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1. Studiju programmas vispārīgs raksturojums 

1.1. Studiju programmas anotācija 

Studiju programmas „Darba aizsardzība‖ realizācija uzsākta 2009./2010. 

akadēmiskajā gadā. Līdz šim akreditācija vēl nav veikta. Programmas realizācijas laikā ir 

veiktas nelielas izmaiľas docētāju sastāvā, jo 4 docētāji daţādu iemeslu dēļ vairs nestrādā 

RPIVA. No jauna iesaistītie docētāji atbilst prasībām, kādas augstskolu docētājiem izvirza 

Latvijas Republikas (turpmāk tekstā LR) likumdošana, LR MK noteikumi un profesijas 

standarts (Specialitāte „Darba aizsardzības speciālists‖, Reģistrācijas numurs PS 0094). 

1.2. Studiju programmas mērķis un uzdevumi 

LR Darba likumdošana paredz, ka ikvienā uzľēmumā, iestādē utt. ir jāorganizē darba 

aizsardzības sistēma kā svarīga ikvienas organizācijas funkcionēšanas komponente. 

Labvēlīga, strādājošā vajadzībām atbilstoša darba vide, veicina katra cilvēka drošības 

sajūtu, kas atbilstoši A. Maslova vajadzību hierarhijas teorijai ir viena no svarīgākām 

cilvēka vajadzībām, un tikai tai realizējoties, var tikt apmierinātas cilvēka augstāka līmeľa 

vajadzības – tās, kuras stimulē strādājošo, ar to reizē paaugstinot viľa darba spējas un 

produktivitāti. Tas neapšaubāmi sekmē organizācijas darbības efektivitāti, kura, savukārt, 

pozitīvi ietekmē katru strādājošo. 

Organizācijas (uzľēmuma, iestādes utt.) darba drošības sistēma veidojas, 

sadarbojoties darba devējam, kura pienākumos ietilpst darba vides nodrošināšana atbilstoši 

darba drošības prasībām, no vienas puses, un strādājošajiem, kuru pienākums ir ne tikai 

ievērot darba drošības priekšrakstus, bet arī caur saviem pārstāvjiem (uzticības personām) 

sekmēt sadarbību starp darba devējiem un darba ľēmējiem. Tajā pat laikā darba devējam 

viľa darbības daudzfunkcionalitātes dēļ lielākoties nav iespējams visā pilnībā uzľemties 

darba drošības sistēmas izveidi un monitoringu, lielā mērā tāpēc, ka viľam nereti pietrūkst 

speciālās izglītības, lai vienpersoniski risinātu darba drošības un aizsardzības jautājumus 

uzľēmuma līmenī, tāpēc ir nepieciešami atbilstoši sagatavoti speciālisti. Atbilstoši LR 

Darba aizsardzības likumam, darba aizsardzības speciālists ir nodarbinātais, kura 

pienākums ir organizēt un kontrolēt darba aizsardzības pasākumus un veikt darba vides 

iekšējo uzraudzību un kurš ir apmācīts Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. Šādus 

speciālistus atbilstoši 4. kvalifikācijas līmeľa Profesiju standarta „Darba aizsardzības 

speciālists, Reģistrācijas numurs PS 0094‖ prasībām (LR profesiju klasifikatora kods 3119 

04) sagatavo  RPIVA Pirmā līmeľa augstākās profesionālās izglītības studiju programma 

„Darba aizsardzība‖ (Programmas kods 41 862). 

Studiju programmas „Darba aizsardzība‖ izveides un realizācijas nepieciešamību 

nosaka: 
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1. Latvijas Republikas Darba normatīvie akti, kas paredz, ka no 2012. gada visās 

organizācijās, kurās saskaľā ar likumdošanas prasībām tiek veidota darba aizsardzības 

sistēma, šīs sistēmas organizāciju, izveidi un monitoringu jāveic speciālistiem ar 

vismaz 1. līmeľa augstāko profesionālo izglītību. 

2. Latvijas uzľēmumos joprojām ir liels nelaimes gadījumu skaits, kuru viens no 

iemesliem ir nepilnīgi funkcionējoša darba aizsardzības sistēma vai tās trūkums 

atsevišķās organizācijās. 

3. Darba devēju pārstāvju pieprasījums pēc šādu speciālistu gatavošanas daţādos Latvijas 

rajonos, piemērojoties katra atsevišķā rajona (novada utt.) specifikai, kas iespējams 

galvenokārt tieši filiālēs. 

Studiju programmas „Darba aizsardzība‖ mērķis ir sagatavot topošo darba 

aizsardzības speciālistu kā mērķtiecīgu personību, kura ar savu profesionālo izglītību spēj 

organizēt, izveidot un vadīt darba drošības sistēmu uzľēmumā, un spēj iesaistīt strādājošos 

savas darba vides uzlabošanā, līdz ar to nodrošinot visu strādājošo dzīves kvalitātes 

uzlabošanos. 

 Studiju programmai ir izvirzīti šādi uzdevumi: 

1. Sagatavot kompetentus darba aizsardzības speciālistus darbam visu profilu 

tautsaimniecības uzľēmumos un iestādēs. 

2. Attīstīt studentu zināšanas, prasmes un iemaľas darba vides iekšējās uzraudzības 

organizēšanā un vadīšanā. 

3. Pilnveidot topošo darba aizsardzības speciālistu prasmes un iemaľas moderno IT 

līdzekļu izmantošanai darba aizsardzības sistēmas funkcionalitātes nodrošināšanai 

uzľēmumā. 

4. Attīstīt studentu pedagoģiskās un psiholoģiskās prasmes darbam ar strādājošajiem 

darba aizsardzības pasākumu organizēšanai un kvalitatīvai norisei. 

5. Sniegt studējošiem padziļinātas zināšanas un veidot profesionālu kompetenci darba 

aizsardzības jomā, lai viľos attīstītu un nostiprinātu prasmes un iemaľas valsts darba 

aizsardzības politikas realizēšanai un darba vides iekšējās uzraudzības organizēšanai un 

vadīšanai visa veida institūcijās. 

1.3. Imatrikulācijas noteikumi 

Imatrikulācijas kārtību nosaka RPIVA uzľemšanas noteikumi un imatrikulācijas 

kārtība pilna un nepilna laika studijās, kas izstrādāti pamatojoties uz LR Augstskolu 

likuma 46. un 47. panta prasībām, LR Izglītības un zinātnes ministrijas 2003. gada 27. 

novembra instrukciju Nr. 8 un 2004. gada 23. septembra IZM instrukciju Nr.4 un MK 

noteikumiem Nr.846. Imatrikulācijas noteikumus katru gadu izskata RPIVA Studiju 

padomē un apstiprina Senātā. Personai, kura vēlas studēt profesionālajā studiju programmā 

Darba aizsardzība nepieciešams vidējās izglītības atestāts vai profesionālās vidējās 
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izglītības diploms. Imatrikulācijas noteikumi kopš studiju programmas realizācijas 

uzsākšanas 2009./2010. studiju. gadā nav mainījušies. 

Studiju programmas struktūra atbilsts pirmā līmeľa profesionālās augstākās izglītības 

standarta prasībām (LR Ministru Kabineta noteikumi Nr.141. ar grozījumiem, kas izdarīti 

ar LR Ministru Kabineta 2007.g. 29.maija.noteikumiem Nr.347). Studiju programmas 

kopējais apjoms 80KP (120 ECT). Studiju procesa ilgums divi gadi un trīs mēneši. 

Studiju programmas kopējais apjoms un studiju procesa ilgums kopš studiju programmas 

realizācijas uzsākšanas 2009./2010. studiju. gadā nav mainījušies. 

1.4. Studiju procesa ilgums 

Studiju programmu „Darba aizsardzība‖ ir licencēta apgūšanai pilna laika un nepilna 

laika klātienes studijās 80 kredītpunktu apjomā (120 ECTS) atbilstoši LR Ministru 

Kabineta noteikumiem Nr.141. ar grozījumiem, kas izdarīti ar LR Ministru Kabineta 

2007.g. 29. maija noteikumiem Nr.347: 

– pilna laika studijas forma, 2 gadi, – 4 semestri. Studijas organizē Rīgā.  

– nepilna laika klātienes studiju forma 2 gadi un 3 mēneši, – 5 semestri. Studijas 

organizē Rīgā un  RPIVA filiālē. 

1.5. Studiju programmas īstenošanas vietas 

Patlaban programma tiek realizēta RPIVA Alūksnes filiālē. 

1.6. Prasības kvalifikācijas iegūšanai 

Sekmīgu studiju rezultātā, izpildot studiju plānu (80 kredītpunkti, tajā skaitā 

Vispārizglītojošie studiju kursi – 20 KP apjomā un Nozares studiju kursi – kopējais 

apjoms 36 KP, un Studiju prakses – kopējais apjoms 16 KP, kā arī Valsts 

pārbaudījums – kvalifikācijas darba izstrāde un aizstāvēšana, 8 KP), absolvents iegūst 4. 

līmeľa kvalifikāciju Darba aizsardzības speciālists (amata kods 3119 04), kas dod iespēju 

viľam kā darba aizsardzības speciālistam strādāt komercsabiedrībā, valsts vai pašvaldību 

dibinātā institūcijā vai sabiedriskā organizācijā (turpmāk – organizācijā), kurā viľš veic 

darba aizsardzības sistēmas organizēšanu un darba vides iekšējo uzraudzību, kā arī darba 

aizsardzības pasākumu plānošanu un izpildes uzraudzību, atbilstoši kvalitātes un 

resursietilpības nosacījumiem. Kā kompetents speciālists viľš pārzina darba aizsardzības 

un ar to saistītos normatīvos aktus, darba vides riskus, spēj tos novērtēt un veikt darba 

vides iekšējo uzraudzību organizācijā, kā arī pastāvīgi pilnveidot savas zināšanas un 

prasmes. 
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1.7. Iegūstamie rezultāti zināšanu, prasmju un attieksmju formā 

Sekmīgi apgūstot studiju programmu, izpildot visas tās prasības, tajā skaitā, 

izstrādājot un aizstāvot Kvalifikācijas darbu un iegūstot darba aizsardzības speciālista 

kvalifikāciju  

Iegūstamās kompetences 

Zināšanas: 

 Darba tiesību pamatos 

 Darba aizsardzībā un ar to saistītos normatīvajos aktos 

 Vadībzinībās 

 Raţošanas tehnoloģiju drošībā 

 Darba vides riska faktoru noteikšanā, mērīšanā un novērtēšanā 

 Darba aizsardzības apakšnozarēs 

 Arodveselības pamatos 

 Darba vides ergonomikas pamatos 

 Informātikas un informāciju tehnoloģijās 

 Komunikāciju psiholoģijā un lietišķajā saskarsmē. 

Prasmes: 

Kopīgās prasmes nozarē 

 Atrast organizācijas darbības optimizācijas risinājumus. Argumentēt plānoto 

pasākumu prioritātes un lietderību. 

 Organizēt racionālu uzdevumu sadali starp izpildītājiem. Veikt ikdienas darba un 

darījumu operatīvo analīzi. 

 Analizēt un novērtēt uzraudzības un kontroles rezultātu atbilstību normatīvu 

prasībām. 

Specifiskās prasmes profesijā 

 Plānot organizācijas darbu darba aizsardzības jomā. Pielietot vadības lēmumu 

pieľemšanas metodes. Orientēties uzľēmuma saimnieciskajā darbībā. Analizēt un 

praksē pielietot pastāvošo likumdošanas un normatīvo aktu prasības. 

 Organizēt darbu, kas saistīts ar darba vides iekšējo uzraudzību, risku novērtēšanu 

un to novēršanas vai samazināšanu pasākumiem. Pielietot praksē darba vides 

riska kvalitatīvās novērtēšanas metodes. Spēt darboties ārkārtas situācijās. 

 Apsekot, uzraudzīt un kontrolēt organizācijas darba vidi (arī apkārtējo), 

nodrošinot strādājošo arodveselības un darba aizsardzības pamatprasības. 

Pārzināt darba vides risku uzraudzības un kontroles metodes. Sastādīt darba 

aizsardzības pasākumu plānus. 

Vispārējās prasmes/spējas 
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 Sadarboties ar citu profesionālo specialitāšu pārstāvjiem. Veidot, analizēt un 

pielietot datu bāzes. 

 Rast nepieciešamos risinājumus starp darba devēju un strādājošo interesēm. 

Pārstāvēt organizāciju citās organizācijās, valsts un nevalstiskajās institūcijās. 

 Sastādīt ziľojumus un protokolus, informējot organizācijas vadību un 

strādājošos. Sagatavot informatīvo materiālu par drošības pasākumiem darba 

vidē. 

Attieksmes: 

 atbildīgi strādā vidē ar specifiskiem fizikāliem, bioloģiskiem un ķīmiskiem 

faktoriem, 

 veido un uztur saikni starp organizācijas vadību un nodarbinātajiem, 

 nodrošina darba aizsardzību organizācijā, veidojot horizontālo saikni starp 

nodarbinātajiem daţādos amatos, 

 atbilstīgi organizācijas specifikai veic organizatoriskas, uzraudzības, kontroles un 

konsultatīvas funkcijas, 

 ir gatavs ātri novērtēt, reaģēt un novērst avārijas un nelaimes gadījumus darbā. 
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2. Studiju programmas organizācija 

2.1. Studiju programmas struktūra 

Studiju programma Darba aizsardzība atbilst: 

 Profesiju standarta „Darba aizsardzības speciālists‖, reģistrācijas numurs PS 0094 

prasībām (LR profesiju klasifikatora kods 3119 04); 

 LR MK 2001.gada 20.marta noteikumiem Nr. 141 (ar grozījumiem, kas izdarīti 

ar MK 29.05.2007.noteikumi Nr.347) „Noteikumi par valsts pirmā līmeľa 

profesionālās augstākās izglītības standartu‖ (skatīt 4.tabulu); 

 

 
 

1. att. Studiju programmas „Darba aizsardzība‖ struktūra 

 LR MK 2007.gada 11.septembra noteikumus Nr.612 „Minimālās prasības civilās 

aizsardzības kursa saturam un nodarbināto civilās aizsardzības apmācības 

saturam‖, kas noteica nepieciešamība papildināt studiju programmu ar studiju 

kursu Civilajā aizsardzībā; 
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 RPIVA 25.05.2009. Senāta lēmumu Nr. 11–7. [RPIVA Senāta lēmums par 

studiju programmas „Darba aizsardzību‖ licencēšanas ziľojuma apstiprināšanu.] 

Studiju programmas struktūra ir atspoguļota 1. attēlā 

2.2. Studiju programmas plāna atbilstība akadēmijas mērķiem un uzdevumiem 

RPIVA stratēģiskie mērķi:   

1. Nodrošināt akadēmijas nepārtrauktu attīstību radošā darbībā;  

2. Nodrošināt augstu studiju kvalitāti, mērķtiecīgi pilnveidojot studiju procesa saturisko, 

metodisko un materiāli tehnisko nodrošinājumu; 

3. Veikt zinātniskus pētījumus akadēmijas koncepcijas īstenošanai un Latvijas izglītības 

sistēmas pilnveidei rpiva prioritārajās, kā arī ar tām saistītajās zinātľu nozarēs; 

4. Veicināt inovācijas un motivāciju akadēmijas studiju un zinātniskā darba attīstībai; 

5. Uzturēt reģionalitāti – piedāvāt izglītības iespējas Latvijas iedzīvotājiem tuvu viľu 

dzīves vietām;  

6. Rūpēties par personāla attīstību, pilnveidošanos un sociālo aizsardzību; 

7. Radīt vidi, kas veicinātu mērķtiecīgu, atbildīgu un līdztiesīgu rīcību; 

8. Veicināt RPIVA konkurētspēju un rentabilitāti.  

9. Veicināt starptautisko sadarbību. 

RPIVA uzdevumi 

1. Augstas kvalitātes studiju nodrošināšana.  

2. Studiju programmu piedāvājuma mērķtiecīga plānošana atbilstoši tautsaimniecības 

attīstības tendencēm.  

3. Latvijas novadu attīstības sekmēšanai atbilstošu studiju programmu piedāvājums 

akadēmijas filiālēs. 

4. Profesionālo un akadēmisko studiju programmu, mūţizglītības programmu kvalitātes 

īstenošana un vērtēšanas sistēmas izstrāde un ieviešana. 

5. Mūsdienīgu informācijas tehnoloģiju izmantošana studiju procesā, organizācijā un 

efektivitātes paaugstināšanā.  

6. Studentu studiju un prakses mobilitātes un docētāju akadēmiskās mobilitātes 

veicināšana. 

7. Inovatīvu un kreatīvu ideju attīstīšana akadēmijas studiju darbā. 

8. Sadarbības ar RPIVA absolventiem un darba devējiem veicināšana. 

9. Studiju procesa vērtēšanas sistēmas pilnveide. 

[RPIVA stratēģiskās attīstības plāns 2009.–2019. gadam] 
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1. tabula  

Mērķu un uzdevumu atbilstība 

 

Studiju programmas Darba aizsardzība 

mērķis un uzdevumi 
Studiju programmas mērķa un uzdevumu 

atbilstība studiju plānam 

Mērķu atbilstība 

Saskaľā ar akadēmijas definētiem mērķiem un uzdevumiem studiju programmā ir iekļauti 

studiju kursi, kas nodrošina studentiem profesiju standartos nepieciešamās zināšanas, 

prasmes un attieksmes. 

Studiju programmas „Darba aizsardzība‖ 

mērķis ir sagatavot topošo darba 

aizsardzības speciālistu kā mērķtiecīgu 

personību, kura ar savu profesionālo 

izglītību spēj organizēt, izveidot un vadīt 

darba drošības sistēmu uzľēmumā, un spēj 

iesaistīt strādājošos savas darba vides 

uzlabošanā, līdz ar to nodrošinot visu 

strādājošo dzīves kvalitātes uzlabošanos. 

Studiju programmas mērķī definētais saturs 

atbilst Latvijas un Eiropas augstākās 

izglītības telpas veidošanas mērķiem un 

uzdevumiem, kuros nosauc augstāko 

profesionālo izglītību kā ievadstruktūru 

mūţizglītībai. 

Uzdevumu atbilstība 

Sagatavot kompetentus darba aizsardzības 

speciālistus darbam visu profilu 

organizācijās. 

Šo uzdevumu atklāj vispārizglītojošie un 

nozares mācību kursi, kā arī prakses (skat. 

studiju programmas plānu un studiju kursa 

aprakstus). 

Attīstīt studentu zināšanas, prasmes un 

iemaľas darba vides iekšējās uzraudzības 

organizēšanā un vadīšanā. 

Šos uzdevumus studiju programmas saturā 

veido pastiprināta interaktīvo metoţu 

izmantošana visos studiju kursos. 

Pilnveidot topošo darba aizsardzības 

speciālistu prasmes un iemaľas moderno 

IT līdzekļu izmantošanai darba 

aizsardzības sistēmas funkcionalitātes 

nodrošināšanai uzľēmumā. 

Šo uzdevumu studiju programmas saturā 

atklāj prakses ārpus mācību iestādes, kā arī 

mācību ekskursijas. 

Attīstīt studentu pedagoģiskās un 

psiholoģiskās prasmes darbam ar 

strādājošajiem darba aizsardzības 

pasākumu organizēšanai un kvalitatīvai 

norisei. 

Šo uzdevumu studiju programmas saturā 

atklāj ārējā vidē notiekošās pārmaiľas 

(grozījumi esošos un jauni LR Ministru 

Kabineta noteikumi, grozījumi likumos, 

izmaiľas tirgus situācijā u.c.).  

2.3. Studiju programmas iekšējās kvalitātes mehānisma darbība 

Lai nodrošinātu studiju procesa un studiju programmu augstvērtīgu un tirgus 

prasībām atbilstošu kvalitāti, RPIVA izmanto šādas kvalitātes vērtēšanas jomas: 
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1. Studiju procesa atbilstība RPIVA stratēģiskās attīstības plānam 2009.–2019.gadam – 

RPIVA vidēja termiľa un īstermiľa plāni tiek veidoti un realizēti saskaľā ar 

stratēģiskās attīstības plānu. Atskaites par operatīvā plāna izpildi notiek iknedēļas 

rektorāta sēdēs un dekanātu sēdēs, ikmēneša Studiju padomes sēdēs, filiāļu vadītāju 

sanāksmēs un katedru sēdēs. Saskaľā ar fakultāšu operatīvajiem plāniem notiek 

fakultāšu Domes sēdes. Studiju gada noslēgumā fakultāšu dekanātos notiek katedru 

vadītāju un programmu direktoru atskaites, savukārt rektorātā notiek fakultāšu atskaites 

un diskusijas par paveikto studiju gada laikā un attīstības iecerēm nākošajam studiju 

gadam. Studiju gada noslēgumā augstskolas stratēģiskajā seminārā (reizi gadā) tiek 

analizēta plānu izpilde un darba grupās, saskaľā ar RPIVA attīstības stratēģijas plānu, 

tiek veidots plāns nākošajam studiju gadam. Iepriekšējā studiju gada rezultāti un plāni 

jaunajam studiju gadam tiek iekļauti ikgadējā vadības ziľojumā akadēmijas darbinieku 

pilnsapulcē studiju gadu uzsākot; 

2. Akadēmiskā personāla darba kvalitāte: 

 docētāju individuālais pašnovērtējums (ar docētāju individuālo darba plānu var 

iepazīties RPIVA Personāla nodaļā 314.telpā); 

 studentu vērtējums par docētāju darba kvalitāti – studiju kursa mērķa skaidrība, 

mācību vielas izskaidrošana un prasme ieinteresēt, runas kultūra, jauno 

tehnoloģiju izmantošana u.c.. Ar studentu aizpildītām anketām var iepazīties 

Sociālo zinātľu fakultātes dekanātā (turpmāk tekstā SZF) 202.telpā., kā arī 

RPIVA Informācijas sistēmā (RPIVA IS). 

3. Demokrātijas principu ievērošana akadēmijā – pilna un nepilna laika klātienes studentu 

iespējas piedalīties studiju procesa pilnveidē un studentu pašpārvaldē, sadarbība ar 

programmas direktoru, administrāciju un citiem darbiniekiem. 

4. Studiju procesa organizācija un materiāli tehniskais nodrošinājums – nodarbību 

plānojums un organizācija, auditoriju tehniskais stāvoklis un iekārtojums u.c.. 

5. Studiju programmu kvalitāte: 

 programmas studiju kursu saturs – daudzpusīga kvalitātes vērtēšana – katedru 

sēdes (Uzľēmējdarbības, Vadībzinātľu, Informātikas un dabaszinību katedras), 

studentu vērtējums.  

 prakšu aprakstu saturs – daudzpusīga kvalitātes vērtēšana – katedru sēdes, 

studentu vērtējums, darba devēju vērtējums; 

 ikgadējie pašnovērtējuma ziľojumi ar detalizētu programmas analīzi un tālāk 

attīstības iespējām – četrpakāpju kvalitātes vērtēšana – attiecīgā katedra, SZF 

Dome, RPIVA Studiju padome, RPIVA Senāts. 

6. Sadarbības ar reflektantiem, absolventiem un darba devējiem kvalitāte –  

 pirmsstudiju darba formu attīstīšana: piemēram, līdzdalība ikgadējā izstādē 

„Skola 2010‖, RPIVA atvērto durvju dienas, informatīvi raidījumi un raksti masu 

informācijas līdzekļos u.c.;  
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 absolventu un darba devēju atsauksmes un ieteikumi, darba devēju līdzdalība 

valsts pārbaudījumu komisijās un prakšu konferencēs;  

 tālākizglītības iespējas RPIVA vai citās augstskolās.  

Lai nodrošinātu efektīvu dokumentācijas apriti, akadēmijā ir izstrādāts studiju 

programmas dokumentācijas un studiju procesa organizācijas un īstenošanas atbildīgo 

struktūrvienību sadalījums, kur katrs interesents var iepazīties ar pārējo akreditācijas 

procesam nepieciešamo dokumentāciju (2.tab).  

2. tabula. 

Studiju programmas dokumentācijas un studiju procesa organizācijas un īstenošanas 

atbildīgo struktūrvienību sadalījums 

Nr. Dokumenta nosaukums Atrašanās vieta Atbildīgais 

1.  Licence un akreditācijas lapa Prorektora kabinets R.Spalva 

2.  Studiju programma Prorektora kabinets R.Spalva 

3.  Studiju plāni Studiju organizācijas 

daļa 

I.Kaļķe 

4.  Studiju kursu apraksti Katedrās un RPIVA IS¹ Katedru vadītāji 

5.  Docētāju CV Personāla nodaļa un 

katedras 

R.Bogdāne, katedru 

vadītaji 

6.  Prakšu līgumi Lietvedības nodaļa I. Miķelsone 

7.  Prakses materiāli Studiju programmas 

direktora kabinets 

J.Gedrovics 

8.  Studentu pētnieciskie darbi Katedra Katedru vadītāji 

9.  Noslēgumu darbu temati SZF Dome E.Vēbers 

10.  Noslēguma pārbaudījumu darbi  Katedra Katedru vadītāji 

11.  Docētāju un studentu 

konferenču materiāli 

Katedru zinātniskā darba plāni 

un atskaites 

RPIVA zinātniskās pētniecības 

projektu iesniegumi un atskaites 

Zinātľu daļa S.Madalāne 

12.  Metodiskie materiāli Katedrās un daļa IS 

sistēmā 

Katedru vadītāji 

13.  Studentu patstāvīgie darbi  Pie studiju kursu 

docētājiem 

Atbilstošā studiju 

kursa docētājs 

14.  Docētāju individuālie darba 

plāni 

Personāla nodaļa un 

katedras 

R.Bogdāne, katedru 

vadītaji 

15.  Sadarbības līgumi ar Latvijas 

institūcijām 

Lietvedības nodaļa I. Miķelsone 

16.  Starptautiskie sadarbības līgumi  Lietvedības nodaļa I. Miķelsone 

17.  Aptauju materiāli SZF I. Jansone 

18.  RPIVA normatīvie dokumenti Senāta dokumentācija  N.Sautiľš 
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3. Studiju programmas praktiskā īstenošana 

3.1. Izmantotās studiju metodes un formas 

Studiju programmas īstenošanas procesā iesaistītas daudzveidīgas studiju metodes un 

formas, lai veiksmīgāk tiktu sasniegti izvirzītie mērķi un izpildīti tiem atbilstošie 

uzdevumi. Docētājs izvēlas studiju metodes un formas atbilstoši savam studiju kursam, kā 

arī praktiskajai darbībai studiju procesā, lai sekmīgi varētu nodrošināt studentu 

kompetenču pilnveidošanu. 

Kopumā izvērtējot programmas praktisko īstenošanu, jāatzīmē, ka līdzīgi kā citās 

programmās tiek izmantotas studiju programmas specifikai atbilstošas pasniegšanas 

metodes un formas, kas pamatā ir auditoriju nodarbības (lekcijas, semināri, diskusijas, 

situāciju analīze (case study), lietišķās spēles), kā arī mācību ekskursijas, piem., firma 

„Rūpe‖ Alūksnē (2010.g. 10. jūnijs), „Lattelecom BPO‖ Cēsīs (2010. g. 11. nov.), izstāde 

„Drošam darbam‖ (2010. g. 26. nov.).  

Lekcijās studenti tiek iepazīstināti ar problēmu teorētisko pamatojumu, bet semināros 

tiek aicināti praktiski risināt kādu konkrētu problēmu un/ vai jautājumu, diskutēt par 

problēmjautājumiem vai veikt situācijas analīzi. 2009.– 2010. studiju gadā RPIVA tika 

pilnveidota informāciju apmaiľas sistēma, kas šobrīd nodrošina pasniedzējiem iespēju 

ievietot studentiem metodiskos materiālus, kas tiek izmantoti lekcijās un patstāvīgās 

studijās. https://is.rpiva.lv/login.php 

Kā papildus variants informācijas apmaiľai starp docētājiem un studentiem tiek 

izmantota grupas e–pasta adreses lietošana, galvenokārt operatīvai informācijas apmaiľai. 

Patstāvīgās studijas, konsultācijas un pārbaudījumi. Patstāvīgā darba pārbaudei 

tiek rīkoti semināri, kontroldarbi, testi, prezentācijas. Studiju kursu aprakstos ir konkrēti 

norādīts pārbaudījuma veids un formulētas prasības kredītpunktu iegūšanai, kā arī 

precizēts literatūras saraksts, tajā skaitā, pamatliteratūra, papildliteratūra un informācijas 

avoti internetā. 

3.2. Studiju sasniegumu vērtēšanas sistēma 

Studiju rezultāti tiek novērtēti pēc diviem rādītājiem: 

1. kvalitātes vērtējums kvantitatīvā izteiksmē – atzīme (10 ballu sistēmā); 

Atbilstoši LR normatīvajiem aktiem RPIVA ir izstrādāts un 2008. 22.decembra 

Senāta sēdē apstiprināts nolikums ―RPIVA pārbaudījumu nolikums studiju programmās‖ 

(lēmums Nr.7–11, 22.12.2008.), kurā paredzēti vērtēšanas kritēriji un kārtība. Nolikums ir 

pieejams RPIVA iekšējā mājas lapā https://is.rpiva.lv/. Ar to ir iepazinušies docētāji un, 

uzsākot studijas, tiek iepazīstināti arī studenti. Šobrīd studenti ar vērtēšanas kritērijiem var 

iepazīties arī jau pirms paredzētajām lekcijām. Visi nosacījumi studentam ir pieejami 

RPIVA mājas lapā https://is.rpiva.lv/studiju materiāli (mājas lapas iekšējā sadaļa). Pie šīs 

https://is.rpiva.lv/login.php
https://is.rpiva.lv/studiju
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informācijas students var tikt klāt caur internetu. Kā rāda studentu apsekojums, šobrīd 

praktiski visiem studentiem ir pieejams interneta pieslēgums vai nu mājās/ darbā, vai arī 

attiecīgajā studiju filiālē. 

Studiju programmā ietverto studiju kursu pārbaudes formas ir eksāmens vai ieskaite 

ar vērtējumu 10 ballu sistēmā un bez vērtējuma 10 ballu sistēmā. Ieskaite bez vērtējuma 10 

ballu sistēmā tiek lietota kā studiju procesa starpposma vērtējums (starpieskaite). 

Eksāmena/ieskaites norises veids un kārtība ir definēta studiju kursa aprakstā, kas 

tiek apstiprināts atbilstošo katedru katedras sēdēs. Eksāmens (arī ieskaite) var būt mutisks 

vai rakstisks.  

2. kvantitātes vērtējums tiek īstenots kredītpunktos (KP) atbilstoši priekšmetu apjomam. 

3.3. Ar studiju darbu saistītā akadēmiskā personāla un studentu pētnieciskā 

darbība 

Pirmā līmeľa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas Darba 

aizsardzība akadēmiskā personāla darbības neatľemams komponents ir zinātniskais darbs. 

RPIVA zinātniskās pētniecības virzieni aptver:  

1. Tautsaimniecības attīstības inovatīvās tendences tirgus ekonomikas apstākļos.  

2. Radošumu kā procesu un personības īpašību. 

3. Vadības komandu, līdzvadību un sadarbību mūsdienu organizācijā.  

Balstoties uz vispārīgajiem pētnieciskajiem virzieniem ir konkretizēti studiju 

programmai atbilstošie specifiskie pētnieciskie jautājumi un problēmas: 

1. Darba aizsardzības speciālista attīstības tendences un profesionālā kompetence 

sociālekonomiskās krīzes apstākļos. 

2. Vadības komanda, līdzvadība un sadarbība mūsdienu organizācijā; komunikācijas 

procesu vadība organizācijā. 

3. Datorlietotāju ergonomiskā kultūra kā darba kultūras komponents organizācijā 

Kopš programmas īstenošanas uzsākšanas mācību spēki aktīvi piedalījās gan 

Latvijas, gan starptautiskos zinātniskos projektos un zinātniskajās konferencēs, tajā skaitā, 

RPIVA ikkatru otro gadu rīkotajā starptautiskajā konferencē „Teorija praksei mūsdienu 

sabiedrības izglītībā‖. Būtiskākie un nozīmīgākie zinātniskā darba rezultāti tiek ieviesti 

studiju procesā – lekciju materiālos, mācību līdzekļos; tie parādās zinātniskajās 

publikācijās, tajā skaitā RPIVA periodiskajā ţurnālā „Signum Tempori‖ un ārvalstu 

zinātniskajos izdevumos. Sīkāka informācija par akadēmiskā personāla izstrādātajām 

publikācijām, kā arī dalību konferencēs un projektos ir atdodama docētāju CV.  

