
2. A.Spricis. Environmental science and policy for sustainable development of the Baltic Region. Riga. University of
Latvia, 2000, 32p.
3. A.Spricis. The study programme “Environmrntal Protection and Impact Assessment”at the University of Latvia, it’s
focus on sustainability and the regional impacts of training offered. International Journal of Sustainability in Higher
Education, 2001, Nr4, vol. 2, pp.339-348.
4. A. Spricis, A.Actins, D.Indriksone, A.Zekunde, A.Piterans. Environmental Chemical Impacts to the Stone Made
Historical Monuments in Latvia. Abstracts of First Baltic Symposium on Environmental Chemistry. Tartu,
University of Tartu, 2001. pp.153-156.
5. A.Spricis, A.Actiņš, D.Indriksone, A.Piterāns, A.Zekunde. Vides ietekme uz kultūrvēsturiskajiem akmens
pieminekļiem Latvijā. Otrais Pasaules latviešu zinātnieku kongress. Rīga, Latvijas Zinātņu Akadēmija, 2001.
322lpp.
6. A.Spricis, I. Dreijers, E.Vimba, A.Zīverts. Latvian part of Environmental Dictionary EnDic2004. Editor A.Maastik,
Helsinki-Tartu, Finnish Environmental Institute, 2004, 1082p.
7. A.A.Spricis. International Baltic University for Environmental Baltic Sea region Studies in Latvia. In: ICTE in
Regional Development. Annual Proceedings of Vidzeme University College. Ed. by Blumel E., Ginters E..Vidzeme
University College, Valmiera, 2005, p.12-17.
8. A.A.Spricis. Concepts for Education of Sustainable Development at the Faculty of Chemistry of the University of
Latvia. In: Sustainable Development in the Baltic and Beyond. Eds. W.Leal Filho, A.Ubelis, D. Berzina, Frankfurt
am Main, Peter Lang GmbH, 2006, p. 599-604.
Kopējais zinātnisko un metodisko publikāciju skaits pārsniedz 100.
Zinātniski pētnieciskā darbība:
1970 – 1992 Metālu oksīdu elektroķīmiski un elipsometriski pētījumi.
1974 - 1992 Jaunu hemotronikas sistēmu un ķīmisko strāvas avotu izstrāde.
1985.- 1990.
Vara borātu elektroķīmiski pētījumi.
1991 –
Vides ietekme uz ūdens kvalitāti
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1993. -

Vides ķīmiskā ietekme uz Latvijas kultūrvēsturiskajiem akmens pieminekļiem un to pretkorozijas
aizsardzība
Akadēmiskie kursi:
• Ķīmija un vides aizsardzība
A daļa
4 kredītp.
• Līdzsvarota attīstība Baltijas jūras reģionā A daļa
2 kredītp
• Neorganiskā un vispārējā ķīmija
A daļa
• Dabas resursu un lietišķā ķimija
B daļa
4 kredītp.
• Vides piesārņojums un tā ierobežošana B daļa
3 kredītp.
• Pārtikas iepakojums
B daļa
2 kredītp.
• Vides ķīmija
B daļa
2 kredītp.
• Hidroķīmija un ūdens saimniecība
B daļa
4 kredītp.
Papildus ziņas par profesionālo darbību:
Starptautiskās Baltijas Universitātes Latvijas centra vadītājs
LU Baltijas studiju centra vadītājs
LU ĶF Vides studiju centra vadītājs
LU Augstākās profesionālās studiju programmas Vides aizsardzība un ekspertīze direktors
LR Standartizācijas tehniskās komitejas “Vides kvalitāte”loceklis
LU ķīmijas maģistru studiju padomes loceklis
Eksperts izglītības kvalitātes vērtēšanā.

2007. gada 5. martā

67

Dr.paed., prof. Ilgvars Forands
dzīves un darba gājums
(curriculum vitae)
Dzimis: 1938. g. 21. februārī
Ģimenes stāvoklis: precējies
Mājas adrese: Skanstes iela 9, Rīga, LV-1013, Latvija, tel. 7373705, 9106939
Darba vietas adrese: Meža iela 1, k.2, Rīga, LV-1048, Latvija, tel. 7089531
Izglītība un iegūtā
kvalifikācija:

1992
1991
1979
1961

Darba pieredze

2000 1995 – 2000
1994 1991 – 1995
1988 - 1991
1982 – 1988
1961 – 1982

Valodas

Nostrificēts kā LR pedagoģijas doktors
Piešķirts profesora zinātniskais nosaukums
Maskavā aizstāvējis disertāciju un ieguvis
pedagoģijas zinātņu kandidāta grādu
Latvijas Valsts Fiziskās kultūras institūts
Rīgas Starptautiskā ekonomikas un
biznesa administrācijas augstskola, prorektors
Biznesa augstskola "Turība", rektors
Valsts administrācijas skola, lektors
LSPA, vadības un sociālo zinātņu katedras
vadītājs
LR Izglītības ministra 1. vietnieks
LVFKI, rektors
Strādājis Latvijas sporta organizācijās

Latviešu – dzimtā
Krievu – brīvi
Vācu – daļēji

Sabiedriskās
aktivitātes

no 1991 vada Latvijas izglītības fondu.
no 2000
AIKNC valdes loceklis.
no 1999
Valsts kontroles Konsultatīvās padomes
loceklis.
1992 – 1995 LSPA pedagoģijas doktoru padomes priekšsēdētājs
1985 – 1988 Baltijas un Baltkrievijas specializētās padomes loceklis
Piedalījies 18 starptautiskās konferencēs ar referātiem, t.sk. 1985.gadā Rostokā, 1993.gadā Parīzē,
1994.gadā Kopenhāgenā.

Stažēšanās

Publikācijas

1985
1989

Rostokas Universitāte, Maskavas Universitāte,
ASV Beloitas koledža

83 zinātniskas publikācijas un 52 zinātniski populāras publikācijas. Vadījis 3 aspirantu darbus. 5 grāmatu
autors, 4 grāmatu līdzautors

2007. gada 24. februārī
Mācībspēka paraksts
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Dr.habil.chem., as. prof. Magnuss Vircavs
dzīves un darba gājums
(Curriculum vitae)
Dzimšanas gads:

1945

Izglītība:
1964-1972
1975-1978
1994
1994

LVU Ķīmijas fakultātes students
LZA Neorganiskās ķīmijas institūta aspirants
ASV Vides aģentūras rīkotie ietekmes uz vidi novērtējuma kursi
9. intensīvie ietekmes uz vidi novērtējuma kursi; Aberdīnas
universitāte, Skotija,Lielbritānija
Vides pārvaldības kursi; Galileo, Izraēla

1997
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:
1980
Ķīmijas zinātņu kandidāts
1993
Dr. phys. (nostrificēts)
1998
Dr.habil.chem. (Gdaņskas Tehniskā universitāte, polija)
LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes docents
2000
LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes asociētais
2001
profesors
Nodarbošanās:
1972-1975
1978-1988
1988-1992
1992-1994
1994-1998
1999-2000
2000-2001
kopš 2001

Latvijas PSR ZA Fizikas institūta inženieris
Latvijas PSR ZA Neorganiskās ķīmijas institūta jaunākais,
vecākais un vadošais zinātniskais līdzstrādnieks
Latvijas PSR ZA Fizikas institūta Neitronu aktivācijas analīzes
laboratorijas vadītājs
Latvijas ZA Kodolpētniecības centra direktora vietnieks un
Fizikas institūta Neitronu aktivācijas analīzes laboratorijas
vadītājs
Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijas Vides valsts ekspertīzes pārvaldes direktors
SIA "Vides konsultāciju birojs" vides eksperts,
LU Vides zinātnes un pārvaldes studiju centra izglītības
metodiķis, docents
LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes docents
LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes asociētais
LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes Lietišķās vides
zinātnes katedras vadītājs

kopš 2004
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:
1. Vircavs M. (2005) Vide, ietekmes un novērtējums. Principi un analīze. Rīga: Turība, 248.
2. Vircavs M.(2001) Ietekmes uz vidi novērtējums. Rīga: Turība, 125 lpp.
3. Klavins M., Vircavs M. (2001) Metals in sediments of inland waters of Latvia. Bor. Env. Res., 6, No 4, p. 297306.
4.

Vircavs M. (1995) Organic Disulphides - Collectors for Trace Element Preconcentration, Rev. in Anal. Chem.,
14, No 3, p. 167 - 203.

5.

Юрьев Д.В, Вирцавс М.В., Роне В.Ф., Вирцава Д.К., Ермаков С.С. (2006) Эколого-геохимическая
характеристика осадков в системе вода – дно: роль металлов переходной группы в деструкции Сорг.
Региональная геология и металлогения, Nr. 27, стр. 168-183.

Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu krājumos 45
Konferenču tēzes

82
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Zinātniski pētnieciskā darbība:

2005–2008
6. ietvara programmas No 013408 (Nr. 2005/2249) starptautisks projekts „Jūrā novietoto
ķīmisko ieroču ekoloģiskā riska modelēšana” (Latvijas daļas projekta vadītājs)
Pedagoģiskā darbība
Maģistra un bakalaura darbu vadīšana
• Maģistra darbu vadīšana – 21 darbi
• Bakalauru darbu vadīšana – 17 darbi
Docētie studiju kursi:
1. Dabzinātņu pamati. Ķīmija (līdz 2004.g., kopā ar 2 pasniedzējiem) 4 kr. p.
2. Ievads vides ķīmijā
3. Vides ķīmija
4. Vides politika un pārvalde (kopā ar 1 pasniedzēju)
4 kr.p.
5. Vides politika
6. Ietekmes uz vidi novērtējums
7. Dabzinātņu pamati un mācību metodika (kopā ar 1 pasniedzēju)
2kr.p.

3 kr. p.
3 kr. p.
2 kr.p.
2 kr.p.

Papildus ziņas par profesionālo darbību:
1. LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes Dome – loceklis kopš 2005;
2. LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes Domes akadēmiskā komisija –loceklis kopš 2005;
3. Doktorantūras padome Vides zinātnē - loceklis;
4. Studiju programmu padome vides zinātnē - loceklis;
5. LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes Bibliotēkas padome – loceklis.
2007.gada 1. februāris
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Līga Āboltiņa
dzīves un darba gājums
(curriculum vitae)
Vispārīgās ziņas
Dzimšanas gads, vieta:
Personas kods:
Adrese:
Tālrunis:
Pārvalda svešvalodas:

1974., Rīga
280274-10718
Vējavas 9-1, Rīga LV- 1035
7579330
angļu, krievu, vācu

Izglītība:

2007.-SOKRATES ERASMUS studente Leipcigas universitātē Pedagoģijas fakultātē
Doktorantūras nodaļā
Kopš 2004. LU pedagoģijas studiju programma, doktorante
1997. –2000. LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes maģistrantūra (izglītības zinātņu
maģistra grāds pedagoģijā)
1992.- 1996. LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte( pedagoģijas bakalaura grāds,
augstākās profesionālās izglītības atestāts (vidusskolas latviešu valodas un literatūras
skolotājs))

Akadēmiskie nosaukumi
un zinātniskie grādi:
Nodarbošanās:

Akadēmiskais darbs:
semināros

2000.Pedagoģijas maģistre( mag. paed.)
Kopš 2006.gada LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes PIC programmas
sākumskolas pedagogs vadītāja
Kopš 2004. gada LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes asistente
Kopš 2000. LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes lektore
Kopš 1996. Rīgas 85. vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja
1992. – 1996. Rīgas 85. vidusskolas sākumskolas skolotāja
Piedalīšanās zinātniskajās konferencēs un starptautiskajās
2005.gada LU 63.zinātniskajā konferencē ( referāts)

2005.gada janvārī starptautiskais seminārs K. Adenauera fonda
Izglītības centrā Vengrēbenē un Leipcigas universitātē „Europa
bauen- Lettisch- Deutscher Dialog” (referāts)
2005.gada janvārī starptautiskā konference Vācijā Leipcigas LU
„Globalisierung der Wirtschaft – Internationalisierung der
Lehrerbildung” ( referāts darba grupā, sertifikāts)
2006. gada LU 64.zinātniskā konference ( referāts)
2006.gada starptautiskā konferenceATEE Latvijā( referāts)
2007.gada janvārī starptautiskajā konferencē Vācijā Leipcigas LU
„Europa in Geschpraeh: Lettland-Deutschland”(referāts darba grupā, sertifikāts)
2007.gada LU 65.zinātniskā konference( referāts)
Izstrādātie studiju kursi
Pirmsskolas un skolas pedagoģijā (2 KP)
Pedagoģiskajā meistarībā (2 KP)
Izstrādātie metodiskie kursi
Metodiskais krājums „Pirmsskolas un skolas pedagoģijā”
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Docējamie kursi
Pirmsskolas un skolas pedagoģija(2 KP)
Pedagoģiskā meistarība (2 KP)
Vispārīgā pedagoģija (3 KP)
LU sagatavošanas kursi „Pedagoģijas pamati” ( 2 KP)
Pedagoģijas zinātnes apguves vadīšana mācību iestādē 1 (4 KP)
Pedagoģijas zinātnes apguves vadīšana mācību iestādē 2 ( 5 KP )
Pirmsskolas un skolas pedagoģijas novērošanas prakse 3 (1 KP)
Zinātniskais darbs:
2005.gadā 29. Latvijas skolēnu zinātniskās konferences Pedagoģijas

sekcijas

vadīšana
2006.gadā 30.Latvijas skolēnu zinātniskās konferences Pedagoģijas sekcijas vadīšana
Citi uzdevumi
 Sadarbība ar pirmsskolas izglītības pedagogiem un sākumskolas
pedagogiem metodiskajās apvienībās
 Līdzdalība profesoru grupā pirmsskolas pedagoģijas apakšnozarē
 Piedalīšanās metodisko materiālu skatē- prezentācijā „Metodiskie materiāli
pirmsskolas izglītības programmas īstenošanai”
L. Āboltiņa
17.04.2007.
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Dr.ķīm.., prof. Arturs Vīksna
dzīves un darba gājums
(curriculum vitae)
Dzimšanas gads:

1955.

Izglītība:
1973.-1978. Studijas LU Ķīmijas fakultātē
1980.-1983. Aspirantūra LU Ķīmijas fakultātē Analītiskās ķīmijas katedrā
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:
1990.
Maģistrs ķīmijā
1993.
Doktora grāds ķīmijā, Dr.ķīm.
1996.
Phil. lic, Gēteborgas Universitāte, Zviedrija.
2001.
LU asociētais profesors Ķīmijas fakultātē
2004.
Latvijas Universitātes profesors
Nodarbošanās:
1978.-1981.
1984.-1986.
1986.-1988.
1988.-1990.
1990.-1993.
1993.-1997.
1997.-2001.
2001 .-2004.
2004.

jaun. zin. līdzstrādnieks LU Analītiskās ķīmijas katedrā
jaxin. zin. līdzstrādnieks LU Analītiskās ķīmijas katedrā
laboratorijas vadītājs LU Analītiskās ķīmijas katedrā.
inženieris LU Analītiskās ķīmijas katedrā.
asistents LU Ķīmijas fakultātes Analītiskās ķīmijas katedrā
lektors LU Ķīmijas fakultātes Analītiskās ķīmijas katedrā
docents LU Ķīmijas fakultātes Analītiskās ķīmijas katedrā
as. profesors LU Ķīmijas fakultātes Analītiskās ķīmijas katedrā
profesors

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:
1. Viksna A., Mwiruki G., Jagner D., Selin E. Intercomparision betvveen energv dispersive X-ray fluorescence and
stripping potentiometry for the determination of copper Ievels in human serum. X-ray Spectrometrj, 1995, vol 24, pp. 76
- 80.
2. Viksna A., Selin E. Intercomparison betvveen energy dispersive and total reflection X-ray fluorescence in whole blood
analysis. J. Trace and Microprobe Techniques, 1996, vol. 14, pp. 763-774.
3. Viksna A., Selin Lindgren E. Determination of lead and cadmium in the whole blood of mothers and their babies. Anal.
Chim. Acta, 1997, vol. 353, pp 307-311.
4. Moloi K., Chimidza S., Selin Lindgren E., Viksna A., Standzenieks P. Black carbon, mass and elemental measurements
of airborne particles in the village of Serowe, Botsvvana . Atmosph. Environ., 2002, 36, 2447-2457.
5. Jorgensen N., Holm P.E., Laursen J., Viksna A., Pind N. EDXRF Multi-elemental Mapping of Heavy Metai Containing
Pesticide Residues on Formen Horticultural Soil. Environmental International, 2005, 31, 43-52.
Raksti zinātniskos žxxrnālos xin rakstu krājumos
Konferenču tēzes

40
75

Zinātniski pētnieciskā darbība:
1978. -1981. g. Aminosulfoskābju neūdens potenciometriskā titrēšana.
1981. -1991. g. Helāta tipa savienojumu izmantošana jonselektīvo membrānu pagatavošanai, šo membrānu pētīšana un
lietošana analītiskiem mērķiem.
1991. g. - Stripinga potenciometri)as metožu izstrādne smago metālu noteikšanai vides objektos, kā arī med. paraugos.
1992. g. - Rentgenfluorescento un atomabsorbciometrijas metožu izstrādne apkārtējās vides objektu analīzē (ūdens, gaiss,
augsne, bioloģiskie objekti).
2000. g. - Gaisa aerosolu analīzes metožu izveide.
1993-1994.g. Dalība starptautiskā projektā (Background maritime contribution to atmospheric pollution in Europe);
1994-1996.g. Dalība starptautiskā projektā (Environmental pollution and pregnancv outcome. A cooperative study between
Zabrze (Poland) and Gothenburg (Sweden)
1998-200l.g. Dalība starptautiskā projektā (Characterization of air pollution in Africa - Botswana)
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2002.g. Dalība Eiropas Komisijas projektā (Training on production and use of laboratorv reference materiāls in newly
associated states - TRAP-NAS, EC contract G6MA-CT2002-0401)
2003-2005.g. Dalība Eiropas Komisijas projektā (The European Virtual Institute for Reference Materials (VIRM) contract
no. G7RT-CT-2002-05104) - projekta kontaktpersona Latvijā.
2004.g. Dalība starptautiskā projektā (Human Resources for the Economic Development of Livani District and Surrounding
Territoties Basing on University Municipality Partnership.) Eksperts-vadītājs apakšprojektā (FUEL CELLS and industry
development).
LZP grantu, Tirgus orientēto projektu, LU pētniecības projektu, Rīgas vides aizsardzības fonda projekta vadītājs
LU Ķīmijas profesoru padomes loceklis
LU Promocijas padomes Ķīmijā loceklis
Akadēmiskie kursi:
• Elektroķīmiskās analīzes metodes
• Augsnes un gaisa analīzes metodes
Ūdeņu un pārtikas analīzes metodes
• Analītiskā ķīmija III
• Metroloģija ķīmijā
• Modernās analīzes metodes
• Vides analīzes metodes
• Dzeramais ūdens

B da]a 6 KP
B daļa 3KP
B daļa 6 KP
A daļa 4KP
B daļa 2KP
A daļa 4KP
B daļa 4 KP
B daļa 3 KP

Papildus ziņas par profesionālo darbību:
LU Ķīmijas fakultātes Domes priekšēdētāja vietnieks
LU Ķīmijas fakultātes dekāna vietnieks un Analītiskās ķīmijas katedras vadītājs
2000-2007. Starptautiskās zinātniskās konferences „EcoBalt" organizācijas komitejā
Eksperts Latvijas standartizācijas tehniskajā komitejā STK 45 "Augsnes ielabošanas un mēslošanas
līdzekļi".
Žurnāla "Analvtica Chimica Acta" recenzents (no 2004. gada).
Latvijas Zinātnes padomes un Izglītības ministrijas eksperts.
]2007. gada 27.februārī

Arturs Vīksna
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75

76

77

78

3. Studējošo, absolventu, darba devēju aptauju materiāli, anketu paraugi
3.1. Aptaujas lapu paraugi
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Laipni lūdzam piedalīties LU Ķīmijas fakultātes
augstākās profesionālās izglītības programmas
„Vides aizsardzība un ekspertīze” novērtēšanā
 Pretī kritērijiem ierakstiet savu novērtējumu 10 baļļu sistēmā (1 - viszemākais novērtējums, 10 - visaugstākais).
 Apvelciet atbilstošāko alternatīvo atbildi katram kritērijam.
 Izmantojiet tukšās rindiņas starp kritērijiem, lai pievienotu savu komentāru.
Studiju programmas pasniedzēju kompetence:
.........................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................
Iegūtas iemaņas zināšanu praktiskai pielietošanai
.........................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................
Iegūtās izglītības konkurētspēja darba tirgu
.........................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................
Vai ir zināšanas pēc kuram Jus izjutāt vajadzību un kuras nepiedāvā vadības zinību studiju programma?

□ Jā

□Nē

Ja jā, tad kādas?
Vai kopumā esat apmierināts ar saņemto studiju kvalitāti?
a) neesat apmierināts

b) esat daļēji apmierināts

c) esat pilnībā apmierināts

Kā Jūs vērtētu EVF darbu kopumā?
a) darbs ir neefektīvs

b) darbs varētu būt efektīvāks

c) darbs ir efektīvs

Jūsu ieteikumi studiju programmas kvalitātes uzlabošanai
Paldies!
.VF Studentu pašpārvalde
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Darba devēju anketa
APTAUJA
Aicinām piedalīties Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātes profesionālās studiju programmas „Vides aizsardzība
un ekspertīze ”vērtēšanā un pilnveidošanā!
1.Vai jūsu iestādē strādā speciālisti, kas absolvējuši LU Ķīmijas minēto programmu pēdējo 5 gadu laikā:
 jā
 nē
 precīzi nezinu
2. Vai Jūs apmierina programmas absolventu:
• vispārīgās teorētiskās zināšanas:
 jā
 nē
 daļēji apmierina
• zināšanas konkrētajā darbības jomā (lūdzu norādīt jomu)
.................................................................................................... :
 jā
 nē
 daļēji apmierina
•
•

praktiskā darba prasmes:
organizatoriskās prasmes:

 jā
 jā

 nē
 nē

 daļēji apmierina
 daļēji apmierina

3. Lūdzu, norādiet galvenos trūkumus un/vai būtiskākos pozitīvos momentus, kas atspoguļo iepriekšējo gadu speciālistu
sagatavošanas kvalitāti: ..........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
4. Kādi būtu jūsu ieteikumi studiju programmas pilnveidošanai:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
5. Kādas zināšanas un prasmes jūsu darbības nozarē visvairāk būtu nepieciešamas kvalificētam darba un vides aizsardzības
speciālistam šodienas darba tirgū (lūdzam norādīt arī metodes, darbu teorētiskos un praktiskos aspektus u.c.):
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………
Paldies par atsaucību!
Anketu lūdzam nosūtīt programams direktoram: Andris.Spricis@lu.lv
Pasta adrese: LU Ķīmijas fakultāte K.Valdemāra 48, Rīga LV-1013
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4. Prakses līgums vai tās personas izsniegtas izziņas, kas nodrošinās
prakses vietas
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5. Prakses nolikums
PROFESIONĀLĀS STUDIJU PROGRAMMAS
„VIDES AIZSARDZĪBA UN EKSPERTĪZE”
PRAKSES NOLIKUMS
Prakses nolikums veidots, pamatojoties uz LR Izglītības likumu un LR MK 20.11.2001. noteikumiem Nr.481 „Par otrā
līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu". Prakse ir programmas obligātajā saturā un tās apjoms ir 26
kredītpunkti.
1. Prakses mērķis ir pielietot darba un vides aizsardzības teorētiskās zināšanas un praktiskā darbībā gūtās atziņas
vides aizsardzībā un ekspertīzē komercsabiedrībā, valsts vai pašvaldību dibinātā institūcijā vai sabiedriskā organizācijā
2. Prakses uzdevumi
1. Nostiprināt prasmes un iemaņas darbā ar normatīviem dokumentiem darba un apkārtējās vides aizsardzības jomā.
2. Pilnveidot organizatoriskās un saskarsmes prasmes darba kolektīvā.
3. Apgūt praktiskās iemaņas darba un apkārtējās vides risku analīzē.
4. Apgūt praktiskās iemaņas darba un apkārtējās vides novērtēšanā.
5. Apgūt iemaņas risku analīzes datu apstrādē, izmantojot datorprogrammas.
6. Apgūt pētnieciskā darba iemaņas.
3. Prakses saturs
1. Noteiktā darba vietā (komercsabiedrībā, valsts vai pašvaldību dibinātā institūcijā vai sabiedriskā organizācijā, turpmāk −
Organizācijā) iepazīties ar darba aizsardzības organizatorisko struktūru un novērtēt tās atbilstību pastāvošās
likumdošanas normatīvo aktu un dokumentu prasībām.
2. Organizācijā iepazīties ar:
− pastāvošo darba aizsardzības sistēmu;
− strādājošo aroda veselību un drošību;
− darba tiesību jautājumiem;
− darba un apkārtējās vides riska faktoriem;
− ugunsdrošības nosacījumiem;
− sprādziendrošības apstākļiem;
− radiācijas drošības apstākļiem;
− iespējamiem bioloģiskiem riskiem;
− ķīmisko vielu drošības (uzglabāšanas, pielietošanas, transportēšanas u.c.) apstākļiem;
− trokšņa, vibrācijas, apgaismojuma, augsta un zema spiediena, ultravioletā un infrasarkanā starojuma,
elektromagnētisko lauku u.c. fizikālu esamību (vai šo faktoru iespējamību) un to atbilstību higiēnas normu
prasībām;
− ergonomiskiem faktoriem darba vidē (darbs ar datoru, smaguma celšana un pārvietošana, cita dinamiskā vai statiskā
slodze);
− strādājošo obligāto veselības pārbaužu nepieciešamības nosacījumiem, kārtību un periodiskumu.
3. Iepazīties un pārzināt organizācijas darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas kārtību.
4. Iepazīties ar drošības tehnikas prasībām, kuras nepieciešamas iekārtu un tehnisko līdzekļu ekspluatācijā.
5. Iepazīties ar apkārtējās vides aizsardzības problēmām dotajā uzņēmumā..
6. Veikt uzņēmuma auditu darba vai apkārtējās vides jomā
7. Veikt strādājošo aptauju un aptaujas analīzi.
8. Identificēt darba vides riskus, veicot nepieciešamos risku faktoru parametru mērījumus.
9. Noklausīties kursus Vispārējā pedagoģijā un Datorzinību lietošana darba aizsardzībā, semināru un praktisko nodarbību
veidā papildināt zināšanas Ražošanas tehnoloģiju drošībā, Radioekoloģijā un dozimetrijā.
4. Prakses organizācija
4.1. Prakses ilgums un izkārtojums. Prakses 26 kredītpunkti sadalās šādi:
− 1. prakses daļa (iepazīšanās ar organizācijā pastāvošo darba aizsardzības sistēmu, darba un apkārtējās vides riska
faktoriem saistībā ar ražošanas tehnoloģiju, organizācijas audits aroda drošības un strādājošo veselības aizsardzības
jautājumos, semināru un praktisko nodarbību veidā papildināt zināšanas Ražošanas tehnoloģiju drošībā 1 KP
apjomā) − 8 KP, pirmais semestris;
− 2. prakses daļa (strādājošo aptaujas rezultātu analīzes veikšana, ergonomisko risku novērtēšana, organizācijas
drošības pārskata sastādīšana, apgūt kursu Datorzinību lietošana darba aizsardzībā (2 KP apjomā) semināru un
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praktisko nodarbību veidā papildināt zināšanas Radioekoloģijā un dozimetrijā 1 KP apjomā) − 10 KP, otrais
semestris;
− 3. prakses daļa (darba un apkārtējās vides risku vispārīga novērtējuma veikšana, problēmu un uzdevumu, kas
aktualizējami diplomdarbā, izvēle, noklausīties kursus Vispārējā pedagoģijā (2 KP apjomā) un Vispārīgā
psiholoģijā (2 KP apjomā) − 8 KP, trešais semestris.
4.2. Prakses vietas
Prakses vietu students izvēlas:
− kādā no studiju programmas direktora piedāvātajām organizācijām, ar kurām noslēgts attiecīgs līgums par prakses
nodrošināšanu;
− studenta izvēlētajā organizācijā (t.sk. tajā, kurā viņš strādā), saskaņojot ar programmas direktoru.
4.3. Prakses vadība
Praksi pārrauga studiju programmas direktors un to vada studiju programmas prakses vadītājs. Par praksi organizācijā atbild
tās administrācijas izvēlēts pārstāvis.
4.3.1. Studiju programmas direktors izstrādā prakses programmu, kontrolē prakses norisi, atbild par prakses vietu izvēli un to
atbilstību prakses mērķiem, veic prakses analīzi un pēc tās rezultātiem veic prakses korekciju.
4.3.2. Studiju programmas prakses vadītājs:
− plāno prakses saturu atbilstoši Studiju programmas nosacījumiem, profesijas standartam PS 1011 un programmas
priekšmetu (kursu) saturam;
− nodrošina prakses programmas un individuālo uzdevumu izpildi;
− konsultē studentus;
− apstiprina prakses plānus un piedalās pasākumos;
− kontrolē un analizē prakses norisi un sniedz gala vērtējumu.
4.3.3. Atbildīgais par praksi organizācijā:
− konsultē studentus;
− kontrolē un analizē prakses pasākumu norisi uz vietas;
− sniedz vērtējumu kā attiecīgās organizācijas, kurā tiek veikta prakse, pārstāvis.
4.4. Studenta − praktikanta pienākumi un tiesības
Tiesības:
− izvēlas prakses vietu no piedāvātajām, kas atbilst prakses mērķiem;
− nepieciešamības gadījumā savlaicīgi ierosina prakses vietas maiņu, prakses pagarinājumu, iesniedzot prakses vadītājam
dokumentus, kas pamato šādu nepieciešamību;
− saņem konsultācijas un palīdzību prakses jautājumos;
− prakses nesekmīgu rezultātu gadījumā veic to atkārtoti, atbilstoši LU reglamentējošiem dokumentiem;
− izteic priekšlikumus prakses programmas pilnveidei;
− konflikta gadījumā vēršas pēc palīdzības pie studiju programmas prakses vadītāja, studiju programmas direktora,
fakultātes vadības.
Pienākumi:
− prakses ievada konferences apmeklēšana;
− izpilda prakses uzdevumus pilnā apjomā;
− iesniedz prakses materiālus norādītajā termiņā;
− informē par prakses laikā novērotajiem trūkumiem un pārkāpumiem.
4.5. Prakses vērtēšana:
4.5.1. Prakses galīgo vērtējumu dod prakses vadītājs, ņemot vērā šādus vērtējuma komponentus: prakses uzdevumu izpildi,
prakses materiālu vērtējumu, ziņojumu prakses noslēguma prezentācijā, kā arī prakses atbildīgā, no organizācijas puses, −
vērtējumu.
4.5.2. Galīgo vērtējumu prakses noslēgumā apstiprina prakses vadītājs, un ieraksta studenta atzīmju grāmatiņā.
4.5.3. Prakses novērtējuma kritēriji:
− Prasme izvēlēties informācijas ieguves veidu.
− Prasme apkopot un analizēt praksē iegūto informāciju.
− Prasme plānot savu darbu.
− Prasme izvēlēties atbilstošās metodes darba un apkārtējās vides risku novērtēšanai un tās izmantot.
− Prasme vadīt darba vides iekšējo uzraudzību.
− Prasme plānot savu darbību prakses laikā un to realizēt.
− Prasme analizēt iegūtos darba vides risku parametru mērījumu rezultātus.
− Prakses noslēguma prezentācijā:
• Prasme noformēt prezentāciju;
• prasme loģiski izteikties;
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• prasme reaģēt uz jautājumiem un atbildēt uz tiem;
4.5.4. Praksi neieskaita, ja kādā no prakses galīgā vērtējuma komponentiem saņemts nepietiekams vērtējums.
5. Prakses dokumentācija
5.1. Prakses laikā students sagatavo un iesniedz prakses vadītājam šādus dokumentus:
− tematiskos plānus katram prakses periodam;
− materiālus, kas pamato darba vai apkārtējās vides novērtēšanu, parametru mērījumus un risku analīzi;
− citus pielikumus, kuri papildina prakses materiālus;
− prakses atskaiti, kas noformēta atbilstoši LU rektora 04.07.2006. rīkojumam Nr1/180 par