Studentu un docētāju sadarbība zinātnes un praktisko pētījumu jomā ir saistīta ar 

SZF katedru pētniecības darba plāniem. Studentu pētnieciskais darbs tiek uzsākts, rakstot 

referātus daţādos studiju priekšmetos, un turpinās, izstrādājot studiju darbus, kā arī 

Kvalifikācijas darbus. Līdztekus studenti tiek motivēti piedalīties akadēmijas rīkotajās 

Jauno zinātnieku konferencēs (RPIVA organizē no 2005.g.), kurās tiek apspriestas 
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aktuālas mūsdienu zinātniskās un praktiskās problēmas un to risināšanas gaitā iegūtie 

rezultāti.  
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4. Studiju programmas perspektīvais novērtējums, ľemot vērā Latvijas 

uzdevumus ES kopējo stratēģiju īstenošanā 

4.1. Atbilstība augstākās izglītības un profesijas standartam 

Programmas realizācijas periodā kopš 2009./2010. akadēmiskā gada nav mainījusies 

studiju programmas Darba aizsardzība atbilstība LR Ministru Kabineta 2001.gada 

20.marta noteikumiem Nr. 141 (ar grozījumiem, kas izdarīti ar LR Ministru Kabineta 2007. 

g. 29. maija noteikumos Nr.347) „Noteikumi par valsts pirmā līmeľa profesionālās 

augstākās izglītības standartu‖ (3.tab.). 

3.tabula 

Studiju programmas satura atbilstība pirmā līmeľa profesionālās augstākās 

izglītības valsts standartam 

Pirmā līmeľa profesionālās augstākās 

izglītības valsts standarta prasības 

Studiju programma 

Darba aizsardzība 

Studiju programmas apjoms ir no 80 – 120 

kredītpunktiem. 
Studiju programmas apjoms ir 80 KP 

Studiju kursu kopējais apjoms ir ne mazāk 56 

KP, bet nepārsniedzot 75 % no programmas 

kopējā apjoma: 

 Vispārizglītojošie studiju kursi — ne mazāk 

kā 20 KP; 

 Nozares studiju kursi — ne mazāk kā 36 KP. 

Studiju kursu kopējais apjoms ir 56 KP jeb  

70 %: 

 Vispārizglītojošie studiju kursi – 20 KP; 

 Nozares studiju kursi – 36 KP,  

Prakse — ne mazāk kā 16 KP Prakse – 16 KP 

Kvalifikācijas darbs — ne mazāk kā 8 KP, bet 

nepārsniedzot 10 % no programmas kopējā 

apjoma 

Kvalifikācijas darbs – 8 KP 

(10% no programmas apjoma, 80 k.p.) 

 

Atbilstība profesiju standarta prasībām 

Studiju programma Darba aizsardzība atbilst profesijas standarta – Darba 

aizsardzības) speciālists profesijas standarta (reģistrācijas Nr. PS 0094) prasībām (4. tab.). 

4. tabula 

Studiju programmas 

Vispārizglītojošo (20 KP) un obligāto (36 KP) studiju kursu atbilstība 

Darba aizsardzības speciālista profesijas standarta prasībām 

Darba aizsardzības speciālista  

profesijas standarta prasības 

RPIVA studiju programma 

Darba aizsardzība 

 Vispārizglītojošie studiju kursi 

Vadībzinības Mikroekonomika 
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Vadībzinības Makroekonomika 

Datorzinību pamati Informācijas un komunikācijas 

tehnoloģijas I 

Darba aizsardzības apakšnozares Lietišķā svešvaloda (angļu, vācu) 

Vadībzinības 

Darba aizsardzības apakšnozares 

Arodveselības pamati 

Emociju un komunikāciju psiholoģija 

Darba aizsardzības un ar to saistītie normatīvie 

akti 

Drošības līdzekļi darbā (kolektīvie, individuālie) 

Civilās aizsardzības pamati 

 Obligātie studiju kursi 

Vadībzinības 

Darba aizsardzības apakšnozares 

Lietvedība darba aizsardzībā 

Darba vides riska faktori, noteikšana, mērīšana 

un novērtēšana 

Vadībzinības 

Vides pārvaldība 

Darba tiesību pamati 

Darba aizsardzības un ar to saistītie normatīvie 

akti 

Darba likumdošana Latvijā 

Vadībzinības 

Darba vides riska faktori, noteikšana, mērīšana 

un novērtēšana 

Kvalitātes pārvaldības sistēmas 

Darba ergonomikas pamati Ergonomika un darba vide 

Drošības līdzekļi darbā (kolektīvie individuālie) 

Arodveselības pamati 

Darba aizsardzības un ar to saistītie normatīvie 

akti 

Darba vides riska faktori, noteikšana, mērīšana 

un novērtēšana 

Darba aizsardzības sistēmas izveide un 

vadīšana 

Darba vides riska faktori, noteikšana, mērīšana 

un novērtēšana 

Darba aizsardzības un ar to saistītie normatīvie 

akti 

Darba vides novērtējuma metodes un 

metodoloģija  

Raţošanas tehnoloģiju drošība 

Darba vides riska faktori, noteikšana, mērīšana 

un novērtēšana 

Ķīmiskās vielas un radiācijas drošība 

Arodveselības pamati Arodveselība un darba medicīna 

Raţošanas tehnoloģiju drošība Ugunsdrošība tautsaimniecības 
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uzľēmumos un organizācijās 

Raţošanas tehnoloģiju drošība 

Darba vides riska faktori, noteikšana, mērīšana 

un novērtēšana 

Elektrodrošība darba vidē 

Darba aizsardzības apakšnozares 

Raţošanas tehnoloģiju drošība 

Darba vide nozarēs 

Savukārt (ieskaitot iepriekšminētos studiju kursus) studiju programmas Prakses 

(16KP) un Kvalifikācijas darbs (8KP), nodrošina konkrētās kvalifikācijas ieguves iespējas 

(5. tab.). 

 

5. tabula  

Studiju programmas Konkrētās profesijas studiju kursu atbilstība 

Darba aizsardzības speciālista profesijas standarta prasībām 

Profesiju standarta prasības 

Studiju kursi programmā  

Darba aizsardzība Zināšanas 

Zināšanu līmenis 

p
ri

ek
šs

ta
ts

 

iz
p
ra

tn
e 

p
ie

li
et

o
ša

n
a
 

Darba tiesību pamati   X  Darba likumdošana Latvijā 

Darba aizsardzības un ar 

to saistītie normatīvie 

akti  

  X 

Civilās aizsardzības pamati 

Darba likumdošana Latvijā 

Darba aizsardzības sistēmas izveide un 

vadīšana 

Darba vides novērtējuma metodes un 

metodoloģija  

Vadībzinības  X  

Mikroekonomika, Makroekonomika,  

Emociju un komunikāciju psiholoģija,  

Lietvedība darba aizsardzībā,  

Vides pārvaldība 

Kvalitātes vadīšanas sistēmas 

Raţošanas tehnoloģiju 

drošība  
 X  

Ķīmiskās vielas un radiācijas drošība 

Ugunsdrošība tautsaimniecības uzľēmumos 

un organizācijās 

Elektrodrošība darba vidē 

Darba vide nozarēs  

Darba vides riska 

faktori, noteikšana, 

mērīšana un novērtēšana  

  X 

Vides pārvaldība 

Kvalitātes vadīšanas sistēmas Darba 

aizsardzības sistēmas izveide un vadīšana 

Darba vides novērtējuma metodoloģija un 
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metodes 

Ķīmiskās vielas un radiācijas drošība 

Elektrodrošība darba vidē 

Darba aizsardzības 

apakšnozares  
  X 

Lietišķā svešvaloda (angļu, vācu krievu) 

Emociju un komunikāciju psiholoģija 

Lietvedība darba aizsardzībā 

Darba vide nozarēs  

Drošības līdzekļi darbā 

(kolektīvie, 

individuālie) 

  X 

Civilās aizsardzības pamati 

Darba aizsardzības sistēmas izveide un 

vadīšana 

Arodveselības pamati   X  

Arodveselība un darba medicīna 

Emociju un komunikāciju psiholoģija 

Darba aizsardzības sistēmas izveide un 

vadīšana 

Arodveselības pamati  X   

Arodveselība un darba medicīna 

Emociju un komunikāciju psiholoģija 

Darba aizsardzības sistēmas izveide un 

vadīšana 

Darba ergonomikas 

pamati  
 X  Ergonomika un darba vide 

Datorzinību pamati   X Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas I 

4.2. Darba devēju atzinums par absolventu nodarbinātību nākamajiem 6 gadiem 

Kā uzsver darba devēji, šobrīd darbinieki un viľu kvalifikācija ir viens no 

svarīgākajiem jebkuras organizācijas konkurētspējas un pat izdzīvošanas noteicošajiem 

faktoriem.  

Pieaug vajadzība pēc indivīdiem, kas mācās, kas var iesaistīties visdaţādākajos 

mainīgajos procesos un kas apzinās savas un uzľēmuma (iestādes, organizācijas ) 

vajadzības un spēj plānot un īstenot šo vajadzību apmierināšanu. Līdz ar ekonomisko 

situāciju valstī un pasaulē paveras ne tikai daudz iespēju, bet arī daudz jaunu prasību gan 

pret uzľēmumiem, iestādēm un organizācijām, gan pret personālu.  

Ľemot vērā faktu, ka ar katru gadu pieaug konkurence un jaunas prasības darba tirgū, 

studiju programmām nepieciešams elastīgi reaģēt uz jaunākajām izmaiľām valsts mērogā, 

lai nodrošinātu pilnvērtīgu konkurētspēju Latvijā un Eiropas Savienībā kopumā. RPIVA 

studiju programma Darba aizsardzība piedāvā visas zināšanas un prasmes, kuras ir 

nepieciešamas darba aizsardzības speciālistiem.  

Darba devēju atsauksmes par studentiem-praktikantiem atrodas prakses materiālos.  
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5. Studiju programmas salīdzinājums ar citu augstskolu līdzīgām 

programmām Latvijā un ES  

Studiju programma Darba aizsardzība tika salīdzināta ar līdzīgām studiju 

programmām Latvijā un Eiropas Savienībā.  

RPIVA studiju programma „Darba aizsardzība‖ detalizētāk tika salīdzināta ar šādām 

augstāko izglītības iestāţu līdzīgām studiju programmām 

Latvijā: 

 Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola (RISEBA, 

agrāk RSEBA) pirmā līmeľa studiju programmu „Darba aizsardzība‖; 

 Latvijas Universitātes 2. līmeľa profesionālo studiju programmu „Darba vides 

aizsardzība un ekspertīze‖; 

Lielbritānijā: 

 Nottingham Trent University studiju programmu „Professional Diploma Program 

Health and Safety Risk Management‖; 

 University of Western Ontario studiju programmu „Occupational Health and 

Safety Management‖; 

 Loughborough University studiju programmu „Occupational Health and Safety 

Management‖  

Čehijas Republikā: 

 Hradec Kraloves universitātē bakalaura studiju programmu „Darba aizsardzība 

neraţojošajā sfērā‖. 

Visas minētās studiju programmas sagatavo kvalificētus darba aizsardzības 

speciālistus profesionālai darbībai daţādos uzľēmumos un organizācijās. Studiju 

programmu kursu saturs tiek veidots, pamatojoties uz vides, tehnisko, ekonomisko, 

juridisko, cilvēkresursu vadības, medicīnas un sabiedrības veselības zinātľu bāzes. Visās 

aplūkotajās studiju programmās paredzēta prakse, kvalifikācijas darbs vai diplomdarbs. 

Tikai viena Latvijas augstskola – RISEBA studiju programmas ietvaros piedāvā apgūt 

izvēles studiju kursus 2 kredītpunktu apjomā. 

Salīdzinot RPIVA programmu ar līdzīgām Latvijas augstskolu programmām, tika 

secināts, ka pirmā līmeľa studiju programmu, kas veidota pēc „Darba aizsardzības 

speciālista‖ profesijas standarta prasībām, līdz 2009.g. realizēja tikai RISEBA.  

Latvijas Lauksaimniecības universitāte piedāvā 2. līmeľa profesionālās augstākās 

izglītības studiju programmu „Darba aizsardzība un drošība‖ (piešķirtā kvalifikācija – 

darba aizsardzības vecākais speciālists). Šīs programmas uzľemšanas noteikumi paredz 

uzľemt reflektantus ar jau iegūtu augstāko izglītību: nepieciešama iepriekš apgūta otrā 

līmeľa profesionālā augstākā izglītība vai bakalaura grāds; studiju ilgums nepilna laika 

studijās 2 gadi (4 semestri).  
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Latvijas Universitāte (LU) piedāvā 2. līmeľa profesionālo augstākās izglītības studiju 

programmu „Darba vides aizsardzība un ekspertīze‖ (kvalifikācija – darba aizsardzības 

vecākais speciālists, apjoms 60 kredītpunkti, studiju ilgums – 1,6 gadi pilna vai 2 gadi 

nepilna laika studijās). Arī šajā programmā uzľem reflektantus ar augstāko izglītību. Šīs 

abas studiju programmas veidotas pēc „Darba aizsardzības vecākā speciālista‖ profesijas 

standarta, kas pēc prasībām ir ļoti līdzīgs darba aizsardzības speciālista profesijas 

standartam (sīkākai analīzei izvēlēta LU piedāvātā 2. līmeľa studiju programma). 

Salīdzinot studiju programmas Latvijas augstākajās izglītības iestādēs, var secināt, ka 

piedāvātie studiju kursi ir ļoti līdzīgi, vienīgi RISEBA piedāvātajā studiju programmā 

„Darba aizsardzība‖ iekļauti relatīvi vairāk ar vadībzinībām un ekonomiku saistītie studiju 

priekšmeti. RPIVA programma ir mazāk sadrumstalota un tajā iekļauti vairāk specialitātes 

apguvei paredzētie studiju kursi.  

Arī Latvijas Universitātes piedāvātā studiju programma saturiski ir ļoti līdzīga 

RPIVA un RISEBA programmām. Kā būtiskāko atšķirību var minēt tajā iekļautos studiju 

kursus vispārējā pedagoģijā, tiesu ķīmiskajā ekspertīzē un ārējās vides ekspertīzē, ko 

paredz profesijas standarta „Darba aizsardzības vecākais speciālists‖ prasības un kas nav 

iekļauti 1. līmeľa studiju programmās, jo to neparedz profesijas standarts „Darba 

aizsardzības speciālists‖. 

Veicot salīdzinājumu ar Lielbritānijas augstskolu studiju programmām var redzēt, ka 

arī šajās studiju programmām ir gan kopīgās, gan atšķirīgās iezīmes. RPIVA studiju 

programmas apjoms ir 80 kredītpunkti, savukārt Lielbritānijas augstskolu piedāvāto studiju 

programmu apjoms ir 40 un 98 Latvijas kredītpunkti. Būtiskākās studiju programmu 

kopīgās iezīmes ir līdzīgie studiju kursi/moduļi (vadībzinātne, komunikācija specialitātē, 

likumdošana, darba vides novērtējums, darba aizsardzības sistēmas izveide un pārvaldība, 

arodveselība u. c.).  

Kā atšķirīgo var minēt to, ka Lielbritānijas studiju programmas vairāk paredzētas 

personām, kas jau ieguvušas profesionālo kvalifikāciju vai bakalaura grādu daţādās 

nozarēs (piemēram, inţenierzinātnēs, komercdarbībā, cilvēkresursu vadībā, medicīnā, 

jurisprudencē, pedagoģijā) un vēlas iegūt papildus profesionālo kvalifikāciju darba 

aizsardzības un drošības jomā. Šai ziľā šīs programmas uzrāda zināmu līdzību ar Latvijas 

Lauksaimniecības universitātē un Latvijas Universitātē īstenotajām programmām darba 

aizsardzības jomā, kuras tieši tāpat ir domātas personām ar augtāko izglītību citā 

specialitātē. 

RPIVA un RISEBA 1. līmeľa studiju programmas var apgūt personas tūlīt pēc 

vidējās vai vidējās speciālās izglītības iegūšanas, un to apguves laiks ir 2 gadi (pilna laika 

klātiene) vai 2 gadi 3 mēneši (nepilna laika klātiene). Divas no trim apskatītajām studiju 

programmām (University of Western Ontario studiju programma „Occupational Health 

and Safety Management‖ un Loughborough University studiju programma „Occupational 

Health and Safety Management‖) paredz kvalifikācijas iegūšanu 1 gada laikā.  
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Katrā augstākajā izglītības iestādē ir daţāds darba drošības, arodveselības, vides 

ķīmijas un vides zinātľu nozaru kontaktstundu skaits. Izvērtējot minēto ārvalstu augtskolu 

studiju programmas šajā jomā, var secināt, ka tajās ievērojamu vietu ieľem darba vides 

riski, īpaši akcentējot ķīmisko vielu bīstamību, aroda higiēnu un strādājošo veselības 

aizsardzību. Nottingham Trent University studiju programmā „Professional Diploma 

Program Health and Safety Risk Management‖ iekļauti studiju kursi, ko nepiedāvā nevienā 

citā apskatītajā studiju programmā, piemēram, lietišķā fizika, matemātika profesijā, 

inţenierzinātľu pamati, kā arī šī studiju programma nav veidota pēc moduļu sistēmas 

(University of Western Ontario studiju programma „Occupational Health and Safety 

Management‖ un Loughborough University studiju programma „Occupational Health and 

Safety Management‖), bet gan piedāvā plašu klāstu nozares studiju kursus. 

Hradec Kraloves universitātē (Čehija) bakalaura programmu „Darba drošība 

neraţojošajā sfērā‖ realizē kopš 2007. gada (180 ECTS kredītpunkti; 120 KP pēc Latvijā 

pieľemtās klasifikācijas). Trīs gadu laikā studenti pilna laika klātienes formā apgūst plašu 

priekšmetu klāstu, kur blakus darba aizsardzības, vadībzinātľu, ekonomikas u.c. 

tamlīdzīgiem kursiem, pietiekami daudz laika ir atvēlēts arī tādiem kursiem kā matemātika, 

fizika, bioloģija, environmentalistika (vides izglītība), organiskā ķīmija, analītiskā ķīmija, 

krīzes menedţments un virkne citu. Īpaši jāuzsver, ka šajā studiju programmā ir akcentēta 

avāriju novēršana, ķīmiskais un bioloģiskais terorisms, kā arī vairāki citi, kas, pēc 

programmas veidotāju ieceres, ļautu šādam speciālistam organizēt un vadīt arī civilās 

aizsardzības pasākumus, ja tāda vajadzība rastos. 

Tāpēc šāds speciālists, kas ir ieguvis bakalaura izglītību ar pedagoģisku ievirzi, var 

strādāt gan par darba drošības speciālistu, gan lektoru attiecīga profila kursos, gan par 

krīzes menedţmenta speciālistu, darba vides risku novērtētāju utt.  

Salīdzinot RPIVA studiju programmas saturu ar citu Latvijas un ES augstāko 

izglītības iestāţu studiju programmu saturu, var izdarīt secinājumu, ka apgūstamās 

zināšanas, prasmes un iemaľas ir līdzīgas. RPIVA studiju programma „Darba aizsardzība‖ 

atbilst Latvijas profesijas standartā „Darba aizsardzības speciālists‖ noteiktajām 

profesionālajām prasībām un  nodrošina studiju programmas aktualitāti. 

No salīdzinātajām programmām Latvijā un Lielbritānijā var redzēt, ka RPIVA 

studiju programma būtiski neatšķiras no analizētajām studiju programmām. Lielākas 

atšķirības ir RPIVA piedāvātajai „Darba aizsardzības speciālista‖ programmai un Hradec 

Kraloves universitātē piedāvātajai bakalaura programmai ar pedagoģisku ievirzi, jo pēdējā 

ir akadēmiskā studiju programma. 

Virkne citu augstskolu Eiropā piedāvā studijas darba aizsardzibā tikai kā spe-

cializāciju atsevišķās inţenierstudiju programmās, piem., Tamperes universitāte Somijā. 
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6. Studējošie 

6.1. Studējošo skaits programmā 

Studiju programmas „Darba aizsardzība‖ realizācija ir uzsākta tikai 2009./2010. 

studiju gadā RPIVA Alūksnes filiālē, un uzľemto studentu skaits pa studiju gadiem ir šāds 

– 2009./2010. – 15 studenti, 2010./ 2011. – 16 studenti 

6.2. Pirmajā studiju gadā imatrikulēto skaits 

Pirmajā studiju gadā imatrikulēti 15 studenti. Otrajā studiju gadā imatrikulēti 16 

studenti. Kopējais studentu skaits uz 2010./2011. studiju gada 1. decembri – 31 students. 

6.3. Absolventu skaits 

Pirmie programmas absolventi būs 2011.g. rudens semestrī (decembris). 

6.4. Studējošo aptaujas un to analīze 

2010./2011. studiju gada novembrī tika veikta I kursa studentu aptauja, kuras mērķis 

bija noskaidrot studējošo viedokli par studiju izvēles veicinošajiem faktoriem, studiju 

procesa organizāciju, docētāju darba kvalitāti, demokrātijas principu ievērošanu akadēmijā, 

kā arī studējošo viedokli par darba iespējām izvēlētajā specialitātē. Aptauja parāda, ka 

zināma loma studiju programmas izvēlē ir bijusi vecākiem (30%), draugiem (20%), taču 

lielākoties tā ir bijusi pašu studentu personīga izvēle (50%).  

Studiju procesa organizāciju un materiāli tehnisko nodrošinājumu studenti vērtē šādi 

(robeţās no 1 /vāji/ līdz 4 /ļoti labi/): 

 izvēle studēt RPIVA 3,5 

 studiju programmas kursu saraksts un 

apjoms 

3,4 

 nodarbību plānojums un organizācija 3,6 

 auditoriju tehniskais stāvoklis un 

iekārtojums 

2,8 

 nodrošinājums ar literatūru, izdali, 

metod. līdzekļiem 

3,3 

 iespēja izmantot datorklases, internetu 3,4 

Šādu vērtējumu kopumā var uzskatīt par labu. Mazliet sliktāks ir studentu vērtējums 

par auditoriju tehnisko stāvokli un iekārtojumu, taču RPIVA šīs telpas tikai īrē, kas neļauj 

veikt stacionāras pārbūves, lai auditoriju telpas pielāgotu visaugstākajām mūsdienu 

prasībām. 
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Studiju programmas „Darba aizsardzība‖ studentiem ir visas RPIVA studentu 

tiesības, garantijas un pienākumi, un saskaľā ar to katram studentam ir tiesības piedalīties 

studiju procesa pilnveidē. Par šādām tiesībām zina, bet aktīvi vēl nav iesaistījusies puse I 

kursa studentu (50%), bet šādas tiesības izmanto 50% studentu.  

Veiksmīgām studijām ļoti svarīga ir studentu un docētāju, kā arī studentu un filiāļu 

darbinieku sadarbība. Sadarbība ar programmas direktoru vidēji tiek vērtēta ar 3,6 (1 – 

vāji, 2 – apmierinoši, 3 – labi, 4 – ļoti labi), bet ar filiāles administrāciju un darbiniekiem – 

ar 3,8 ballēm. Vērtējot 4 ballu sistēmā docētāju darbu (11 kritēriji), studentu vērtējums 

lielākoties ir ar atzīmi 3 (labi) un 4 (ļoti labi). Kā īpaši nozīmīgus kursus izvēlētās 

specialitātes apguvei studenti ir minējuši „Darba likumdošana‖, „Ergonomika un darba 

vide‖, „Lietišķā svešvaloda‖. 

Ar aptaujas materiāliem kopumā var iepazīties SZF dekanātā. 

Studiju programmas II kursa studenti iesaistījās elektroniskajā aptaujā, kas izvietota 

RPIVA IS. Šī kursa studenti kā svarīgākos faktorus šīs studiju programmas izvēlei ir 

atzīmējuši filiāles atrašanās vietu (viens no galvenajiem faktoriem 37,5%; svarīgs faktors 

37,5%), piedāvāto programmu klāstu (viens no galvenajiem faktoriem 57,1%), pieľemama 

studiju maksa (viens no galvenajiem faktoriem 57,1%). Studiju programmā piedāvāto 

kursu saturu II kursa studenti pamatā vērtē kā labu (50,0%) un apmierinošu (50,0%).  

Auditoriju iekārtojumu studenti galvenokārt vērtē labi (62,5%) un apmierinoši 

(25,0%), bet iespēju izmantot datorklases un internetu viľi vērtē ļoti labi (12,5%) un labi 

(62,5%). 

Studenti augstu novērtējuši akadēmijas personāla attieksmi pret studentiem (ļoti labi 

62,5%; labi 25,0%), tāpat arī apzinās savas iespējas piedalīties studiju procesa pilnveidē un 

studentu pašpārvaldē. Diemţēl arī šajā grupā studenti lielākoties neiesaistās pašpārvaldes 

darbā. 

Aptaujas materiāli pieejami RPIVA IS. 

KOPSAVILKUMS par studentu aptaujām: kopumā studenti programmu „Darba 

aizsardzība‖ pozitīvi novērtē tās saturisko virzību un nodrošinājumu (telpas, metodiskie 

materiāli), sadarbību ar docētājiem, filiāles personālu. Ļoti augstu studenti novērtē pašu 

iespēju studēt dzīves un darba vietas tuvumā, kā arī to, ka studiju maksa viľiem kopumā ir 

pieľemama. Darba un studiju specifikas dēļ (nepilna laika klātiene) studentiem ir mazāk 

reālā laika piedalīties studentu pašpārvaldes darbā, tomēr iespēju robeţās studenti šājās 

aktivitātēs iesaistās. 

6.5. Absolventu aptaujas un to analīze 

Absolventu aptauja nav realizēta. 
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6.6. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 

Studiju programmas Darba aizsardzība studentiem ir visas RPIVA studentu tiesības, 

pienākumi un garantijas, kas noteiktas Augstskolu likumā un Studiju līgumā, ko noslēdz 

RPIVA un students, uzsākot studijas. Studiju programmas Darba aizsardzība saturs, 

organizācija un struktūra ļauj studentiem būt mobiliem un likvidācijas gadījumā pāriet uz 

citu pirmā līmeľa studiju programmu, nepieciešamības gadījumā apgūstot un kārtojot 

papildus studiju priekšmetus.  

Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā izpauţas, piemēram, viľu tiesībās 

izteikt ierosinājumus un ieteikumus studiju procesa izmaiľām. Studējošie regulāri veic 

anonīmas aptaujas (elektroniskā anketa RPIVA Informācijas sistēmā). Kā viens no 

līdzdalības veidiem ir arī studentu konferences prakses aizstāvēšanai, kur notiek prakses 

laikā gūto secinājumu analīze. Uz to bāzes tiek veikta programmā iekļauto studiju kursu 

tematikas precizēšana. 
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7. Augstākās izglītības programmā nodarbinātā akadēmiskā personāla 

novērtējums 

7.1. Akadēmiskā personāla skaitliskais sastāvs, norādot akadēmisko amatu 

skaitu un to personu skaitu, kurām ir doktora zinātniskais grāds vai maģistra 

grāds 

Akadēmiskā personāla sadalījums studiju programmā atbilst LR MK 2006. gada 3. 

oktobra noteikumiem Nr. 821 „Augstskolu, koledţu un augstākās izglītības programmu 

akreditācijas kārtība‖. Studiju programmas īstenošanā iesaistīti 12 docētāji no daţādām 

akadēmijas katedrām (ar docētāju CV var iepazīties pielikumā. Ar docētāju sarakstu, kurā 

atspoguļots docētāja zinātniskais grāds, amats, pamatievēlēšanas vieta, docējamie studiju 

kursi, var iepazīties pielikumā).  

Studiju procesu studiju programmā nodrošina 1 profesors un 2 asociētie profesori, 

2 docenti, 7 lektori, tajā skaitā 2 lektori uz uzľēmuma līguma pamata. No 

mācībspēkiem:  

 3 docētāji ir zinātľu doktori, kas strādā tajā zinātľu nozarē, kuru īsteno augstākās 

izglītības studiju programma; 

 9 docētāji jeb 75 % ir pamatievēlētais akadēmiskais personāls, kā arī viens 

docētājs pamatdarbā (līdz ievēlēšanai); 

 visi lektori ir ieguvuši maģistra grādu un vairāk par pusi studē doktorantūrā. 

6. tabula 

Studiju procesā iesaistīto docētāju sadalījums pēc amatiem 

Darba attiecību 

veids 
Profesori Asoc.prof. Docenti Lektori Asistenti Kopā 

Pamatievēlēšanas 

vieta RPIVA 
J.Porozovs 

J.Gedrovics 

J.Raipulis 

N.Sautiľš 

J.Virţbickis  

V.Ļaudams 

I.Rubene 

I.Urpena 

G.Jākobsone 

M.Poiša  

– 10 

Nav 

pamatievēlēšanas 

vieta RPIVA 

– – – 
M.Puţuls 

I.Riekstiľa  
– 2 

Kopā 1 2 2 7 – 12 

7.2. Akadēmiskā personāla kvalifikācijas atbilstība struktūrvienības mērķu un 

uzdevumu īstenošanai (projektu vadība, pētniecības virzieni un to rezultāti) 

Akadēmiskā personāla kvalifikācija atbilst studiju programmas priekšmetu 

īstenošanai, par ko liecina docētāju dzīves un darba gājuma apraksti (pielikums), kā arī 

2009.–2010.gada docētāju zinātniski pētnieciskā darbība saistībā ar programmas specifiku 
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(pielikums). Studiju programmas realizācijā ir iesaistīti 5 zinātľu doktori (41,7% no visu 

docētāju skaita), no kuriem 3 doktori ir dabaszinātnēs, 1 ir pedagoģijas doktors, kā arī 1 

matemātikas doktors. Studiju programmā strādā arī docētāji ar daudzgadīgu praktisko 

pieredzi darba aizsardzībā un darba likumdošanā (M.Puţuls, I.Rubene), kas ir jo īpaši 

svarīgi profesionālajai studiju programmai.  

Studiju programmas kvalitatīvai īstenošanai īpaši nozīmīga ir docētāju pētnieciskā 

darbība, publikācijas un sagatavotie metodiskie materiāli. Kā nozīmīgākās varētu minēt 

šādas publikācijas
1
: 

Gedrovics J., Bērzabinde M. Pedagoģiskā ergonomika Latvijā: 2000 – 2010. (2010) 

Teacher of the 21st Century: Quality Education for Quality Teaching/ ATEE Spring 

University, Riga, Latvia, pp. 41–49. 

Gedrovics J., Gabrānovs A., Raipulis J. (2009). Ergonomika skolā kā studiju 

priekšmets un pētnieciskā darba joma. – Zinātniskie raksti. Ekonomika. Komunikācija. 

Politika. Socioloģija. Sociālā politika un sociālais darbs. Tiesības. – Rīga: RSU, 170 –179.  

Gedrovics J., Lavonen J., Raipulis J. (2010) Application of the different 

development indexes in the research of science didactics. Problems of Education in the 

21st Century, vol.22, pp. 33–44.  

Gedrovics J., Rozenberga I. (2010) Students as Computer Users in Latvian Schools. 

Aktuální trendy ICT ve výuce chemie/ Current Trends of  ICT in Chemistry Education XX. 

Book of Abstracts of the 20th International Workshop on Chemistry Education. – 

Gaudeamus: pp. 14–15. 

Krastiľš V., Ļaudams V. (2009) European Structural Funds Support to Further 

Training and Increasing Competitiveness of Pedagogues of Latvia. – Signum Temporis/ 

Pedagogy & Psychology, Vol. 2, No 1,22–33. 

Lasmane A., Kāposta I., Sautiľš N. (2009) Work Motivation Peculiarities of 

Employees from Various Industries in Latvia. - Signum Temporis/ Pedagogy & 

Psychology, Vol. 2, No 1, 34–45. 

Liepa D., Kaltigina M., Urpena I. (2009) Web based language learning as a tool in 

the adult study process. Spring University. Changing Education in a Changing Society. 

Klaipeda: 181–189.  

Ļaudams V., Krastiľš V. (2010) General Secondary Education in Latvia. Education 

Policy, Management, Quality. No 1(4), 42–29. 

Markus D., Raipulis J. (2010) Radošie malēnieši un viľu valoda. Rīga: LZA Vēstis: 

216 lpp. 

Porozovs J. (2010) Studentu fiziskās aktivitātes, dzīvesveida un veselības stāvokļa 

izvērtējums. Teorija un prakse mūsdienu sabiedrības izglītībā /RPIVA V Starptautiskās 

zinātniskās konferences rakstu krājums. Rīga: 253–258. 

                                                 
1
 Docētāji, kas realizē studiju programmu „Darba aizsardzība‖, ir atzīmēti pustreknā šriftā. 
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Porozovs J. Vanags G. (2009) Farmakoloģisko preparātu un uztura bagātinātāju 

lietošanas problēmas Latvijas sportā. Sabiedrība un kultūra. Rakstu krājums, XI. Liepāja: 

311–317. 

Raipulis J. (2010) Bērnu bioloģisko atšķirību novērtēšana izglītības procesā. Teorija 

un prakse mūsdienu sabiedrības izglītībā /RPIVA V Starptautiskās zinātniskās konferences 

rakstu krājums. Rīga:  265–271. 

Raipulis J., Toma M.M., Balode M. (2010) Toxicity and genotoxicity testing of 

Roundup  Proc.Latv.Acad.Sci., Sect.B. V 63, N 1–2, 29 – 32. 

Virţbickis J. (2008) Matemātika komercdarbības studijās. 4. Starptautiskā 

zinātniskā konference „Teorija praksei mūsdienu sabiedrības izglītībā‖. Rīga: 385–390.   

Гедровицc Я. (2010). Рабочая среда в школе: педагогико–эргономический 

аспект. Education Policy, Management and Quality, Nr. 2(5), p. 50–59. ISSN 2029–1922. 