darbu izstrādes un aizstāvēšanas kārtību un Ķīmijas fakultātes metodiskajām norādēm.
5.2. Prasības prakses materiāliem
Prakses atskaitei jāsatur šādus materiālus:
1. Ievads:
o aprakstīt darba aktualitāti, nozares aktualitātes;
o aprakstīt organizācijas darbības virzienu, jomas, ar ko nodarbojas, ko ražo u.tml.;
o pievienot organizācijas struktūru shēmas veidā;
o īsi aprakstīt, kā tiek risināti jautājumi par iekšējo uzraudzību saskaņā ar MK noteikumu Nr.379 prasībām;
o citi aspekti(pēc studenta uzskatiem).
2. Literatūras apskats:
o aprakstīt riska faktorus darba vidē, ņemot vērā attiecīgās nozares riskus (darba vides un apkārtējās vides) no
publikācijām vai citiem informatīviem avotiem, grāmatām, brošūrām, informācijas Internetā u.tml.
o apskatīt minētos riska faktorus arī no arodveselības viedokļa, t.sk. attiecīgā riska ietekmi uz cilvēka organismu.
3. Uzņēmuma audits:
o LR likumu un MK noteikumu, kas attiecas uz doto uzņēmumu DA jomā saraksts;
o darba aizsardzības instrukciju saraksts;
o veiktās pārbaudes elektrodrošībā, ugunsdrošībā, bīstamo iekārtu ekspluatācijā saraksts (aktu kopijas, ja tādas ir).
o audita jautājumi un atbildes pēc noteiktas formas.
4. Rezultāti un to iztirzājums:
1. aprakstīt izstrādāto organizācijas Darba aizsardzības politiku;
2. risku identifikācijas tabula, kas atbilst MK noteikumu nr.379 (23.08.2001) „Darba vides iekšējās uzraudzības
kārtība” 1. pielikumam;
3. aprakstīt darba vidi (darba telpas un darba vietas), kurās sastopami riski (cehu vai iecirkņu shēmas u.c.);
4. analizēt audita un strādājošo aptaujas rezultātus (ieteicams pievienot uzskatāmos materiālus Excel vai SPSS
grafiku/tabulu veidā);
5. aprakstīt, kā tiek darba vietā risināti aroda veselības un drošības darbā jautājumi attiecībā uz izvēlēto riska
faktoru un kādus profilaktiskos pasākumus būtu vēlams izmantot risku samazināšanā vai novēršanā.
6. Analizēt apkārtējās vides aizsardzības problēmas uzņēmumā.
5. Secinājumi:
Koncentrētā veidā aprakstīt paveiktā darba rezultātus prakses laikā.
6. Pielikumi (ja tādi nepieciešami):
o darba vides testēšanas protokols, ja tāds ir veikts (indikatīvo mērījumu vai akreditētu laboratoriju mērījumi);
o citi, ja nepieciešams.
6. Prakses apmaksa
Studiju programmas prakses vadītājam prakses apmaksa tiek iekļauta viņa mācību darba slodzē. Atbildīgam par praksi
organizācijā apmaksa netiek plānota.

PRAKSES DARBA PROGRAMMA
I. PRAKSES SAGATAVOŠANAS LAIKS
Atbildīgais par prakses sagatavošanās laikā paredzēto pasākumu izpildi ir studiju programmas direktors.
Sagatavošanas periods aptver:
1. Prakses dokumentācijas (rīkojuma projekta, norīkojumu) sagatavošana.
2. Prakses vietu, prakses vadītāju izvēle un apstiprināšana.
3. Fakultātes docētāju norīkošana pedagoģiskās prakses vadīšanai.
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4. Prakses ievada konference, iepazīstināšana ar pedagoģiskās prakses nolikumu, prakses darba programmu, mērķiem,
uzdevumiem, prasībām un vērtēšanu.
5. Praktikantu sadale pa prakses vietām un, ja tas ir nepieciešams, praktikantu grupu vadītāju apstiprināšana.
II. PRAKSES NORISES LAIKS
Prakses norises laikā notiek:
o praktikantu ievadīšana prakses darbā;
o iepazīstināšana ar organizācijas vadītāju, administrācijas pārstāvi, kas vada praksi;
o praktikanta darba grafika un tematiskā plāna sastādīšana prakses periodam;
Praktikanta darbs:
o apraksta izstrādāto organizācijas Darba aizsardzības politiku;
o risku identifikācijas veikšana;
o darba vides (darba telpas un darba vietas) apraksts;
o organizācijas audits un strādājošo aptauja;
o aroda veselības un drošības darbā jautājumu risināšana organizācijā;
o apkārtējās vides aizsardzības jautājumu risināšana organizācijā;
o preventīvo pasākumu izstrāde risku novēršanā vai samazināšanā.
III. PRAKSES NOSLĒGUMS
Prakses noslēgumā tiek organizēts seminārs. Seminārā notiek prakses norises individuāla apspriešana un praktikantu gūtās
pieredzes apmaiņa. Vienu nedēļu pirms noslēguma semināra praktikants iesniedz studiju programmas direktoram prakses
atskaiti, kurā ietilpst:
o prakses darba programma;
o jautājumi, kuri noteikti prakses dokumentācijā.
Praktikants ir atbildīgs par prakšu atskaites noformēšanu un savlaicīgu iesniegšanu, kā arī prakses priekšmeta dokumentu
nodošanu studiju programmas direktoram.
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ATSKAITE
par praksi
profesionālo studiju programmā „Vides aizsardzība un ekspertīze”
___________________________________________________________ organizācijā
Laikā no 2007. gada ______________________________________ līdz 2007. gada __________
Students
________________________
Stud.apl. Nr. _____________________
Prakses vadītājs:
LU Ķīmijas fakultātē ________________________________________________

Rīga, 2007
PRAKSES IESKAITES LAPA
profesionālo studiju programma„Vides aizsardzība un ekspertīze”
Praktikants_________________________________

Stud.apl.Nr.___________

Prakses vieta____________________________________________________________________
Prakses norises laiks no___________________________līdz_____________________________
Datums

Priekšmets

1. Prakses darbs
Tēma

Vērtējums

3. Prakses pašnovērtējums
4. Kopējais prakses vērtējums un atskaites aizstāvēšanas rezultāti
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6. Akadēmiskā personāla piedalīšanās starptautiskajos projektos, LZP un
citu institūciju finansētajos projektos programmu pārskata periodā
Nr.

Projekta nosaukums

Vadītājs

Projekta
izpildes
termiņš

Finansējuma
avots

1.

Mikroelementu mikrodaudzuma noteikšanas metožu
pilnveidošana, analizējot ūdens, gaisa paraugus, augsni
un skuju kokus, kas auguši dažādās Latvijas vietās
Lielu magnētisko lauku un jonizējošā starojuma
mijiedarbības radītie efekti orientētos polimēros, to
struktūras un fizikāli ķīmisko īpašību izpēte
Jauni termonosēdmateriāli no radiācijas ceļā
modificētiem daudzkomponentu polimēru maisījumiem
un otrreizējām izejvielām, to ekspluatācijas drošuma
pilnveidošana
Mikroelementu daudzuma noteikšanas metožu
pilnveidošana modulētā ekosistēmā gaiss, augsne, ūdens priede
Farmaceitiski aktīvo vielu sintēze un izpēte
Smago metālisko elementu piesārņojuma novērtēšanas
metožu pilnveidošana modulētā ekosistēmā — gaiss,
augsne un skuju koki
Multifāzu polimēru struktūras radiācijķīmiskā
modificēšana, izmantojot funkcionālos monomērus kā
šķērssaistīšanās promotorus
Lielo enerģiju ķīmijas un tās procesu izmantošana
multifāzu polimēru kompozītmateriālu izstrādē un īpašību
modificēšanā
Vides ķīmiskā ietekme uz kultūrvēsturisko objektu
akmens materiāliem un to pretkorozijas aizsardzība
Radiācijas modificētu daudzkomponenšu
polimērmateriālu fizikālo un mehānisko īpašību izpēte
Funkcionālo materiālu/nanokompozītu dizains,
tehnoloģiju izstrāde un to īpašības
Nano-, mikro- un makrostrukturēti materiāli uz minerālo
izejvielu bāzes
Ķīmijas maģistrantūras programmas modernizēšana
Latvijas Universitātē
Gaisa piesārņojuma operatīvo kontroles metožu izveide
Autotransporta dūmgāžu radītā piesārņojuma (ar
kvēpiem, metāliskiem elementiem, benzolu) izpēte un
noteikšanas metožu pilnveidošana
Autotransporta degvielu un komunālā saimniecībā lietotā
kurināmā radītā piesārņojuma izvērtēšana Rīgā

A.Vīksna

2004

LZP

Kaļķis

2004

LZP

V.Kaļķis

2004

LZP

A.Vīksna

2004

LZP

A.Actiņš
A.Vīksna

2007
2007

LZP
LZP

V.Kaļķis

2007

LZP

V.Kaļķis

2007

LZP

A.Spricis

2006

LZP

V.Kaļķis

2007

LZP

V.Kaļķis

2007

IZM

A.Actiņš

2008

LZP

A.Prikšāne

2008

ESF

A.Vīksna
A.Vīksna

2004
2005

LU
LU

A.Vīksna

2006

LU

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
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7. Akadēmiskā personāla galvenās zinātniskās publikācijas un sagatavotā
mācību literatūra atskaites periodā (6 gadi)
Raksti:
1.
Р.Д. Максимов, В. Калькис, Т. Иванова, Э. Плуме. Прогнозирование релаксации напряжения в
термоусаживающемся радиационно-модифицированном полимерном материале. Механика композитных
материалов, 2002, Vol. 38, №3, pp. 305-320.
2.
R.D. Maksimov, V. Kalkis, T. Ivanova, J. Zicans. Long-term time-dependent mechanical behavior of gammairradiated ethylene/octene copolymer: prediction from short-term tests. POLYCHAR-10, Word Forum on Polymer
Applications and Theory. Denton, USA, January 8-11, 2002, p. 80.
3.
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8. Studiju programmu
nodrošinājums

materiāli

tehniskais

un

metodiskais

8.1. Bibliotēkas resursi
Ķīmijas zinātņu bibliotēka ir viena no LU bibliotēkas specializētajām nozaru bibliotēkām, kuras
mērķis ir nodrošināt ar informācijas resursiem ķīmijas bakalauru, maģistru un doktorantūras
programmas. Bibliotēka nodrošina ar ķīmijas informācijas resursiem arī citu dabaszinātņu fakultāšu un
Medicīnas fakultātes studentus.
Ķīmijas akadēmisko un profesionālo studenti var izmantot arī visas citas LUB nozaru bibliotēkās
nepieciešamās literatūras un informācijas iegūšanai, piem.,:
− LUB Centrālo bibliotēku
− Bioloģijas zinātņu bibliotēku
− Zemes un vides zinātņu bibliotēku
− Fizikas un matemātikas fak. bibliotēku
− Izglītības zin.un psiholoģijas bibliotēku
− Sociālo zinātņu bibliotēku
− Humanitāro zinātņu bibliotēku.
LU studenta, kā arī akadēmiskā un vispārējā personāla statuss dod tiesības izmantot arī
„Bibliotēku informācijas tīkla konsorcijā” sastāvošo bibliotēku pakalpojumus:
− Latvijas Nacionālo b-ku
− Latvijas Akadēmisko b-ku
− Latvijas Medicīnas zinātnisko b-ku
− Rīgas Stradiņa universitātes b-ku
− LLU Fundamentālo b-ku
− RTU zinātnisko b-ku
− Patentu tehnisko b-ku.
Ķīmijas zinātņu bibliotēkā ir pieejami ~ 60 tūkst. iespieddarbu, latviešu, krievu, angļu un
vācu valodā. Bibliotēka izvietota 77 m2 2.stāvā un70 m2 pagrabstāvā (tur izvietota vecākie
periodiskie izdevumi un maz pieprasītās mācību grāmatas). Lasītājiem ir pieejami 2 datori,
iespējams kopēt un izprintēt vajadzīgos dokumentus, pasūtīt grāmatas.
2007. gada septembrī paredzēts iekārtot studentiem jaunu lasītavu ar 6 jaunām
datorvietām un kopējo vietu skaitu 30.
Bibliotēkā ir pieejama grāmatu elektroniskā pasūtīšana, rezervēšana un pagarināšana
ELEKTRONISKAJĀ KOPKATALOGĀ (EKK). Kopš 2001.decembra vienā elektroniskajā
kopkatalogā ir apvienoti LNB, PTB, LUB, RTU, RSU, LMB, LLU elektroniskie katalogi un EKK
datu bāzē ir vairāk nekā 320 tūkst. ierakstu.
Elektroniskais kopkatalogs ir pieejams visiem Interneta lietotājiem:
Ķīmijas zinātņu bibliotēkas grāmatu fonds:
− nosaukumu skaits ~ 3200, eksemplāru skaits ~ 33000.
− turpinājumizdevumu fonds: nosaukumu skaits ~ 123,
− eksemplāru skaits ~ 27000.
− jaunieguvumi (atbilstoši studiju programmām) :
Nosaukumi
Eksemplāri

2004.
286
871

2005.
305
1632

2006.
138
497
97

Kopā
729
3000

Ķīmijas zinātņu bibliotēkas uzskaite par informācijas resursiem augstākās profesionālās izglītības
programmas „Darba vides aizsardzība un ekspertīze” kursu ietvaros:
Kursi

Nos.skaits

Eks. skaits

Darba aizsardzība
Dabas resursu un lietišķā ķīmija
Vides zinātne
Instrumentālās metodes
Vispārīgā ķīmija
Organiskā ķīmija
Ķīmisko sav. pēt.metodes
Bioloģiskā ķīmija
Sadzīves ķīmija
Energoietilpīgā ķīmija
Lielmolekulārie savienojumi
Datoru lietošana ķīmijā
Analītiskās pētīšanas metodes
Koordinācijas ķīmija
Massspektrometrijas pamati

10
8
14
7
17
35
7
7
5
5
11
3
9
8
4

120
220
105
80
720
665
80
65
20
70
125
75
85
70
23

Pie informācijas resursiem pieskaitāmas Latvijas Universitātes bibliotēkā pieejamās datu
bāzes.
Abonētās datu bāzes:
o NAIS. Normatīvo aktu informācijas sistēma (NAIS) satur pilnu Latvijas normatīvo aktu kopumu, kā
arī LR spēkā esošos starptautiskos aktus. NAIS lokālā versija pieejama LU Centrālajā Bibliotēkā
(Kalpaka bulv.4), Ekonomikas zinātņu bibliotēkā (Aspazijas bulv.5) un Juridisko zinātņu bibliotēkā
(Raiņa bulv.19).
o Cambridge Journals Online (CJO) − universālā pilntekstu DB dod iespēju meklēt un atrast
informāciju vairāk nekā 100 zinātniskajos žurnālos, kā arī saistītajos Interneta resursos
humanitārajās un eksaktajās zinātņu nozarēs. Datu bāze pieejama visā LU (Lanet) datortīklā,
autorizācija pēc IP adresēm.
o EBSCO − daudznozaru DB, kas sastāv no vairākām pilntekstu un apskatu datu bāzēm. EBSCO,
šobrīd ir populārākā un visvairāk izmantotā datu bāze, pieejama visā LU (Lanet) datortīklā,
autorizācija pēc IP adresēm.
o Oxford Reference Online: Premium Collection – ap 170 dažādu nozaru Oxford enciklopēdiju
pilnie teksti. Datu bāze pieejama visā LU (Lanet) datortīklā, autorizācija pēc IP adresēm.
o ProQuest − daudznozaru pilnu tekstu un anotāciju datu bāze pētniekiem un studentiem. Tā ir plaši
pazīstama ar savu biznesa un ekonomikas informāciju, vispārēju uzziņu informāciju, ģenealoģijas,
humanitāro zinātņu, sociālo zinātņu, kā arī dabas, tehnisko un medicīnas zinātņu informāciju.
Proquest savās datu bāzēs piedāvā meklēt periodiskos izdevumus, grāmatas, disertācijas un citu
zinātnisko informāciju no vairāk kā 9 000 izdevējiem no visas pasaules. Datu bāze pieejama visā LU
(Lanet) datortīklā, autorizācija pēc IP adresēm.
o RUBRICON − universāla uzziņu izdevumu pilntekstu datu bāze, kurā veiksmīgi apvienota
meklēšana vairāk nekā 60 nozīmīgākājās Krievijas enciklopēdijās, vārdnīcās, rokasgrāmatās un
saistītajos Interneta resursos. Datu bāze pieejama visā LU (Lanet) datortīklā, autorizācija pēc IP
adresēm.
o SAGE Journals Online − izdevniecības SAGE pilnu tekstu žurnālu datu bāze piedāvā rakstus no
vairāk kā 400 žurnāliem. Datu bāzē pārstāvētas dažādās zinātnēs - humanitārās zinātnes, zinātnes par
dzīvību, medicīna, eksaktās zinātnes, sociālās zinātnes u.c. SAGE piedāvā ātro un paplašināto rakstu
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meklēšanu, rakstu pārlūkošanu pa nozarēm un žurnālu pārlūkošanu pēc nosaukuma alfabēta secībā.
Datu bāze pieejama visā LU (Lanet) datortīklā, autorizācija pēc IP adresēm.
o Science Direct − datu bāzē atrodami, apmēram, 25% no visiem pasaules pilnajiem tekstiem
zinātnes, tehnisko zinātņu un medicīnas jomā, kā arī bibliogrāfiskā informācija. Datu bāzē pieejama
arī informācija par mākslu un humanitārajām zinātnēm. Datu bāze piedāvā bagātīgu žurnālu klāstu,
ir pieejami vairāk nekā 2 000 nosaukumu. Ir iespēja meklēt arī arhīva materiālos, ir pieejami vairāk
nekā 6 500 miljoni rakstu. Krājumā ir 4 miljoni rakstu, kas vecāki par 1995.gadu un 2, 75 miljoni
rakstu, kas vecāki par 1994.gadu. Datu bāze pieejama visā LU (Lanet) datortīklā, autorizācija pēc IP
adresēm.
o SpringerLink − viena no lielākajām tiešsaistes datu bāzēm, kas piedāvā pieeju vairāk kā 1500
izdevniecības Springer žurnāliem angļu un vācu valodā. Datu bāzē pieejami pilno tekstu žurnāli
dažādās zinātnēs: biomedicīna un zinātnes par dzīvību, humanitārās, sociālās un tiesību zinātnes,
medicīna, inženierzinātne, zemes un vides zinātne, ķīmija un materiālu zinātne, datorzinātne,
matemātika un statistika, fizika un astronomija. Datu bāze pieejama visā LU (Lanet) datortīklā,
autorizācija pēc IP adresēm.
o Wiley InterScience − datu bāzē iekļauti vairāk kā 700 izdevniecības Wiley žurnāli, no kuriem
~ 2/3 pieejami rakstu pilnie teksti. Wiley InterScience piedāvā žurnālus dažādās zinātnēs:
bizness, ķīmija, datorzinātne, zemes un vides zinātne, izglītība, inženierzinātne, tiesību
zinātne, zinātnes par dzīvību, matemātika un statistika, medicīna un veselības aprūpe,
fizika un astronomija, polimēru un materiālu zinātne, psiholoģija un sabiedriskās zinātnes.
Datu bāze pieejama visā LU (Lanet) datortīklā, autorizācija pēc IP adresēm.

8.2. Datorklases un to resursi
Sākotnēji kopš 2000. gadā Ķīmijas fakultātes datorklasē bija 12 datoru (1994. gada ražojuma
datori ar 50 MHz Cyrix procesoru, 0,2 GB cieto disku, 10 Mb/s lokālo tīklu un 2 Gb/s radiosaites
Interneta pieslēgumu Latnet un MS Windows 95A operāciju sistēmu). 2001. gadā šie datori LIIS
projekta ietvaros tika nomainīti pret Solo Plus Celeron tipa datoriem ar MS Windows Millenium
operāciju sistēmu. Kopš 2003. gada rudens lielākā daļa Ķīmijas fakultātes datoru pieslēgti 100 Mb/s
Interneta tīklam Lanet, paplašināts arī pats datortīkls ar 60 IP adrešu.. Kopš 2006. gada Ķīmijas
fakultātes datorklasē ir 14 datoru, kuri 2007. gada sākumā nomainīti pret jauniem Step207 datoriem ar
3,0 GHz Intel 4 Pentium procesoru un Windows XP operāciju sistēmu. Izmantotā programatūra – MS
Office 2000 Professional SR1, IsisDraw 2.1.1, Acrobat Reader 4., 5. un 6. versija. Augstākās
profesionālās izglītības programmā daudz tika izmantotas MS Excel programmas iespējas rezultātu
analīzei un optimizācijai, bet darba vides risku novērtēšanai − Internetā brīvi pieejamās programmas
Ergoeaser, Winowas, Ergointelligence, Assessor u.c.