Гедровицс Я., Розенберга И., Земесарайс Р. (2010). Учащиеся как 

пользователи компьютером: Педагогико – эргономический аспект. Media4U 

Magazine, vol. 7., Nr. X3/2010, pp. 30 – 37. [online] Accessible on WWW: 

http://www.media4u.cz.  

Ar docētāju pārējo publikāciju un citu aktivitāšu sarakstu plašāk var iepazīties 

docētāju dzīves un darba gājuma aprakstos.  

Bez tam docētāji ir iesaistījušies vairākos nozīmīgos starptautiskos un Latvijas 

mēroga projektos (7. tab.). 

7. tabula  

Docētāju – Darba aizsardzības studiju programmas realizētāju iesaistīšanās 

starptautiskos un Latvijas mēroga zinātniskos un praktiskos projektos 

Nr Docētājs Projekta nosaukums Finansētājs Laiks 

1.  J.Porozovs 

I.Urpena 

Mācīšanās bez robeţām: 

Informācijas tehnoloģiju vide 

Eiropā (Learning Without 

Borders: Podcasting Across the 

Wider Europe) 

Eiropas 

Savienība 

2010. – 

2011. 

2.  J.Porozovs Integratīvas mācību metodikas 

izstrāde un ieviešana adaptācijai 

sociālajā vidē skolēniem un 

jauniešiem ar mācīšanās, 

kognitīvo funkciju un kustību 

traucējumiem 

Eiropas 

Sociālais fonds, 

RPIVA 

līdzfinansējums 

2020. – 

2011. 

3.  J.Gedrovics Dabaszinātľu izglītības nozīme 

(Relevance of Science Education) 

Norvēģijas Zi-

nātnes padome, 

Oslo universi-

tāte 

2003. – 

2010. 

http://www.media4u.cz/
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4.  I.Rubene Eiropas komercsabiedrību, 

Eiropas kooperatīvo sabiedrību un 

Eiropas Ekonomisko interešu 

grupu adaptācija Eiropā 

LLU 2009. –

2012 

7.3. Akadēmiskā personāla atlases, atjaunošanas un apmācības politika 

LR normatīvie akti nosaka nepieciešamību pārdomāti plānot akadēmisko, 

administratīvo un tehnisko personālu. RPIVA informācijas sistēmā ir pieejama akadēmijas 

Stratēģija 2009. – 2019. gadam, kas ir pamats taktiskajai un operatīvajai plānošanai 

akadēmijā. 

Akadēmiskā personāla atlase, atjaunošana, apmācība un attīstība RPIVA notiek pēc 

vienotas sistēmas, kuras izveides pamatā ir: 

 LR Darba likums; 

 LR Augstskolu likums (īpaši IV nodaļas Augstskolas personāls 33., 34. un 39. pants).; 

 LR Izglītības likums; 

 RPIVA Nolikums par vēlēšanām akadēmiskajos un administratīvajos amatos (2009. 19. 

jūnija Senāta sēdes lēmums Nr. 12–15).  

Akadēmijas stratēģijā noteiktas trīs prioritārās nozares – pedagoģija, psiholoģija un 

vadībzinātne. Atbilstoši noteiktajām nozarēm veidotas katedras Pedagoģijas fakultātē un 

Sociālo zinātľu fakultātē, kā arī tiek veidots studiju programmu piedāvājums Latvijas 

augstākās izglītības programmu tirgū. 

Akadēmijā ir izstrādāti un tiek īstenoti šādi akadēmiskā personāla sastāva 

veidošanas politikas kritēriji: 

 Nodrošināt, lai visus studiju kursus pasniegtu kvalificēti, zinātniski un metodiski 

sagatavoti pasniedzēji, kuri darbā izmanto mūsdienīgas darba metodes un pārzina 

uzľēmējdarbības praksi. 

 Nodrošināt, lai ne mazāk kā 50% mācībspēku strādātu pamatievēlēšanas vietā. 

 Nodrošināt, lai ne mazāk kā 30% no ievēlētajiem mācībspēkiem ir doktora zinātniskais 

grāds. 

 Ne mazāk kā diviem no studiju programmā iesaistītā akadēmiskā personāla ir jābūt 

zinātľu doktoriem vai profesoriem tajā zinātľu nozarē vai zinātľu nozarēs, kuru īsteno 

studiju programma.  

 Nozares kursu studijām piesaistīt konkrētās jomas profesionāļus. 

 Sekmēt akadēmiskā personāla attīstību, RPIVA finansiālo iespēju robeţās apmaksājot 

kvalifikācijas paaugstināšanas kursus, studijas maģistrantūrā, doktorantūrā. (8. tab.) 
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8. tabula 

 

Akadēmiskā personāla sastāva veidošanas politikas kritēriji un to atbilstība studiju 

programmā „Darba aizsardzība” 

Personāla sastāva veidošanas politikas 

kritēriji 
Studiju programma „Darba aizsardzība” 

Nodrošināt, lai visus studiju kursus 

pasniegtu kvalificēti, zinātniski un 

metodiski sagatavoti pasniedzēji, kuri darbā 

izmanto mūsdienīgas darba metodes un 

pārzina uzľēmējdarbības praksi. 

Tiek nodrošināts un sekots, lai darba 

kvalitāte nesamazinātos [kontrolē katedru 

vadītāji, programmas direktors] 

Nodrošināt, lai ne mazāk kā 50% 

mācībspēku strādātu pamatievēlēšanas 

vietā.  

Pamatievēlēšanas vietā strādā 75% 

programmas docētāju 

Nodrošināt, lai ne mazāk kā 30% no 

ievēlētajiem mācībspēkiem ir doktora 

zinātniskais grāds. 

Doktora zinātniskais grāds ir 42% 

programmā nodarbināto docētāju (visi 

pamatievēlēšanas vietā) 

Ne mazāk kā diviem no studiju programmā 

iesaistītā akadēmiskā personāla ir jābūt 

zinātľu doktoriem vai profesoriem tajā 

zinātľu nozarē vai zinātľu nozarēs, kuru 

īsteno studiju programma.  

1.J.Raipulis, Dr. biol., Vides pārvaldība, 

Arodveselība 

2. J.Virţbickis, Dr. matem., Statistika 

3. J.Gedrovics, Dr. chem., Ergonomika un 

darba vide 

Nozares kursu studijām piesaistīt konkrētās 

jomas profesionāļus  

Piesaistīti: 

1. M.Puţuls, Maģistrs darba aizsardzībā,  

Latvijas Brīvo arodbiedrību konsultants 

darba aizsardzībā 

2. I.Rubene, Maģistre ekonomikā 

SIA „1. Juridiskais birojs‖ valdes 

priekšsēdētāja 

Sekmēt akadēmiskā personāla attīstību, 

RPIVA finansiālo iespēju robeţās 

apmaksājot kvalifikācijas paaugstināšanas 

kursus, studijas maģistrantūrā, doktorantūrā. 

Pēc vajadzības 

Akadēmiskā personāla darbība visa gada laikā tiek vērtēta gan veicot un apkopojot 

studentu aptauju rezultātus, gan reizi gadā, kad papildus studentu viedoklim, tiek apkopoti 

administratīvās, zinātniskās u.c. darbības rezultāti un piešķirta Rektores balva par darbu 

visa gada laikā. 
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8. Finansēšanas avoti un infrastruktūras nodrošinājums 

Profesionālā studiju programma Darba aizsardzība ir valsts finansēta (budţeta) un 

maksas programma. Programmas finansēšanas galvenais avots ir studentu personīgie vai 

arī kādu juridisko personu līdzekļi. Studiju maksu studiju programmā apstiprina RPIVA 

Senāts. 

RPIVA telpu nodrošinājums: 

RPIVA kopējā telpu platība ir 7758 m
2
:  

Telpas Rīgā, Imantas 7. līnijā 1. RPIVA ēkā: 

 2254 m
2
 – studiju telpas; 

 1618 m
2
– darba kabineti. 

 Telpas RPIVA filiālēs: 

 3810 m
2
– studiju telpas; 

319 m
2
 – darba kabineti.  

Alūksnes filiāles infrastruktūras nodrošinājumu skat.11. tab., bet studiju tehnisko 

nodrošinājumu skat. 12. tab. 

9.tabula  

RPIVA telpu sadalījums 

 Studiju telpas Darba kabineti Vietu skaits 

auditorijās Telpu skaits Platība, m
2
 Telpu skaits Platība, m

2
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Imantas 

7.līnija 1 
36 36 2254 2254 55 54 1618 1610 1470 1470 

RPIVA 

filiāles 
83 83(3) 3810 

3810 

(90) 
12 

12 

(1) 
425 

425 

(20) 
2591 

2591 

(55) 

 

Tehniskais nodrošinājums: 

10.tabula  

Studiju procesa tehniskais nodrošinājums RPIVA kopumā 

 2009./2010.  

Studiju gads 

2010./2011.  

Studiju gads 

TV uztvērējs 20 21(1) 

Video/DVD atskaľotājs 23 23(1) 
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Kodoskops 39 39(2) 

Ekrāns 35 37(2) 

Videokamera 11 11 

Radio ar kasešu vai CD atskaľotāju 49 49(2) 

Mūzikas centrs 10 10 

Kopētājs 23 23(1) 

Fakss 14 14(1) 

Video projektors 35 37 

Autotransports 7 7 

Portatīvais dators 39 41 

Interaktīvā tāfele 3 3 

Fotoaparāts 9 8 

 

Alūksnes filiāle 

Ēkas infrastruktūras nodrošinājums 

RPIVA Alūksnes filiāle atrodas Alūksnē, Pils ielā 21, LV 4301. Telpas tiek nomātas 

no SIA „B&Co‖ līgums Nr. 4–2005/26, līgums noslēgts uz laiku līdz 2014.gadam, SIA 

GBVJ‖ līgums Nr. 4–2004/63, noslēgts līdz 2014.gadam, Alūksnes novada pašvaldības 

Izglītības pārvaldes līgums Nr.01–22/4.2010/1605 

Telpu nodrošinājums 

Kopējā telpu platība 414,1 m
2
. 

11.tabula  

RPIVA Alūksnes filiāles telpu sadalījums 

 Studiju telpas Darba kabineti Vietu skaits 

auditorijās Telpu skaits Platība, m
2
 Telpu skaits Platība, m

2
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Alūksnes 

filiāle 
8 8 341 355 3 2 66,5 50,6 240 240 

 

12.tabula  

RPIVA Alūksnes filiāles studiju procesa tehniskais nodrošinājums 

 2009./2010. 

studiju gads 

2010./2011. 

studiju gads 

TV uztvērējs 2 2 

Video/DVD atskaľotājs 1 2 

Kodoskops 3 3 

Ekrāns 1 1 

Radio ar kasešu vai CD atskaľotāju 3 3 

Mūzikas centrs 1 1 
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Kopētājs 1 1 

Fakss 1 1 

Projektors 3 3 

Auto transports 1 1 

Videokamera 1 1 

Portatīvais dators 3 3 

 

RPIVA studentu un darbinieku pieejas iespējas mūsdienu informācijas un 

komunikāciju tehnoloģijām 

1. Datorklases, kuras aprīkotas ar Intel Pentium un Celeron procesoru datoriem, licencētu 

programmatūru, Internet pakalpojumus un citu aprīkojumu un sistēmas: 2 datorklases 

(30 + 24) un 10 datori lasītavā Imantas 7. līnijā 1, katrā datorklasē ir iespējams 

izmantot skeneri, drukāt uz lāzerprintera, studiju darbā var izmantot 17 mobilās 

prezentāciju vienības (portatīvais dators + datu videoprojektors), digitālo videokameru, 

digitālo fotokameru un digitālo dokumentu kameru. 

2. Astoľas auditorijas aprīkotas ar stacionāru videoprezentācijas tehniku, 3 interaktīvajām 

tāfelēm. Visiem datoriem ir instalēta licencēta programmatūra – MS Windows, MS 

Office, antivīrusu programma, studenti var izmantot RPIVA iegādātās licencētās 

programmas (Adobe Photoshop, Adobe PageMaker, CorelDraw, PASW (SPSS), MS 

Project, MS Visio, MS Expression Web, programmas svešvalodu apguvei, u.c.),visi 

datori ir saslēgti RPIVA intranet, ir iespējams izmantot serveru resursus un 

neierobeţotus Internet pakalpojumus, kā arī Lursoft datu bāzi,  studenti un darbinieki 

var lietot RPIVA e–pastu,  IS tiek uzturēta aktuāla informācija par studentu sekmēm un 

finansiālajām saistībām, tiek uzturēta aktuāla RPIVA Internet lapa, kurā atrodama 

studijām nepieciešamā informācija (studiju kursu apraksti, nodarbību saraksti utt.). 

3. Datori ir saslēgti lokālajā datortīklā (Ethernet 10/100/1000 Mbps un WLAN 54 Mbps) 

vienotā RPIVA domēnā, datortīklā tiek uzturēti failu serveri (Unix – Samba), Web, 

DNS, DHPC, e–pasta, FTP, Proxy, SQL datu bāzu serveris, kā arī Moodle serveris e–

studiju darbam, Internet pieslēgums Rīgā tiek nodrošināts ar optisko līniju (20 Mbps), 

RPIVA datortīkls ir aizsargāts pret nesankcionētu pieeju ar „ugunsmūri‖. 

IT attīstības perspektīva: 

 Datorklašu pastāvīga modernizācija un pilnveidošana; 

 Datortīkla modernizācija, ātrdarbības palielināšana, nodrošinot videokonferenču 

rīkošanas iespējas; 

 Pakāpeniska e–izglītības ieviešana; 

 Pastāvīga studiju procesa organizācijas pilnveidošana (RPIVA informācijas sistēmas 

attīstība);  

 Studentu, absolventu, darba devēju, docētāju elektronisko aptauju sistēmas izveidošana. 

RPIVA bibliotēka, komplektējot savus fondus, par galveno mērķi izvirzījusi 

augstskolas studiju programmu nodrošinājumu ar literatūru un studiju materiāliem. Šobrīd 
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bibliotēkas kopējā platība ir 430 m
2
. Studentiem Imantas 7.līnijā 1 ir pieejama lasītava ar 

70 lasītāju vietām un 15 brīvpieejas datoriem.  

RPIVA bibliotēkas raksturojums 

RPIVA bibliotēkas fonda papildināšanai izlietots: 

 2007. gadā –Ls 42 000  - 2009. gadā – Ls 25 000 

 2008. gadā – Ls 45 000  - 2010. gadā – Ls 12 000   

RPIVA fondā 45% grāmatu latviešu valodā, 35% – krievu valodā, 15% – angļu 

valodā, 5% – citās valodās. Bibliotekā pieejami daţādi periodiskie izdevumi (13. tab.) 

13. tabula 

Nosaukums 
Periodikas pieejamība 

2010 2011 

Biznesa psiholoģija  ir ir 

British Journal of Educational Psychology  ir ir 

Diena ir ir 

Education Policy, Management and Quality ir ir 

FORBES - ir 

Grāmatvedība un ekonomika - ir 

Ilustrētā zinātne  ir - 

Izglītība un kultūra  ir ir 

Jornal of Baltic Science Education ir ir 

Latvijas ekonomists  ir - 

Neatkarīgā rīta avīze  ir ir 

Office Manager  ir - 

Problems of Education in XXI Century ir ir 

Psiholoģijas pasaule  ir - 

The Economist  ir - 

Signum Temporis ir ir 

Filiālēs pieejama arī reģionālā periodika un laikraksti. 

Datu bāzes: EBSCO, APA GOLD, NOZARE, LETA, Britannica Online, Rubricon, 

Sage, Emerald. Ir pieejamas arī Latvijas augstskolas un to bibliotēkas: 

 Latvijas Nacionālā bibliotēka 

 Latvijas Akadēmiskā bibliotēka 

 Latvijas Universitāte 

 Latvijas Lauksaimniecības Universitāte 

 Latvijas Akadēmisko bibliotēku asociācija  

 RPIVA bibliotēkas elektroniskais katalogs 

Meklēšanas dienesti 

www.google.lv 

Elektronisko ţurnālu meklētājs (~7000 nosaukumu, meklēt var pēc nosaukuma, 

atslēgvārdiem, meklēt tikai bezmaksas resursus utt.) http://ejournal.coalliance.org/  

Rakstu meklētājs http://www.findarticles.com/PI/index.jhtml   

http://www.lnb.lv/
http://www.acadlib.lv/
http://www.lu.lv/
http://www.llu.lv/
http://www.lataba.lv/
http://www.google.lv/
http://ejournal.coalliance.org/
http://www.findarticles.com/PI/index.jhtml
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Informācijas meklētājs http://infofinder.cgiar.org/  

Latvijas Valsts arhīva digitālās publikācijas 

Elektroniskie ţurnāli 

Elektronisko ţurnālu bibliotēka http://rzblx1.uni–regensburg.de/ezeit/   

Ţurnāli matemātikā  

http://www.math–net.de/links/show?collection=math.pub.jour.elec 

http://www.eevl.ac.uk/mathematics/math–journalsft.htm  

http://www.emis.de/journals/  

Kartes 

http://reenic.utexas.edu/reenic/creees/outreach/Maps/maps.html  

Informācija par valstīm (Austrumeiropa, Centrāleiropa, bijušās PSRS valstis) 

http://reenic.utexas.edu/reenic/regions/index.html  

Socioloģija  

http://www.sociology.org/contents.html  

http://www.socresonline.org.uk/  

Zinātľu nozares 

http://bestofscience.free.fr/  

E–ţurnāli daţādās  ducati nozarēs (bezmaksas):  

http://www.clair.ait.ac.th/FreeEJournalsByTitle.htm#d  

(vide, inţenierzinātnes, lauksaimniecība, bioloģija, arhitektūra, ķīmija, datorzinātne, 

matemātika, bibliotekzinātne u.c.)  

http://case.leeds.ac.uk/journals.html  

(tieslietas)  

http://www.lib.polyu.edu.hk/electdb/ej_alpha.html  

(psiholoģija, bizness, ekonomika, bioloģija, vide, veselība, medicīna, fizika, 

socioloģija u.c.)  

http://e–jis.ncsi.iisc.ernet.in/freejframe.htm  

(bioloģija, lauksaimniecība, medicīna, ķīmija, ģenētika, datorzinātne, fizika u.c.)  

http://www.dcdsca.nt.gov.au/dcdsca/intranet.nsf/pages/ResourcesJournals  

(māksla, sociālās zinātnes, muzeji, vēsture, arheoloģija, zinātnes u.c.)  

Vārdnīcas 

http://www.yourdictionary.com  

(tulkojošas, skaidrojošas, sinonīmu, tezauri, daudzvalodu u.c.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://infofinder.cgiar.org/
http://www.lvarhivs.gov.lv/
http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/
http://www.math-net.de/links/show?collection=math.pub.jour.elec
http://www.math-net.de/links/show?collection=math.pub.jour.elec
http://www.math-net.de/links/show?collection=math.pub.jour.elec
http://www.emis.de/journals/
http://reenic.utexas.edu/reenic/creees/outreach/Maps/maps.html
http://reenic.utexas.edu/reenic/regions/index.html
http://www.sociology.org/contents.html
http://www.socresonline.org.uk/
http://bestofscience.free.fr/
http://www.clair.ait.ac.th/FreeEJournalsByTitle.htm#d
http://case.leeds.ac.uk/journals.html
http://www.lib.polyu.edu.hk/electdb/ej_alpha.html
http://e-jis.ncsi.iisc.ernet.in/freejframe.htm
http://www.dcdsca.nt.gov.au/dcdsca/intranet.nsf/pages/ResourcesJournals
http://www.yourdictionary.com/
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14. tabula 

RPIVA Bibliotēkas fonds   

 

Ekonomika, bizness-2710 2009./2010. 2010./2011. 

Kopskaits 28985 29401 

Tajā skaitā, nozares, Ekonomika, komercdarbība 11765 11815 

Mārketings 3595 3680 

Menedţments 3605 3695 

Finanses, grāmatvedība 2695 2733 

Statistika 1830 1850 

Sabiedriskās attiecības 4020 4078 

Ekonomika 1475 1550 

Citu virzienu literatūra   

Psiholoģija-1190 11450 11716 

Pedagoģija-17000 19320 20143 

Dažāda literatūra-9500 7265 7265 
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9. Ārējie sakari 

9.1. Rīcība studiju programmas „Darba aizsardzība” likvidēšanas gadījumā 

Studiju programmas Darba aizsardzība studentiem ir visas RPIVA studentu tiesības 

un garantijas, kas noteiktas Augstskolu likumā un Studiju līgumā, ko noslēdz RPIVA un 

students, uzsākot studijas. Studiju programmas Darba aizsardzība saturs, organizācija un 

struktūra ļauj studentiem būt mobiliem un likvidācijas gadījumā pāriet uz citu pirmā 

līmeľa studiju programmu, nepieciešamības gadījumā apgūstot un kārtojot papildus studiju 

priekšmetus.  

Ja studiju programmas Darba aizsardzība īstenošana tiek pārtraukta, tad studējošie 

var turpināt izglītību akreditētā Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas 

augstskolā tāda pat nosaukuma programmā (RISEBA), ar kuru RPIVA ir noslēgusi 

atbilstošu līgumu (līguma kopija pielikumā) 

9.2. Sadarbība ar absolventiem 

Absolventi vēl nav; pirmais izlaidums būs 2011. gada rudens semestrī 

9.3. Sadarbība ar darba devējiem 

Lai veicinātu studiju programmas attīstību un pilnveidotu studiju procesu RPIVA, ir 

noslēgti sadarbības līgumi ar organizācijām, kas ir nozīmīgi Latvijas valsts ekonomisko 

procesu dalībnieki. Piemēram: 

Latvijas Tirgotāju asociācija – līgums par sadarbību profesionālās augstākās 

izglītības studiju programmu īstenošanā: 

 Prakšu īstenošana; 

 Konsultācijas un metodiskā palīdzība studiju programmu pilnveidošanā; 

 Informatīvais atbalsts (normatīvo aktu tematiskie krājumi, apmācību semināri). 

Nepilna laika studijās studentiem prakses lielākoties notiek viľu darba vietās. Katrā 

studiju filiālē studentiem ir noslēgti līgumi par prakses vietām, kas nodrošina, ka 

studentiem prakses vietas ir nodrošinātas, un studenti reāli strādā un praktizējas savā 

izvēlētajā profesijā. Nepieciešamības gadījumā sadarbība ar LDDK dod iespēju nodrošināt 

ar prakses vietām arī tos studentus, kas daţādu iemeslu dēļ nevar prakses uzdevumus veikt 

savā darba vietā.  

Ar darba devējiem tiek saskaľoti tēmu virzieni, kurus nozares profesionāļi atspoguļo 

no praktiskā redzējuma un realizācijas meistarklasēs. Studentiem ir iespēja bez maksas 

izmantot visdaţādākās zinātniskās datu bāzes, piemēram, APA GOLD; ERIC u.c., 

pētniecisko darbu izstrādes procesā. 

Jau studiju procesā ir svarīgi iegūt potenciālo darba devēju atsuaksmes par 

topošajiem speciālistiem, ko RPIVA panāk, sadarbojoties ar darba devējiem prakses laikā. 
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Nosūtot praksē, students saľem individuālo uzdevumu, ar kuru tiek iepazīstināts arī 

prakses devējs. Par prakses uzdevumu izpildi individuāli atskaitās pats students, bet 

prakses devējs izsniedz studenta praktikanta raksturojumu – atsauksmi. 

Līdz šim vienīgā prakse ir bijusi 2. kursa studentiem II semstra laikā (Prakse 

specialitātē, 8 kredītpunkti). Par astudentu veiktajiem prakses uzdevumiem atsauksmes ir 

pozitīvas, piem., par studenti O.K. ir atsauksme, ka „... darbs veikts ar lielu atbildības 

sajūtu un patiesu vēlmi izzināt darba aizsardzības jomu kopumā. Students prakses 

uzdevumus izpildījis pilnībā. Prasme strādāt kolektīvā, personīgo īpašību kopums un 

iegūtā izglītība ļaus studentam strādāt par darba azisardzības speciālistu‖. „Studente labi 

orientējas LR likumos, vispārējās nozīmes un nozares darbības reglamentējošajos 

normatīvajos aktos‖ (Studente I.V.), „...izprot darba drošības būtību un nozīmi uzņēmuma 

darbībā. Pamatojoties uz teorētiski apgūtām zināšanām, izsaka vērā ņemamums 

prikšlikumus uzņēmuma darba drošības sistēmas pilnveidošanai‖ (Studente G.A.). „Iegūtā 

izglītība ļauj strādāt profesijā – darba aizsardzības speciālists‖. (Students S.C.) Prakses 

devējs arī norāda „...papildināt zināšanas darba aizsardzības lietvedībā‖. Citā atsauksmē 

teikts: „Studenta raksturs atbilst darba aizsardzības speciālistam. Labprāt pieņemtu 

darbā‖ (Studente D.G.)  

15. tabula 

Augstskolas, ar kurām RPIVA ir noslēgti sadarbības līgumi 

 

Valsts Ārzemju augstskola 

Čehija Univerzita Hradec Kralove,  www.uhk.cz 

Grieķija University of Patras, www.upatras.gr 

Lietuva 

Klaipēdas universitāte, www.ku.lt 

Šauļu universitāte, www.su.lt 

Kaunas College,  www.kauko.lt 

Vytautas Magnus University,www.vdu.lt  

Portugāle 

Instituto Politecnico da Guarda, http://www.ipb.pt/ 

Escola Superior de Educacao de Lisboa, 

http://www.eselx.ipl.pt 

Rumānija 
Alexsandru Ioan Cuza University of Iasi, www.uaic.ro 

Universitatea „Lucian Blaga‖ din Sibiu, www.ulbsibiu.ro 

Slovākija 

Constantine the Philosopher University in Nitra, 

www.ukf.sk 

Matej Bel university in Banska Bystricta, www.umb.sk 

Somija University of Joensuu, www.joensuu.fi 

Spānija Universidad de Murcia, www.um.es 

Turcija 
Usak University, www.usak.edu.tr/en/genel.php 

Abant Izzet Baysal University, www.ibu.edu.tr/en/ 

Vācija 
Technische Universität Carolo–Wilhelmina zu 

Braunschweig, www.tu–bs.de 

http://www.uhk.cz/
http://www.upatras.gr/
http://www.ku.lt/
http://www.su.lt/
http://www.kauko.lt/
http://www.vdu.lt/
http://www.ipb.pt/
http://www.eselx.ipl.pt/
http://www.uaic.ro/
http://www.ulbsibiu.ro/
http://www.ukf.sk/
http://www.umb.sk/
http://www.joensuu.fi/
http://www.um.es/
http://www.usak.edu.tr/en/genel.php
http://www.ibu.edu.tr/en/
http://www.tu-bs.de/
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Plašāk ar prakses devēju atsauksmēm var iepazīties studentu Prakses atskaitēs 

RPIVA Sociālo zinātľu fakultātē. Studiju prakses nolikums un abu prakšu apraksti 

publicēti 11. pielikumā.    

RPIVA ir noslēgusi Sadarbības līgumus arī ar vairākām citām organizācijām, tādām 

kā SIA „Alfa Stars‖ (Rīga), SIA „4 RC‖ (Alūksne), Biedrība „Biznesa inkubators Cēsis‖ 

u.c. kā par studentu prakšu organizāciju, tā papildus sadarbību uzľēmējdarbības attīstīšanā. 

RPIVA ir noslēgusi savstarpējās sadarbības līgumus arī ar vairākām ārvalstu 

augstskolām (15. tab.) par studentu un pasniedzēju mobilitātes veicināšanu līdzīgās studiju 

programmās. Sadarbība galvenokārt notiek mūţizglītības LLP – Erasmus programmas 

ietvaros. RPIVA LLP – Erasmus partneru skaits katru gadu pieaug. Docētāju mobilitātes 

rezultātā attīstās arī zinātniskā sadarbība, notiek savstarpēja starptautisku zinātnisko 

konferenču organizēšana un zinātnisko publikāciju sagatavošana. Docētāju darbs ārvalstīs 

– vieslekcijas pārsvarā tiek finansētas no LLP – ERASMUS programmas līdzekļiem vai 

ārvalstu organizāciju piešķirtajām stipendijām.  

Laika periodā no 2009. līdz 2010.gadam studiju programmā iesaistītais akadēmiskais 

personāls ir apmeklējis šādas sadarbības augstskolas (16. tab.): 

16. tabula 

Studiju programmas docētāju vieslekcijas ārzemēs 

Docētājs Valsts, augstskola Nodarbību tēma 

Jānis Gedrovics Zviedrija, Trollhetanas 

augstskola, 2009., ERASMUS 

Dabaszinātľu didaktika Latvijā 

un Zviedrijā 

Čehija, Hradec Kraloves 

universitāte, 2010., Čehijas 

valdības stipendija 

Ievadkurss pedagoģiskajā 

ergonomikā 

Juris Porozovs Malta, 2009., LEONARDO  

Vācija, Leipcigas universitāte, 

2010. 

Psihofizioloģiskās īpatnības 

personām ar daţādu lielo pusloţu 

garozas dominanti 

Inese Urpena Lietuva, Šauļu Universitāte, 

2010. 

Moderno IT un  Moodle 

izmantošana studiju procesā 

 



 43 

10. Studiju programmas attīstības plāns un SVID analīze 

10.1. SVID analīze 

Lai noteiktu programmas tālākas attīstības virzienus, tika novērtētas tās stiprās un 

vājās puses, iespējas un draudi (17. tab.). 

17. tabula 

Studiju programmas Darba aizsardzība  SVID analīze 

Stiprās puses 

 Studiju programma atbilst Latvijas likumiem 

un normatīvajiem aktiem, un Eiropas mācību 

iestāţu praksei. 

 Programmā strādā profesionāli docētāji, 

kuriem RPIVA ir pamatievēlēšanas vieta. 

 Ir piesaistīti docētāji – augsti kvalificēti 

praktiķi 

 Teorētiskās zināšanas tiek nostiprinātas, 

izpildot prakses programmu. 

 Iespēju robeţās tiek organizētas mācību 

ekskursijas 

 Pastāv lietišķas attiecības starp mācībspēkiem 

un studējošiem. 

 Pieľemama materiāli tehniskā bāze. 

 Laba sadarbība ar darba devējiem, reģiona 

pašvaldībām. 

 Studiju programma tiek realizēta studentiem 

piemērotā laikā un vietā.  

 Iespēja turpināt studijas jebkurā līdzīgā otrā 

līmeľa profesionālajā studiju programmā 

Vājās puses 

 Studējošiem nav iespējams saľemt 

stipendiju. 

 Studenti mācās par maksu. 

 Nepietiekams skaits pašu docētāju 

sagatavoto mācību materiālu. 

 Nepietiekami attīstīta starptautiskā 

sadarbība. 

 Iztrūkst lietišķi kontakti starp daţādu 

Latvijas augstskolu radniecīgu 

programmu realizētājiem. 

 

Iespējas 

 Izmantot prakses vietas kā potenciālās darba 

vietas. 

 Iekļauties mācībspēku un studentu apmaiľas 

programmās ar ārvalstu augstskolām 

 Izmantot daţādu projektu iespējas docētāju 

zinātniskā un metodiskā līmeľa 

paaugstināšanai. 

 Studiju maksas nepaaugstināšana. 

 Veicināt programmā strādājošo docētāju 

īslaicīgu staţēšanos organizācijās Latvijā. 

 Vairāk pievērsties pētījumiem ar studiju 

programmas tematiku. 

 

  

Draudi 

 Ekonomiskās krīzes negatīvā ietekme 

uz sabiedrības un atsevišķu tās 

locekļu maksātspēju. 

 Samazinoties finansējumam, var tikt 

apdraudēta starptautiskā sadarbība un 

zinātniskie pētījumi 

 Demogrāfiskās situācijas 

pasliktināšanās apdraud kopējo 

studentu skaitu 

 Iedzīvotāju maksātnespējas 

palielināšanās un emigrēšana apdraud 

pie–tiekama daudzuma studentu 

piesaisti programmai. 

 Ierobeţotas iespējas noturēt studiju 

programmas īstenošanā augsta līmeľa 

profesionāļus finansiālā 

nodrošinājuma dēļ. 
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10.2. Uzdevumi studiju programmas attīstībai nākamajos gados 

Studiju programmas attīstībai nākamajos gados ir veicami šādi uzdevumi: 

1. Regulāri pārskatīt un koriģēt studiju programmas saturu atbilstoši normatīvo 

dokumentu prasību izmaiľām (LR Ministru Kabineta noteikumi, Augstskolu likums, 

profesiju standarti u.c.). 

2. Veicināt studentus izmantot starptautiskās apmaiľas iespējas. 

3. Akadēmiskajam personālam regulāri paaugstināt kvalifikāciju, arī pedagoģiskās 

zināšanas un prasmes.  

4. Mācībspēkiem izmantot staţēšanās iespējas ārvalstīs. 

5. Veicināt un atbalstīt mācībspēku studijas doktorantūrā. 

6. Regulāri pilnveidot mācību procesa metodisko nodrošinājumu. Mācībspēkiem gatavot 

jaunus mācību līdzekļus un mācību grāmatas. 

7. Pastiprināt atgriezeniskās saites izmantošanu, veicot studentu un darba devēju aptaujas. 

8. Regulāri pārskatīt studiju kursa aprakstus, iestrādājot tajos aktuālāko informāciju. 

9. Kontrolēt studiju programmas izmaksas. 

10. Papildināt bibliotēkas fondu ar jaunākām mācību grāmatām, tajā skaitā, ārvalstīs izdoto 

literatūru. 

11. Turpināt pilnveidot sadarbību ar potenciālajiem prakses vietu nodrošinātajiem – 

uzľēmumiem, iestādēm, pašvaldībām. Regulāri analizēt sadarbības rezultātus, 

aktualizējot sadarbības virzienus.  

12. Aktīvi popularizēt pirmā līmeľa profesionālās augstākās izglītības priekšrocības un 

reklamēt iespējas studēt programmā Darba aizsardzība. 
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CURRICULUM VITAE 

 

 
Personas informācija 

Vārds, Uzvārds 

 

JĀNIS GEDROVICS 

Dzimšanas dati 01.11.1944. 

Adrese Valdeķu     iela 62-136, Rīga, LV-1058 

Tālrunis 

Mobilais tālrunis 

(+371)67674983 

(+371)29162147 

E- pasts 

Fakss 

janis.gedrovics@rpiva.lv 

(+371)67808034 

Izglītība   

Laika periods 

 

1993-1994 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešķirtā 

kvalifikācija 

Pedagoģijas maģistrs  

vidusskolas ķīmijas skolotājs 

Izglītības iestādes nosaukums Latvijas Universitāte, Rīga, Raiľa bulv. 19 

 

Laika periods 1972 – 1975-1978 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešķirtā 

kvalifikācija 

Zinātľu kandidāta diploms 

Ķīmijas zinātľu kandidāts. Diploms nostrificēts par Dr. 

chem. 1993.g. 

Izglītības iestādes nosaukums Latvijas Zinātľu akadēmija, Rīga, Akadēmijas laukums 1 

Laika periods 1962 - 1970 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešķirtā 

kvalifikācija 

Diploms par augstāko izglītību 

Ķīmiķis (fizikālā ķīmija) 

Izglītības iestādes nosaukums Latvijas Universitāte, Rīga, Raiľa bulv. 19 

 

Darba pieredze 

Laika periods 

 

Kopš 2007.g. 23. aprīļa līdz šim laikam 

Profesija vai ieľemamais amats Vadītājs – vadošais pētnieks 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas Dabas 

un darba vides institūts, Imantas 7. līnija 1 

Nozare Zinātne 

Laika periods Kopš 2005.g. 1. sept. līdz šim laikam 

Profesija vai ieľemamais amats Asociētais profesors 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, 

Imantas 7. līnija 1 

Nozare Pedagoģija/ ķīmijas didaktika  

Laika periods 1998.g. 1.sept.-2005.g. 31.aug. 

Profesija vai ieľemamais amats Docents 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, 

Imantas 7. līnija 1 

Nozare Pedagoģija 

Laika periods 1990. 1.sept.-1997. 27.aug. 
Profesija vai ieľemamais amats Skolotājs (ķīmija, fizika, vācu valoda) 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

Rīgas 94.vidusskola, Rīga, Ozolciema iela 26 
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Nozare Pedagoģija 

Laika periods 1991.g. janv. – 1991.g. dec. 

Profesija vai ieľemamais amats Galvenais speciālists 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

Latvijas Republikas Izglītības ministrija, Rīga, Vaļľu iela 

2 

Nozare Valsts pārvalde 

Laika periods 1987.g. aug. – 1991.g. janv. 

Profesija vai ieľemamais amats Direktora vietnieks mācību metodiskajā darbā 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

Republikāniskais Skolotāju kvalifikācijas celšanas 

institūts, Rīga, Vaļľu iela 2 

Nozare Valsts pārvalde 

Laika periods 1972.g. nov. – 1987.g. aug. 

Profesija vai ieľemamais amats Aspirants, jaunākais, vecākais zinātn. līdzstrādnieks 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

Latvijas zinātľu akadēmijas Neorganiskās ķīmijas institūts 

Nozare Zinātne 

Laika periods 1971.g. sept. – 1972.g. nov. 

Profesija vai ieľemamais amats Mācību daļas metodiķis 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

Latvijas Valsts universitāte, Rīga, Raiľa bulv.19. 

Nozare Pārvalde 

Laika periods 1967.g.sept. – 1971.g. aug. 

Profesija vai ieľemamais amats skolotājs 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

Rīgas 13. vakara (maiľu) vidusskola, Skuju iela 26 

Nozare pedagoģija 

Prasmes 

Valodu prasmes 
Valoda Saprotu Runāju Rakstu  

Latviešu  Pārvaldu brīvi kā dzimto valodu 

Krievu pārvaldu pārvaldu brīvi 

Vācu labi labi labi 

Zviedru labi apmierinoši labi 

Angļu  apmierinoši Mazliet apmierinoši 

Datora lietošanas prasmes MS Office, Internets , SPSS, NSDStat+ 

Citas prasmes Nav speciāla apstiprinājuma 

  

Papildu informācija 

 

 

Vēlēšanas Ievēlēts par īsteno locekli izglītības zinātľu asociētā 

profesora statusā Strēmstades akadēmijā (Zviedrija), no 

2010.g. 10. maija 

Semināri Umeo, Zviedrija, 2007.21.03. Zviedrijas Dabaszinību 

didaktikas biedrības minisimpozijs. 

Kursi Darba aizsardzība/ - Juridiskā koledţa, 2007.g. maijs – 

jūlijs (160 st. programma) 

Konferences - Krakova, Polija, 2010., 4.-9.07.. ECRICE-2010 

konference. 

- Tampere, Somija, 2010., 9.-10. 06. HYVITE Simpozijs 

„Labklājības tehnoloģija‖ 

- Rīga, 2010., 25.-27.03., 5. Starptautiskā konfrence 

„Teorija praksei mūsdienu sabiedrības izglītībā‖ 

- Helsingora, Dānija, 2009, 21.-24.06. Ziemeļvalstu 
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Ergonomikas biedrību asociācijas 41. konference. 

- Krakova, Polija, 2008, 25.-29. 06., Starptautiskā 

Dabaszinību dikatikas konference 

- Umeo, Zviedrija, 2007.g. 22.-23.03. Zviedrijas 

Pedagoģisko agugstskolu docētāju konference. 

- Rīga, 2007.g. 15.-16.03. Starptautiskā konference 

„Dabaszinību didaktika šodien un rīt‖. 

- Māstrihta, Holande, 2006.g. 10.-14.07. Starptautiskās 

Ergonomikas asociācijas XVI Kongress 

- Rīga, 2007.g. aprīlis. Starptautiskā konference „ Teorija 

praksei mūsdienu sabiedrības izglītībā‖ 

- Tartu, Igaunija, 2006.g. 8.-11.11., IOSTE Reģionālais 

simpozijs. 

- Vāsa, Somija, 2006.g. 27.-28.10. Somijas Dabaszinību 

un matemātikas biedrības Gada konference. 

- Stokholma, Zviedrija, 2006.g. 15.-17.10. II Starptautiskā 

konference „Dabaszinības pamatskolā‖. 

Projekti  Starptautiskais salīdzinošais projekts dabaszinībās ROSE, 

2003-2009, Latvija 

Publikācijas   1. Ābele U., Gedrovics J. 15-gadīgu skolēnu attieksme 

pret dabaszinātnēm un tehniku starptautiskā salīdzinošā 

projekta ROSE kontekstā. Radoša personība/ Zinātnisko 

rakstu krājums. – Rīga: Kreativitātes centrs, 2006, 48-

54.  

2. Lamanauskas V., Gedrovics J. Training of Basic 

School Teachers of Sciences in Lithuania and Latvia: 

Assessment of Situation and Tendences.   The Bologna 

Process in Science and Mathematics Higher Education 

in North-Eastern Europe: Tendencies, Perspectives and 

Problems. – Joensuu: University of Joensuu, 2006, 40-

51.  

3. Bilek M., Radkova O., Gedrovics J. Czech and 

Latvian Students‗Interests in Science and Technology 

Education: A Comparative Study Based on „ROSE― 

Project. Teorija praksei mūsdienu sabiedrības izglītībā/ 

III Starptautiskā zinātniskā konference. – Rīga: 2006, 

33-38. 

 4. Zemesarājs R., Gedrovics J., Profesijas izvēles 

kritēriji un prioritātes daţādos Latvijas reģionos. 

Augstākā profesionālā izglītība teorijā un praksē/ 

Zinātnieki raksti, 4.laidiens. – R.: RTK, 2006, 69.-

76.lpp. 

5. Gedrovics J., Wäreborn I., Jeronen E. Science 

Subjects Choice as a Criterion of Students‘ Attitudes to 

Science.//Journal of Baltic Science Education, 2006, No 

1, 74-85. 

6. Gedrovics J. Regional and Group Differences in the 

Framework of International Comparative Project ROSE 

in Latvia.//Journal of Baltic Science Education, 2006, 

No 1, 38-49. 

7. Порозовc Ю., Праулите Г., Райпулис Е., 

Гедровицс Я. Учебники биологии и химии в 
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основной школе Латвии. Natural Science Education at 

General School/ Proceedings  of the Twelfth National 

Scientific Conference. – Lucilijus: 2006. – 172-179. 

8. Gedrovics J., Lamanuskas V. Survey of Ergonomics 

Problems in Latvian and Lithuanian Schools‘ Computer 

Classrooms. – Proceedings IEA2006 Congress// 

Meeting Diversity in Ergonomics. Ed. by R.N.Pikaar, 

E.A.P. Konigsveld, P.J.M.Settels. – Elsevier Ltd., 2006. 

CD. 

9. Gedrovics J., Lāce I., Zemesarājs R. Postsociālisma 

valstu jauniešu nākotnes darba kritēriji un profesionālā 

orientācija. Izglītības ekoloģija un profesionālās 

studijas. Rīga: RUK, 2006, 43-48. 

10. Gedrovics J., Jeronena E., Kuusela T., Vēreborns I. 

Par vielu pārvērtību izpratni. Konferences „Ķīmijas 

izglītība skolā - 2006” rakstu krājums. Rīga, 2006.gada 

5.oktobris. – Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 53-60. 

11. Gedrovics. Datorlietotāju ergonomiskā kultūra 

Latvijā. Sabiedrība un kultūra/ Rakstu krājums. VIII. – 

Liepāja: 2006, 455-465. 

12. Gedrovics J. Ergonomikas vieta vispārējā, 

profesionālajā un skolotāju izglītībā. - Krājumā: 

Izglītības ekoloģija un profesionālās studijas. – Rīga: 

RUK, 2007, 70-77. 

13. Gedrovics J., Mitlere R., Tuče-Novika D., 

Zemesarājs R. Datorlietotāju vidusskolēnu 

ergonomiskā kultūra un daţi datorlietošanas paradumi. 

- Krājumā: Izglītības ekoloģija un profesionālās 

studijas. – Rīga: RUK, 2007, 98-104. 

14. Gedrovics J., Gabranovs A. Ergonomika – ne tikai 

zinātne. Skolotājs, 2008, No 2, 44-49. 

15. Gedrovics J. Die Ergonomie im Curriculum der 

Lehrerbildung. – Lehrer/ und Lehrerinnenbildung, 

Wien, 2008: S. 71-77. 

16. Gedrovics J., Gabrānovs A., Raipulis J. (2009). 

Ergonomika skolā kā studiju priekšmets un pētnieciskā 

darba joma. - Zinātniskie raksti. Ekonomika. 

Komunikācija. Politika. Socioloģija. Sociālā politika un 

sociālais darbs. Tiesības. – Rīga: RSU, 170 -179. 

17. Gedrovics, J., Cedere, D., Mozeika, D. (2009). 

Latvian students` understanding the principles of 

substance changes: longitudinal research 1998 – 2008. - 

Journal of Baltic Science Education, 8 (2),79-87. 

18. Palmberg I., J.Gedrovics J. Environmental 

Education and Pedagogy: Nordic and Nordic-Baltic 

cooperation. In: 3rd International Conference 

―Environmental Science and Education in Latvia and 

Europe: Education and science for climate change 

mitigation‖, October 23, 2009. – Riga: 72-73, 2009. 

19. Gedrovics J., Lavonen J., Raipulis J. (2010) 

Application of the different development indexes in the 

research of science didactics. Problems of Education in 
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the 21th Century, vol.22, pp. 33-44.  

20. Gedrovics J., Mozeika D., Cedere D. (2010). 

Alteration of Students‘Interest in Science Topics in 

Latvia: 2003 – 2008. - Problems of Education in the 

21th Century, vol.22, pp. 45-53.  

21. Lamanauskas V., Bilbokaite R., Gedrovics J. 

(2010). Gamtos Mokslu dalyku mokymo(-si) priemones 

ir būdai: Lietuvos ir Latvijos moksleiviu poţiūris. - 

Gamtamokslinis ugdymas bendrojo lavinimo mokykloje 

– 2010/ Natural Science Education at General School – 

2010. Proc. of the Sixteenth Nacional Scientific-

Practical Conference, Anyksciai, 23-24 April, 2010, pp. 

100 -107. 

22. Lamanauskas V., Bilbokaite R., Gedrovics J. (2010) 

Lithuanian and Latvian Students‘ Attitude Towards 

Science Teaching/ Learning methods: Comparative 

Analysis. – Problems of Education in the 21th Century, 

2010, vol. 19, pp. 55-62. 

23. Mozeika D., Cedere D., Gedrovics J. (2010). New 

Teaching and Learning Method in Chemistry at 

Comprehensive School.  Technológia vzdelávania s 

prílohou Slovenský učiteľ, 18, No 3, s. 10-15. 

24. Mozeika D., Cedere D., Gedrovics J. (2010). 

Promoting Student Learning Achievements in Chemitry 

by Using the Tetrahedral Spatial Mind Model. - 

Problems of Education in the 21th Century, 2010, 

vol.22, pp. 87-98. 

25. Gedrovics J., Bozenberga I. (2010) Students as 

Computer Users in Latvian Schools. Aktuální trendy 

ICT ve výuce chemie/ Current Trends of ICT in 

Chemistry Education XX. Book of Abstracts of the 20th 

International Workshop on Chemistry Education. – 

Gaudeamus: pp. 14-15. 

26. Гедровиц Я. (2010). Рабочая среда в школе: 

педагогико-эргономический аспект. Švietimas: 

politika, vadyba, kokybė / Education Policy, 

Management and Quality, Nr. 2(5), p. 50-59. ISSN 

2029-1922.  

 
15.11.2010.   

  paraksts 
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CURRICULUM VITAE 
 

Personas informācija  

Vārds, Uzvārds GUNTA JĀKOBSONE 

Dzimšanas dati 1962.gada 16.novembris 

Adrese Kristapa iela 16-54, Rīga LV – 1046 

Mobilais tālrunis 29149909 

E- pasts guntaij@inbox.lv 

gunta.jakobsone@rpiva.lv 

Izglītība  

Laika periods 2008.g. jūnijs līdz šim laikam 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešķirtā kvalifikācija 

Uzsāktas studijas doktorantūrā (pedagoģija) 

Izglītības iestādes nosaukums RPIVA  

  

Laika periods 2006.g. decembris 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešķirtā kvalifikācija 

Diploms / Sociālo zinātľu maģistra grāds 

psiholoģijā (Mg.psych.) 

Izglītības iestādes nosaukums RPIVA  

  

Laika periods 1993.-1995. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešķirtā kvalifikācija 

Diploms /Pedagoģijas maģistra grāds (Mg.paed.) 

Izglītības iestādes nosaukums LU 

  

Laika periods 1980.-1985.g. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešķirtā kvalifikācija 

Diploms  

Specialitāte – biologs, bioloģijas un ķīmijas 

pasniedzējs 

Izglītības iestādes nosaukums LU Bioloģijas fakultāte  

  

Laika periods 1980. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešķirtā kvalifikācija 
Atestāts par vidējo izglītību 

Izglītības iestādes nosaukums Rīgas 49.vidusskola 

Darba pieredze  

Laika periods 2008.- 2009. 

Profesija vai ieľemamais amats Prodekāne 

Darba vietas nosaukums un adrese RPIVA Psiholoģijas fakultāte, Imantas 7.līnija- 1. 

Nozare Izglītība 

  

Laika periods 2000.- šobrīd 

Profesija vai ieľemamais amats Lektore: docēju kursus: „Vispārīgā psiholoģija‖, 

„Pedagoģiskā psiholoģija‖, „Attīstības 

psiholoģija‖, „Saskarsmes psiholoģija‖, „Emociju 

psiholoģija‖, „Konflikti un to risināšana‖, 

„Mūzikas psiholoģija‖ 

Darba vietas nosaukums un adrese RPIVA Psiholoģijas fakultāte, Imantas 7.līnija- 1. 

Nozare Izglītība 

  

  

Laika periods 1997.-2000.  
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Profesija vai ieľemamais amats Lektore 

Darba vietas nosaukums un adrese Izglītošanās centrs ģimenei un skolai  

Nozare Izglītība 

  

Laika periods 1995.-1997. 

Profesija vai ieľemamais amats Lektore 

Darba vietas nosaukums un adrese LU Bioloģijas fakultāte 

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija 

Nozare Izglītība 

  

Laika periods 1994.-1996. 

Profesija vai ieľemamais amats Lektore 

Darba vietas nosaukums un adrese AIDS centrs 

Nozare Izglītība 

  

Laika periods 1994.-2003. 

Profesija vai ieľemamais amats Skolotāja 

Darba vietas nosaukums un adrese Rīgas Hanzas vidusskola, Grostonas iela 5, Rīga 

Nozare Izglītība 

  

Laika periods 1990.-1994. 

Profesija vai ieľemamais amats Laborante 

Darba vietas nosaukums un adrese LU Bioloģijas fakultāte, Kronvalda bulv. 4, Rīgā 

Nozare bioloģija 

  

Laika periods 1985.-1990. 

Profesija vai ieľemamais amats Skolotāja 

Darba vietas nosaukums un adrese Rīgas 1. vidusskola, Raiľa bulv. 11, Rīga 

Nozare Izglītība 

Prasmes  

Valodu prasmes 

Valoda Saprotu Runāju Rakstu 

Krievu Ļoti labi  Ļoti labi Ļoti labi 

Angļu Labi Pietiekami Pietiekami 

Vācu Ļoti labi Labi Labi 

Datora lietošanas prasmes MS Office, Internets 

Citas prasmes 

 

 

 

 

 

 

Vadu autorkursus „Konflikti un to risināšana‖, „Kā 

pretoties manipulācijām un sacīt Nē‖, „Stresa 

menedţments‖, ‖Bērna ‖slikta‖ uzvedība-cēloľi un 

risinājumi‖ 

 Lasu lekcijas un vadu seminārus par tēmām 

„Klientu apkalpošanas psiholoģija‖, „Pedagoģiskā 

un attīstības psiholoģija‖. 

Vadu saskarsmes treniľu grupas, strādāju kā Marte 

Meo konsultants un psihologs – konsultants savā 

privātpraksē. 

Papildu informācija  

Semināri 

2010.g.25.februāris-29.aprīlis „Mākslu terapijas 

grupa‖Veselības institūta Māksli Terapijas centra 

organizēts 

  

 2009.g. 3., 21. aprīlis, 12. jūnijs „Apmācība 
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kognitīvi biheiviorālajā terapijā‖ Latvijas 

Privātpraktizējošo psihiatru apvienības organizēts 

 
2009.g. 23.-24. aprīlis „Aizvainojums un tā 

pārvarēšana‖. Ģimeľu psiholoģiskā atbalsta centra 

„Līna‖ organizēts, vad. Dr.Barbel Wardetzki 

 
2009.g.  aprīlis „Pētījumi psihoterapijā‖ vad. 

Horsts Kahele (Vācija) 

 
2009.g. 9.-15. janvāris, 6., 26., maijs „Veselības un 

pozitīvās psiholoģijas semināri‖ RPIVA 

Psiholoģijas fakultātes organizēts 

 2008. Piedalīšanās 2.Starptautiskās Mākslu 

terapijas Vasaras skolas praktiskajās nodarbībās(16 

akadēmiskās stundas 

 2007. apgūta Martemeo metode un iegūts 

Martemeo praktiķa nosaukums 

 2004.- 2007. kvalifikācijas celšana Augstākajā 

psiholoģijas skolā (Krievija). Apgūta B.Helingera 

sistēmiski fenomenoloģiskā pieeja un sistēmiskie 

ģimenes uzstādījumi. (1200 stundas) 

 2005. psiholoģijas semināri Jauno psiholoģiju 

centrā (51 stunda) 

 2004. sertifikācija Latvijas psihoterapeitu biedrībā 

 2002. starptautisks seminārs „Eksistenciāla pieeja 

krīţu situācijās‖  

 1999.-2003. Francijas psihoorganiskās analīzes 

institūts. Iegūta psihoterapeita specialitāte. 

 1996.-1998.psiholoģijas studijas LU pieaugušo 

papildizglītības centrā. 

 1995. starptautiskais kvalifikācijas celšanas 

seminārs ‖Inovācijas augstskolu didaktikā‖ (120 

stundas) 

Kursi 2002.-2003. teorētiski praktiskais kurss „Psihiatrija 

psihoterapeitiem‖  

 1993.-1994. St.Pēterburgas Personības institūts. 

4pakāpju kursi NLP. 

 1990. Profesionālās karjeras izvēles centrs. Kursi „ 

Psihodiagnostikas un konsultēšanas mūsdienu 

metodes‖. 

 1990. Rostovas pie Donas Medicīnas institūts. 

Kursi „Psihoterapija‖ 

Konferences 2009. piedalīšanās ar referātu V Jauno zinātnieku 

konferencē, 10.12.09., Rīga 

 2009. piedalīšanās konferencē  „Gemeinsam aus 

Erfolgen lernen: Neue Arbeitsformen für 

Jugendhilfe und Pädagogik‖ 6., 7. 10. 2009., 

Ludwigshafen Vācija 

 2008. piedalīšanās ar referātu IV Jauno zinātnieku 

konferencē, 04.12.08., Rīga 

 2008. piedalīšanās ar referātu 6. starptautiskajā 

Mākslas terapijas konferencē „Mūsdienu mākslu 

terapija – teorija un prakse‖, 18.-19. 07., Rēzekne 
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 2007. piedalīšanās starptautiskās konferencē 

„Attīstību atbalstošs dialogs dzīves kvalitātes 

uzlabošanā‖, 10.10., Rīga 

 2007. piedalīšanās Pirmajā sistēmisko uzstādījumu 

Starptautiskā Eirāzijas kongresā. 8.-11.09., 

Maskava 

 2007. WAIMH Eiropas reģionālā konference 

„Zīdaiľu un bērnu veselīgas attīstības 

veicināšana.‖ 19.-22. 07., Rīga 

 2007. piedalīšanās konferencē „Psihes un ķermeľa 

vienotība – jaunākais teorijā un praksē‖. 05.-08. 

07., Sigulda. 

Publikācijas Raksts „Suicīds kā izvēle un tā psiholoģiskā jēga‖ 

Austrumeiropas eksistenciālas terapijas ţurnāla 

EXISTENTIA 2/2009, 

 Raksts „Vecāku sociālpedagoģiskās kompetences 

metaanalīze‖ IV Jauno zinātnieku konferences 

rakstu krājumā. 

 

 

15.11.2010.   

  paraksts 
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CURRICULUM VITAE 

 

Personas informācija 
 

Vārds, Uzvārds 

 

 

VAIRIS ĻAUDAMS 

Dzimšanas dati 22.01.1962. 

Adrese 

 

Bērzu iela 8, Dobele 

LV-3701 

Mobilais tālrunis 29140154 

E- pasts vairisl@apollo.lv 

Izglītība  
Laika periods 2000 - 2002 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešķirtā 

kvalifikācija 

Maģistra diploms 

Sociālo zinātľu maģistrs sabiedrības vadībā. 

Izglītības iestādes nosaukums Latvijas Universitāte 

Laika periods 1981 – 1986 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešķirtā 

kvalifikācija 

Augstākās izglītības diploms 

Ķīmiķis, ķīmijas pasniedzējs 

Izglītības iestādes nosaukums Latvijas Universitāte 

Laika periods No 2009. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešķirtā 

kvalifikācija 

Studijas doktorantūrā 

Izglītības iestādes nosaukums Rīgas Stradiľa universitāte 

Darba pieredze 
Laika periods 1993.- 2005. 

Profesija vai ieľemamais amats Valsts galvenais inspektors 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

Izglītības valsts inspekcija 

Vaļľu iela 2, Rīga 

Nozare Valsts pārvalde 

Laika periods 2005.-2009. 

Profesija vai ieľemamais amats Departamenta direktors 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

Izglītības valsts inspekcija 

Raiľa bulvārī 4, Rīga 

Nozare Valsts pārvalde 

Laika periods No 2009. – 2010.  

Profesija vai ieľemamais amats Vecākais eksperts 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

Izglītības kvalitātes valsts dienests,  

Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 14, Rīga 

Nozare Valsts pārvalde 

Laika periods No 2004. 

Profesija vai ieľemamais amats lektors 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija 

Imantas līnija 7, Rīga 

Nozare Izglītība 

Laika periods No 2010. 
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Profesija vai ieľemamais amats Galvenais speciālists metodiķis 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

Jūrmalas pilsētas domes Izglītības nodaļa 

Dubultu prospekts 1,lit.1, Jūrmala 

Nozare Izglītība 

Prasmes 
Valodu prasmes 

Valoda Saprotu Runāju Rakstu  

Krievu Labi Labi Labi 

Angļu  Labi apmierinoši Mazliet 

Datora lietošanas prasmes MS Office 

Internets  

Citas prasmes B kategorijas autovadītāja apliecība 

Papildu informācija  

Kursi 2010.Daţādības vadība. Neizmantotās iespējas, pašvaldību 

konsultāciju centrs; 

2008.Publiskā runa, sarunu un sapulču vadīšana, Valsts 

Administrācijas skola; 

2008. Laba prakse izglītības kontrolē, Valsts Administrācijas 

skola; 

2008.Darba rezultātu novērtēšanas kritēriji un kompetenču 

metodika, Valsts Administrācijas skola; 

2007. Kvalitātes vadības sistēma valsts pārvaldes iestādēs, 

pamatojoties uz standartu ISO 9001:2000, SIA „Zygon baltic 

Consulting‖ Mācību centrs; 

2007. Disciplinārā uzraudzība un disciplinārlietu 

izmeklēšana, Valsts Administrācijas skola; 

2006.Valsts pārvaldes iekārtas likums: Iekšējie normatīvie 

akti Valsts Administrācijas skola; 

2006. Latvijas izglītības sistēmas stratēģija un prioritātes 

Valsts Administrācijas skola; 

2005. Iekšējo normatīvo aktu izstrāde izglītības iestādē, 

Valsts Administrācijas skola. 

Konferences 1. 2010.gada jūlijs – dalība Starptautiskajā izglītības un 

jaunu mācīšanās tehnoloģiju konferencē Barselonā 

(Spānija), referāts The use of tecnical teaching aids – one 

of the competitive factors affecting education in Latvia 

2. 2010.gada marts – dalība Rīgas Stradiľā universitātes 

zinātniskā konferencē, referāts „Inovāciju analīze un to 

darbības tendences vispārējā un profesionālajā izglītībā 

Latvijā‖. 

3. 2009.gada decembris – dalība RPIVA V Starptautiskā 

Jauno zinātnieku konferencē, referāts “ Inovāciju analīze 

un to darbības aspekti Latvijā un Eiropā‖ 

4. 2009.gada augusts - piedalīšanos Starptautiskajā izglītības 

konferencē Palma de Mallorca (Spānija) “ Knowledge 

Creativity in Teacher Education Education for Knowledge 

Creation‖ – uzstāšanās, publikācija 

5. 2009.gada februāris – Rēzeknes Augstskolā 

starptautiskajā zinātniskajā konferencē „Sabiedrība, 

integrācija, izglītība‖ – uzstāšanās un publikācija 
6. 2008.gada novembris - Madridē (Spānijā) Starptautiskajā 

izglītības konferencē ―Research and Innovation‖. Referāts 

„The professional improvement of the teacher as a leader 

is one of the possibilities of the educational 
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development‖; 
7. 2008.gada novembris - Starptautiskajā zinātniskajā 

konferencē Varšavā (Polija) ―New trends& challenges in 

management‖. Referāts „The professional improvement of 

the teacher as a leader is one of the possibilities of the 

educational development‖. 
8. 2008.gada novembris - Rīgas Stradiľa universitātē 2. 

Starptautiskajā starpdisciplinārajā konferencē 

„SABIEDRĪBA. VESELĪBA. LABKLĀJĪBA‖. Referāts „ 

Daudzpusīga mācību metoţu izmantošana – viena no 

izglītības attīstības iespējām". 

9. 2008.gada aprīlis - Liepājas Pedagoģijas akadēmijā 

11.starptautiskajā zinātniskajā konferencē „Sabiedrība un 

kultūra: Sociālā partnerība un dialogs‖. Referāts „Skolēnu 

kavējumi Latvijā: problēmas, cēloľi, risinājumi‖. 

10. 2008.gada marts - Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības 

augstskolā 4.starptautiskajā zinātniskajā konferencē 

„Teorija praksei mūsdienu sabiedrības izglītībā‖, referāts 

„Partnerattiecību veidošana starp izglītības iestādēm un 

citām organizācijām informāciju plūsmu vienotas vadības 

nodrošināšanai‖ 
11. 2006.gada maijs - Rīgas Stradiľa universitātes Eiropas 

studiju fakultātes organizētajā starptautiskajā konferencē 

―Atstumtība un nedrošība – riski un risinājumi‖ referāts ― 

Izglītības politika un sociālās atstumtības risks 

pamatizglītības ieguvē. 

12. 2006.gada maijs - 8.starptautiskajā konferencē Izglītības 

un zinātnes institūtā Atēnās referāts ‖Partnerattiecību 

veidošanas iespējas starp izglītības iestādēm un citām 

organizācijām pašvaldībā informāciju plūsmu vienotas 

vadības nodrošināšanai‖ 

Projekti  2008. RPIVA „Pedagoģisko un vadības metoţu lietojums 

skolēnu mācību prasmju attīstībā Latvijas vispārējo 

izglītības iestāţu mūsdienu praksē‖ 

2008. RPIVA „Eiropas maģistra studiju prakse izglītības 

vadībā‖ 

Publikācijas   1. Ļaudams V., Krastiľš V.General Secondary Education in 

Latvia‖ ţurnālā Education.Policy, Management and 

qality, 2010, Nr.1(4), ISSN 2029-1922, 42.-49.lpp.; 

2. Ļaudams V. Krastiľš V. Europian structural funds support 

to futher training and increasing competitiveness of 

pedagogues of Latvia. Journal of Research in Pedagogy 

and Psychology SIGNUM TEMPORIS Volume 2, 

Number 1, September, RTEMA, Riga 2009, 22 – 33 p.;  

3. Ļaudams V. The use of tecnical teaching aids – one of the 

competitive factors affecting education in Latvia. 

conference materiāls CD, Barcelona, 2010, 004471- 

004478 p.; 

4. Ļaudams V., Mihailovs I.J. Bēgļu un trešo valstu pilsoľu 

bērni Latvijas vispārējās izglītības iestādēs. Zinātniskie 

raksti 2009. Ekonomika. Komunikācija. Politika. 

Socioloģija. Sociālā politika un sociālais darbs. Tiesības. 
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– Rīga: Rīgas Stradiľa universitāte, 2010. – 111. – 

118.lpp. 

5. Ļaudams V., Mihailovs I.J., Stankevičs A. Mācību metoţu 

daudzveidība kā kvalitatīvas izglītības attīstības iespēja. 

Zinātniskie raksti 2009. Ekonomika. Komunikācija. 

Politika. Socioloģija. Sociālā politika un 

sociālais darbs. Tiesības. – Rīga: Rīgas Stradiľa 

universitāte, 2010. – 195. – 201.lpp. 

6. Ļaudams V., Mihailovs I.J. „Skolēnu kavējumi Latvijā: 

problēmas, cēloľi, risinājumi‖ (XI rakstu krājums) – 

L.:LiePA,2009. – 281. – 287.lpp. 

7. Ļaudams V. Mihailovs J.I. Ārvalstu pilsoľu bērnu 

vispārējā izglītība Latvijā‖, konferences materiāli, 

Rēzekne, 2009, 402.- 409.lpp.; 

8. Ļaudams V. Krastiľš.V. Mācību procesa efektivitātes 

paaugstināšana vispārizglītojošajā skolā, konferences 

materiāli, Rēzekne, 2009, 369.- 384.lpp.; 

9. Ļaudams V. The variety of using teaching aids – one of 

the possibilities of development of education. /conference 

materials CD, Madrid, 2008, 5 lp.; 

10. Ļaudams V. The professional improvement of the teacher 

as a leader is one of the possibilities of the educational 

development. ‖New trends& challenges in management. 

Concepts of Management‖, conference materials, 

Warsaw, 2008, p.233-241; 

11. Ļaudams V. Partnerattiecību veidošana starp izglītības 

iestādēm un citām organizācijām informāciju plūsmu 

vienotas vadības nodrošināšanai./konferences materiāli, 

Rīga, 2008, 197.-201.lpp.; 

12. V.Ļaudams ―Izglītības vadības attīstības tendences 

pašvaldību vispārizglītojošajās skolās‖ – L.:LiePA,2006. 