8.3. Mācību laboratorijas u.c.

Kopumā Ķīmijas fakultātes rīcībā Kr. Valdemāra ielā 48 ir 2833 m2 lietderīgās platības, no
kuras1876 m2 ir tieši studijām izmantojamās telpas.
Lekcijas, semināri un praktiskās nodarbības notiek 7 auditorijās. Sekojošajā tabulā ir dots vietu
skaits katrā no auditorijām. Vietu skaits parādīts
Vietu skaits Ķīmijas fakultātes auditorijās.
Auditorija
Vietu skaits
Lekcijas Programmas ietvaros
21. (profesora Haralda Godes) auditorija
72
Notiek
27. (Voldemāra Grīnšteina) auditorija
48
Notiek
51. auditorija
48
52. auditorija
52
Notiek
53. (Gunāra Slaidiņa) auditorija
44
58. auditorija
24
59. auditorija (aktu zāle)
100
Notiek
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9. Metodiskie norādījumi, kā izstrādāt prakses darbu un diplomdarbu

NOSLĒGUMA DARBU

LATVIJAS
UNIVERSITĀTE

(bakalaura, maģistra darbu, diplomdarbu un kvalifikācijas
darbu)
IZSTRĀDĀŠANAS UN AIZSTĀVĒŠANAS KĀRTĪBA

Pielikums
APSTIPRINĀTS
ar LU 04.07.2006.
rīkojumu Nr.1/180

Saturs
Vispārīgie noteikumi………………………………...……………………………………………..3
Noslēguma darbu struktūra……………………………………………………………………….. 3
Noslēguma darbu saturs…………………………………………………………………………....3
Noslēguma darbu tehniskais noformējums………………………………………………………...6
Noslēguma darbu izstrādes posmi…...…………………………………………………………... . 7
Noslēguma darbu vērtēšana……………………………………………………………………… ..8
Apelācijas kārtība………………………………………………………………………………... ..8
Pielikumi ……………………………………………………………………………………….... 10
1. pielikums. Noslēguma darba titullapas paraugs……………………………………..10
2. pielikums. Satura rādītāja paraugs…………………………………………………...11
3. pielikums. Literatūras avotu noformēšanas piemēri……………................................12
4. pielikums. Dokumentārās lapas paraugs…………………………………………….14
5. pielikums. Tabulu un attēlu noformēšanas paraugi…………………………………15
6. pielikums. Noslēguma darba vāka paraugs…………………………………………16
7. pielikums. Studenta iesnieguma paraugs……………………………………………17
1. Vispārīgie noteikumi
Šie noteikumi izstrādāti saskaņā ar „Nolikumu par noslēguma pārbaudījumiem LU” (28.04.2003. LU Senāta lēmums
Nr. 162). Tie nosaka vienotas prasības noslēguma darbu izstrādei un noformēšanai, kā arī reglamentē noslēguma darbu
aizstāvēšanas kārtību LU.
2. Noslēguma darbu struktūra
2.1. Noslēguma darbā norādītajā secībā ir jāietver šādas daļas:
2.2. titullapa;
2.3. anotācija, atslēgvārdi;
2.4. satura rādītājs;
2.5. apzīmējumu saraksts3;
2.6. ievads;
2.7. nodaļas ar apakšnodaļām;
2.8. rezultāti un diskusija4;
2.9. secinājumi;
2.10. pateicības5;
2.11. izmantotā literatūra un avoti;
2.12. pielikumi6;
2.13. dokumentārā lapa.
3

Ja tas darbam nepieciešams.
To nepieciešamību nosaka fakultāte.
5
Pēc autora izvēles.
6
Ja tie darbam nepieciešami.
4
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Noslēguma darba un tā atsevišķu daļu apjomu nosaka fakultāte.
3. Noslēguma darbu saturs
3.1. Titullapa (to noformē atbilstoši paraugam 1. pielikumā).
3.2. Anotācija.
Anotāciju sagatavo divās valodās – latviešu un angļu valodā. Pēc saskaņošanas ar programmas direktoru var
sagatavot arī papildu anotāciju kādā citā Eiropas Savienības oficiālajā valodā. Anotācijā izklāsta problēmas būtību, pētījuma
mērķus, raksturo iegūtos rezultātus. Anotācijas apjoms ir noteikts līdz 850 zīmēm, ieskaitot intervālus.
3.3. Atslēgvārdi.
Atslēgvārdiem jāraksturo darba temats, rezultāti un izmantotās metodes. Atslēgvārdu skaits var būt no 3 līdz 7. To
uzskaitījumu ievieto aiz darba anotācijas.
Satura rādītājs.
Satura rādītājā iekļauj visu nodaļu un apakšnodaļu virsrakstus to numerācijas secībā un norāda atbilstošās lappuses
numuru. Lappuses numurē ar arābu cipariem.
Satura rādītājā vispirms iekļauj apzīmējumu sarakstu, bet, ja tāda nav, – ievadu. Satura rādītāja nobeigumā norāda
izmantotās literatūras un avotu sarakstu. Pielikumus numurē atsevišķi ar arābu cipariem. Satura rādītāja noformēšanas
paraugs ievietots 2. pielikumā.
3.4. Apzīmējumu saraksts.
Ja darbā izmantoti daudzi saīsinājumi vai nosacītie apzīmējumi, tos noformē uz atsevišķas lapas.
3.5. Ievads.
Ievadā pamato temata izvēli un aktualitāti, kā arī apraksta:
• pētāmās problēmas vai izvirzītās hipotēzes;
• darba mērķi un uzdevumus;
• darba struktūru.
3.6. Nodaļas ar apakšnodaļām.
Nodaļas ar apakšnodaļām veido noslēguma darba pamatdaļu, kurā ietverta problēmas teorētiskā analīze un
empīriskais pētījums. Katras nodaļas nobeigumā var formulēt secinājumus.
3.7. Rezultāti un diskusija.
Šajā nobeiguma darba daļā parāda svarīgākos iegūtos rezultātus, salīdzina tos ar līdzīgiem pētījumiem, novērtē
rezultātu atbilstību izvirzītajām problēmām vai hipotēzei. Diskusiju var veidot kā atsevišķu nodaļu. Ja diskusija ir izdalīta
atsevišķi, tad rezultātu nodaļā sniedz tikai svarīgākos rezultātus, pievēršot uzmanību aktualitātei un likumsakarībām, bet
pētījumu analīzi pārceļ uz diskusiju nodaļu.
3.8. Secinājumi.
Salīdzinājumā ar secinājumiem katras nodaļas nobeigumā (ja autors tos formulējis) noslēguma secinājumos tiek
izteikts plašāks vispārinājums un ieteikts pētāmo problēmu risinājums. Norādīti turpmākie pētījuma virzieni. Apjomīgākos
pētījumos rezultātu nodaļu ieteicams strukturēt.
3.9. Pateicības.
Pateicību izsaka personām, kas ir sniegušas organizatorisku un finansiālu palīdzību materiālu vākšanā, kā arī
metodiskus ieteikumus un morālo atbalstu darba izstrādē.
3.10. Izmantotā literatūra un avoti.
Literatūras sarakstā literatūras avotus sakārto tādā secībā, kādā uz tiem ir norādes darbā. Literatūras saraksta
elementu pieraksti noformējami atbilstoši Latvijas standartiem bibliogrāfisko aprakstu veidošanai (LVS ISO 690, LVS ISO
690-2). Noslēguma darba izstrādē saskaņā ar studiju programmu padomes lēmumu var izmantot arī citas starptautiski atzītas
sistēmas (piemēram, Hārvardas sistēmu, Amerikas Moderno valodu asociācijas sistēmu, Amerikas Psiholoģijas asociācijas
sistēmu).
Autora uzvārdu un iniciāļus raksta treknrakstā (bold), aiz tā ievieto pilnu raksta nosaukumu, tad žurnāla nosaukumu
starptautiski pieņemta saīsinājuma formā slīprakstā (italic), žurnāla izdošanas gadu, sējumu, numuru un krājuma sējumu
treknrakstā (bold). Piemēram, ja citējamais raksts ir žurnāla 3. sējuma 5. numurā, to literatūras sarakstā apzīmē ar „3.sēj., Nr.
5”. Beigās norāda raksta pirmo un pēdējo lappusi.
Norādot literatūras sarakstā publikācijas, ar kuru saturu students iepazinies, izmantojot kādu citu avotu (parasti
referatīvu žurnālu), obligāti jābūt norādei gan uz publikācijas oriģinālu, gan arī uz literatūras avotu, no kura informācija
iegūta.
Monogrāfijām (grāmatām) literatūras sarakstā jānorāda lappušu skaits (piemēram – 500 lpp.), ja informācijas ieguvei
lietota visa grāmata. Ja raksts ņemts no zinātnisko rakstu krājumiem vai starptautisko konferenču referātu tēzēm, tad
literatūras sarakstā norāda tās lappuses vai lappusi, kur attiecīgais raksts atrodams, piemēram, p. 159–164 (avotam angļu
valodā), S. 12–17 (avotam vācu valodā), p. 148–152 (avotam franču valodā), 25. lpp. (avotam latviešu valodā).
Minot diplomdarbu (bakalaura, maģistra darbu), jānorāda tā autors, darba nosaukums, mācību iestāde un fakultāte,
kurā darbs izstrādāts, pilsēta un izstrādes gads, lappušu skaits.
Sarakstā nedrīkst norādīt avotus, uz kuriem nav atsauces darbā. Literatūras avotu noformēšanas paraugi sniegti 3.
pielikumā.
101

3.11. Pielikumi7.
Ja nepieciešams, dažādus palīgmateriālus var ievietot pielikumā. Tajā parasti iekļauj palīgmateriālus – aprēķinu
starprezultātus, ilustrācijas, anketu paraugus, kartes, aparātu un ierīču aprakstus u. c.
3.12. Dokumentārā lapa (4. pielikums).
Šajā lapā ietver:
• darba nosaukumu, fakultāti;
• autora apliecinājumu, ka darbs veikts patstāvīgi, ka darbā izmantoti tikai tajā norādītie informācijas avoti un ka
darba elektroniskā kopija atbilst izdrukai;
• vadītāja rekomendāciju darba aizstāvēšanai;
• atbildīgās personas atzīmi par darba iesniegšanu;
• recenzenta/u datus (vārds, uzvārds, amats, zin. grāds)
• darba vērtējumu.
4. Noslēguma darbu tehniskais noformējums
4.1. Darba valoda.
Noslēguma darbi jāizstrādā valsts valodā saskaņā ar latviešu valodas normām.
Citu valodu lietošana pieļaujama:
• ārvalstu studentiem;
• valodu un kultūras studiju programmu studentiem;
• citos normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos.
4.2. Teksta formāts.
Darbam jābūt datorsalikumā uz A4 formāta lapām, kurām apdrukāta viena lapaspuse. Burtu lielums ir 12 punkti,
fonts – Times New Roman, nodaļu virsrakstu burtu lielums – 14 punkti, atstarpe starp rindām – 1,5.
Jāievēro atkāpes no lapas malām: 30 mm – no kreisās puses, 20 mm – no labās puses un 20 mm – no augšas un
apakšas.
Jaunu rindkopu sāk ar 1 cm lielu atkāpi. Katrai nodaļai jāsākas jaunā lappusē. Lappuse nedrīkst beigties ar
virsrakstu. Nodaļu virsrakstus raksta ar lielajiem burtiem, bet apakšnodaļu virsrakstus – ar mazajiem burtiem treknrakstā
(bold). Aiz virsraksta punktu neliek. Virsraksta attālums no iepriekšējā un turpmākā teksta ir viena rinda. Lappuses numurē
apakšā lapas vidū ar arābu cipariem, sākot ar lappusi, kur ir apzīmējumu saraksts.
4.3. Citātu un atsauču noformēšana.
Iespējami dažādi atsauču noformēšanas veidi.
Ieteicams izmantot numeratīvo norāžu metodi. Atsauci uz izmantoto literatūru noformē, kvadrātiekavās norādot aiz
darbā minētā fakta citētā darba (citāti jāliek pēdiņās) kārtas numuru izmantotās literatūras sarakstā. Piemēram, [2] vai [3, 7,
11]. Atsaucoties uz kādu noteiktu grāmatas lappusi, tā jānorāda aiz grāmatas citēšanas numura, piemēram: [4, 70.. lpp.].
4.4. Tabulu un attēlu noformēšana.
Katrai tabulai jābūt kārtas numuram un virsrakstam. Tabulas numurē katras nodaļas ietvaros slīprakstā augšējā
labajā stūrī virs tabulas. Piemēram, 2.3. tabula – pirmais skaitlis ir nodaļas numurs, bet otrais – tabulas kārtas numurs šajā
nodaļā. Tabulas virsrakstu izvieto virs tabulas ar 11 punktu burtiem treknrakstā (bold).
Vārds attēls (att.) ietver zīmējumus, fotogrāfijas, shēmas, diagrammas un citas darba ilustrācijas. Zem attēla raksta tā
numuru slīprakstā, piemēram, 2.1. att., un nosaukumu ar 11 punktu burtiem treknrakstā (bold). Attēla kārtas numuru veido
nodaļas numurs un attēla kārtas numurs.
Aiz tabulu un attēlu virsrakstiem punktus neliek (sk. 5. pielikumu).
4.5. Darba iesiešana.
Darbs ir jāsagatavo divos datorizdrukas eksemplāros, no kuriem viens jāiesien cietos vākos. Teksts uz vāka
jānoformē atbilstoši 6. pielikuma paraugam.
4.6. Darba elektroniskā kopija.
Noslēguma darba elektroniskajai kopijai jābūt PDF (Portable document format) formātā.
5. Noslēguma darba izstrādes posmi
5.1. Darba temata izvēle un apstiprināšana.
Students fakultātes noteiktajos termiņos fakultātes dekāna pilnvarotajai personai iesniedz iesniegumu, kurš
saskaņots ar potenciālo darba vadītāju un kurā norādīts darba temats. Darba vadītājs ar savu parakstu apliecina, ka piekrīt
vadīt studenta darbu par izvēlēto tematu (sk. 7. pielikumu).
Tematu pieteikumus un darbu vadītājus apstiprina dekāna pilnvarota persona – akadēmiskās struktūrvienības
vadītājs – ne vēlāk kā
•
10 nedēļas pirms darba iesniegšanas termiņa bakalaura un profesionālo studiju programmās,
• 20 nedēļas pirms darba iesniegšanas maģistra studiju programmās.
Ja darba temats netiek apstiprināts, struktūrvienības vadītājs sniedz studentam argumentētu atbildi.
7