– 351. – 356.lpp. 

 

 

 

11.10.2010.   _________________ 
          paraksts 
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CURRICULUM VITAE 

 
Personas informācija 

Vārds, Uzvārds 
MĀRĪTE POIŠA 

Dzimšanas dati 17.02.1958. 

Adrese „Vītoli‖, Litenes pagasts, Gulbenes raj. Latvija 

LV-4405 

Tālrunis 

Mobilais tālrunis 

64497041 

26485438 

E- pasts 

Fakss 

marite.p@inbox.lv 

4381168 

Izglītība  

Laika periods 2002.- 2007. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešķirtā kvalifikācija 
Maģistra diploms  

Profesionālais maģistra grāds skolvadībā 

Izglītības iestādes nosaukums Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola 

  

Laika periods 1998-2000 

Izglītības iestādes nosaukums Latvijas Universitātes Svešvalodu fakultāte 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešķirtā kvalifikācija 
Maģistra diploms 

Maģistra grāds filoloģijā 

  

Laika periods 1998 

Izglītības iestādes nosaukums Latvijas Universitātes Svešvalodu fakultāte 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešķirtā kvalifikācija 
Bakalaura diploms 

Bakalaura grāds vācu filoloģijā  

Darba pieredze  

Laika periods No 01.09.2001. oktobra 

Profesija vai ieľemamais amats Docētāja 

 
Darba vietas nosaukums un adrese 

RPIVA Alūksnes filiāle, Pils 21, Alūksne, Latvija 

LV-4301 

Nozare Pedagoģija 

  

Laika periods No 02.01.2006 

Profesija vai ieľemamais amats Speciāliste 

Darba vietas nosaukums un adrese 
RPIVA Alūksnes filiāle, Pils 21, Alūksne, Latvija 

LV-4301 

Nozare Pedagoģija 

  
Laika periods No 25.08.1997 

Profesija vai ieľemamais amats Angļu valodas skolotāja 

Darba vietas nosaukums un adrese 
Balvu pilsētas ģimnāzija 

Ezera 11, Balvi, Latvija LV -4501 

Nozare Pedagoģija 
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Laika periods 1983.-1986. 

Profesija vai ieľemamais amats Metodiķe 

Darba vietas nosaukums un adrese 
Rīgas pils. Kirova raj. Pionieru nams ,Tērbatas 10, 

Rīga,Latvija 

Nozare Pedagoģija 

  

Laika periods 1988.- 1998. 

Profesija vai ieľemamais amats Audzinātāja 

Darba vietas nosaukums un adrese 
PII „Litene‖, Litenes pagasts,Gulbenes raj,  

Latvija LV-4301 

Nozare Pedagoģija 

  

Prasmes 

Valodu prasmes 
Valoda 

Latviešu 
Saprotu 

Labi 
Runāju 

Labi 
Rakstu 

Labi 

Krievu Labi Labi Labi 

Angļu  Labi Labi Labi 

 Vācu  Teicami Teicami Teicami 

Datora lietošanas prasmes MS Office, Internets  

Citas prasmes B kategorijas autovadītāja apliecība 

Papildu informācija 

 
 

  

Semināri Vācija,Vettine E.Glika pedagoģiskais 

mantojums,07.09.2005.-13.09.2005. 

Zviedrija,Trollhatena,Musdienu skola Baltijas 

jūras valstu reģiona valstīs,02.06.2005. – 08.06 

2005. 

  

Kursi Vācija, Zonnenberga, Deutsch als Fremdsprache‖, 

15.09. 2002.- 21.09. 2002. 

The British Counsil, „Angļu valodas mācīšanas 

metodika‖ 32 stundu tālākizglītības programma, 

2002. gads 

  

Konferences 4. Starptautiskā zinātniskā konference „Teorija 

praksei mūsdienu sabiedrības izglītībā‖  12., 13. 

03.2008. 

Starptautiskā zinātniski praktiskā konference 

„Latvija un Eiropa: reģionālās attīstības iespējas, 

risinājumi un perspektīvas‖, 27- 28. 03. 2008., 

Daugavpils 

  

Projekti  Alūksne, Dreams and Teams, 2006.-2008. 

Publikācijas   ‗Organizācijas kultūras kā augstskolas filiāles 

efektivitātes nodrošināšanas faktors‖,  4. 

Starptautiskā zinātniskā konference „Teorija 

praksei mūsdienu sabiedrības izglītībā‖  zinātniskie 
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raksti, 2008. 

„Organizācijas kultūra un augstskolas filiāles darba 

efektivitāte‖,  Starptautiskā zinātniski praktiskā 

konferences „Latvija un Eiropa: reģionālās 

attīstības iespējas, risinājumi un perspektīvas‖, 

zinātniskie raksti, 2008., Daugavpils 

 

 
22.11.2010.   

  paraksts 
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CURRICULUM VITAE 
Personas informācija 

Vārds, Uzvārds 

 

JURIS POROZOVS 

Dzimšanas dati 21.02.1958. 

Adrese 

 

Valdeķu iela 68/2 – 1., Rīga, LV-1058 

Tālrunis 

Mobilais tālrunis 

67808120 

26806992 

E- pasts juris.porozovs@rpiva.lv 

Izglītība  

Laika periods 

 

1993 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešķirtā 

kvalifikācija 

Zinātľu doktora diploms / C-D N
o
 001053 

Bioloģijas doktors 

Izglītības iestādes nosaukums Latvijas Universitāte 

Raiľa bulvāris 19. Rīga, Latvija 

Laika periods 1976 – 1981 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešķirtā 

kvalifikācija 

Augstākās izglītības diploms / ЖВ 
 
N

o
 261356 

Biologs, bioloģijas un ķīmijas pasniedzējs 

Izglītības iestādes nosaukums 

 

Latvijas Universitāte 

Raiľa bulvāris 19. Rīga, Latvija 

Darba pieredze 

Laika periods 

 

01.03.2009. -  līdz šim laikam 

Profesija vai ieľemamais amats Profesors, Informātikas un dabaszinību katedras vadītājs 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija 

Imanta 7. līnija 1, Rīga, Latvija 

Nozare Pedagoģija 

 

Laika periods 04.01.2010. – līdz šim laikam 

Profesija vai ieľemamais amats Vadošais pētnieks 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

RPIVA Psioloģijas pētniecības institūts 

Imanta 7. līnija 1, Rīga, Latvija 

Nozare Zinātne  

 

Laika periods 28.02.2008. -  03.01.2010. 

Profesija vai ieľemamais amats Pētnieks 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

RPIVA Psiholoģijas pētniecības institūts 

Imanta 7. līnija 1, Rīga, Latvija 

Nozare Zinātne 

 

Laika periods 01.09.2005.- 28.02.2009. 

Profesija vai ieľemamais amats Asociētais profesors 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola 

Imanta 7. līnija 1, Rīga, Latvija 

Nozare Pedagoģija 
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Laika periods 19.08.1997. – 31.08.2005. 

Profesija vai ieľemamais amats Docents 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

Rīgas Pedagoģijas un izglītībs vadības augstskola 

Imantas 7. līnija 1, Rīga, Latvija  

 

Nozare 

 

Pedagoģija 

 

Laika periods 10.1999. – 06.2005. 

Profesija vai ieľemamais amats Docētājs 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

Starptautiskā Praktiskās psiholoģijas augstskola 

Bruľinieku iela 73, Rīga, Latvija 

Nozare Pedagoģija 

 

Laika periods 08.1998. – 08.2003. 

Profesija vai ieľemamais amats Vecākais speciālists  

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienests 

Pētersalas iela 10, Rīga, Latvija 

Nozare Zinātne 

 

Laika periods 04.1996. - 07.1997. 

Profesija vai ieľemamais amats Referents 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

LR Civilās aizsardzības centrs 

Kalpaka bulvāris 10, Rīga, Latvija 

Nozare Civilā aizsardzība 

 

Laika periods 03.1995. 11.1995. 

Profesija vai ieľemamais amats Ārsts-laborants 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

Bērnu klīniskā slimnīca "Gaiļezers" 

Juglas iela 20, Rīga, Latvija 

Nozare Medicīna 

 

Laika periods 08.1992. – 02.1996. 

Profesija vai ieľemamais amats Vecākais zinātniskais līdzstrādnieks 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

Zinātniski pētnieciskais un raţošanas uzľēmums "Amats" 

E. Dārziľa iela 22
a
, Tukums, Latvija 

Nozare Zinātne 

 

Laika periods 11.1981. – 08.1992. 

Profesija vai ieľemamais amats jaunākais zinātniskais līdzstrādnieks 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

Medicīniski bioloģisko un ekoloģisko pētījumu centrs 

Piestātnes iela 13, Jūrmala, Latvija 

Nozare Zinātne 

  

Prasmes 

Valodu prasmes 
Valoda Saprotu Runāju Rakstu  

Krievu Labi Labi Labi 

Angļu  Labi Labi Mazliet 

Datora lietošanas prasmes MS Office 
 

Citas prasmes B kategorijas autovadītāja apliecība 
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Papildu informācija 

Semināri 

1.Rīga. 10.01.2007. „Informācijas Sabiedrības Tehnoloģiju 

popularizēšana Baltijas valstīs‖. Latvijas Jauno Zinātnieku  

apvienības sadarbībā ar Eiropas Komisijas Informāciju  

Sabiedrības Tehnoloģijas(IST) 6. IP projektu rīkots seminārs. 

2.Rīga. 08.09.2006. „Mācību satura izstrāde un skolotāju 

 tālākizglītība dabaszinātľu, matemātikas un tehnoloģiju 

 priekšmetos‖. Seminārs. 

Kursi Profesionālās pilnveides kursi „Vidusjūras rajona 

nacionālais biotops‖ („The Natural Habitat of the 

Mediterranean Region‖)  

Atardā (Malta) no 2009. gada 19. oktobra līdz 28.oktobrim. 

 

Dalība Mūţizglītības 

programmas ERASMUS 

apakšprogrammā    

Leipcigas universitātē novadītas 5 akadēmiskās mācību 

stundas par tēmu: „Psihofizioloģiskās īpatnības personām 

ar daţādu lielo pusloţu garozas dominanti‖ 

(„Psychophysiological peculiarities of persons with 

different brain hemispheres dominante‖). 

Konferences 

(no 2005. gada) 

1. Rimini (Itālija). 2005.g. 16.–18. 09. Starptautiskā 

zinātniskā konference: Sport Kinetics 2005, 9th 

International Scientific Conference. Referāts: 

„Comparison of Sport Activities and Lifestyle of 

Different Age Latvian Students‖. 

2. Rīga. 2005.g. 15. 10. Rīgas Tehniskās universitātes 46. 

starptautiskā konference. Referāts: ―Pedagoģijas 

specialitāšu studentu sporta aktivitāšu raksturojums‖. 

3. Rīga. 2006. 6. – 8. 04. III Starptautiskā konference 

Teorija praksei mūsdienu sabiedrības izglītībā. Referāts: 

―Spēļu situācijas bērnu kognitīvo funkciju novērtēšanā‖. 

4. Kedainiai (Lietuva). 2006.g. 20. 22. 04. Starptautiskā 

zinātniskā konference: 12th Scientific conference Natural 

science education at a general school.  

5. Liepāja. 2006.g. 27.-28. 04. Starptautiskā zinātniskā 

konference: Sabiedrība un kultūra. Referāts: 

―Hiperaktīvo bērnu problēmas un to risinājumi‖. 

6. Rīga. 2006.g. 13. oktobris. Rīgas Tehniskās 

universitātes 47. starptautiskā zinātniskā konference. 

Referāts: „Rīgas vidusskolnieku un studentu fiziskās 

aktivitātes un attieksmes pret sportu izvērtējums‖. 

7. Tartu. 2006.g. 8.-11. novembris. IOSTE 

Austrumeiropas un Centrāleiropas simpozijs. Referāts: 

„Students‘ Interest and  

Practical Experience in Natural Science at Younger and 

Middle School-age in Latvia‖. 

8. Rīga. 2007. gada 15.-16. marts. Starptautiskā 

zinātniskā konference: „Dabaszinību didaktika šodien un 

rīt‖. Referāts:    „Pamatskolas vecāko klašu skolēnu 

interese par bioloģijas tematiem‖. 

9. Liepāja. 2007.g. 26.-27. 04. Starptautiskā zinātniskā 

konference: „Sabiedrība un kultūra‖. Referāts: ―Sporta 
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aktivitāšu loma sākumskolas un pamatskolas bērnu 

veselības veicināšanā‖. 

10. Sankt-Pēterburga (Krievija). 2007. gada 16.-20. 

maijs.  Starptautiskā zinātniskā konference: 10th Jubilee 

multidisciplinary International Conference of Biological 

Psychiatry „Stress and Behavior‖. Referāts: „Analysis of 

Brain Bioelectrical Activity and Behaviour Correction of 

Hyperactive Children‖. 

11. Rēzekne. 2007. gada 20.-22. jūnijs. VI Starptautiskā 

zinātniski praktiskā konference: „Vide. 

Tehnoloģija.Resursi‖. Referāts: „Informācijas 

tehnoloģiju izmantošana bērna psihofizioloģiskā stāvokļa 

novērtēšanā un uzvedības korekcijā‖. („Yhe Use of 

Information Technologies in the Assesment of Child‘s 

Psychophysiological State and Correction of 

Behaviour)‖. 

12. Jīvaskīla (Somija). 2007. gada 11.-14. jūlijs. 

Starptautiskā 

 zinātniskā konference: 12th Annual Congress European 

College of Sport Science. Referāts: ―The Attitude of 

Latvian Students to Sports and Sport Organization Forms 

in Schools and Higher Educational Institutions‖. 

13. Rīga. 2007.g. 12. oktobris. Rīgas Tehniskās 

universitātes 48. starptautiskā zinātniskā konference. 

Referāts: „Latvijas jauniešu  sporta aktivitāšu un 

dzīvesveida raksturojums‖. 

14. Rīga 2007. gada 12. decembris. Izglītības ekoloģija 

un profesionālās studijas. Rīgas Uzľēmējdarbības 

koledţas un Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības 

augstskolas Dabas un darba vides institūta III zinātniski 

praktiskā konference. Referāts: „Pedagoģijas 

specialitātes studentu ESF projekta finansētās 

pedagoģiskās prakses sportā izvērtējums‖.  

15. Rīga 2008. gada 13. - 15. 03. Rīgas Pedagoģijas un 

izglītības vadības augstskolas 4. starptautiskā zinātniskā 

konference „Teorija praksei mūsdienu sabiedrības 

izglītībā‖, 

 Referāts:  „Pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bērnu 

hiperaktivitātes un emocionālā stresa novērtēšana‖ 

(„Assessment of Emotional Stress and Hyperactivity in 

Children of Preschool and Early School Age‖). 

16. Liepāja 2008.g. 24. - 25. 04. Starptautiskā zinātniskā 

konference „Sabiedrība un kultūra‖. Referāts: 

―Farmakoloģisko preparātu un uztura bagātinātāju 

lietošanas problēmas Latvijas sportā‖. 

17. Rīga, 2008.g. 02. – 03. 05. Starptautiskā zinātniskā 

konference: „ATEE Spring University „Teacher of the 

21st Century: Quality Education for Quality Teaching‖. 

Referāts: „Plaša profila dabaszinātľu priekšmetu 
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skolotāju sagatavošanas priekšnosacījumi Latvijā‖. 

18. Sankt-Pēterburga (Krievija), 16.-20. 05. 2008. 

Starptautiskā zinātniskā konference: 11th 

Multidisciplinary International Conference of Biological 

Psychiatry „Stress and Behavior‖.  Referāts: 

„Contemporary Approach to the Diagnostics and 

Correction of Emotional Stress for Children with 

Attention Deficiency Syndrome with Hyperactivity‖. 

19. Estorila (Portugāle), 09.-12.06.2008. Starptautiskā 

zinātniskā konference: 13th Annual Congress of the 

European College of Sport Science.  Referāti: „Sport 

Activities of Latvian Primary and Basic School Students‖ 

un ―Awareness of Sportsmen and Sport Specialists about 

Use and Influence of Drug Substances and 

Supplements‖. 

20. Rīga, 15.10.2008. Rīgas Tehniskās universitātes 49. 

starptautiskajā zinātniskajā konference. Referāts: „Sporta 

un bioloģijas skolotāja specialitātes studentu 

pedagoģiskās prakses sportā analīze‖. 

21. Rīga, 06.-07.11.2008. Rīgas Stradiľa universitātes 2. 

starptautiskajā starpdisciplinārajā zinātniskajā 

konferencē: „Sabiedrība. Veselība. Labklājība‖. Referāts: 

„Pedagoģijas specialitāšu studentu dzīvesveida īpatnības 

un veselības stāvokļa pašvērtējums‖. 

22. Liepāja, 23.-24.2009., Liepājas Universitātes 

Starptautiskā zinātniskā konference „Sabiedrība un 

kultūra‖. Referāts: „Vingrinājumi pirmsskolas vecuma 

bērnu kustību iemaľu apguvei‖. 

23. Rīga, 15.10.2009. Rīgas Tehniskās universitātes 50. 

starptautiskā zinātniskā konference. Referāts: „Jauniešu 

fiziskās aktivitātes un veselības problēmas‖. 

24. Rīga, 06.-07.11.2009. 14. Starptautiskā kreativitātes 

konference „Kreativitāte individualitātes dzīves gaitā‖. 

Referāts: „Pedagoģiskās problēmas darbā ar 

hiperaktīviem bērniem‖. 

25. Rīga, 11.11.2009. Simpozijs ―Darvinisms – no 19. 

gadsimta līdz mūsdienām‖. Referāts: „Daţādu 

respondentu grupu izpratne par dzīvās dabas evolūciju‖.  

26. Rīga, 25.-26.03.2010. Rīgas Pedagoģijas un izglītības 

vadības akadēmijas 5. Starptautiskā zinātniskā 

konference „Teorija praksei mūsdienu sabiedrības 

izglītībā‖. Referāts: „Studentu fizisko aktivitāšu, 

dzīvesveida un veselības stāvokļa izvērtējums‖. 

27. Liepāja, 29.-30.2010., Liepājas Universitātes 

Starptautiskā zinātniskā konference „Sabiedrība un 

kultūra‖. Referāts: „Atkarības problēmas Latvijas 

skolās‖. 

28. Budapešta (Ungārija), 01.-04.09.2010. Starptautiskā 

zinātniskā konference: „The 15th World Congress of 
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Psychophysiology‖. Referāti: „Contemporary approach 

to the diagnostics and correction of emotional stress for 

children with attention deficiency syndrome with 

hyperactivity‖ un ―Non-medical treatment and evaluation 

of the autonomic nervous system of migraine patients‖. 

29. Rīga, 11.-12.11.2010. Latvijas Universitātes Rīgas 

Medicīnas koledţas 3. Starptautiskā zinātniskā 

konference:  ―Aktualitātes veselības aprūpes izglītības 

pilnveidē: mūsdienas un nākotne‖. Referāts: „Skolēnu un 

studentu fizisko aktivitāšu, dzīvesveida un veselības 

stāvokļa pašvērtējums‖.   

Projekti  1. Latvija. 2005. – 2008. LZP projekts: „Galvas 

smadzeľu neirofizioloģiskās attīstības īpatnības 

pirmsskolas vecuma bērniem un kompjuterizētu 

ekspresss-diagnostikas programmu izveide‖. 

2. Latvija. 2006. – 2009. LZP projekts: „Jauna 

koncepcija hiperaktīvu bērnu uzmanības deficīta un 

atmiľas traucējumu agrīnajā korekcijā‖. 

3. Latvija. 2006. – 2007.  LR Aizsardzības ministrijas 

projekts: „Karavīru veselības stāvokļa funkcionālo 

rādītāju raksturojums un profilaktisko ieteikumu izstrāde 

veselības uzlabošanai‖. 

4. Latvija. 2005.  LR Izglītības un zinātnes ministrijas 

projekts: „Mācību līdzekļu pieejamības un kvalitātes 

izpēte mācību priekšmetā „dabaszinība‖ (bioloģija un 

ķīmija)‖. 

5. Latvija. 2007. g. RPIVA projekts: „Pamatskolas plaša 

profila dabaszinātľu priekšmetu skolotāja izglītības 

programmas izveides ekonomiskā pamatojuma un 

metodoloģisko principu izstrāde‖. 

6. 2009. - 2011. g. Starptautiskais Leonardo da Vinci 

programmas projekts: Mācīšanās bez robeţām: 

Informācijas tehnoloģiju vide Eiropā (Learning Without 

Borders: Podcasting Across the Wider Europe). Projekta 

Nr. LLP-LdV-PT-2009-LV-507 

7. Latvija. 2010. - 2011. ESF projekts: „Integratīvas 

mācību metodikas izstrāde un ieviešana adaptācijai 

sociālajā vidē skolēniem un jauniešiem ar mācīšanās, 

kognitīvo funkciju un kustību traucējumiem”. Projekta 

Nr. 2009/0305/1DP/1.2.2.4.2/09/APIA/VIAA/122 

Publikācijas  

(no 2005.gada)  

1. Porozovs J., Tolmacha N., Vandans J. The Influence 

of Electrostatic Field (ESF) on the Biochemistry and 

Behavior of Organism. Психофармакология и 

биологическая наркология (Psychopharmacology & 

Biological Narcology) 2005. - Том 6, No 2. - c. 903 - 

904. 

2. Shkolnikova T., Porozovs J. Latvian Students‘ 

Physical Condition Level and Lifestyle: Current Situation 

and Solution of the Problem. International Congress on 
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Soldiers‘ Physical Performance, 2005, Jyvaskyla, 

Finland. Congress Proceedings. Ed. by: Keijo Hakkinen, 

Heikki Kyrolanen.Finish Defence Forces, University of 

Jyvaskyla, Finland, 2005. –  p. 179. 

3. Porozovs J. The sport activities of Latvian students 

(boys and girls) of various age. 10th Annual Congress 

European College of Sport Science, July 13 – 16, 2005. 

Book of Abstracts. Ed. by: Nenad Dikic, Slobodan 

Zivanic, Sergej Ostonic, Zorica Torjanski. Sport 

Medicine Association of Serbia, Belgrade, Serbia, 2005. 

- p. 206. 

4. Porozovs J. Comparison of Sport Activities and 

Lifestyle of Different Age Latvian Students. Sport 

Kinetics 2005, 9th International Scientific Conference, 

September 16-18, 2005. Book of Abstracts. Rimini, Italy, 

2005, p. 215. 

5. Porozovs J. Comparison of Sport Activities and 

Lifestyle of Different Age Latvian Students. In: 

Scientific Fundaments of Human Movement and Sport 

Practice. Proceedings of 9th International Conference 

Rimini, Italy 16-18 September 2005, Part 2. Edited by 

Wlodzimierz Starosta, Salvatore Squatrito. Centro 

Universitario Sportivo Bolognese in Bologna, Italy, 

2005. – 495-497 p. 

6. Porozovs J., Škoļľikova T. The Attitude of Sport and 

Biology Teacher Speciality Students to Chosen 

Speciality. Sporta un bioloģijas skolotāja specialitātes 

studentu attieksme pret izvēlēto specialitāti. Rīgas 

Tehniskās universitātes zinātniskie raksti. 8. Sērija. 

Humanitārās un sociālās zinātnes. 8. sējums. Rīga: ― 

RTU‖, 2005. - 165. - 173. lpp. 

7. Porozovs J., Tolmača N., Vandāns J. Spēļu situācijas 

bērnu kognitīvo funkciju novērtēšanā. Teorija praksei 

mūsdienu sabiedrības izglītībā. III Starptautiskā 

zinātniskā konference. Rīga: SIA ―Ulma‖, 2006. - 358. – 

364. lpp. 

8. Порозовc Ю., Праулите Г., Райпулис Е., Гедровицс 

Я. (2006) Учебники биологии и химии в основной 

школе Латвии. Natural Science Education at General 

School. Proceedings of the Twelfth National Scientific 

Conference. Lucilijus, p. 2006. - 172-179. 

9. Porozovs J. Skolēnu zināšanas par atkarību izraisošām 

vielām un paradumiem, un priekšstats par narkomānijas 

problēmas aktualitāti Latvijā. Sabiedrība un kultūra. 

Rakstu krājums VIII. Liepāja, 2006. - 235.-240.lpp. 

10. Porozovs J. Pedagoģijas specialitāšu studentu sporta 

aktivitāšu raksturojums.  The Characteristic of Sport 

Activities of Pedagogical Specialty‘s students. 

Humanitārās un sociālās zinātnes. RTU zinātniskie raksti. 
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8. sērija, 10. sējums. Rīga: ―RTU‖, 2006. - 113.-120. lpp. 

11. Porozovs J. Skolēnu zināšanas par atkarību 

izraisošām vielām un paradumiem, un priekšstats par 

narkomānijas problēmas aktualitāti Latvijā. Sabiedrība 

un kultūra. Rakstu krājums VIII. Liepāja, 2006. - 235.-

240. lpp. 

12. Porozovs J., Praulite G., Gedrovics J. Students 

Interest and practical experience in natural science at 

younger and middle school-age in Latvia. In: Europe 

needs  more scientists – the role of Eastern and Central 

European science educators. IOSTE‘s Eastern and 

Central European 5th symposium, 8-11 November, 2006. 

Abstracts. Tartu, 2006. – p. 37-38. 

13. Porozovs J., Praulite G., Gedrovics J. Students 

Interest and Practical Experience in Natural Science at 

the Primary and Middle School Levels. In: Europe Needs  

More Scientists – the Role of Eastern and Central 

European Science Educators. 5th IOSTE Eastern and 

Central European Symposium. Eddited by Jack Holbrook 

and Miia Rannikmae. 8-11 November, 2006. Tartu, 2006. 

–  p. 34-44. 

14. Praulīte G., Spunde A., Porozovs J. Psihofizioloģisko 

funkciju un aerobo spēju atšķirības personām ar daţādu 

smadzeľu pusloţu dominanti. Valodu apguve: problēmas 

un perspektīva. V. Zinātnisko rakstu krājums. – Liepāja: 

LiePA, 2006. – 305.-309. lpp. 

15. Porozovs J., Gedrovics J. Pamatskolas vecāko klašu 

skolēnu interese par bioloģijas tematiem. Starptautiskā 

zinātniskā konference Dabaszinību didaktika šodien un 

rīt. Raksti. Rīga, 2007. – 156.-164. lpp. 

16. Porozovs J., Tolmacha N., Vandans J. Analysis of 

Brain Bioelectrical Activity and Behaviour Correction of 

Hyperactive Children. In:  Conference Proceedings. 10th 

Jubilee Multidisciplinary International Conference of 

Biological Psychiatry „Stress and Behavior‖, St-

Petersburg, Russia, 2007. – p. 40. 

17. Vandāns J., Porozovs J., Tolmača N. Informācijas 

tehnoloģiju izmantošana bērna psihofizioloģiskā stāvokļa 

novērtēšanā un uzvedības korekcijā. (Yhe Use of 

Information Technologies in the Assesment of Child‘s 

Psychophysiological State and Correction of Behaviour). 

Vide. Tehnoloģija. Resursi. 6. starptautiskās zinātniski 

praktiskās konferences materiāli 2007. gada 20. – 22. 

jūnijs. Rēzekne, 2007. – 225.-232. lpp. 

18. Porozovs J. The Attitude of Latvian Students to 

Sports and Sport Organization Forms in Schools and 

Higher Educational Institutions. 12th Annual Congress 

European College of Sport Science, July 11 – 14, 2007. 

Book of Abstracts. Ed. by: Jouni Kallio, Paavo V. Komi, 

Jyrki Komulainen, Janne Avela. Otavan KirjapainoOy, 
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Keuruu, 2007. - p. 521. 

19. Porozovs J. Pedagoģijas specialitātes studentu ESF 

projekta finansētās pedagoģiskās prakses sportā 

izvērtējums. Izglītības ekoloģija un profesionālās 

studijas. Rīgas Uzľēmējdarbības koledţas un Rīgas 

Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolas Dabas un 

darba vides institūta III zinātniski praktiskās konferences 

rakstu krājums. Rīga, 2007. – 48.-56. lpp. 

20. Porozovs J. The Characteristic of Sport Activities 

and Lifestyle of Latvian Youth. Latvijas jauniešu sporta 

aktivitāšu un dzīvesveida raksturojums // RTU 

Zinātniskie raksti. 8. sērija Humanitārās un sociālās 

zinātnes, 14. sējums. Rīga: „RTU‖, 2008. – 170. - 179. 

lpp. 

21. Porozovs J. Pedagoģijas specialitāšu studentu 

dzīvesveida īpatnības un veselības stāvokļa pašvērtējums 

// 2. Starptautiskā starpdisciplinārā zinātniskā konference 

Sabiedrība. Labklājība. Veselība. 2nd International 

interdisciplinary conference Society. Health. Welfare. 

Rīgā, 2008 gada 6. un 7. novembrī. Tēzes. Rīga: „RSU‖, 

2008. – 68. lpp. 

22. Porozovs J., Porozova D. Sport Activities of Latvian 

Primary and Basic School Students // 13th Annual 

Congress of the European College of Sport Science, 9-12 

July 2008, Estoril – Portugal. Book of Abstracts / Ed. by: 

Cabri J., Alves F., Araujo D., Barreiros J., Diniz J., 

Valoso A. Hosted By: Faculdade de Motricidade Human 

Universidade Tecnica de Lisboa, Portugal, 2008. - p. 

359. 

23. Porozovs J., Praulite G. The Self Estimation of 

Pedagogical Practice in Biology of Prospective Sport 

and Biology Teachers // Natural Science Education at a 

General School - 2008. Proceedings of the Fourteenth 

National Scientific-Practical Conference, Utena, 25-26 

April, 2008. Ledykla ‖Lucilijus‖, 2008. - p.98 – 106. 

24. Porozovs J., Raipulis J., Praulīte G., Gedrovics J., 

Krustozoliľa I. Plaša profila dabaszinātľu priekšmetu 

skolotāju sagatavošanas priekšnosacījumi Latvijā // 

ATEE Spring University „Teacher of the 21st Century: 

Quality Education for Quality Teaching‖. Rīga: 

―Latvijas Universitāte‖, 2008. - 265. - 271. lpp. 

25. Porozovs J., Tolmača N., Vandāns J. Early School 

Age //  Signum Temporis / Laika zīmes. Journal of 

Pedagogy and Psychology, Volume 1, Number 1, March, 

2008, p. 89 – 98. 

26. Porozovs J., Vanags G. Awareness of Sportsmen and 

Sport Specialists about Use and Influence of Drug 

Substances and Supplements // 13th Annual Congress of 

the European College of Sport Science, 9-12 July 2008, 

Estoril – Portugal. Book of Abstracts / Ed. by: Cabri J., 
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Alves F., Araujo D., Barreiros J., Diniz J., Valoso A. 

Hosted By: Faculdade de Motricidade Human 

Universidade Tecnica de Lisboa, Portugal, 2008. - p. 

131. 

27. Tolmacha N., Porozovs J., Vandans J. Contemporary 

Approach to the Diagnostics and Correction of 

Emotional Stress for Children with Attention Deficiency 

Syndrome with Hyperactivity // Proceedings. 11th 

Multidisciplinary International Conference of Biological 

Psychiatry „Stress and Behavior‖. Editors: Allan V. 

Kalueff, Justin L. LaPorte, St-Petersburg, Russia, 2008. 

– p. 14.  

28. Porozovs J., Vītola E. Sporta aktivitāšu loma 

sākumskolas un pamatskolas bērnu veselības 

veicināšanā. Sabiedrība un kultūra. Rakstu krājums X. 

Liepāja, 2008. - 133. - 139.lpp. 

29. Porozovs J. Vanags G. Farmakoloģisko preparātu un 

uztura bagātinātāju lietošanas problēmas Latvijas sportā 

// Sabiedrība un kultūra. Rakstu krājums, XI / Sastād. 

Artūrs Medveckis. Liepāja: ―LiePa‖, 2009. - 311.-

317.lpp. 

30. Voita D., Porozovs J. Veģetatīvo reakciju regulācija 

pie izmainītas autonomās nervu sistēmas darbības ar 

bioloģiskās atgriezeniskās saites metodes palīdzību // 

Scientiae et adulescentia. Zinātnei un jaunatnei. Jubilejas 

zinātnisko rakstu krājums. Rīga, 2010. – 116. - 121. lpp. 

31. Porozovs J. Pedagoģijas specialitāšu studentu 

fiziskās sagatavotības izmaiľas studiju procesa laikā // 

Scientiae et adulescentia. Zinātnei un jaunatnei. Jubilejas 

zinātnisko rakstu krājums. Rīga, 2010. – 85. - 91. lpp. 

32. Porozovs J. Studentu fiziskās aktivitātes, dzīvesveida 

un veselības stāvokļa pašvērtējums // Teorija praksei 

mūsdienu sabiedrības izglītībā. V Starptautiskās 

zinātniskā konference, 2010. Rīga: „RPIVA‖, 2010. - 

253. – 258. lpp. 

33. Praulīte G., Perepjolkina V., Porozovs J., Voita D. 

Psycho-Physiological Preconditions for the 

Individualisation of Teaching/Learning Process for 

Lefthanders // Current Research on ICD and Science 

Education 2010. Problems of Education in the 21
st
 

Century, Volume 22, 2010, p. 109 – 115. 