Prasības pielikumu noformēšanai nosaka fakultāte.
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Studentu noslēguma darba nosaukumu (latviešu un angļu valodā), darba vadītāju un recenzentus apstiprina ar
fakultātes dekāna norādījumu ne vēlāk kā vienu nedēļu pirms darba aizstāvēšanas.
5.2. Darba izstrāde sadarbībā ar vadītāju.
Darbā izstrādē parasti ir šādi posmi8:
5.2.1. koncepcijas izstrāde;
5.2.2. plāna veidošana;
5.2.3. melnraksta izstrāde;
5.2.4. priekšaizstāvēšana;
5.2.5. tīrraksta izstrāde.
Darba izstrādes posmu gaitu nosaka fakultāte.
5.3. Darba iesniegšana.
Noslēguma darbus studenti sagatavo divos iesietos datorizdrukas eksemplāros un elektroniskas kopijas veidā. Darba
elektronisko kopiju studenti augšupielādē LUIS.
Darba vadītājs ar savu parakstu apliecina noslēguma darba atbilstību fakultātes domes apstiprinātajām prasībām un
rekomendē to aizstāvēšanai. Darba vadītāja parakstītus noslēguma darba datorizdrukas eksemplārus students iesniedz
fakultātes dekāna pilnvarotajai personai (studiju programmas vai struktūrvienības lietvedim) dekāna noteiktajā laikā, bet ne
vēlāk kā nedēļu pirms darba aizstāvēšanas dienas.
Dekāna pilnvarotā persona pārbauda, vai darba elektroniskā kopija ir ievadīta LUIS, un ar savu parakstu apliecina
darba saņemšanu.
Pieeja aizstāvamo darbu elektroniskajām kopijām ir darba vadītājam, recenzentam un noslēguma pārbaudījumu
komisijas locekļiem.
Cietajos vākos iesietais eksemplārs pēc darba aizstāvēšanas tiek uzglabāts saskaņā ar LU lietu nomenklatūru, otrs
eksemplārs – atdots studentam, elektroniskā kopija tiek arhivēta LU noteiktajā kārtībā. Ja autori ir atļāvuši publiskot
noslēguma darbu elektronisko kopiju pilnu tekstu, ar to interesenti var iepazīties LU portāla Bibliotēkas sadaļā IS ALEPH
sistēmā, izmantojot LANET piešķirto lietotājvārdu un paroli.
5.4. Aizstāvēšana.
Dekāna pilnvarotā persona nodod darbu izskatīšanai recenzentam (-iem). Struktūrvienības vadītājam ir jānodrošina
iespēja studentiem iepazīties ar sava darba recenziju ne vēlāk kā vienu dienu pirms darba aizstāvēšanas. Recenzentu skaitu
nosaka fakultāte.Darba aizstāvēšana notiek noslēguma pārbaudījumu komisijas atklātā sēdē. Aizstāvēšanas procedūru
reglamentē fakultāte.
6. Noslēguma darbu vērtēšana
Noslēguma darbu vērtēšana notiek slēgtā noslēguma pārbaudījumu komisijas sēdē pēc visu sēdē paredzēto darbu
noklausīšanās. Vērtējums tiek paziņots studentiem pēc sēdes beigām.
6.1. Vērtēšanas kritēriji.
Noslēguma darba vērtēšanā tiek ņemta vērā:
6.1.1. darba kvalitāte;
6.1.2. darba autora ziņojums (prasme zinātniski, koncentrēti un argumentēti iepazīstināt ar veikto pētījumu, formulēt
secinājumus, norādīt turpmākos iespējamos pētījuma virzienus);
6.1.3. atbildes uz komisijas jautājumiem un prasme diskutēt. Noslēguma darbu vērtēšanas pamatkritērijus pēc
atbilstošās programmu padomes priekšlikuma apstiprina fakultātes dome.
7. Apelācijas kārtība
Students ir tiesīgs iesniegt apelāciju:
7.1. par nepielaišanu kārtot noslēguma pārbaudījumus;
7.2. par noslēguma pārbaudījuma norisi (tajā skaitā par noslēguma darba aizstāvēšanas un vērtēšanas procesu) triju
darba dienu laikā pēc pārbaudījuma rezultātu paziņošanas.
Apelācija jāiesniedz fakultātes apelācijas komisijas priekšsēdētājam.
Fakultātes apelācijas komisijas sastāvu apstiprina pirms pārbaudījumu komisijas darba uzsākšanas ar dekāna
norādījumu. Komisijas sastāvā jābūt priekšsēdētājam un vismaz diviem locekļiem. Tajā nedrīkst iekļaut personas, kuras ir
piedalījušās konkrētā noslēguma pārbaudījuma vērtēšanā (noslēguma pārbaudījuma komisijas locekļi, darba vadītājs un
recenzenti). Apelācijas komisijas funkcijas ar fakultātes domes lēmumu var deleģēt studiju programmu padomei.
Komisija izskata studenta iesniegumu triju darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas. Uz komisijas sēdi uzaicina
apelācijas iesniedzēju un noslēguma pārbaudījuma komisijas priekšsēdētāju vai viņa vietnieku. Komisijas lēmumu studentam
izsniedz rakstveidā.
Students var iesniegt apelāciju mācību prorektoram par procedūras pārkāpumiem fakultātes apelācijas komisijas
darbā ne vēlāk kā nākamajā darbdienā pēc lēmuma saņemšanas, pievienojot fakultātes apelācijas komisijas lēmumu.
Mācību prorektors izskata studenta iesniegumu piecu darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas un rakstiski
informē studentu par pieņemto lēmumu. Prorektora lēmums ir galīgs.
8

Fakultāte var noteikt citus darba izstrādes posmus.
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1. pielikums
Noslēguma darba titullapas paraugs

LATVIJAS UNIVERSITĀTE
ĶĪMIJAS FAKULTĀTE

Varianti:

DARBA VIDES TROKŠŅA RADĪTĀS PROBLĒMAS UN
RISINĀJUMI UZŅĒMUMĀ SIA „TORA”
ERGONOMISKO RISKU ANALĪZE NOLIKTAVAS
DARBINIEKIEM SIA „OSTA”
(CITS NOSAUKUMS, KAS ATBILST DARBA SATURAM)

DIPLOMDARBS

Autors: Pēteris Cinis
Stud. apl. 00010
Darba vadītājs: prof., Dr.chem. Inta Kalniņa
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2. pielikums
Satura rādītāja paraugs

SATURS
Apzīmējumu saraksts, piem., speciālā terminoloģija un definīcijas (ja nepieciešams)……… 1
1. Ievads (īsi, uz 1-2 lapām atspoguļot tēmas nepieciešamību un aktualitāti)………………. 2
1.1. Uzņēmuma (organizācijas) struktūra un darbības virziens...........................................4
1.2. Darba mērķis un uzdevumi ……………………………………….......................
4
2. Literatūras apskats ……………………………………………………………………….. 29
2.1. Nozares attīstība Latvijā ……………………………………………………………30
2.2. Trokšņa teorētiskie aspekti………………………………………………………… 34
2.3. Pētījumi par trokšņa emisiju citur ES un pasaulē.......................................................40
2.4. u.t.t.………...................................................................................................................
3. Izmantotās metodes ………………………………………………………………………..41
3.1. Strādājošo aptauja un intervijas...................................................................................41
3.2. Slodzes galveno rādītāju metode ………………………………………………
45
3.2. Somijas 5 baļļu metode …………………………………………………………… 47
3.3. u.t.t........................................
4. Rezultāti un diskusija…….................................................................................................. 50
4.1. Strādājošo aptaujas rezultātu analīze.......................................................................... 55
3.2. Ergonomisko risku novērtējums ………………………………………………
60
3.2. Vispārēja risku analīze …………………………………........................................ 70
3.3. Tehnoloģisko risku novērtējums............................................................................... .80
3.4. Trokšņa radītā riska novērtējums ...............................................................................90
3.5. u.t.t. ............................................................................................................................100
3.6. Preventīvo pasākumu komplekss (ja nepieciešams)...................................................110
5 .Secinājumi………………………………………………………………………................120
6. Praktiskās rekomendācijas...................................................................................................125
7. Izmantotā literatūra un avoti………………………………………………….....................130
Pielikumi…………………………………………………………………………...................140
1. pielikums. Aptaujas lapu paraugi……………………………………………… .............145
2. pielikums. Laboratorisko mērījumu protokoli …………………… .................................150
3. u.t.t.……………………………………………… ..............................................................
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3. pielikums
Literatūras avotu noformēšanas paraugi
1. Žurnāli
1. Broka, K., Stradiņš, J., Sleikša, I., et. al. Electrochemical Oxidation of Several Silylatedcyclic Amines in Acetonitrile.
Latvijas Ķīmijas Žurnāls, 1992, Nr.5, 575.–583.lpp.
2. Jacimirsky, A. K., Jacimirsky, N. T., Krivova, S. B. Interactions Between Exposure to O3 and Nutrient Status of
Trees. Журнал общей химии, 1992, N 62, с. 916–921.
3. Kalkis, V., Maksimov, R. D., Zicans, J. Thermomechanical Properties of Radiation-Modiefied Blends of Polyethylene
with Liquid Crystalline Copolyester. Polymer Energy &. & Science, 1999, N 39, vol. 8, p. 1375–1384.
2. Grāmatas
1. Fresenius, W., Quentin, K. E., Schneider, W. Water Analysis. Berlin–Heidelberg : Springer Verlag, 1988. 804 p.
2. Darba vides riska faktori un strādājošo veselības aizsardzība. V. Kaļķa un Ž. Rojas red. Rīga : Elpa-2, 2001. 500 lpp.
3. Eko, U. Kā uzrakstīt diplomdarbu. Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2006. 319 lpp.
4. Alley, M. The Craft of Scientific Writing. New York: Springer, 1996. 282 p.
5. Gibaldi, J. MLA Handbook for Writers of Research Papers. New York: Modern Language Association of America,
2003. 361 p.
4. Raksti grāmatās
1. Skudra, A. Failure Mechanics of Composites. In: Handbook of Composites. North Holland
Publ., New York
et. al., 1984, vol. 3. , p. 1–69.
2. Ozoliņš, P. Veterinārmedicīnas fakultāte. No: Latvijas Universitāte divdesmit gados 1919.– 1939. 1. daļa, Rīga : LU,
1939, 505.–518. lpp.
4. Konferenču tēzes
1. Ciovica, S., Lonnberg, D., Lonnqvist, K. In: Cellucon ’98. International Cellucon
Conference, Turku, Finland,
December 14–17, 1998. Abstracts. Turku, 1998, p. 28.
2. Zicans, J., Kalnins, M., Bledzki, A. K. Tensile Properties of Irradiated Binary
Heterogeneous Blends Based on
Poly (ethylene terephtalate) and Polyethylene. In: 10-th
International Baltic Conference of Materials Engineering,
Jurmala, Latvia, September 27–28, 2001. Abstracts. Riga, 2001, p. 120–122.
3. Mūze, Baiba. Bibliogrāfiskās norādes un atsauces : [ziņojums zin. konf. „Zinātnes valoda” 2003. g. 19. nov. Rīgā]. No:
Valsts prezidentes dibinātā Valsts valodas komisija.
Konferences „Zinātnes valoda” materiāli. Rīga, Rasa ABC,
2003, 12.–17. lpp.
5. Patenti
1. Weil, E.D., Patel, N. G. New Sandy Soil Sampler. US Pat. 4946885, 1990; C.A., 1990, 113, 192787e.
6. Disertācijas, maģistru un bakalauru darbi
1. Osīte, A. Kvēpu noteikšana gaisā : bakalaura darbs. LU Ķīmijas fakultāte. Rīga : Latvijas Universitāte, 2000. 65 lp.
2. Smith, G. W. Chromatographic Determination of Pesticides. Ph. D. thesis. Oxford : Oxford University, 1999. 13 p.
7. Elektroniskie informācijas avoti
1. Dukulis, I., Gultniece, I., Ivane A. u. c. Datorzinību pamati [tiešsaiste]. Rīga: LIIS, 2001 – [atsauce 18.02.2004.].
Pieejams internetā: http://www.liis.lv/mspamati.
2. Dial-Up
adaptera
instalācija
Windows
95.
[tiešsaiste]
–
[atsauce
23.02.2004.].
Pieejams:
ftp://ftp.latnet.lv/misc/windows/win95/info/w95.txt.
3. Diena [tiešsaiste]. Rīga : a/s Diena, 2000 – [atsauce 10.01.2004]. Pieejams:
http://www.diena.lv. ISSN 14077833.
4. PACS-L (Public Access Computer Systems Forum) [tiešsaiste]. Houston (Tex.) : University of Houston Libraries, June
1989 – [atsauce 17.02.2004.]. Pieejams:
listserv@uhupvm1.uh.edu.
5. Parker Elliot. Re : Citing Electronic Journals. In: PACS-L (Public Access Computer
Systems Forum) [tiešsaiste].
Houston (Tex.) : University of Houston Libraries, 24.11.1989,
13:29:35 CST [atsauce 15.02.2004.]. Pieejams:
listserv@uhupvm1.uh.edu.
6. Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti. MK noteikumi Nr. 118, 12.03.2002, Rīga: Ministru kabinets
[atsauce 4. 01. 2003]. Pieejams: http://www.likumi.lv
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4. pielikums
Dokumentārās lapas paraugs
Diplomdarbs „Darba vides risku novērtējums SIA „Tora”” izstrādāts LU Ķīmijas fakultātē.
Ar savu parakstu apliecinu, ka pētījums veikts patstāvīgi, izmantoti tikai tajā norādītie informācijas avoti un
iesniegtā darba elektroniskā kopija atbilst izdrukai.
Autors: Pēteris Cinis P.Cinis 15.06.2005.

Rekomendēju darbu aizstāvēšanai
Vadītāja: profesore Dr. chem. Inta Kalniņa I.Kalniņa 20.06.2005.

Recenzents: docents Dr.chem. Jānis Bērziņš

Darbs iesniegts Ķīmijas fakultātē 20.06.2005.
Metodiķe: Ineta Bērziņa I.Bērziņa

Darbs aizstāvēts augstākās profesionālās izglītības programmas „Vides aizsardzība un ekspertīze” gala pārbaudījuma
komisijas sēdē
30.06.2007. prot. Nr. 11, vērtējums 8 (ļoti labi)
Komisijas sekretāre: lektore Anda Kociņa A.Kociņa
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5. pielikums
Tabulas paraugs
3.1. tabula

Darba smaguma klasifikācija
Darba smaguma kategorija
Pārmērīgi smags darbs
Smags darbs
Vidēja smaguma darbs
Pieļaujama smaguma darbs
Viegls darbs

Smaguma
klase
II.3
II.2
II.1
II
I

Enerģijas patēriņš, kkal/min.
virs 15 kkal/min.
10-14 kkal/min.
8-9 kkal/min.
4-7 kkal/min.
1-3 kkal/min.