34. Porozovs J., Tolmaca N., Vandans J. Contemporary 

approach to the diagnostics and correction of emotional 

stress for children with attention deficiency syndrome 

with hyperactivity // International Journal of 

Psychophysiology. Official Journal of Psychophysiology 

of the International Organization of Psychophysiology, 

Volume 77, Number 3, September, 2010. Proceedings of 

the 15th World Congress of Psychophysiology (I.O.P.) 

Budapest, Hungary September 1-4., 2010. Guest Editors: 
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Mark Molnar, Zsofia Anna Gaal, Connie C. Duncan. St. 

Lois, Oxford, Tokyo, Singapore: Elsevier Customer 

Service Department, 2010. - p. 245 - 246. 

35. Kauliľa A., Vaļēviča E., Voita D.,  Porozovs J. Non-

medical treatment and evaluation of the autonomic 

nervous system of migraine patients // International 

Journal of Psychophysiology. Official Journal of 

Psychophysiology of the International Organization of 

Psychophysiology, Volume 77, Number 3, September, 

2010. Proceedings of the 15th World Congress of 

Psychophysiology (I.O.P.) Budapest, Hungary September 

1-4., 2010. Guest Editors: Mark Molnar, Zsofia Anna 

Gaal, Connie C. Duncan. St. Lois, Oxford, Tokyo, 

Singapore: Elsevier Customer Service Department, 2010. 

- p. 285. 

36. Porozovs J., Voita D. Sporta un bioloģijas skolotāja 

specialitātes studentu pedagoģiskās prakses sportā 

analīze // Rīgas Tehniskās universitātes raksti. 

Humanitārās un sociālās zinātnes. 8. sērija, 17. sējums. 

Scientific Journal of Riga Technical University. 

Humanitarian and Social Science, Volume 17. Rīga: 

„RTU Izdevniecība‖, 2010. – 119. – 125. lpp. 

37. Porozovs J., Porozova D., Beļinskis H. Pedagoģiskās 

problēmas darbā ar hiperaktīviem bērniem // Radoša 

personība, VIII. Zinātnisko rakstu krājums. Rīga: 

„RPIVA‖, 2010. – 136. – 145. lpp. 

 

23.11.2010.   

  paraksts 
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CURRICULUM VITAE 
 

 

Personas informācija  

Vārds, uzvārds MĀRTIĽŠ PUŢULS 
Dzimšanas dati 12.11.1956. 

Adrese Radiostacijas 5-12, Stopiľu novads, LV-2130, 

Ulbroka 

Tālrunis / fakss 67705000   

Mobilais tālrunis 29108231 

e-pasts martins@lbas.lv 

  

Izglītība  

Laika periods 2004-2006 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Izglītības iestādes nosaukums 

Profesionālā maģistra diploms 

Maģistrs darba aizsardzībā  

Rīgas Tehniskā universitāte 

Laika periods 1974-1979 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Diploms par augstāko izglītību 

 Radioinţenieris 

Izglītības iestādes nosaukums Rīgas Politehniskais institūts 

  

Darba pieredze  

Laika periods 2008. - līdz šim laikam 

Profesija vai ieľemamais amats konsultants darba aizsardzības jautājumos 

Darba vietas nosaukums un adrese Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība 

Nozare Sabiedriskās organizācijas 

  

Laika periods 2001. - līdz šim laikam 

Profesija vai ieľemamais amats pasniedzējs 

Darba vietas nosaukums un adrese LBAS Mācību centrs 

Nozare izglītība 

  

Laika periods 1991. - 1993. 

Profesija vai ieľemamais amats lektors 

Darba vietas nosaukums un adrese Latvijas Banku koledţa 

Nozare Izglītība 

  

Laika periods 1089.g..- līdz šim laikam 

Profesija vai ieľemamais amats viceprezidents 

Darba vietas nosaukums un adrese Latvijas Sakaru arodbiedrība 

Nozare Sabiedriskās organizācijas 

  

Laika periods 1983. – 1989.  

Profesija vai ieľemamais amats Lektors 

Darba vietas nosaukums un adrese Latvijas Radio TV Centrs 

Nozare Pasts un telekomunikācijas 

  

Laika periods 1079. – 1989.  

Profesija vai ieľemamais amats Maiľas inţenieris, vecākais inţenieris 

Darba vietas nosaukums un adrese Latvijas Radio TV Centrs 

Nozare Pasts un telekomunikācijas  

mailto:martins@lbas.lv
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Prasmes  

Valodu prasmes Valoda Saprotu Runāju Rakstu 

Latviešu 9 9 8 

Krievu 9 9 8 

Vācu 7 6 5 

Angļu 6 6 5 
 

Datora lietošana Windows vide 

MS Office Word, Exel, Acsess,Outlook 

Moodle E-apmācību vide 

 Internet Explorer 

Google Chrome 

Citas prasmes B kategorijas autovadītāja apliecība 

Papildu informācija  

Vieslekcijas 1.2010.g. decembris vieslekcijas „Darba vides 

aizsardzība un ekspertīze‖ kursa studentiem. 

2.2010.g. maijs vieslekcijas RTU Medicīnas 

inţenieru specialitātes studentiem. 

Semināri 1. 2008. g. sept. Stratēģiskais seminārs „Kopā 

veselībai un drošībai‖ 

2.2010.g.27.sept. „Mikroklimats darba vidē‖  

seminārs. 

Kursi 2008. g. ETUI_REHS „Muskuļu balsta sistēmas riska 

faktori‖ 

2006.g. UNI „Riska faktoru izvērtēšana 

telekomunikāciju sektorā‖ 

Dalība projektos  

 

ES Twinning projekts „Sociālais dialogs darba 

aizsardzībā‖ (2006. – 2007.) 

Konferences 

(no 2009.gada. gada) 

 

 

1. 2009.g.28.aprīlis „Pasaules Darba aizsardzības 

seminārs . 

2.2010.g.28.aprīlis „Pasaules Darba aizsardzības 

seminārs. 

Publikācijas Darba aizsardzības pamati uzticības personām. Rīga: 

LBAS, 2005.  

Darba aizsardzības rokasgrāmata darbinieku 

pārstāvjiem un uzticības personām. Rīga: LBAS, 

2009. 

 

 

15.11.2010.   

  paraksts 
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CURRICULUM VITAE 
 

 

Personas informācija  

Vārds, Uzvārds JĒKABS RAIPULIS 
Dzimšanas dati 03.07.1939. 

Adrese Vējavas 10/1 -16. LV-1035. Rīga 

Tālrunis 

Mobilais tālrunis 

67583336 

26176894 

E- pasts jekabs.raipulis@rpiva.lv 

 
 

Izglītība  

Laika periods 1963 – 1966 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešķirtā kvalifikācija 

Bioloģijas zinātľu kandidāts (1970), nostrificēts 

1992. Dr.biol./biologs -ģenētiķis  

Izglītības iestādes nosaukums Ļeľingradas Valsts universitātes Bioloģijas 

fakultātes, Ģenētikas un selekcijas katedras aspirants  

Laika periods 1958 – 1962 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešķirtā kvalifikācija 

Augstskolas beigšanas diploms/ 

Biologs, vidusskolas bioloģijas un ķīmijas skolotājs 

Izglītības iestādes nosaukums 

 

Latvijas Valsts universitātes Bioloģijas fakultāte, 

Zooloģijas katedra 

  

Darba pieredze  

Laika periods 1997 – 2007 

Profesija vai ieľemamais amats Pasniedzējs, no 1998 – 2008. asoc.prof., no 2008. g. 

prof.emeritus. 

Darba vietas nosaukums un adrese Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, 

Imantas 7.līnija – 1. Rīga 

Nozare Pedagoģija 

Laika periods 1974 – 2008 

Profesija vai ieľemamais amats Vadošais pētnieks 

Darba vietas nosaukums un adrese Mikrobioloģijas, vēlāk Mikrobioloģijas un 

Biotehnoloģijas institūts. Kronvalda bulv. 4, LV-

1586, Rīga 

Nozare Ģenētika 

Laika periods 1966 -1973 

Profesija vai ieľemamais amats Vecākais pasniedzējs 

Darba vietas nosaukums un adrese Latvijas Valsts universitāte Bioloģijas fakultāte 

Alberta (Friča Gaiļa) iela 10. Rīga  

Nozare Pedagoģija 

  

Prasmes  

Valodu prasmes 

 
Valoda Saprotu Runāju Rakstu  

Krievu Labi Labi Labi 
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Angļu  Labi Viduvēji Mazliet 

Datora lietošanas prasmes MS Office 

Internets  

Citas prasmes Ģenētiski modificēto organismu izmantošanas 

novērtēšanas Starptautiskais eksperts. 

Genotoksīnu noteikšanas speciālists. 

Papildu informācija  

Semināri 1. Izglītības un Zinātnes ministrija ISEC. 

20.10.2005. „Mācību satura izstrāde un skolotāju 

tālākizglītība dabaszinātľu, matemātikas un 

tehnoloģiju priekšmetos‖. 

2. Skolotāju izglītības centrs. Dabas muzejs. 

Kr.Barona iela 4.23.11.2005. „Pieredzes apkopošana 

un rekomendāciju izstrādāšana vides izglītības 

īstenošanai skolās‖ 

3. Valsts darba inspekcija „Albert Hotel‖ Dzirnavu 

33. „Cik aizsargāts ir jaunietis darba vietā Latvijā?‖ 

 

Kursi 1. PVD Pārtikas centrs. K.Valdemāra 38. 04. – 

06.2006.  

 Izglītības un zinātnes ministrija, Rīgā, Vaļľu ielā 2.  

2. 03.01.2007. Mācību literatūras zinātnisko 

recenzentu kursi‖ Turpinājums sekos. 

 

Konferences Piedalīšanās starptautiskajās zinātniskajās 

konferencēs: Kreativitāte kā process. 11. 

Starptautiskā kreativitātes conference. Rīga. RPIVA 

. 2006. 10. - 1. novembrī. Referāts: Vai 

hiperaktivitāte liecina par kreativitāti? 

Information and communication technology in 

the process of natural science education. 

Šiuliai University. 01. – 02.2006. 

Plaša profila dabaszinātľu priekšmetu skolotāju 

sagatavošanas priekšnosacījumi Latvijā. Starpt. 

Konf.: „Teacher of the 21st century.‖ Quality 

education for Quality Teaching. Rīga, 2008. 2. – 3. 

maijs. 2008. 

15 gadus vecu skolēnu attieksmes izmaiľas 

pret vides problēmām Latvijā, Polijā un Čehijā  

2003. – 2008. gadā. 8. starptautiskā zinātniski 

metodiskā konference „Cilvēks un vide‖  

Liepāja, 22.05 – 23.05. 2008. 

Uz dabaszinību un medicīnas robeţas LU 1919-

1940. Medicīnas vēstures simpozijs: Medicīnas 

profesūra Latvijā. Tapšana un attīstības tendences 

Rīga,18.06.2009.   

 Kreativitāte bērnībā. 14. starptautiskā konference 

„Kreativitāte individuālās dzīves laikā‖ Rīga, 

06.-07.11.2009. 

 

Projekti  RPIVA Dabaszinību un vides pētniecības centrs 

2006 - 2007 „Skolu vides ergonomiskā 
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novērtēšana‖. 

LU Mikrobioloģijas un Biotehnoliģijas institūts 

2004 – 2008. „Genotoksīnu un antimutagēnu 

noteikšana ar mikroorganismu testsitēmām‖. 

Zinātnes padomes grants. 

   

Publikācijas      Raipulis J. Cilvēka ģenētika. R.: Zvaigzne. 1977. – 

284 lpp. 

   Raipulis J. Cilvēka veidošanās ģenētiķa skatījumā. 

– R.: Zvaigzne. 1979. – 98 lpp. 

   Raipulis J. Ģenētikas terminu skaidrojošā 

vārdnīca. R.: GER. 1981. – 160 lpp. (V.Dišlers, 

Ē.Nagle). 

   Raipulis J. Я.Я.Лусис. Жизнь и научная 

деятельность. Р.: Зинатне. 1985. – 236с.  

   Raipulis  J. Ik suga, ik gēns saudzējami. R.: 

Zinātne. 1986. – 79 lpp. 

   Raipulis J. Biotehnoloģijas horizonti. R.: Zinātne. 

1987.-  222 lpp.(M.Beķers, Liepiľš). 

   Raipulis J. Šis pretrunīgais skābeklis. – R.: 

Zinātne. 1991. – 88 lpp. (I.Skārds). 

   Raipulis J. Environ-mental Toxicology and Health 

Meeting in Stockholm. 13-15 V 1991. P 45-50 

(I.Skards).  

   Raipulis J. Testing of carcinogens urethane by 

conversion of     yeast Saccharomyces cerevisiae. - 

Acta Universitatis Latviensis. Rīga. 1993, V 583, 

37-43 (I.Skārds).                                                                                     

Raipulis J. The recombinogenic and mutagenic 

influence of  formaldehyde on yeast Saccharomyces 

cerevisiae culture. - Proc. Latv. Acad. Sci. 1996. V 

50, 126-129. (Skards I)  

   Raipulis J. Ģenētika vidusskolai. R.: Zvaigzne 

ABC. 1997. – 97 lpp. 

 Raipulis J. Vides genotoksiskais piesārľojums un 

cilvēka veselība. - Latvijas Ārsts. 1998. N 4. 215-

219. 

 Raipulis J. Vides piesārľojuma ietekme uz 

iedzimtību.- R.,  Vērmaľparks, 1999. 302 lpp. 

  Raipulis J. Šitakē grāmata. - R.: Rota,1999. 96 lpp.  

Raipulis J. Jānis Lūsis – ģenētikas atklājumu un 

pretrunu virpulī. - R.: Vērmaľparks.2001. – 265 lpp. 

  Raipulis J. Ģenētikas pamati. R.: RaKa. 2002 -  

250 lpp. 

  Raipulis J. Ecological education in 21 century. 

Proceedings of 2-nd international conference on 

science education. Nicosia, 2002, pp 431 – 442. 

2002.11-13.11. 

  Raipulis J. Teaching of students mathemathical and 

other disciplines at the faculty of Economics and 

management of University of Latvia. Science and 

teacher training. 4- th internat. conference. 



 79 

Daugavpils 2003. pp.138 – 149. (I.Skards, 

I.Karlsone). 

  Raipulis J. Senior pupils views natural science 

education in Lithuonia and Latvia. -

J.Balt.Sci.Education. 2004. N1(5). Pp.13 -23. 

(V.Lamanauskas, J.Gedrovics).  

  Raipulis J. (2004) Dabas zinātnes kā pedagoģiskās 

domas bāze. - Natural science as the basis of 

pedagogical thought. R.: V.IV, pp.157 – 163. 

(G.Praulīte).  

  Raipulis J. (2005) The effect of probiotics on the 

genothicity of furazolidone. -  J.Int.Food 

Microbiology. V. 102, pp. 343 – 347. (M.Toma, 

P.Semjonovs)  

  Toma M.M., Raipulis J., Balode M. (2006) Is 

roundup toxic or genotoxic? – 6
th

 Europian pesticide 

residue workshop. 2006. Corfu, Greec, 21 – 25 may, 

Abstracts p. 231. 

  Raipulis J. (2006) Izglītība un audzināšana 

ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanai. – Teorija 

praksei mūsdienu sabiedrības ilgtspējībā. Zin. 

Raksti. III Starptautiskā zinātniskā konference. R.: 

365 – 371 lpp. 

  Raipulis J.(2006) Vai radošām spējām ir 

nepieciešamas īpašas smadzeľu funkcijas? – Zin. 

rakstu krājums. - Radoša personība IV sējums. Rīga. 

21. – 28. lpp. 

  Raipulis J., Toma M. (2005 Probiotikas – uzturs un 

zāles. – Rakstu krājums „Cilvēks un vide‖. Liepāja. 

Liepājas Pedagoģijas akadēmija. 73. – 80. lpp   

    Raipulis J. (2007) Ģenētikas universālais 

lietojums. – Daba un vēsture. R.: Zinātne. 2006. 173 

– 180 lpp. 

    Raipulis J. Toma M.M., Balode M. (2008) 

Pesticīdu nevēlamie efekti. Rakstu krājumā: 

“Cilvēks un vide”. Liepāja. LPA. – 78. – 83. lpp. 

    Raipulis J. (2008) Čarlzs Darvins Latvijā.– Daba 

un Vēsture – 2009. R.: Zinātne., - 87. – 97. lpp.  

    Raipulis J.Toma M. (2008) The impact on 

yoghurt starter cultures growth and metabolism. – 

XII International Congress of Bacteriology and 

Applied Microbiology, 5-9 August, Istambul, 

Turkey. Abstract book. – Isanbul, 2008, BP-300, 

p.175. 

    Markus D., Raipulis J. (2009) Savdabīgā leksika 

Malēnijā. – Lettonika II kongresa materiāli. R.: 95. – 

106. lpp.  

    Raipulis J., Toma M. (2009) Vides genotoksīni un 

antigenotoksīni. - 8. starptautiskās zinātniski 

metodiskās konferences „Cilvēks un vide‖ Liepāja, 

22.05 – 26.05. 2008. rakstu krājums. Liepāja. LPU, 
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124. – 132. lpp. 

    Raipulis J., Pokrotnieks J., Vecele I., Toma M.M. 

(2009) Antigenotoxic properties of probiotics. – 

XXXII International Congress of the Society for 

Microbial Ecology and Disesases. Oct. 29 – 30, 

2009, St.Petersburg, Russia. Abstract book. Oct. 29 

– 30, St.Petersburg, Russia. P.250. 

   Raipulis J., Vecele I., Toma M. (2010) 

Antioksidantu ietekme uz genotoksīnu aktivitāti. - 

Konferences  raksti: 9. starptautiskā zinātniski 

metodiskā konference „ Cilvēks un vide‖. Liepāja, 

97. – 103. lpp. 

   Gedrovics J., Lavonen J., Raipulis J.(2010) 

Application of the different development index in 

the research of  science didaktics. – Problems of 

Education in the 21-th Century. – V 22, pp. 33 – 44. 

   Raipulis J. (2010) Kāpēc gribas ticēt 

nepierādāmajam? – Ilustrētā Zinātne (pielikums). N 

6, 34. – 35. lpp. 

   Markus D., Raipulis J. (2010) Radošie malēnieši 

un viľu valoda. R. LZA Vēstis, - 216 lpp.      

Pielikumi  

Goda nosaukumi Latvijas ZA Goda doktors – Dr.biol.h.c. 

 

 

22.11.2010. __________________  
 paraksts 
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CURRICULUM VITAE 
 

 

Personas informācija 

 

Vārds, Uzvārds ILONA RIEKSTIĽA 
Dzimšanas dati 20.03.1965. 

Adrese Helēnas iela 55/3-63,Alūksne,Latvija LV-4301 

Tālrunis 

Mobilais tālrunis 

4321069 

29416253,26665061 

E- pasts ilonar@e-apollo.lv 

 

 

Izglītība  

Laika periods 1997-1999 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešķirtā kvalifikācija 

Skolotāju sagatavošanas profesionālās programmas 

pārkvalifikācijas diploms/Angļu valodas skolotāja 

Laika periods 1988-1991 

Izglītības iestādes nosaukums Daugavpils pedagoģiskā universitāte 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešķirtā kvalifikācija 
Maģistra studijas 

Maģistra grāds pedagoģijas teorijā un vēsturē 

Laika periods 1983-1988 

Izglītības iestādes nosaukums Latvijas Universitāte,Pedagoģijas fakultāte 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešķirtā kvalifikācija 

Profesionālās augstākās izglītības diploms 

Latviešu valodas un literatūras skolotāja 

Audzināšanas darba metodiķe 

 

 

Darba pieredze 

Laika periods 01.09.1991. – 01.09.1993. 

Profesija vai ieľemamais amats Angļu valodas skolotāja 

Darba vietas nosaukums un adrese E.Glika Alūksnes 1. vidusskola 

Glika 10,Alūksne,Latvija LV-4301 

Nozare Pedagoģija 

  

Laika periods 01.09.1993 – 25.08.1998. 

Profesija vai ieľemamais amats Direktora vietniece audzināšanas darbā 

Darba vietas nosaukums un adrese 
E.Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija 

Glika 10,Alūksne,Latvija LV-4301 

Nozare Pedagoģija 

  

Laika periods No 25.08.1998. 

Profesija vai ieľemamais amats Angļu valodas skolotāja 

Darba vietas nosaukums un adrese 
E.Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija, Glika 

10,Alūksne,Latvija LV -4301 

Nozare Pedagoģija 
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Laika periods No 01.09.1999. 

Profesija vai ieľemamais amats Angļu valodas un pedagoģijas teorijas priekšmetu 

docētāja 

Darba vietas nosaukums un adrese RPIVA Alūksnes filiāle 

Pils 21,Alūksne,Latvija LV-4301 

Nozare Pedagoģija 

  

Laika periods No 02.01.2006. 

Profesija vai ieľemamais amats Metodiķe 

Darba vietas nosaukums un adrese Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija 

Glika 10, Alūksne, Latvija LV-4301 

Nozare Pedagoģija 

  

Prasmes  

Valodu prasmes Valoda 

Latviešu 
Saprotu 

Teicami 
Runāju 

Teicami 
Rakstu 

Teicami 

Krievu Labi Labi Labi 

Angļu  Teicami Teicami Teicami 

Datora lietošanas prasmes MS Office,Internets  

Citas prasmes B kategorijas autovadītāja apliecība 

Profesionāla gida sertifikāts            

  

Papildu informācija  

Semināri Vācija,Vettine E.Glika pedagoģiskais 

mantojums,07.09.2005.-13.09.2005. 

Zviedrija,Trollhatena,Musdienu skola Baltijas jūras 

valstu reģiona valstīs,02.06.2005. – 08.06 2005. 

Kursi Anglija,Plimuta,Angļu valodas mācīšanas metodika 

mūsdienu skolā,01.07.2002. – 30.07.2002. 

Rīga,Klases audzinātāja darbs,tā plānošana un 

vērtēšana,05.01.2004. – 31.03.2004. 

Rīga,40 stundu kurss izglītības iestāţu 

vadītājiem,25.01.2003. – 10.05.2003. 

Rīga, 8 stundu kursi Metodiskais darbs skolā, 

LPMC, 06.02.06. 

Konferences Alūksne,Mans pētnieciskais devums 

novadam,2003. aprīlis 

Tartu,Izglītības attīstība Latvijā un Igaunijā 17.gs. 

un E,Glika un Forseliusa pedagoģiskais 

mantojums,2004.maijs 

Projekti  Alūksne,I eat,therefore I am,2003. – 2004. 

Alūksne, Dreams and Teams, 2006.-2008. 

Publikācijas   Autoru kolektīvs,Laikmets un personība – R.: 

RAKA,40. – 98.lpp.,2005. 

Laipni lūdzam E. Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā, 

-R.: RAKA, ţurnāls „Skolotājs‖, 2006.11. 
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Pielikumi    

 Profesora Luda Bērziľa prēmijas laureāte – par 

izcilu ieguldījumu Latvijas izglītības un 

kultūrvēstures izzināšanā un atjaunošanā 2004.gada 

19.septembrī 

 

22.11.2010.   

  paraksts 
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CURRICULUM VITAE 
 

 

Personas informācija  

Vārds, uzvārds ILZE RUBENE 
Dzimšanas dati 10.10.1976. 

Adrese Rijukalna iela 10-2, Alūksne, LV-4301 

Tālrunis 643 20142  (birojā) 

Mobilais tālrunis 2652 6652 

e-pasts ilze_rubene@tvnet.lv 

  

Izglītība  

Laika periods 2006.jūl.- līdz šim laikam 

Izglītības iestādes nosaukums Latvijas Lauksaimniecības Universitāte 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Ekonomikas fakultāte, doktorantūras programma 

―Agrārā un reģionālā ekonomika‖, 3.kurss, 

disertācijas tēma - komerctiesības 

  

Laika periods 2001-2005 

Izglītības iestādes nosaukums Baltijas Krievu Institūts 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Profesionālās augstākās izglītības diploms /  

kvalifikācija – juriste 

  

Laika periods 1999-2001 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Ekonomikas maģistra grāds / specializācija 

uzľēmējdarbībā un vadīšanā 

Izglītības iestādes nosaukums Latvijas Lauksaimniecības Universitāte 

  

Laika periods 1994-1998 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija 

Bakalaura grāds ekonomikā / specializācija tiesību 

zinātnēs 

Izglītības iestādes nosaukums Latvijas Lauksaimniecības Universitāte 

  

  

Darba pieredze  

Laika periods 2007.janv.- līdz šim laikam 

Profesija vai ieľemamais amats Valdes priekšsēdētāja, juriste 

Darba vietas nosaukums un adrese SIA ―1.Juridiskais birojs‖ 

Alūksne, Tirgotāju iela 11 

Nozare Juridiskās konsultācijas un pakalpojumi, 

specializācija komerctiesībās un darba tiesībās 

  

Laika periods 2007.dec.- līdz šim laikam 

Profesija vai ieľemamais amats Maksātnespējas procesa administratore 

Darba vietas nosaukums un adrese Administratoru birojs Collegium, 

Rīga, Ģertrūdes iela 2 

Nozare Maksātnespējas procesu administrēšana 

mailto:ilzenite@tvnet.lv
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Laika periods 2006- līdz šim laikam 

Profesija vai ieľemamais amats Lektore 

Darba vietas nosaukums un adrese SIA „Izglītības un kultūras mantojuma zelta vārti‖ 

Nozare Darba tiesības, darba aizsardzība 

  

Laika periods 2005.okt.- līdz šim laikam 

Profesija vai ieľemamais amats Juriste, darba aizsardzības speciāliste 

Darba vietas nosaukums un adrese SIA ―Alūksnes slimnīca‖ 

Alūksne, Pils iela 1a 

Nozare Juridiskās konsultācijas un pakalpojumi, darba 

aizsardzība 

  

Laika periods 2005.nov.- līdz šim laikam 

Profesija vai ieľemamais amats Darba aizsardzības speciāliste 

Darba vietas nosaukums un adrese SIA ―J&A Construction‖, SIA „Alvita strūklakas‖, 

SIA „4 RC‖  

Nozare Darba tiesības un darba aizsardzība 

  

Laika periods 2004- līdz šim laikam 

Profesija vai ieľemamais amats Lektore 

Darba vietas nosaukums un adrese Nodarbinātības Valsts Aģentūra, Alūksnes, 

Gulbenes un Balvu filiāles 

Nozare Darba tiesības, darba aizsardzība, komercdarbība, 

pašnodarbināto tiesības 

  

Laika periods 2004- līdz šim laikam 

Profesija vai ieľemamais amats Individuāli praktizējoša juriste 

Darba vietas nosaukums un adrese ―Ilzes Rubenes juridisko konsultāciju un 

pakalpojumu birojs‖ 

Alūksne, Tirgotāju iela 11 

Nozare Juridiskās konsultācijas un pakalpojumi, 

specializācija komerctiesībās un darba tiesībās 

  

Laika periods 2004- līdz šim laikam 

Profesija vai ieľemamais amats Lektore 

Darba vietas nosaukums un adrese SIA Mācību centrs „Buts‖  

Alūksnes, Balvu un Gulbenes filiāles 

Nozare Darba likumdošana, uzľēmējdarbība, personāla un 

uzľēmumu vadīšana, mārketings, menedţments 

  

Laika periods 2001- līdz šim laikam 

Profesija vai ieľemamais amats Lektore 

Darba vietas nosaukums un adrese RPIVA, Alūksnes un Cēsu filiāle 

Nozare Uzľēmējdarbība, mārketings, uzľēmējdarbības 

vadīšana, uzľēmējdarbības ekonomika, darba 

likumdošana, darba aizsardzība, tiesību zinības 
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Laika periods 2001-līdz šim laikam 

Profesija vai ieľemamais amats Lektore 

Darba vietas nosaukums un adrese SIA Mācību centrs ―Austrumvidzeme‖ Alūksnes 

filiāle 

Nozare Darba likumdošana, uzľēmējdarbība 

  

Laika periods 2001-2004 

Profesija vai ieľemamais amats Lektore 

Darba vietas nosaukums un adrese Latvijas Pašvaldību mācību centrs 

Nozare Darba likumdošana, uzľēmējdarbība 

  

Laika periods 2001-2003 

Profesija vai ieľemamais amats Lektore 

Darba vietas nosaukums un adrese SIA ―Delta Oluksna‖ struktūrvienība -

Uzľēmējdarbības atbalsta centrs 

Nozare Darba likumdošana, uzľēmējdarbība 

  

Laika periods 2000-2006 

Profesija vai ieľemamais amats Juriste 

Darba vietas nosaukums un adrese SIA ―Gliks‖ 

Nozare Komerctiesības, darba likumdošana 

  

Laika periods 1999-2000 

Profesija vai ieľemamais amats Grāmatvede 

Darba vietas nosaukums un adrese SIA ―Valdis‖ 

Nozare Būvniecība 

  

  

Prasmes  

Valodu prasme 
Valoda Saprotu Runāju Rakstu 

Krievu Ļoti labi Ļoti labi Labi 

Angļu Labi Vidēji Labi 

Datora lietošanas prasmes MS Office, internets 

Citas prasmes B kategorijas autovadītāja apliecība 

  

Papildu informācija  

Semināri  Alūksne, 2010.gada jūnijs, LBAS seminārs, 

projekts „Darba attiecību un darba drošības 

normatīvo aktu praktiska piemērošana nozarēs un 

uzľēmumos‖, tēma - darba aizsardzības jautājumi 

 

 Rīga, 2010.gada februāris, VA „Maksātnespējas 

administrācija‖, seminārs „Debitoru parādu 

piedziľa maksātnespējas procesā‖ 

 

 Alūksne, 2010.gada janvāris, Latvijas Darba 

Devēju konfederāciju ESF projekta ietvaros 
seminārs „Darba attiecību un darba drošības 
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normatīvo aktu praktiska piemērošana nozarēs un 

uzľēmumos‖ 

 Rīga, 2010.gada janvāris, seminārs 

„Komercdarījumi, komercdarījumu vispārīgie 

jautājumi, komercdarījumu veidi‖ 

 Rīga, 2009.gada jūlijs, Latvijas sertificēto 

maksātnespējas procesa administratoru asociācijas 

seminārs „Par Maksātnespējas likuma un 

Civilprocesa likuma grozījumiem‖ 

 

 Alūksne, 2009.gada maijs, Darba devēju 

konfederācijas seminārs ESF ietvaros „Darba 

devēju apmācības pasākumi darba aizsardzības 

jautājumos‖ 

 
 Rīga, 2007-2009, MNA semināri par 

maksātnespējas procesu administrēšanu 

 
 Alūksne, 2008, VID semināri par nodokļu 

likumdošanu, darba tiesībām, u.c. 

 
 Alūksne, 2005-2008. VDI seminārs „Drošas darba 

vides izveidošana‖ 

 

 Alūksne, 2005, NVO seminārs „Sabiedrisko 

organizāciju pārreģistrēšana par Biedrībām vai 

nodibinājumiem‖ 

 
 Alūksne, VDI, semināri darba tiesībās, darba 

aizsardzībā, 2001 - 2008, 

 
 Valmiera, LR Uzľēmumu reģistrs, 2001-2004, 

Komerclikuma ieviešanas problēmas, u.c. 

 
 Rīga, LR Uzľēmumu reģistrs, 2004, 

Komerclikuma priekšrocības, u.c. 

Kursi, sertifikāti, papildus apmācība  Alūksne, 2010 janvāris - aprīlis, Sorosa fonda – 

Latvija iniciatīvas „Pārmaiľu iespēja skolām‖ 

projekta ietvaros kursi „Daiļdārzniecība‖ 

 Rīga, 2009.gada marts, Valsts aģentūra 

Maksātnespējas aģentūra, kursi „Administratora 

darbības aktualitātes maksātnespējas procesā un 

sadarbībā ar valsts iestādēm‖ 

 

 Rīga, 2007., Valsts aģentūra Maksātnespējas 

aģentūra, sertifikāts par maksātnespējas 

administratora kvalifikāciju 

 

 Rīga, 2007.apr.-jūl. Valsts aģentūra 

Maksātnespējas administrācija rīkotās pavasara / 

vasaras apmācības maksātnespējas administratora 

sertifikāta iegūšanai 

 

 Alūksne, 2005.dec.-2006.janv., SIA Mācību centrs 

―Buts‖, profesionālās pilnveides izglītības 

programma ―Darba aizsardzība‖, apakšprogramma 

―Darba aizsardzības speciālists un uzticības 

persona‖ 
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 Rīga, LU Pedagoģijas un psiholoģijas institūts, 

2003.gada okt. – 2004.gada apr., programma 

―Augstskolu didaktika: mūsdienu teorijas un 

prakse‖ 

 
 Alūksne, SPPC, Bērna emocionālā audzināšana, 

2005.sept.-dec. 

Dalība projektos  Alūksne, 2010.septembris - novembris, 

Programmas izstrāde, lekciju vadīšana un darbs ar 

iedzīvotājiem saistībā ar Alūksnes novada 

pašvaldības noslēgto līgumu ar Sorosa fondu – 

Latvija iniciatīvas „Pārmaiľu iespēja skolām‖ 

ietvaros par Projektu „Malienas Bērnu un Ģimenes 

atbalsta centrs‖, joma – pašnodarbinātās personas 

darbības organizācija 

Alūksne, 2010.janvāris - novembris, Programmas 

izstrāde, lekciju vadīšana un darbs ar iedzīvotājiem 

saistībā ar Alūksnes novada pašvaldības noslēgto 

līgumu ar Sorosa fondu – Latvija iniciatīvas 

„Pārmaiľu iespēja skolām‖ ietvaros par Projektu 

„Izglītības centra Mūza izveide Jaunannā‖ ar 

Nr.2009-SMSC-44, joma – komercdarbība, darba 

likumdošana, ievads mārketingā, ievads 

menedţmentā un biznesa plāna izstrāde 

 

Jelgava, 2009-2012, LLU, Eiropas 

komercsabiedrību, Eiropas kooperatīvo sabiedrību 

un Eiropas Ekonomisko interešu grupu adaptācija 

Eiropā 

 

 

22.11.2010.   

  paraksts 
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CURRICULUM VITAE 
 

 

Personas informācija  

Vārds, Uzvārds NILS SAUTIĽŠ 

Dzimšanas dati 20.11.1969 

Adrese Dammes ielā 26 dz.71, Rīga, LV -1069, Latvija. 

Tālrunis 

Mobilais tālrunis 

67427571 

28460114 

E- pasts nils.sautins@rpiva.lv 

Izglītība   

Laika periods 1995 - 2003 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešķirtā kvalifikācija 

Doktora diploms / pedagoģijas zinātľu doktora grāds. 

Izglītības iestādes nosaukums Latvijas Universitāte, Raiľa bulvāris 19, Rīga, Latvija. 

  

Laika periods 1998 - 1999 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešķirtā kvalifikācija 

Augstskolas diploms / Izglītības darba vadītājs 

Izglītības iestādes nosaukums Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, 

Imantas 7.līnija 1, Rīga, Latvija. 

  

Laika periods 1993 – 1994 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešķirtā kvalifikācija 

Maģistra diploms / pedagoģijas maģistra grāds 

Izglītības iestādes nosaukums Latvijas Universitāte, Raiľa bulvāris 19, Rīga, Latvija. 

  

Laika periods 1988 - 1993 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešķirtā kvalifikācija 

Diploms / biologs, bioloģijas un ķīmijas pasniedzējs 

Izglītības iestādes nosaukums Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultāte, Kronvalda 

bulvāris 4, Rīga, Latvija. 

Darba pieredze  

Laika periods 09.12.2009.- pašlaik 

Profesija vai ieľemamais amats Uzľēmējdarbības katedra, docents 

Darba vietas nosaukums un adrese Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, 

Imantas 7.līnija 1, Rīga, LV-1083 

Nozare Pedagoģija 

  

Laika periods 23.04.2009.- 08.12.2009. 

Profesija vai ieľemamais amats Vadībzinātľu katedras docents 

Darba vietas nosaukums un adrese Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, 

Imantas 7.līnija 1, Rīga, LV-1083 

Nozare Pedagoģija 

Laika periods 01.04.2008 - pašlaik 

Profesija vai ieľemamais amats Pētnieks (papildu darbs) 
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Darba vietas nosaukums un adrese Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolas 

Dabas un darba vides institūts, Imantas 7. līnija 1, Rīga 

Nozare Bioloģija 

  

Laika periods 03.09.2007 – 31.01.2008 

Profesija vai ieľemamais amats Pētnieks 

Darba vietas nosaukums un adrese LU PPF Pedagoģijas zinātniskais institūts, Jūrmalas 

gatve 74 / 76, Rīga. 

Nozare Nozaru pedagoģija  

  

Laika periods 15.05.2006 –  31. 08.  2008 

Profesija vai ieľemamais amats Lietvedības, personāla lietvedības pasniedzējs  

Darba vietas nosaukums un adrese SIA Mācību centrs „ Buts „, Lāčplēša iela 125, Rīga 

Nozare Izglītība 

  

Laika periods 03.04.2006 -  22.04.2009. 

Profesija vai ieľemamais amats Ekonomikas un uzľēmējdarbības katedras docents 

Darba vietas nosaukums un adrese Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, 

Imantas 7.līnija 1, Rīga, Latvija. 

Nozare Izglītība 

  

Laika periods 01.08.2005 – 03.04.2006 

Profesija vai ieľemamais amats Studiju daļas vadītājs, docents. 

Darba vietas nosaukums un adrese Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, 

Imantas 7.līnija 1, Rīga, Latvija. 

Nozare Izglītība 

  

Laika periods 11.11.2003 – 31.07.2005 

Profesija vai ieľemamais amats Studiju prorektora vietnieks, docents 

Darba vietas nosaukums un adrese Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, 

Imantas 7.līnija 1, Rīga, Latvija. 

Nozare Izglītība 

  

Laika periods 17.08.2002. – 11.11.2003. 

Profesija vai ieľemamais amats Personāla nodaļas vadītājs, docents. 

Darba vietas nosaukums un adrese Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, 

Imantas 7.līnija 1, Rīga, Latvija. 

Nozare Personāla vadība, izglītība. 

  

Laika periods 19.06.2001. – 16.08.2002. 

Profesija vai ieľemamais amats Personāla nodaļas vadītājs, prodekāns, docents. 

Darba vietas nosaukums un adrese Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, 

Imantas 7.līnija 1, Rīga, Latvija. 

Nozare Personāla vadība, izglītība. 
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Laika periods 01.09.1995. – 18.06.2001. 

Profesija vai ieľemamais amats Personāla nodaļas vadītājs, prodekāns, lektors. 

Darba vietas nosaukums un adrese Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, 

Imantas 7.līnija 1, Rīga, Latvija. 

Nozare Personāla vadība, izglītība. 

  

Laika periods 26.07.1994. – 01.09.1995. 

Profesija vai ieľemamais amats Personāla nodaļas vadītājs, lektors. 

Darba vietas nosaukums un adrese Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, 

Imantas 7.līnija 1, Rīga, Latvija. 

Nozare Personāla vadība, izglītība. 

  

Laika periods 01.09.1993. – 26.07.1994. 

Profesija vai ieľemamais amats 
Direktora vietnieks audzināšanas darbā, bioloģijas 

skolotājs. 

Darba vietas nosaukums un adrese Rīgas 1. kristīgā skola, A.Deglava 3, Rīga, Latvija. 

Nozare Skolvadība, izglītība. 

  

Laika periods 01.09.1991. – 01.09.1993. 

Profesija vai ieľemamais amats Bioloģijas skolotājs. 

Darba vietas nosaukums un adrese Rīgas 1. kristīgā skola, A.Deglava 3, Rīga, Latvija 

Nozare Izglītība. 

  

Laika periods 01.02.1991.- 01.09.1991 

Profesija vai ieľemamais amats Mikrobioloģijas laboratorijas vecākais laborants. 

Darba vietas nosaukums un adrese LU Bioloģijas fakultāte, Kronvalda bulvāris 4, Rīga, 

Latvija. 

Nozare Bioloģija. 

  

Laika periods 12.03.1990.- 25.01.1991. 

Profesija vai ieľemamais amats Ekonomists. 

Darba vietas nosaukums un adrese LV Statistikas komiteja, Lāčplēša ielā 1, Rīga, Latvija. 

Nozare Ekonomika 

Prasmes  

Valodu prasmes Valoda 

Vācu 
Saprotu 

Labi 
Runāju 

Labi 
Rakstu 

Labi 

Krievu Izcili Izcili Izcili 

Angļu  Apmierinoši Apmierinoši Apmierinoši 

     

Papildu informācija  

Semināri 24.09. 2008., sia ―DIJA‖ mācību centrs, ―Lietvedība – 

dokumentācijas izstrādāšana, noformēšana, arhivēšana, 

mglabāšana‖.  

Vadības sistēmu un mārketinga pētījumu aģentūra- 

Praktiskā personāla lietvedība ( sertifikāts Nr.892 ). 

Biroja padomnieks 
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semināra cikls – Lietvedība juridiskām personām 

(sertifikāts Nr. S- 0200160). 

LU Pašvaldību un projektu 

vadības valsts mācību centrs - LR Darba likums ( 

apliecība Nr. 8095 ). 

Kursi 07.03.2005. – 28.06.2005. Latvijas Universitāte – 

Augstskolu didaktika: mūsdienu teorija un prakse. 

Konferences 03.05.2002., Starptautiskā konference ―Decade of 

Reform Achievement Challenges, Problems‖ 

(sertifikāts). 

19.11.2001., Starptautiskā konference ―Towards Civic 

Culture in Central and East Europen countries 

―Starptautiskā konference ―Komunikācija un kopība‖  

 

Starptautiskā  konference ―Konflikta teorija un prakse 

multikulturālā sabiedrībā‖ (sertifikāts). 

Starptautiskā konference ―Personības brieduma 

psiholoģiskie aspekti‖ (sertifikāts). 

Starptautiskā konference ―Sociālā pedagoģija un 

personības psiholoģiskā adaptācija mainīgajā sociālajā 

vidē‖ (sertifikāts). 

Projekti 08.03.2007. un 12.03.2007., Bauskas pilsētas Dome, 

Eiropas Sociālā fonda Grantu shēma ‖Konsultācijas un 

apmācība komercdarbības un pašnodarbinātības 

uzsākšanai‖ projekts  „Apmācības programma 

uzľēmējdarbības un pašnodarbinātības uzsākšanai 

Bauskas pilsētā‖ ( Nr. VPD 1/ ESF/ NVA/ 06/ GS/ 

3.3.3./ 0001/0089/ 38) – lietvedības semināra vadītājs. 

19.09.2006., SIA Mācību centrs „ABC‖, Allaţu pagasta 

projekts „Allaţu pagasts mācās izmantot ES sociālā 

fonda  piedāvātās iespējas „ VDP 1 / ESF / 

NVA/05/GS.5.3.1./ 0001/ 0045/15 ietvaros, par tēmu: 

„Personāla lietvedība‖ - semināra vadītājs. 

Staţēšanās 1992. gada jūlijs  Praktizēšanās savstarpējās sadarbības 

ietvaros  Zviedrijas izglītības iestādēs ( vadības 

jautājumi, izglītība). 

Cita pieredze 2007. – 2009. – Akadēmisko programmu aģentūra - 

apstiprināts par ekspertu- vērtētāju Eiropas Kopienas 

Mūţizglītības programmas ietvaros iesniegto 

decentralizēto projektu izvērtēšanai. 

Nozīmīgākās publikācijas 1. Sautiľš N. Kristīgās vērtības- kā skolas pedagoģiskā 

procesa komponents.//ATEE starptautiskā konference. – 

R.: Izglītības soļi, 2002, 294. – 305. lpp. 

 

2. Sautiľš N. Personības un audzināšanas problēmas 

kristīgā skatījumā.// Rīgas Pedagoģijas un izglītības 

vadības augstskolas starptautiskās conferences „Sociālā 

pedagoģija un personības psiholoģiskā adaptācija 

mainīgā sociālajā vidē‖materiāli.- R.: Vārti, 2000.-108 – 

111 lpp. 

 

3. Sautiľš N. Kristīgā audzināšana un personības 

attīstība 21.gadsimta sākumā, starptautiskā konference .// 

Konflikta teorija un prakse multikulturālā sabiedrībā.- 

R.: SO „Izglītībai un attīstībai‖, 2001.- 99.- 104 lpp. 
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4. Sautiľš N. Harmoniskas personības audzināšana 

kristīgajā pedagoģijā.// Zinātniskie raksti pedagoģijā, 

641.sējums.- R.: LU PPI, 2001.- 253. – 261. lpp. 

 

5. Sautiľš N. The role of Christian pedagogy in the 

system of Latvia secondary education .// Towards Civic 

Culture in Central and East Europen countries.- R.: 

UNESCO LNK, 2001, pp..5 – 9. 

 

6. Sautiľš N. Skolotāju un skolēnu saskarsmes īpatnības 

skolas pedagoģiskajā procesā. // Starptautiskās 

zinātniskās konferences „ Komunikācija un kopība‖ 

raksti.- Jelgava: LLU, 2002, 297. .- 300. lpp. 

 

7. Sautiľš N. Kristīgās pedagoģijas loma Latvijas vidējās 

izglītības sistēmā.// Starptautiskās konferences 

materiāli.- R.: UNESCO LNK, 2002, 68. – 71. lpp. 

 

8. Sautiľš N. The role of Christian pedagogy in the 

system of Latvia secondary   education .// Towards Civic 

Culture in Central and East Europen countries.- 

Materials of the international conference.-R.: UNESCO 

LNK,2002, pp. 73 – 77. 

 
9. Sautiľš N. Lietvedība kā pārvaldes instruments.- R.: 

Office Manager, 2007, 12. – 14. lpp. 

 

10. Sautiľš N.,Lasmane A., Kāposta Work Motivation 

Peculiarities of Employees from Various Industries in 

Latvia.// Signum Temporis , Volume 2, No1, 2009,  

pp.34 – 45. 

 

11.Sautiľš N.,Lasmane A., Kāposta I. Organisational 

Culture, Organisational Image and Link with its 

Reputation. // Signum Temporis, 2010. (Iesniegta 

publicēšanai). 

 

23.11.2010.   

  paraksts 
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CURRICULUM VITAE 

 

Personas informācija  

Vārds, Uzvārds INESE URPENA 
Dzimšanas dati 22.04.1951 

Adrese Semafora iela 10, Jūrmala, LV-2008 

Tālrunis 

Mobilais tālrunis 

67768689 

29486838 

E- pasts inese.urpena@rpiva.lv 

Izglītība  
Laika periods 2004.10.– 2007.06. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ 

Piešķirtā kvalifikācija 

Studijas pedagoģijas doktorantūrā (pašlaik pārtraukums) 

Izglītības iestādes nosaukums Latvijas Universitāte, Pedagoģijas un psiholoģijas 

fakultāte  

Laika periods 1997.05. – 1997.06 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ 

Piešķirtā kvalifikācija 

Maģistra diploms Nr. 001140 

 

Inţenierzinātľu maģistres grāds lietišķajās datorzinātnēs 

Izglītības iestādes nosaukums 

 

Rīgas Tehniskās universitātes 

Lietišķo Datorsistēmu institūts 

Laika periods 1969.09. – 1974.06. 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/  

Piešķirtā kvalifikācija 

Diploms Nr. 389844 

 

Inţenieres-matemātiķes kvalifikācija elektronisko 

skaitļošanas mašīnu specialitātē 

Izglītības iestādes nosaukums 

 

Rīgas Politehniskā institūta Automātikas un skaitļošanas 

tehnikas fakultāte 

Darba pieredze 
Laika periods 

 

2006.10 - pašlaik 

Profesija vai ieľemamais amats Lektore Informātikas un dabaszinību katedrā 

Darba vietas nosaukums un adrese Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola,  

Imantas 7. līnija 1, Rīga 

Nozare Izglītība 

Laika periods 2007.12. –  

Profesija vai ieľemamais amats skolotāja 

Darba vietas nosaukums un adrese Sociālās integrācijas valsts aģentūras Jūrmalas 

profesionālā vidusskola, Slokas 68, Jūrmala, LV-2015 

Nozare Izglītība 

Laika periods 1996.08. – 2006.10. 

Profesija vai ieľemamais amats RPIVA Informātikas katedras vadītāja, Informācijas 

tehnoloģiju daļas vadītāja lektore Informātikas katedrā. 

RPIVA Vadības un ekonomikas fakultātes dekāne, pēc 

fakultātes statusa maiľas – Vadības un ekonomikas 

nodaļas vadītāja. 

 

mailto:inese.urpena@rpiva.lv
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Darba vietas nosaukums un adrese Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola,  

Imantas 7. līnija 1, Rīga 

Nozare Izglītība 

Laika periods 1993.01. – 1996.08. 

Profesija vai ieľemamais amats Datoru katedras skolotāja 

Darba vietas nosaukums un adrese Rīgas Komercskola,  

Salaspils iela 12, Rīga 

Nozare Izglītība 

Laika periods 1985.01. – 1993.01. 

Profesija vai ieľemamais amats Radiotehnikas un sakaru fakultātes  

Studentu skaitļošanas centra galvenā speciāliste 

Darba vietas nosaukums un adrese Rīgas Tehniskās Universitāte, 

Āzenes iela 12, Rīga 

Nozare Izglītība 

Laika periods 1974.01 – 1985.01. 

Profesija vai ieľemamais amats Automātikas un skaitļošanas tehnikas fakultātes 

Matemātiskās apgādes katedras asistente, vecākā 

pasniedzēja 

Darba vietas nosaukums un adrese Rīgas Tehniskās Universitāte, 

Ausekļa iela 9, Rīga 

Nozare Izglītība 

Prasmes 
Valodu prasmes 

Valoda Saprotu Runāju Rakstu  

Latviešu dzimtā valoda 

Krievu Teicami Teicami Labi 

Angļu  Labi Labi Labi 

Datora lietošanas prasmes ECDL (Eiropas datorlietotāja) eksperta līmenis 

Citas prasmes B kategorijas autovadītāja apliecība 

Papildu informācija 
Semināri 

 

Seminārs ESF līdzfinansētā projektā „Latvijas 

pedagoģisko augstskolu mācībspēku profesionālo 

kompetenču pilnveide zinātniskās pētniecības jomā‖, 

02.03.2007. – 30.03.2007., RPIVA, Rīga. 

Kursi Profesionālās pilnveides programma „Profesionālās 

izglītības pedagogu, kuri strādā ar jauniešiem ar 

speciālām vajadzībām, profesionālā pilnveide‖ 

(200 stundas), apliecība Nr.26, SIVA, 2008. 

Publikācijas 1. Kaltigina M., Liepa D., Ratniece I., Urpena I. (2010, 

19.-20. februāris). Planning content for ESP 

students. // Starptautiskā zinātniskā konference 

„Sabiedrība, integrācija, izglītība‖, Rēzekne, 57.-65. 

lpp. ISSN 1691-5887 

 2. Liepa D., Kaltigina M., Urpena I. (2009). Web based 

language learning as a tool in the adult study 

process. // Spring University. Changing Education in 

a Changing Society.  Klaipeda: Klaipeda University, 

pp. 181-189. ISSN 1822-2196. 

 3. Kaltigina M, Liepa D., Mazkalniľa B., Urpena I. 

(2008, 13.-15. marts).  RPIVA akadēmiskā personāla 

svešvalodu kompetences profesionālajā darbībā. 

//RPIVA 4. starptautiskā konference „Teorija praksei 
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mūsdienu sabiedrības izglītībā‖, Rīga, 153.-161. lpp. 

ISBN 978-9984-9903-7-8. 

 4. Urpena I. (2008) Information Technology in 

Inovative Study Process. // Project Closing 

Conference „The Use of Inovative Methods in 

Teaching Foreign Languages at Mykolas Romeris 

University‖. Vilnius: Mykolas Romeris University, 

153 p. 

 5. Štāle G., Urpena I. (2008, 9-10 October). Multi-

perspective Knowledge Overlapping Analysis in the 

Continuing Education // Proceedings of the 5th 

International Conference on Intellectual Capital, 

Knowledge Management & Organizational 

Learning, New York, USA, pp. 479-484. ISBN 978-

1-906638-16-0. 

Projekti 1. ESF nacionālās programmas 3.2.7.1. projekts 

―Karjeras izglītības programmu nodrošinājums 

izglītības sistēmā‖ (Līgums Nr.2005/0002/VPD1/ 

ESF/PIAA/04/NP/3.2.7.1/0001/0159). Studiju 

programmas „Karjeras konsultants‖ e-vides izstrāde 

(2008). 

2. RPIVA projekts Nr. 42/2007 „RPIVA akadēmiskā 

personāla svešvalodu kompetences profesionālajā 

darbībā. 

3. RTU projekts „Starpinstitucionālas zināšanu 

plūsmas atbalsta sistēmas prototipa izstrāde‖ 

(01.10.2007 – 15.09.2008). 

 
01.11.2010.   

datums  paraksts 
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CURRICULUM VITAE 
 

Personas informācija  

Vārds, Uzvārds JĀNIS VIRŢBICKIS 

Dzimšanas dati 02.03.1952 

Adrese Dārzciema iela 131-92, Rīga 

Mobilais tālrunis 29106634 

E- pasts janis.virzbickis@rpiva.lv 

Izglītība  

Laika periods 1996 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešķirtā kvalifikācija 

Sertifikāts/ 

Nodokļu konsultants 

Izglītības iestādes nosaukums SIA „Arthur Andersen‖ 

Laika periods 1992 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešķirtā kvalifikācija 

Sertifikāts/ 

UNISYS sistēmas programmētājs 

Izglītības iestādes nosaukums SIA „Baltic Technology Group‖ 

Laika periods 1992 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešķirtā kvalifikācija 

Sertifikāts/ 

Bilancspējīgs grāmatvedis 

Izglītības iestādes nosaukums LU Matemātikas un informātikas institūts-kursi 

Laika periods 1994 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešķirtā kvalifikācija 

Diploms/ 

Vadošais pētnieks 

Izglītības iestādes nosaukums LU Matemātikas un informātikas institūts 

Laika periods 1992 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešķirtā kvalifikācija 

Diploms/ 

Dr.math. (matemātikas zinātľu doktors) 

Izglītības iestādes nosaukums Latvijas Zinātnes Padome 

Laika periods 1987 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešķirtā kvalifikācija 

Diploms/ 

Fizikas un matemātikas zinātľu kandidāts 

Izglītības iestādes nosaukums Baltkrievijas valsts universitāte (Minska), 

specializētā zinātniskā padome 

diferenciālvienādojumu kvalitatīvajā teorijā 

Laika periods 1983-1986 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešķirtā kvalifikācija 
aspirantūra 

Izglītības iestādes nosaukums P.Stučkas Latvijas valsts universitāte 

Laika periods 1974-1979 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/ Piešķirtā kvalifikācija 

Diploms/ 

matemātiķis 

Izglītības iestādes nosaukums P.Stučkas Latvijas valsts universitāte 

Darba pieredze  

Laika periods 2001-2010 

Profesija vai ieľemamais amats docents, katedras vadītājs (no 2004.g.), 

no 26.05.09-katedras vadītāja p.i. 
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Darba vietas nosaukums un adrese Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības 

akadēmija, 

Imantas 7.līnija 1, Rīga 

Nozare Ekonomika, matemātika 

Laika periods 1992-2002 

Profesija vai ieľemamais amats grāmatvedības kursu lektors  un nodokļu 

konsultants  

Darba vietas nosaukums un adrese Apmācību un konsultāciju centrs SIA "GRĀDA" 

Raiľa bulv. 29, Rīga 

Nozare Grāmatvedība un nodokļi 

Laika periods 1992-1997 

Profesija vai ieľemamais amats Pētnieks ,vadošais pētnieks, laboratorijas vadītājs 

Darba vietas nosaukums un adrese LU Matemātikas un informātikas institūts, 

Raiľa bulv. 29, Rīga 

Nozare matemātika 

Laika periods 1979-1992 

Profesija vai ieľemamais amats Jaunākais zinātniskais līdzstrādnieks, zinātniskais 

līdzstrādnieks 

Darba vietas nosaukums un adrese LU Matemātikas un informātikas institūts, 

Raiľa bulv. 29, Rīga 

Nozare matemātika 

Prasmes  

Valodu prasmes Valoda Saprotu Runāju Rakstu 

Krievu Labi Labi Labi 

Angļu Mazliet Mazliet Mazliet 

Datora lietošanas prasmes MS Office; 1C:Grāmatvedība 

Citas prasmes B kategorijas autovadītāja apliecība 

Papildu informācija  

Semināru vadīšana Rīgas Zinātnes un tehnikas nams, Lāčplēša iela 27, 

1996-2006, Grāmatvedības un nodokļu semināru 

vadītājs 

Nodarbību vadīšana citās 

augstskolās un mācību kursos 

Apmācību un konsultāciju centrs "GRĀDA", Raiľa 

bulv. 29, 1992-2002, grāmatvedības kursu lektors un 

nodokļu konsultants  

 
Biznesa institūts RIMPAK Livonija, 2000-2004, 

docents 

 

Kaļiľingradas zivjrūpniecības institūta Rīgas filiāle 

(turpmāk pārveidota par LR Jūras Akadēmiju), 1989-

1990,  

Vecākais pasniedzējs informātikā uz ¼ slodzi  

 

Rīgas Politehniskā institūta  Augstākās matemātikas 

speckursu katedra, 1988-1989, augstākās matemātikas 

pasniedzējs  

Dalība konferencēs V Starptautiskā zinātniskā konference „Teorija praksei 

mūsdienu sabiedrības izglītībā‖, Rīga, 25.-27.03.2010; 

 

Latvijas ekonomistu asociācijas, Rīgas Biznesa skolas 

un Ekonomikas Prognozēšanas centra gadskārtējā 

konference „Divdesmit pirmā gadsimta globālās krīzes 

ietekme uz tautsaimniecību un ekonomikas teoriju‖, 
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Rīga, 05.03.2010; 

 

Simpozijs „Darvinisms-no 19. gadsimta līdz 

mūsdienām‖, veltīts Č.Darvina dzimšanas 200 gadu un 

viľa grāmatas „Sugu izcelšanās‖ izdošanas 150 gadu 

jubilejām 11.11.2009 LZA; 

 

Zinātniskā konference, veltīta LU Matemātikas un 

informātikas institūta 50. gadu jubilejai 8.-9.11.2009 

LU MII, Raiľa bulv. 29; 

 

IV Starptautiskā zinātniskā konference „Teorija praksei 

mūsdienu sabiedrības izglītībā‖ RPIVA, Rīga, 2008.g. 

marts; 

 
Starptautiskā zinātniskā konference „Dabaszinību 

didaktika šodien un rīt‖, RPIVA, Rīga, 2007 marts; 

 

Konference „Latvija Eiropas Savienībā: ekonomikas un 

kultūras mijiedarbība zināšanu sabiedrības veidošanā‖, 

LZA Ekonomikas institūts, 04.12.2006 

 

III Starptautiskā zinātniskā konference „Teorija praksei 

mūsdienu sabiedrības izglītībā‖ RPIVA, Rīga, 2006.g. 

aprīlis; 

 

Vissavienības konference diferenciālvienādojumu 

kvalitatīvajā teorijā, Jūrmala (Zinātnes nams), 1989, 

zinātniskais sekretārs (konferences organizēšana, darbs 

rīcības komitejā un redkolēģijā) 

Semināru apmeklējumi Gada pārskats Latvijas grāmatvedības standartu 

skatījumā , Rīga, „Finansu risinājumu centrs‖, 

26.02.2008; 

 
Aktuālākie gada pārskata sastādīšanas jautājumi, 

„Finansu risinājumu centrs‖, Rīga, 22.11.2006; 

 
Uzľēmēju zinību dienas 2006, Rīga, 2006 gada 

septembris 

Publikācijas Vairāk nekā 30 zinātniskās publikācijas 

Citas aktivitātes Vadības un ekonomikas nodaļas Domes loceklis 2005-

2010; 

 Sociālo zinātľu fakultātes Domes loceklis 2010; 

 
RPIVA Senāta loceklis (2006-2010 ), no 2008.g – arī 

Senāta Zinātnes komisijas vadītājs 

Pielikumi  

Zinātnisko darbu saraksts Matemātika komercdarbības studijās - Zinātniskie 

raksti,  IV Starptautiskā zinātniskā konference „Teorija 

praksei mūsdienu sabiedrības izglītībā‖, Rīga, 2008, 

385-390 lpp. 

 

Komercdarbības un izglītības inovācijas procesa 

iespējas kvalitātes vadībā  (ar K.Tīzenkopfu) Zinātniskie 

raksti,  IV Starptautiskā zinātniskā konference „Teorija 

praksei mūsdienu sabiedrības izglītībā‖, Rīga, 2008, 

365-370 lpp. 

 

Komersantu sadarbības atbilstība globalizācijas 

tendencēm tirgus ekonomikas apstākļos  (ar 

K.Tīzenkopfu)-Zinātniskie raksti,  III Starptautiskā 

zinātniskā konference „Teorija praksei mūsdienu 

sabiedrības izglītībā‖, Rīga, 2006, 517-521 lpp. 
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Grāmatvedības sistēmas: populārākie datorizēto sistēmu 

atbalstāmie saimniecisko darījumu modeļi. – Ţurnāls 

„Datorpasaule‖, 1997, Nr. 1-3, 

 
Mathematical models of environment pollution. – 

ACTA Soc.Math. Latvensis, No. 95.01, 1995 

 

The mathematical model of atmospheric pollution 

transfer and its numerical realization. – Proc.Latv. 

Acad.Sc., 1993, 6B 

 

Application of a computer to the investigation of 

generalized solvability of two-point boundary value 

problems. – Soviet.Math.Dokl., 1988, Vol. 37, No. 2  

 
Pārējie darbi publicēti 20.g.s. 80.- 90.-os gados, kopumā 

ap 30 publikācijām. 

Dalība konferencēs V Starptautiskā zinātniskā konference „Teorija praksei 

mūsdienu sabiedrības izglītībā‖, Rīga, 25.-27.03.2010. 

 

Latvijas ekonomistu asociācijas, Rīgas Biznesa skolas 

un Ekonomikas Prognozēšanas centra  gadskārtējā 

konference „Divdesmit pirmā gadsimta globālās krīzes 

ietekme uz tautsaimniecību un ekonomikas teoriju‖, 

Rīga, 05.03.2010. 

 IV Starptautiskā zinātniskā konference „Teorija praksei 

mūsdienu sabiedrības izglītībā‖, Rīga, 13.-14.03.2008. 

 III Starptautiskā zinātniskā konference „Teorija praksei 

mūsdienu sabiedrības izglītībā‖, Rīga, 2006, 

 Biznesa institūta „RIMPAK Livonija‖ zinātniski-

praktiskā konference, Rīga, 2002.g. aprīlis. 

 
I Vispasaules latviešu zinātľu kongress, Rīga, 1991.g. 

jūnijs. 

 
Republikāniskā konference diferenciālvienādojumos, 

Minska (baltijas Republika), 1990. 

 
VII Vissavienības konference diferenciālvienādojumu 

kvalitatīvajā teorijā, 1989.g. aprīlis, Rīga 

 

Republikāniskā konference „Robeţproblēmu 

risināšanas teorētiskās un skaitliskās metodes‖, 1988.g. 

novembris, Rīga. 

 

 

23.11.2010.   

  paraksts 
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3. PIELIKUMS 

 

 

 

 

 

 

STUDIJU KURSU APRAKSTI 
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RĪGAS PEDAGOĢIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS AKADĒMIJA 
Rīgā, Imantas 7. līnija No 1, LV – 1083, telefons: 67808010, fakss; 67808034 

 

Studiju kursa apraksts 
 

Studiju  kursa nosaukums 
LIETIŠĶĀ ANGĻU VALODA 

ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES 

Studiju programmas nosaukums Darba  aizsardzība 

Kredītpunkti 3 KP 

Kredītpunkti ECTS 4,5 

Priekšzināšanas  
Angļu valodas prasmes A1 līmenī atbilstoši Eiropas 

kopējai sistēmai valodu apguvē 

                  

Studiju kursa autors (i) – Mg. Paed. D. Liepa 

Studiju kursa docētāji – Mg. paed. I. Riekstiľa 

Plānotais rezultāts: 

 Zināšanas: 

- Angļu valodas prasmes A2 – B1 līmenī atbilstoši Eiropas kopējai sistēmai 

valodu apguvē 

Prasmes: 

- prot sastādīt vēstules un citus lietišķos rakstus 

- prot atrast un analizēt nepieciešamo informāciju 

- prot izzināt citu valstu pieredzi 

- prot dalīties pieredzē par komandas darbu un biznesa plāniem 

Studiju kursa mērķis:  Angļu valodas prasmes lietišķās komunikācijas vajadzībām, lai 

sekmētu sadarbību ar ārvalstu partneriem (tikšanās, telefonsarunas, prezentācijas u.tml.), 

ievērojot starpkultūru komunikācijas specifiku un lietišķo etiķeti. 

 

Kursa saturs 

Satura tematiskais plānojums 

 

Nr.p.

k. 

 

Temats 

 

Kontaktstundas  

nepilna laika 

studijās 

Studentu 

patstāvīgā darba 

uzdevuma Nr. 

1. Looking after people 4 1 

2. The industry environment 4 2 

3. Success and failure. 4 3 

4. Change and communication. 4 4 

5. Global issues and the future. 4 5 

6. Travel arrangements. A place to stay. 4 6 

 

Patstāvīgā darba plānojums 

Nr.p.k. Studentu patstāvīgie darbi Studenta patstāvīgā darba 

pārbaudes forma 

1. Veselības saglabāšana Kopsavilkumu veidošana, 

anotāciju rakstīšana 

2. Tekstu lasīšana, tulkošana, terminoloģijas 

apguve 

Tēţu veidošana 

3. Veiksmju un neveiksmju analīze (tekstu 

lasīšana, tulkošana, terminoloģijas apguve, 

diagrammu apraksti) 

Prezentācijas, situāciju analīze 
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4. Pārmaiľas un komunikācija  (tekstu lasīšana, 

tulkošana, terminoloģijas apguve) 

Diskusijas, prezentācijas grupā, 

lomu spēles 

5. Globālie pētījumi un nākotne (tekstu lasīšana, 

tulkošana, terminoloģijas apguve) 

Tekstu tulkojums, argumentācija 

6. Ceļojumu organizācija. Vēstuļu rakstīšana, lomu spēles. 
 

Studiju kursa apguves pārbaudes forma   – eksāmens  
 

Prasības studiju kursa apguvei – regulārs nodarbību apmeklējums un aktīvs darbs tajās,  

patstāvīgie darbi  /apgūstamās literatūras apjoms – min. 20 lpp/ 40%, eksāmens (60%). 
 