Attēla paraugs

3.1. att. Kalibrēšanas taisne Fe(II) jonu fotometriskai noteikšanai ar 1,10-fenantrolīnu
(λ = 510 nm, b = 3 cm)

Formulas un vienādojumi
Matemātiskās formulas vai vienādojumi, uz kuriem autors tekstā vēlāk atsaucas, jānumurē ar arābu cipariem katras
atsevišķas nodaļas ietvaros Vienādojuma numurs sastāv no nodaļas numura un vienādojuma kārtas numura, starp kuriem
liekams punkts (piem. 3. nodaļas 15. attēls.). Vienādojuma numuru liek apaļajās iekavās un ievieto lappuses labajā malā.
Atsaucoties uz vienādojumu tekstā, jānorāda tā pilns numurs, piemēram, ........Darba daudzumu aprēķina pēc formulas, kas
parādīta 3.15 vienādojumā:
P ⋅ L P ⋅ H0 ⎞
⎛
A = ⎜ P ⋅ Hn +
+
⎟ ⋅ 6. N
9
2 ⎠
⎝

A – darba daudzums, kgm;
P – kravas masa, kg; u.tt.
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, kur

(3.15)

Anotācijas noformēšanas paraugs:
Anotācija

Rīgas gaisa aerosolu sastāva veidošanās izvērtēšanas iespējas. Diplomdarbs, 67
lappuses, 30 attēli, 17 tabulas, 40 literatūras avoti, 2 pielikumi. Latviešu valodā.
AEROSOLI, KVĒPI, VIRTUĀLAIS IMPAKTORS, KASKĀDES IMPAKTORS,
REFLEKTOMETRS, PIRSONA KORELĀCIJAS ANALĪZE, KLASTERANALĪZE,
FAKTORANALĪZE, ELEMENTU KONCENTRĀCIJAS.
Darbā ir veikta Rīgas gaisa aerosolu analīžu datu statistiskā apstrāde ar statistikas programmu STATGRAPHIC, lietojot
Pirsona korelācijas analīzi, klasteranalīzi un faktoranalīzi. Daļai no ievākto smalko frakciju aerosoliem tika analizēta un
izvērtēta elementu mobilitāte. Darba gaitā tika ievākti gaisa kvēpu paraugi un reflektometriski noteikta to masas
koncentrācija gaisā. Visiem aerosoliem ar datu statistiskās apstrādes metodēm tika izvērtēti to iespējamie izcelsmes avoti, kā
arī to varbūtējā ietekme uz cilvēka veselību.
Aннотация
Спекрометрические исследования карбоксилатов платиновых металлов. Работа дипомная. 40 стpaниц, 14
иллюстраций, 12 таблиц, библиография 45 названий, 2 приложения. На латышском языке.
СПЕКТРОФОТОМЕТРИЯ, КОМПЛЕКСНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ, ПЛАТИНОВЫЕ МЕТАЛЛЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ОСМИЯ, МОЛЯРНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ
Исследовано взаймодействие ..........
Summary
The properties of platinum group methyldithiocarboxylate derivatives. Diploma work, 38 pages, 14 figures, 3 tables,
45 literature references, 2 appendices. In Latvian.
ORGANIC ANALYTICAL REAGENTS, SPECTROPHOTOMETRY, PLATINUM GROUP METALS, COMPLEX
COMPOUNDS, METHYLDITIOCARBOXILATES, STABILITY CONSTANTS, DETERMINATION OF OSMIUM
The interaction of the platinum group metal with methyldithiocarboxylic acid has been studied………
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6. pielikums
Noslēguma darba vāka paraugs (cietam iesējumam)

LATVIJAS UNIVERSITĀTE

DIPLOMDARBS

RĪGA 2007
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7. pielikums
Studenta iesnieguma paraugs
Ķīmijas fakultātes
augstākās profesionālās studiju programmas „Vides aizsardzība un ekspertīze”
direktoram Andrim Spricim

2. semestra studenta
Pētera Ciņa, stud. apl. Nr. 00010,
iesniegums
Lūdzu apstiprināt diplomdarba tematu – „Darba vides risku novērtējums SIA „Tora””.

Darba vadītāja: docente Dr. chem. Inta Kalniņa.

Rīgā, 02.02.2007.

P.Cinis

Saskaņots: I.Kalniņa 02.02.2005.

Apstiprinu: Programmas direktors A.Spricis 10.02.2007.
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10. Viena Latvijas un divu ES valstu studiju programmas, ar ko veikts
salīdzinājums
Izraksts

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE
Inženierekonomikas fakultāte
Maģistra profesionālo studiju programma

“Darba aizsardzība”9

4. Studiju programmas apraksts
Maģistra profesionālo studiju programma “Darba aizsardzība” izveidota saskaņā ar LR MK noteikumiem Nr. 481
„Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu, RTU Senāta 2003.gada 27.janvāra lēmumu
„Par precizējumiem bakalaura un maģistra studiju programmas struktūrā” un apstiprināta RTU Senāta 2003.gada
15.decembra sēdē (protokols Nr.482).

Studiju programmas īstenošanas ilgums un apjoms:
- pilna laika studijas - 60 kredītpunkti
– 1,5 gadi;
– 2,0 gadi.
- nepilna laika studijas - 60 kredītpunkti
Maģistra studijas RTU tiek organizētas saskaņā ar RTU Senāta 2002.gada 25.februāra sēdē apstiprināto „Maģistrantūras
nolikumu” .
Katra semestra ilgums ir 20 nedēļas, vienā studiju gadā ir divi semestri.

Prasības, uzsākot studiju programmas apguvi:
iepriekšējā izglītība –
Otrā līmeņa augstākā profesionālā izglītība darba aizsardzības vai vides aizsardzības jomā;
Bakalaura profesionālais grāds un inženiera kvalifikācija vai inženiera kvalifikācija, kas iegūta, pabeidzot vismaz četru
gadu studiju programmu, un vismaz divu gadu praktiskā pieredze darba aizsardzības jomā.

Studiju programmas īstenošanas vieta un veids:
Rīga: pilna un nepilna laika studijas
Programmas daļu apjomi un to laika sadalījums:
A. Obligātie studiju priekšmeti

- 20 KP (33,0 %)

B. Obligātās izvēles priekšmeti
1. Specializējošie priekšmeti
2. Pedagoģijas un psiholoģijas priekšmeti

- 14 KP (24,0 %)
- 12 KP
- 2 KP

D. Prakse
1. Projektēšanas prakse
E. Valsts pārbaudījumi
1. Maģistra darbs

- 6 KP (10,0%)
- 6 KP
- 20 KP (33,0 %)
- 20 KP
________________________
Kopā :
60 KP (100 %)

Darba aizsardzības maģistra profesionālo studiju programma paredz nozarei atbilstošus:
9

http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5098
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• obligātos studiju priekšmetus – darba aizsardzības tiesību pamati, darba aizsardzība un drošība, arodveselība un darba
medicīnas pamati, uzņēmējdarbības ekonomika, uzņēmējdarbības vadīšana, civilā aizsardzība un ugunsdrošība, apkārtējās
vides aizsardzība;
• obligātās izvēles priekšmetus saskaņā ar izvēlēto specializāciju – individuālie un kolektīvie darba aizsardzības līdzekļi,
bīstamās iekārtas un to uzraudzība, darba psiholoģija un ergonomika, datorizētās modelēšanas un informācijas apstrādes
pamati, rūpniecisko risku novērtēšana, bīstamo vielu pielietošanas drošība, kolektīvo darba aizsardzības līdzekļu
projektēšanas pamati;
vienu no pedagoģijas un psiholoģijas priekšmetiem.

Maģistra profesionālo studiju programmas „Darba aizsardzība” plāns
Kreditpunktu skaits
1.gads
2.gads
l.sem. 2.sem.
3.sem

Studiju virzieni un priekšmeti

Priek
šm.
šifrs
A
B
1
2
[A] OBLIGĀTIE STUDIJU PRIEKŠMETI [20 KP]
Darba aizsardzības tiesību pamati
IUV522
3
Arodveselība un darba medicīnas pamati
IDA502
3
Uzņēmējdarbības ekonomika
IEU217
2
Uzņēmējdarbības vadīšana
IUV551
2
ICA501
3
Civilā aizsardzība un ugunsdrošība
Apkārtējās vides aizsardzība
IDA503
2
Darba aizsardzība un drošība
IDA501
5
ļB] SPECIALIZĒJOŠIE PRIEKŠMETI [20]
Individuālie un kolektīvie darba aizsardzības
1DA504
2
līdzekļi
IDA505
2
Bīstamās iekārtas un to aizsardzība
ĪDA506
2
Darba psiholoģija un ergonomika
Datorizētās modelēšanas un informācijas
IDA507
2
apstrādes pamati
Rūpniecisko risku novērtēšana
ĪUE594
2
IDA508
2
Bīstamo vielu pielietošanas drošība
Kolektīvo darba aizsardzības līdzekļu
IDA509
2
projektēšanas pamati
[C] Pedagoģijas, psiholoģijas priekšmeti [2 KP]
Pedagoģija (maģistriem)
HSP446
2
Psiholoģija (maģistriem)
HSP484
2
[D] PRAKSE [6 KP]
Prakse
6
[E] GALA/VALSTS PĀRBAUDĪJUMI [20]
Maģistra darbs
Kredītpunkti kopā [60KP]
20
20
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3

Zināšan
u
pārbaud
e
C
Eksāmens
Ieskaite
Ieskaite
Ieskaite
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Ieskaite
Eksāmens
Ieskaite
Ieskaite
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Ieskaite
Ieskaite
Ieskaite

20
20

Darbs

Izraksts
301104 v.3 Postgraduate Diploma in Occupational
Health and Safety
Curtin University of Technology is Western Australia's largest
university with over 31,000 students, nearly 11,000 of those offshore and onshore
international students and nearly 1000 research students.

Course Structure

Hrs/Wk Credit

Year 1 Semester 1
310577 v.1
Risk Management and Safety Technology 582
310586 v.1 * Occupational Exposure Measurement and Evaluation 581
5746 v.11 Law (OHS and Human Resources) 563
SELECT 1 OPTION

4.0
4.0
3.0

25.0
25.0
25.0
25.0
100.0

4.0
4.0
4.0

25.0
25.0
25.0
25.0
100.0

Hrs/Wk
4.0
4.0
4.0
8.0
4.0
4.0

Credits
25.0
25.0
25.0
25.0
25.0
25.0

Year 1 Semester 2
11519 v.4
310578 v.1
310585 v.1

Occupational Hygiene and Chemical Safety 596
Accident Prevention and Safety Management 581
Ergonomics 594
SELECT 1 OPTION

Optional units (No year level specified)
5467 v.6
Occupational Health and Safety Project/Practicum 590
Compensation and Injury Management 593
11516 v.5
11518 v.4
Diseases of Occupations 595
305042 v.1
Environmental Health Impact Studies 590
Environmental Health Risk Assessment 682
308422 v.1
Health and Safety Economics and Management 582
310582 v.1
*

This practical unit will have a compulsory on-campus component during the semester break
(4 days).
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Welcome to Loughborough University
United Kingdom

Occupational Health & Safety management
Certificate, Diploma, Master of Science
Postgraduate programme
Modular structure

Certificate Award (60 credits)
This is for those individuals who require knowledge of health and safety management, risk management and legislation but who do not require
the broader range of knowledge provided by the Diploma. Candidates must attend and successfully complete the assessment elements of
Modules 1 and 2 and two others selected from Modules 3 to 5.

Diploma Award (120 credits)
This is for those individuals who require a broad knowledge of all current occupational health and safety management issues required by the
competent health and safety professional. The award satisfies the academic requirements for admission as a chartered member of the
Institution of Occupational Safety and Health (IOSH), the International Institute of Risk and Safety Management (IIRSM) and the Royal Society
for the Promotion of Health (RSH).Candidates must attend and successfully complete the assessment elements of Modules 1 to 6.

Master of Science (180 credits)
This is for the candidates who have successfully achieve the elements of the Diploma who wish to undertake a part-time research project
(Module 7) within an area of health and safety. Candidates must attend a total of five days training in research methods and successfully
complete a research project of 12 months duration.

Modules 1, 2 and 5 Short Courses
Each module comprises a one-week intensive residential short course held at the University.

Modules 3 and 4 Distance Learning
Each of these modules is taught through distance learning – you receive a package of course material
to guide you through the modules.

Time Commitment
Each module requires an average commitment of 150 hours. This includes the short courses.

Assessment
Assessment of the subject matter for Modules 1-5 is assessed by written assignment.
There are no written examinations.

Module 6 Project
The work-based project is an important element of the Diploma providing an opportunity to give practical effect to one or more aspects of the
topics studied in the short course modules. Students will, through the project, demonstrate the ability to apply their knowledge and
understanding of health and safety management to a current workplace-related problem.
This must be original work undertaken by the individual student. The choice of project will be discussed and agreed following the Modules with
the respective course tutor. Completion of the project and submission of an acceptable report is required within six months

Module 7 MSc Research Project
Students wishing to read for the MSc are required to undertake a 12-month part-time research project. Students make a proposal as to the
area they wish to undertake. A total of five days’ attendance at the University during the first six months is required, during which students are
given guidance on research methods and have tutorials with their respective supervisor to discuss progress.

Admittance of students holding other diplomas in Occupational Health and Safety leading to the MSc
Students holding the National Examining Board in Occupational Safety and Health (NEBOSH) (National) Diploma or other Postgraduate
Diploma recognised by the Institution of Occupational Safety and Health (IOSH), which meets the requirements for corporate membership,
may be admitted on to the programme with credit transfer amounting to 75 credits allowed for their existing award. This means that such
students are given exemption from Modules 1-5 inclusive and have to complete Modules 6 and 7. A one day induction is provided at the
beginning of Module 6 for which attendance is required.
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Welcome to
National University of Ireland, Galway
M Sc (Occupational Health & Safety and Ergonomics)
This MSc programme consists of four elements; lecture courses, continuous assessment, practical work,
and a minor research thesis.
Programme description
The programme is divided into seven subject areas that include: occupational health, occupational hygiene, ergonom- ics, safety and risk
management, research methods, legal studies, and management studies. Students will gain experience in the use of state-of-the-art
equipment and software packages. They will also observe occupational health & safety in the workplace at first-hand through extensive site
visits. Students will be exposed to relevant domain experts through seminars and team-based projects.

Programme aims and objectives
The programme will give participants formal instruction in the broad multidisciplinary areas of occupational health & safety and enable them to
take on managerial responsibilities for these matters within an industry or to work with a regulatory agency or consultancy firm. It will also
provide a foundation for further research in the areas of occupational health, ergonomics, occupational hygiene, and safety engineering. The
programme has been recognised by the Irish Health and Safety Authority and satisfies the academic requirements for membership of the U.K.
Institution of Occupational Safety and Health.

ECTS weighting 90 ECTS.
Programme fee, academic year 2007–08 E.U. students: €6,805 Non-E.U. students: €12,000*

Application
Applications to this programme are made online via The Postgraduate Applications Centre (PAC). Relevant PAC application code above right.

Minimum entry requirements
The programme is open to individuals who have obtained an honours BSc degree or its equivalent as determined by the Faculty of Science in
an appropriate discipline. Students without an adequate background in occupational health, occupational hygiene and ergonomics, and/or the
appropriate analytical skills, may be required, as a prerequisite to entry, to take and pass such courses and examinations as shall be approved
by Academic Council on the recommendation of the Faculty of Science.

Selection criteria
Places are allocated based on the outcome of an assessment of the online applications submitted. Consideration is given to academic
performance, relevant past experience, and knowledge of the subject matter of Occupational Health & Safety. Applicants, at the discretion of
the selection committee, may be invited to attend for personal interview and/or selection test. Examination arrangements Students will be
examined on their lecture course topics in May. Laboratory work, practical work, and project work will be continuously assessed throughout the
academic year. The research thesis will be submitted at the end of September.

Career opportunities
Graduates of the MSc programme are qualified to pursue a full- time career in health and safety both in the public and private sectors.
Previous graduates are employed as: health & safety officers, health & safety inspectors/consultants, health & safety engineers, health
promotion officers, and ergonomists.

Programme content (subject to change)
Module
Ergonomics
Occupational Health
Occupational Hygiene
Safety & Risk Management
Research Methods
Legal Studies
Management Studies
Specialised Studies
Thesis
Full course descriptions on departmental web site.

Semester
May
May
May
May
May
May
May
-

ECTS
6
6
6
6
6
3
6
12
36

INFORMATION:
PAC code: GYS12 NUIG code: 1OP1 Mode of study: full-time Duration: one year Places available: 15 Closing date: 27 April, 2007
Commences: 3 Sept., 2007. Programme director Mr. Enda Fallon, Dept. of Industrial Engineering, NUI Galway. Tel.: 00 353 91 49
27 45
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11. Atsauksmes no Latvijas augstskolām (LLU, RTU un RSU)
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12. Atsauksmes no absolventiem un profesionālajām organizācijām
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13. Profesiju standarts PS 0100 „Darba aizsardzības vecākais speciālists”
APSTIPRINĀTS
ar Izglītības un zinātnes ministrijas
2002. gada 10. jūlija
rīkojumu Nr. 405

PROFESIJAS STANDARTS
Reģistrācijas numurs PS 0100
Profesija
Kvalifikācijas
līmenis
Nodarbinātības
apraksts

Darba aizsardzības vecākais speciālists
5
Darba aizsardzības vecākais speciālists strādā komercsabiedrībā, valsts vai pašvaldību dibinātā institūcijā
vai sabiedriskā organizācijā (turpmāk – organizācijā), kurā viņš veic vides aizsardzības sistēmas
organizēšanu, darba vides iekšējo uzraudzību, kā arī ekspertīzi darba aizsardzības jomā. Kā kompetents
speciālists pārzina darba aizsardzības un apkārtējās vides aizsardzības jautājumus, un pielieto ar tiem
saistītos normatīvos aktus. Veic zinātniski pedagoģiskās darbības darba aizsardzības jomā.

Pienākumi un uzdevumi
Pienākumi

Uzdevumi

1. Nodrošināt darba vides un
apkārtējās vides aizsardzības, kā arī darba
vides iekšējās uzraudzības pasākumu
vadīšanu.

1.1. Izveidot un uzturēt atbilstošā kvalitātē darba
aizsardzības vadīšanas organizatorisko struktūru un sistēmu,
tai skaitā darba vides iekšējo uzraudzību.
1.2. Noteikt konkrētas tiesības un pienākumus
organizācijas atbildīgajām personām par darba un apkārtējās
vides aizsardzību.
1.3. Izveidot un uzturēt organizācijā LR Darba un
Vides aizsardzības un ar to saistīto normatīvo aktu bāzi
atbilstoši organizācijas specifikai.

2. Izstrādāt darba aizsardzības un
darba vides iekšējās uzraudzības
pasākumu plānus.

2.1 Noteikt un novērtēt organizācijā darba vides riska
faktorus atbilstoši LR normatīvajiem aktiem, organizācijai
saistošiem normatīviem dokumentiem un iekārtu tehniskajiem
dokumentiem.
2.2 Veikt darba vides un nodarbināto veselības
analīzi organizācijā.
2.3 Prognozēt iespējamos darba un apkārtējās vides
riskus sakarā ar reorganizāciju vai jaunu tehnoloģiju
ieviešanu.
2.4 Noteikt darba vides risku prioritātes, kā arī
organizēt to novēršanas vai samazināšanas pasākumu plānu
izstrādāšanu.
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3. Organizēt un koordinēt darba
un apkārtējās vides aizsardzības
pasākumus organizācijā.

3.1 Organizēt un koordinēt darba un apkārtējās vides
risku novēršanas vai samazināšanas pasākumu realizēšanu un
veikt to izpildes uzraudzību.
3.2 Nodrošināt operatīvu informatīvo bāzi un
komunikāciju sistēmu ārkārtēju darba un apkārtējās vides
risku palielināšanās, avāriju un nelaimes gadījumu novēršanai.
3.3 Organizēt operatīvu palīdzību cietušajiem
nelaimes gadījumos.
3.4 Organizēt operatīvu nelaimes gadījumu
izmeklēšanu.
3.5 Veikt informatīvi izglītojošus pasākumus, kuri
nodrošina darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanu darba
vides un apkārtējās vides aizsardzības jomā.

4. Sekmēt un kontrolēt
organizācijā darba vides uzlabošanas
pasākumus un darba aizsardzības
ievērošanu.

4.1 Plānveidīgi apsekot organizācijas darba vidi un
tās ietekmi uz apkārtējo vidi, apzināt un novērtēt riskus darba
vietās.
4.2 Uzraudzīt organizācijā risku novēršanas vai
samazināšanas plāna realizācijas gaitu un kvalitāti, kā arī
kontrolēt nepieciešamo uzlabošanas pasākumu realizācijas
termiņus
4.3 Kontrolēt atbildīgo personu par darba aizsardzību
organizācijā, t.sk. uzticības personu, darbības kvalitāti.
4.4 Kontrolēt darbinieku kvalifikāciju kā arī konsultēt
darba aizsardzības un vides aizsardzības jomā.

Īpašie faktori, kas raksturo darba vidi
• Atbilstoši tautsaimniecības nozares specifikai strādā darba vidē, kurā sastopami darba un apkārtējai
videi kaitīgi fizikālie, ķīmiskie, bioloģiskie un citi faktori.
• Izpildot darba funkcijas, veido saikni starp organizācijas administrāciju un nodarbinātajiem, tādējādi
nodrošinot priekšnoteikumus darba aizsardzības sistēmas funkcionēšanai.
• Saskaņā ar organizācijas darbības specifiku, veic organizatoriskas, uzraudzības, kontroles un
informatīvi izglītojošas funkcijas.
• Veic zinātniski pedagoģisku darbību darba aizsardzības speciālistu izglītošanā.
Īpašas prasības uzdevumu veikšanai
• Nepieciešamas organizatoriska un administratīva darba iemaņas, kā arī analītiskas spējas un
precizitāte darba aizsardzības, apkārtējās vides aizsardzības un ar to saistīto normatīvo aktu
pielietošanā.
• Nepieciešamas iemaņas darba grupu vadīšanā. Profesionālajā darbībā nepieciešams attīstīt
komunikācijas un psiholoģiskās saskarsmes spējas ar nodarbinātajiem dažādās profesijās un amatos.
• Nepieciešama ātra reakcija un spējas novērtēt un novērst avārijas un nelaimes gadījumus darbā.
Prasmes
Kopīgās prasmes nozarē
• Vadīt organizācijas
apakšstruktūras (daļas, nodaļas
u.tml.) darba un apkārtējās vides
aizsardzības jomā.

Specifiskās prasmes profesijā

Vispārējās prasmes/spējas

• Plānot darba aizsardzības
un ar to saistīto vides aizsardzības
darbu organizācijā. Pielietot
vadības lēmumu pieņemšanas
metodes.

• Sadarboties ar
citu profesiju specialistiem.
Veidot, analizēt un pielietot
datu bāzes.
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• Rast organizācijas darbības
optimizācijas risinājumus.

• Orientēties uzņēmuma
saimnieciskajā darbībā. Analizēt un
praksē pielietot pastāvošo
likumdošanas un normatīvo aktu
prasības.

• Argumentēt
plānoto pasākumu
prioritātes un lietderību.

• Organizēt uzdevumu
racionālu sadali starp izpildītājiem.
Veikt darba un darījumu operatīvo
analīzi. Organizēt darbu, kas saistīts
ar darba vides iekšējo uzraudzību,
risku novērtēšanu un to novēršanas
vai samazināšanu pasākumiem.

• Pielietot praksē darba
vides riska kvalitatīvās,
puskvantitatīvās vai kvantitatīvās
novērtēšanas metodes. Risināt
darba vides ergonomiskās,
psihosociālās un organizatoriskās
problēmas. Spēt darboties
ārkārtējās situācijās.

• Rast
nepieciešamos risinājumus
starp darba devēju un
strādājošo interesēm.
Pārstāvēt organizāciju citās
organizācijās, valsts un
nevalstiskajās institūcijās.

• Analizēt un novērtēt
uzraudzības un kontroles rezultātu
atbilstību normatīvo aktu
prasībām.Sastādīt darba aizsardzības
pasākumu plānu.

• Apsekot, uzraudzīt un
kontrolēt organizācijas darba vidi
(arī apkārtējo), nodrošinot
strādājošo arodveselības un darba
drošības pamatprasības. Pārzināt
darba vides risku uzraudzības un
kontroles metodes.

• Sastādīt
ziņojumus un protokolus,
informējot organizācijas
vadību un strādājošos.
Sagatavot informatīvo
materiālu par drošības
pasākumiem darba vidē.
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Zināšanas
Zināšanas
Zināšanas nodrošina šādi studiju moduļi (bloki)
Darba tiesību pamati

Priekšstats

Zināšanu līmenis
Izpratne
Pielietošana
X

Darba aizsardzības un ar to saistītie normatīvie akti

X

Apkārtējās vides aizsardzības un ar to saistītie normatīvie akti

X

Vadībzinību pamati

X

Ražošanas tehnoloģiju drošība

X

Darba vides riska faktori, noteikšana, mērīšana un novērtēšana
Darba aizsardzības apakšnozares

X
X

Drošības līdzekļi darbā (kolektīvie, individuālie)

X

Arodveselības un darba medicīnas pamati

X

Darba psiholoģijas pamati

X

Darba ergonomikas pamati

X

Datorzinību lietošana darba aizsardzībā

X

Komercdarbības ekonomikas pamati

X

Bīstamo vielu (ķīmisko u.c.) uzglabāšana un drošības pasākumi

X

Pedagoģija
Izglītības psiholoģija

X
X

Profesijas standarta izstrādes darba grupas sastāvs (vārds, uzvārds, darbavieta, amats)
• Ira Gaigule Izglītības un zinātnes ministrijas Augstākās izglītības un zinātnes departamenta vecākā referente;
• Valdis Ziemeli Latvijas Darba aizsardzības asociācijas viceprezidents;
• Ziedonis Antapsons Latvijas Brīvo Arodbiedrību Savienība, darba aizsardzības eksperts;
• Aivars Bauze Latvijas Darba Devēju Konfederācija, darba aizsardzības eksperts;
• Aleksandrs Grigorjevs Latvijas Darba Devēju Konfederācija, valdes loceklis;
• Māris Dambis Latvijas Mobilais telefons, darba aizsardzības inženieris;
• Valdis Kaļkis Latvijas Universitātes profesors;
• Jānis Staša Latvijas Lauksaimniecības universitātes docents;
• Maija Eglīte Latvijas Medicīnas akadēmijas profesore;
• ānis Ieviņš Rīgas Tehniskās universitātes docents;
• Astrīda Baumane Profesionālās izglītības iestāžu asociācijas pārstāve;
• Imants Kristiņš Labklājības ministrijas Darba departamenta Darba aizsardzības politikas nodaļas vadītājs.

14. Reklāmas un informatīvie izdevumi par studiju iespējām
Lai piesaistītu potenciālos studentus LU Ķīmijas fakultāte informē sabiedrību un popularizē
sevi kopumā, cenšas sniegt maksimālu informācijas apjomu par studiju iespējām un kvalitāti.
Informācijas izplatīšanai par studiju programmu un iespējām studēt tiek izmantoti gan masu
mārketinga, gan nišas mārketinga paņēmieni. Pamatā tā ir drukātās informācijas izplatīšana –
reklāmas sludinājumi, reklāmas bukleti, katalogi; piedalīšanās izstādēs, piemēram, “Skola”,
„Karjeras dienas” un LU Ķīmijas fakultātes “Atvērto durvju” dienas.
Tiek izmantots arī modernākais reklāmas un informācijas izplatīšanas veids – internets.
Informāciju par studiju programmu ir iespējams atrast LU mājas lapā: www.lu.lv.
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15. Diploma pielikuma paraugs

Aaaaaa
Bbbbbb

142

143

144

145