Izmantojamās studiju metodes un formas– konsultācijas, patstāvīgie darbi, prezentācijas, 

lomu spēles, diskusijas. 
 

Kursu apgūst angļu valodā 
 

Literatūra 

Studiju pamatliteratūra  

1. Intelligent Business/ Skills Book by Christine Johnson, Pearson Longman, 2005 

2. Intelligent Business/ Coursebook by Tonya Trappe, Graham Tullis, Pearson Longman, 

2005 

3. Professioanal English ‖Management‖ by Simon Sweeny, Penguin English, 2007 

 

Papildliteratūra 

1. Market leader/ Intermediate business coursebook by David Cotton, Pearson Longman, 

2005 

2. Total English, Pearson Longman (Pre–intermediate; intermediate, Upper–

intermediate);2006 

3. International Express ( New edition) by Liz Taylor, OUP, 2004 

4. Business Vocabulary in Use by Bill Mascull, Cambridge University Press, 2002. vai 

2006 

5. Commercially Speaking by M. Irvine &M. Cadman, OUP, 2001. 

6. In company (Upper intermediate) by M.Powell, Macmillan, 2004 

7. Dragunkins A. 53 angļu valodas zelta formulas. Zinātne, 2007 

8. Emmerson P. Business English handbook +CD, Macmillan, 2007 

9. Lielais špiks angļu valodā, Zvaigzne ABC, 2007 

10. Zemīte L. Neparasti fakti latviski un angliski. Zvaigzne ABC, 2007 

11. The Complete A–Z Business Studies Handbook by David Lines& al., Hodder & 

Stoughton, 2004 

12. Business English Pair Work by S. Flinders, 1996 

13. Keys to Management by David Cotton, Longman, 1999 

14. Professional English Marketing by Simon Sweeney, Penguin English, 2004 

 

Periodika, datu bāzes, interneta resursi un citi avoti 

1. www.economist.com 

2. www.longman.com 

3. www.biz.journals 

4. www.CNN.com 

5. www.esl.–lab.com; 

6. www.market–leader.net (a regular supply of news texts from the Financial Times). 
 

 

http://www.economist.com/
http://www.longman.com/
http://www.biz.journals/
http://www.cnn.com/
http://www.esl.-lab.com/
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RĪGAS PEDAGOĢIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS AKADĒMIJA 
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Studiju kursa apraksts 
 

Studiju  kursa nosaukums 
LIETIŠĶĀ VĀCU VALODA 

 BUSINESS GERMAN  

Studiju programmas nosaukums Darba aizsardzība 

Kredītpunkti 3 

Kredītpunkti ECTS 4,5 

Priekšzināšanas  
Vācu valodas prasmes A2 - B1 līmenī atbilstoši 

Eiropas kopējai sistēmai valodu apguvē 
                  

Studiju kursa autors (i) – 

Studiju kursa docētāji - Mg. philol., lekt. M. Poiša 

 

Studiju kursa mērķis -  pilnveidot lietišķās sarakstes prasmes uzľēmuma ārējās 

komunikācijas uzdevumu veikšanai. 

 

Plānotais rezultāts: 

 Zināšanas: 

- Vācu valodas prasmes A2- B1 līmenī atbilstoši Eiropas kopējai sistēmai 

 valodas apguvē 

Prasmes: 

- prot nodrošināt informācijas apmaiľu, sagatavojot un noformējot 

dokumentus vācu valodā 

- prot atrast un analizēt nepieciešamo informāciju 

- prot izzināt un izmantot citu valstu pieredzi 

 

Kursa saturs 

 

Satura tematiskais plānojums 

Nr.p.

k. 
Temats Kontaktstundas  

Studentu 

patstāvīgā 

darba 

uzdevuma 

Nr. 
  

pilna 

laika 

studijās 

nepilna 

laika 

studijās 

1. Ielūgums un atbilde uz ielūgumu  4 1 

2. Sludinājums, pieprasījums  4 2 

3. Piedāvājums, pasūtījums  4 3 

4. Reklamācija un atbilde uz reklamāciju  4 4 

5. Komunikācija pa tālruni  4 6 

6. Darba aizsardzības sistēmas izveide  4 6 

 Kopā:  24  

 

Patstāvīgā darba plānojums 

Nr.p.k. Studentu patstāvīgie darbi Studenta patstāvīgā darba pārbaudes 

forma 

1. Ielūgums un atbilde uz ielūgumu 

(atbilstošo valodas struktūru un 

nepieciešamās leksikas apguve) 

Tulkošana (latviešu – vācu – latviešu) 
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2. Sludinājums, pieprasījums (atbilstošo 

valodas struktūru un nepieciešamās 

leksikas apguve) 

Tēţu veidošana 

3. Piedāvājums, pasūtījums (atbilstošo 

valodas struktūru un nepieciešamās 

leksikas apguve) 

Prezentācijas grupā, diskusija 

4. Reklamācija un atbilde uz reklamāciju 

(atbilstošo valodas struktūru un 

nepieciešamās leksikas apguve) 

Diskusija 

5 Komunikācija pa tālruni Lomu spēles 

6. Darba aizsardzības sistēmas izveide Prezentācija 

 

Studiju kursa apguves pārbaudes forma   - eksāmens                      

 

Prasības studiju kursa apguvei - regulārs nodarbību apmeklējums un aktīvs darbs tajās- 

25%, patstāvīgo darbu izpilde paredzētajā laikā 25% gala pārbaudījums - 50% 

 

Izmantojamās studiju metodes un formas- konsultācijas, patstāvīgie darbi, diskusijas, 

tēmas vizuāla un mutiska prezentācija 

 

Kursu apgūst vācu valodā  

 

 

Literatūra 

Studiju pamatliteratūra  

1. Hering A.,  Matussek M. Geschäftskommunikation – Besser Schreiben, 

Hueber Verlag, 2007. 

2. Sachs R. Deutsche Handelskorrespondenz – Neu, Hueber Verlag, 2007. 

3. Becher N., Braunert J. Dialog.Beruf 1, 2, Hueber Verlag, 2002 

Papildliteratūra 

1. Pischel S. Geschaeftskorrespondenz. Riga, 1997. 

2. Telefonieren, schriftliche Mitteilungen. Berlin, 1993. 

3. 100 Briefe Deutsch. Muenchen, 1997. 

4. Nemuth K., Luethi Th. Gespraechstraining. Deutsch fuer den Beruf, Hueber 

Verlag, 2008 

5. Lehder G., Skiba R. Taschenbuch Arbeitssicherheit. Erich Schmidt Verlag, 2004. 

6. Arbeitsschutz- leicht gemacht. Aktuelle Themen- Praxisberichte- 

Umsetzungshilfen, Heft 18, ECOMED, 2010. 

Periodika, datu bāzes, interneta resursi un citi avoti 

1. www.goethe.de 

2. www.schubert-verlag.de 

3. www.hueber.de  

4. www.arbeitsschutz.de  

5. www.cornelsen.de 

  

 

 

 

 

 

http://www.goethe.de/
http://www.schubert-verlag.de/
http://www.hueber.de/
http://www.arbeitsschutz.de/
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RĪGAS PEDAGOĢIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS AKADĒMIJA 
Rīgā, Imantas 7. līnija No 1, LV – 1083, telefons: 67808010, fakss; 67808034 

 

Studiju kursa apraksts 
 

Studiju  kursa nosaukums 
STATISTIKAS PAMATI 

BASICS OF STATISTICS 

Studiju programmas nosaukums Darba aizsardzība 

Kredītpunkti 2 

Kredītpunkti ECTS 3 

Priekšzināšanas  Matemātikas zināšanas vidusskolas kursa apjomā 

                  

Studiju kursa autors (i) – Dr.math. J.Virţbickis 

 

Studiju kursa docētāji– doc., Dr.math. J.Virţbickis 

 

Studiju kursa mērķis –  Iepazīstināt studentus ar statistikas jēdzieniem, statistiskās 

novērošanas veidiem, informācijas grupēšanas un atspoguļošanas metodēm, kā arī radīt 

izpratni par statistikas lomu komercdarbībā, statistisko lielumu aprēķināšanas metodēm, to 

pielietošanu ekonomisko, sociālo un demogrāfisko parādību un procesu analīzē un prognozē, 

kā arī  lēmumu pieľemšanā. 

 

Plānotais rezultāts (iegūstamās kompetences):  

 Zināšanas: 

- zina un izprot statistisko lielumu aprēķināšanas teorētiskās metodes 

uzľēmuma vai iestādes ekonomiskās darbības rādītāju analīzē un tendenču 

prognozē 

- zina statistiskās novērošanas metodes un statistisko datu grafisko 

attēlošanu 

- zina varbūtību teorijas pamatjēdzienus 

Prasmes: 

- prot rēķināt vidējos lielumus 

- prot veikt dinamikas rindu analīzi 

- prot novērtēt statisko informāciju  

 

Kursa saturs 

Satura tematiskais plānojums 

 

Nr.

p.k. 

 

Temats 

(iekļaut seminārus)  

Kontaktstundas  Studentu 

patstāvīgā 

darba 

uzdevuma Nr. 

Pilna 

laika 

studijas 

Nepilna 

laika 

studijas 

1. Statistikas priekšmets un metodes  1  

2. Statistiskā darba valstiskā regulēšana(CSP)  1  

3. Statistiskā novērošana  1  

4. Statistiskā grupēšana  1  

5. Statistisko datu attēlošanas metodes  1  

6. Absolūtie un relatīvie lielumi. Vidējie lielumi  2 Patstāvīgais 

darbs Nr.1 

7. Dinamikas rindas, to veidi. Dinamikas rindas  4 Patstāvīgais 
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absolūto un relatīvo pārmaiľu rādītāji darbs Nr.2 

8. Sadalījuma rindas un to rādītāji  1  

9. Pazīmes variācijas rādītāji  1  

10. Indeksu metode  2  

11. Varbūtību teorijas pamatjēdzieni  1  

 Kopā  16  

 

Patstāvīgā darba plānojums 

Nr.p.k. Studentu patstāvīgie darbi Studenta patstāvīgā darba 

pārbaudes forma 

1. Absolūtie un relatīvie lielumi. Vidējie lielumi Kontroldarbs 

2. Dinamikas rindas līmeľu absolūto un relatīvo 

pārmaiľu rādītāji 

Kontroldarbs 

 

Studiju kursa apguves pārbaudes forma   – ieskaite ar atzīmi                    

 

Prasības studiju kursa apguvei 

Sekmīgai kursa apguvei studentam jābūt izpratnei par sekojošām tēmām: 

1. Statistikas jēdziens un būtība 

2. Statistiskā novērošana un grupēšana 

3. Absolūtie, relatīvie un vidējie lielumi 

4. Dinamikas rindas 

5. Sadalījuma rindas un to rādītāji 

6. Pazīmes variācijas rādītāji 

7. Indeksi un to pielietojums 

8. Varbūtības teorijas pamatjēdzieni 

 

Patstāvīgais darbs Nr. 1  – 25% 

Patstāvīgais darbs Nr.2   – 25% 

Ieskaite                             – 50% 

 

Izmantojamās studiju metodes un formas– lekcijas, konsultācijas, patstāvīgie darbi. 

 

Kursu apgūst latviešu valodā  

 

Literatūra 

Studiju pamatliteratūra  

1. LR Valsts statistikas likums// Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta 

Ziľotājs.–1997.–Nr.24.–5.–10.lpp. 

2. Goša Z.   Statistika.– Rīga: LU, 2007.– 372 lpp. 

3. Vergina G., Kārkliľa V. Statistika ekonomistiem.– Rīga:Kamene,2004.– 91l lpp. 

 

Papildliteratūra 

1. Krastiľš O., I.Ciemiľa. Statistika. Rīga: LR CSP, 2003.–267 lpp. 

2. Goša Z. Uzdevumu krājums statistikā. Rīga: LU, 2004.–93 lpp. 

3. Arhipova I., Bāliľa S. Statistika ekonomikā. Risinājumi ar SPSS un Microsoft 

Excel.Rīga: Datorzinību centrs, 2003. – 352 lpp. 

4. Krastiľš O., Statistika un ekonometrija.– Rīga: 1998, 435 lpp. 

5. Vasermanis E., Šķiltere D.   Varbūtību teorija un matemātiskā statistika .– Rīga : 

Izglītības soļi, 2003. – 186 lpp.  

6. Newbold Paul, Willian L.Carlson, Betty M.Thorne. Statistics for Business and 

Economics. Prentice Hall, 2003. , 850 p. 
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7. McClave James T., Sincich Terry. Statistics.–Prentince –Hall, 2003, 850 p. 

 

Periodika, datu bāzes, interneta resursi un citi avoti 

1. Laikraksts ,,Latvijas vēstnesis‘‘ 

2. Laikraksts ,,Dienas bizness‘‘ 

3. Ţurnāls ,,Latvijas ekonomists‘‘  

4. http://www.csb.lv/ 

5. http://www.nozare.lv/ 

6. http://www.em.gov.lv/ 

7. http://www.financenet.lv/ 

 

 

 

http://www.csb.lv/
http://www.nozare.lv/
http://www.em.gov.lv/
http://www.financenet.lv/
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RĪGAS PEDAGOĢIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS AKADĒMIJA 
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Studiju kursa apraksts 
 

Studiju  kursa nosaukums 

EMOCIJU UN KOMUNIKĀCIJAS 

PSIHOLOĢIJA 

PSYCHOLOGY OF EMOTION AND 

COMMUNICATION 

Studiju programmas nosaukums Darba aizsardzība 

Kredītpunkti 3 

Kredītpunkti ECTS 4,5 

Priekšzināšanas  Nav nepieciešamas 

 

Studiju kursa autors: Mg.paed., Mg. psych. G.Jākobsone 

 

Studiju kursa docētāji: Mg.paed., Mg. psych. G.Jākobsone 

 

Studiju kursa mērķis: veicināt izpratni par emocionālo stāvokļu un procesu veidošanos 

komunikācijas jeb saskarsmes procesā . 

 

Plānotais rezultāts: veidosies izpratne par verbālo un neverbālo komunikāciju un noteiktu 

emociju veidiem. Pilnveidosies prasme atklāt saskarsmes barjeras un tās pārvarēt; 

pilnveidosies izpratne par ķermeľa valodas un vārdu izpausmes formām. Studenti pratīs atklāt 

un izprast sakarības par konfliktu veidošanos un to risināšanas stratēģiju pielietošanu. Kā arī 

labāk pārzinās savas stresa reakcijas un to vadīšanas iespējas. 

Kursa saturs: 

Satura tematiskais plānojums 

N.p

.k. 
Temats 

Kontaktstundas Patstāvī–

gā darba 

uzdevu–

mi 

Pilna 

laika 

studijas 

Nepilna 

laika 

studijas 

1. Emociju nozīme komunikācijā darba vidē.  2  

2. Emociju vadīšana, emocionālā inteliģence.  3  

3. Emociju saistība ar stresu un stresa 

menedţmentu. 

 3  

4. Komunikācijas veidi: verbālā un neverbālā 

komunikācija. 

 3  

5. Veiksmīga dialoga veidošanas nosacījumi un 

metodes. 

 2  

6. Konfliktu veidi organizācijā, to atpazīšana, 

analīze. 

 3  

7. Konfliktu risināšanas stratēģijas un taktikas.  4  

8. E.Berna transakciju teorija.  2  

9. Emocionālā šantāţa, efektīva saskarsmes 

vadīšana. 

 4  

 

Studiju kursa apguves pārbaudes forma: Eksāmens: situāciju un savas rīcības daţādās 

situācijās analīze (rakstiski) 

 

Prasības studiju kursa apguvei:    eksāmens (100%). 
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Izmantojamās studiju metodes un formas: lekcija, praktiskie darbi (novērojumi, situāciju 

analīze), lomu spēles, prezentācijas. 

Kursu apgūst latviešu valodā 

 

Literatūra 

Pamatliteratūra 

1. Psihosociālā darba vide. – Rīga: Labklājības ministrija, 2004. 

2. Šota B. Sarunas. Drošas, radošas un veiksmīgas. – Rīga: Balta eko, 2002. 

3. Nucho Ozoliľa A., Vidnere M. Stress: tā pārvarēšana un profilakse. – Rīga: Biznesa 

partneri, 2004. 

4. Lapiľa K. Psihosomatiskās sakarības un mūsdienu cilvēks. – Rīga: Biedrība Librum, 

2006. 

5. Glāsa L. Ķermeľa valoda. – Rīga: Valters un Rapa, 2005. 

6. Forvarda S., Frēzere D. Emocionālā šantāţa. – Rīga: Kontinents,1997. 

 

Papildliteratūra 

 

1. Edeirs, Dţ. Efektīva komunikācija: vissvarīgākā vadības mākslas metode. Rīga: Asja, 

1999. 

2. McQuail, D. McQuail's mass communication theory. London: Sage Publ., 2000. 

3. Garleja R. Darbs. Psiholoģija. Organizāciju kultūra. – Rīga: RaKa, 2004 

4. Svence. G. Pieaugušo psiholoģija. – Rīga: RaKa, 2003. 

5. Svence. G. Pozitīvā psiholoģija. – Rīga: Zvaigzne ABC, 2009. 
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RĪGAS PEDAGOĢIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS AKADĒMIJA 
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Studiju kursa apraksts 
 

Studiju kursa nosaukums 
CIVILĀS AIZSARDZĪBAS PAMATI 

PRINCIPLES OF CIVIL DEFENCE 

Studiju programmas nosaukums Darba aizardzība 

Kredītpunkti 2 

Kredītpunkti ECTS 3 

Priekšzināšanas  Īpašas priekšzināšanas nav nepieciešamas 

                  

Studiju kursa autors (–i): asoc. prof., Dr. chem. Jānis Gedrovics, prof., Dr. biol. Juris 

Porozovs  

 

Studiju kursa docētāji: asoc. prof., Dr. chem. Jānis Gedrovics, Dr. biol., prof. Juris Porozovs  

 

Studiju kursa mērķis – iepazīstināt studentus ar valsts civilās aizsardzības sistēmu Latvijas 

Republikā, radīt priekšstatu par valstī iespējamām katastrofām, preventīvajiem un seku 

likvidēšanas pasākumiem katastrofu gadījumos, iemācīt operatīvi rīkoties ārkārtas situācijās 

un sniegt pirmo palīdzību. Iepazīstināt ar darba aizsardzības speciālista rīcību katastrofu un 

ārkārtas situāciju gadījumos uzľēmumā 

 

Plānotais rezultāts:  
Zināšanas:  

- zina tiesisko regulējumu civilās aizsardzības sistēmas nodrošināšanai,  

- zina valsts civilās aizsardzības struktūru, valsts institūciju, pašvaldību 

un komersantu uzdevumus civilajā aizsardzībā,  

- zina iedzīvotāju, tajā skaitā strādājošo, tiesības un pienākumus civilās  

aizsardzības sistēmā.  

- Izprot Latvijas Republikas normatīvos aktus, kas reglamentē civilās 

aizsardzības sistēmas funkcionēšanu.  

Prasmes: 

- Prot adekvāti rīkoties katastrofu un ārkārtas situāciju gadījumos.  

Kursa saturs 

Satura tematiskais plānojums 

 

Nr.

p.k. 
 

Temats 

(iekļaut seminārus)  

Kontaktstundas  

P
at

st
āv

īg
ie

 

d
ar

b
i 

(N
r.

) 

P
il

n
a 

la
ik

a 

N
ep

il
n
a 

la
ik

a 
  

1. 

Latvijas Republikas Civilās aizsardzības likums. Valsts civilās 

aizsardzības sistēmas struktūra, organizācija un vadība. 

Pašvaldību civilās aizsardzības komisijas.  

 1  

2. 

Valsts institūciju, pašvaldību un komersantu uzdevumi un 

tiesības civilās aizsardzības jautājumos. Iedzīvotāju, t.sk., 

nodarbināto pienākumi un tiesības.   

 2 1 

3. 
Valstī iespējamās katastrofas un to sekas. Paaugstinātas 

bīstamības objekti. Tehnogēnās un dabas katastrofas.  
 2  

4. 
Iedzīvotāju un strādājošo rīcība tehnogēno un dabas katastrofu 

gadījumos. 
 2  
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5. 
Terorisms un tā izpausmes. Bruľoti konflikti. Masu 

iznīcināšanas līdzekļi mūsdienās. 
 1  

6. Uzľēmuma civilās aizsardzības plāns, tā sastādīšanas principi  3 2 

7. 

Civilās trauksmes un apziľošanas sistēma un tās darbības 

principi. Evakuācijas pasākumu organizēšana katastrofu 

gadījumos.  

 1  

8. 
Jēdziens par nacionālo drošību un izľēmuma stāvokli, to 

saistība ar civilo aizsardzību. 
 1  

9. 
Civilās aizsardzības jautājumi, kas specifiski studiju 

programmai 
 1  

10. 
Iespējamās rūpnieciskās avārijas uzľēmumos. 

Seminārnodarbība  
 2 3 

Patstāvīgā darba plānojums 

Nr.p.

k. Studentu patstāvīgie darbi 

Studenta patstāvīgā 

darba pārbaudes 

forma 

1. Nodarbināto tiesības un pienākumi civilās aizsardzības sistēmā  Diskusija  

3. Civilās aizsardzības plāna sastādīšana Iesniegts plāna 

uzmetums 

2. Uzľēmumā X iespējamās avārijas un katrastrofas Diskusija seminārā 

 

Studiju kursa apguves pārbaudes forma: Ieskaite (rakstveida) 

 

Prasības studiju kursa apguvei: patstāvīgais darbs (50%), ieskaites darbs (50 %). 

Izmantojamās studiju metodes un formas: lekcijas. 

Kursu apgūst latviešu valodā. 

 

Literatūra 

Studiju pamatliteratūra  

1. 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

LR Civilās aizsardzības likums. – www.likumi.lv 

LR Ministru Kabineta noteikumi Nr.1078 (2009) „Pašvaldības civilās aizsardzības 

komisijas paraugnolikums‖ – www.likumi.lv 

LR Ministru Kabineta noteikumi Nr.423 (2007) „Pašvaldības, komersanta un iestādes 

civilās aizsardzības plāna struktūra, tā izstrādāšanas un apstiprināšanas kārtība‖. – 

www.likumi.lv 

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta 2009.gada publiskais pārskats. – 

http://www2.112.lv/upload/preses/PARSKATS_2009.pdf 

Papildliteratūra 

1. 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

4. 

Jemeļjanovs A. Glābšanas un citu neatliekamu darbu organizēšana un veikšana 

uzľēmumos ārkārtēju situāciju gadījumos. Rīga: RTU, 1997. 

Jemeļjanovs A., Jemeļjanovs O., Pālītis A. Civilā aizsardzība. Rūpniecisku avāriju un 

risku novērtēšanas kārtība un to pazemināšanas pasākumi. Mācību līdzeklis. Rīga: 

RTU, 2004. 

Jemeļjanovs A., Laškovs A. Iedzīvotāju un apkārtējās vides drošības nodrošināšana 

tehnogēna rakstura un dabas parādību izraisītajās ekstremālajās situācijās. Rīga: 

RTU, 1997. 

Ozoliľš R.A. Civilās un darba aizsardzības pamati. – Rīga: 2004. – 

http://www.likumi.lv/
http://www.likumi.lv/doc.php?id=198286&from=off
http://www.likumi.lv/doc.php?id=198286&from=off
http://www.likumi.lv/
http://www.likumi.lv/doc.php?id=159545&from=off
http://www.likumi.lv/doc.php?id=159545&from=off
http://www.likumi.lv/
http://www2.112.lv/upload/preses/PARSKATS_2009.pdf
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5. 

http://fizmati.lv/faili/macibu_materiali/macibu_materials.pdf 

 LR MK noteikumi Nr.1072 (2009) „Noteikumi par pašvaldību civilās aizsardzības 

komisiju sarakstu, komisiju darbības teritoriju un to izveidošanas kārtību‖ – 

www.likumi.lv 

Periodika, datu bāzes, interneta resursi un citi avoti 

1. 

2. 

3. 

4. 

LR likums Par izľēmuma stāvokli,  www.likumi.lv 

LR likums Par radiācijas drošību un kodoldrošību, www.likumi.lv 

LR Nacionālās drošības likums, www.likumi.lv    

LR Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likums, www.likumi.lv 

 

 

 

http://fizmati.lv/faili/macibu_materiali/macibu_materials.pdf
http://www.likumi.lv/doc.php?id=198174&from=off
http://www.likumi.lv/doc.php?id=198174&from=off
http://www.likumi.lv/
http://www.likumi.lv/
http://www.likumi.lv/
http://www.likumi.lv/
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RĪGAS PEDAGOĢIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS AKADĒMIJA 
Imantas 7. līnija No 1, Rīgā, LV – 1083, tālrunis 67808010, fakss 67808034  

 

Studiju kursa apraksts 
 

Studiju  kursa nosaukums 
LIETVEDĪBA DARBA AIZSARDZĪBĀ 

RECORD KEEPING IN LABOUR PROTECTION 

Studiju programmas nosaukums Darba aizsardzība 

Kredītpunkti 2 

Kredītpunkti ECTS 3 

Priekšzināšanas  

Atbilstoši izvirzītajam mērķim prasme analizēt 

lietvedību reglamentējošos LR normatīvos aktus un 

citus saistošus avotus. 

                  

Studiju kursa autors  – Doc., Dr.paed. Nils Sautiľš 

Studiju kursa docētāji – Doc., Dr.paed. Nils Sautiľš  

 

Studiju kursa mērķis –  Sniegt studentiem zināšanas, prasmes un iemaľas lietvedības darbā, 

saistībā ar darba aizsardzības dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu un veicināt lietišķa 

darba aizsardzības speciālista organizatorisko un komunikatīvo kompetenču attīstību. 

 

Plānotais rezultāts: 

 Zināšanas: 

- zina dokumentu pārvaldības principus 

- izprot lietvedības nozīmi, uzdevumus un funkcijas organizācijā 

Prasmes: 

- prot izstrādāt un noformēt lietvedības dokumentus, nodrošinot tiem 

juridisko spēku 

- prot izstrādāt un noformēt darba aizsardzības un darba drošības 

dokumentus. 

Kursa saturs 

Satura tematiskais plānojums 

 

Nr.

p.k. 

 

Temats 

(iekļaut seminārus)  

Kontaktstundas  Studentu 

patstāvīgā 

darba 

uzdevuma Nr. 

Pilna 

laika 

studijas 

Nepilna 

laika 

studijas 

1. Lietvedības loma un nozīme organizācijā, tās 

reglamentējošā tiesiskā bāze. 
 2 3 

2. Dokumenta juridiskais spēks.  1 3 

3. Pārvaldes dokumenti.  2 1 

4. Darba drošības un aizsardzības dokumenti.  2 7 

5. Instruktāţu reģistrācijas ţurnāli.  1 7 

6. Risku novērtēšanas dokumentēšana.  2 7 

7. Dokumenta oriģināla atvasinājumu 

noformēšana. 
 1 1 

8. Dokumentu apgrozība, reģistrācija.  1 6 

9. Iesniegumu izskatīšanas lietvedība.  1 4 

10. Iestādes arhīva darbs, lietu nomenklatūra.  1 2 

11. Elektroniskie dokumenti, elektroniskais  2 5 
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paraksts. 

 

 

Patstāvīgā darba plānojums 

Nr.p.k. Studentu patstāvīgie darbi Studenta patstāvīgā darba 

pārbaudes forma 

 Temats Pārbaudes forma 

1. Daţādu dokumentu izstrādāšana un noformēšana 

LR likumdošanas prasībām. 

Kontroldarbs 

2. Lietu nomenklatūras izveidošana uzľēmumam X. Darba aizstāvēšana 

3. Lietvedību reglamentējošās likumdo–šanas 

analīze 

darba aizstāvēšana 

4. Iesniegumu izskatīšanas sistēmas modeļa izveide 

uzľēmumā. 

Darba aizstāvēšana 

5. Elektronisko dokumentu 

sistēmas izveides iespējas uzľēmumā. 

Darba aizstāvēšana 

6. Dokumentu reģistrācija kontroldarbs 

7. Darba drošības un aizsardzības dokumentācijas 

mapes izveidošana konkrētam uzľēmumam. 

Darba aizstāvēšana 

 

Studiju kursa apguves pārbaudes forma   – ieskaite ar atzīmi                      

 

Prasības studiju kursa apguvei : patstāvīgie darbi (25 %), semināri (25 %), ieskaite (50 %) 

 

Izmantojamās studiju metodes un formas– lekcijas, semināri, konsultācijas, patstāvīgie 

darbi, prezentācijas  

Kursu apgūst latviešu valodā. 

Literatūra 

Pamatliteratūra  

1.  

 

LR Ministru Kabineta noteikumi Nr.916 (2010) Dokumentu izstrādāšanas un 

noformēšanas kārtība 

2.  LR Informācijas atklātības likums  (1998) 

3.  LR Fizisko personu datu aizsardzības likums (2000). 

4.  LR Valsts valodas likums (1999). 

5.  LR Likums ―Par Latvijas Valsts ģerboni‖ (1998). 

6.  LR Likums ―Par valsts noslēpumu‖(1996). 

7.  LR  Elektronisko dokumentu likums (2002). 

8.  LR Ministru Kabineta  instrukcija Nr.3 (2002). ―Ministru kabineta kārtības rullī 

noteikto dokumentu elektroniskās aprites kārtība‖. 

9.  Bahanovskis V. Praktiskā lietvedība. Rīgā: Kamene, 2004, 255.lpp. 

10.  Latvijas Valsts arhīvu ģenerāldirekcija, 10.10.1995., ―Instrukcija par juridisko 

personu arhīva dokumentu uzrāšanu, uzskaiti, saglabāšanu un izmantošanu‖ 

11.  LVS ISO 9706:1994 ―Informācija un dokumentācija. Dokumentu papīrs. 

Ilgizturības prasības‖. 

12.  LR Ministru Kabineta Noteikumi No 286 (2000) „Noteikumi par svešvalodu 

lietošanu zīmogu, spiedogu un veidlapu tekstā‖. 

13.  LR Ministru Kabineta Noteikumi No 291 (2000) „Kārtība kādā apliecināmi 

dokumentu tulkojumi valsts valodā‖. 

14.  LR Arhīvu likums (pieľemts 11.02.2010. , stājas spēkā 01.01.2011). 

15.  LR Iesniegumu likums (2007).  
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16.  LR Likums ―Par arhīviem‖ (1991, zaudē spēku 01.01.2011.). 

17.  Urtāne R. Lietvedība un arhīvs.Rīgā: LUMA,              2007, 350.lpp 

 . 

Papildliteratūra 

 

1. Kalve I. Jaunās paaudzes lietvedība. Rīgā: Biznesa augstskola Turība, 2002., 

231.lpp 

2. Dambe G., Augucēvičs J. Datorizētā lietvedība. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 

1999.,48 lpp. 

 

Periodika, datu bāzes, interneta resursi un citi avoti 

1.  Latvijas likumi – www.likumi.lv 

2.  LR Saeima – www.saeima.lv 

3.  Latvijas Republikas Ministru kabinets – www.mk.gov.lv 

 

 
 

http://www.likumi.lv/
http://www.saeima.lv/
http://www.mk.gov.lv/
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RĪGAS PEDAGOĢIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS AKADĒMIJA 
Rīgā, Imantas 7. līnija 1, LV – 1083, telefons:67808010, fakss; 67808034 

 

Studiju kursa apraksts 
 

Studiju  kursa nosaukums 
VIDES PĀRVALDĪBA 

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT 

Studiju programmas nosaukums Darba aizsardzība 

Kredītpunkti 2 

Kredītpunkti ECTS 3 

Priekšzināšanas  
Vides aizsardzības pamati, ekonomika, 

plānošana  

                  

Studiju kursa autors – Dr.biol. Jēkabs Raipulis 

 

Studiju kursa docētājs – Dr.biol. Jēkabs Raipulis  

 

Studiju kursa mērķis: sagatavot augsti kvalificētus vides pārvaldes speciālistus, kuru 

teorētiskais un praktiskais zināšanu un iemaľu līmenis nodrošina sekmīgu pienākumu izpildi 

noteiktos vides resursu pārvaldes sektoros. 

 

Plānotais rezultāts: 

 Zināšanas: 

- zina vides pārvaldības politikas principus 

- zina vides pārvaldības sistēmas ieviešanas metodiku 

- zina vides pārvaldības darba grupu veidošanas principus 

- zina atbildības un pilnvaru sadalījumu 

 

12. Pēc kursa apguves studenti ieguvuši zināšanas par: 

 vides pārvaldības politikas principiem; 

 vides pārvaldības sistēmas īstenošanas ieguvumiem; 

 vides pārvaldības sistēmas politiku; 

 vides pārvaldības darba grupu veidošanu; 

 atbildības un pilnvaru sadalījumu;  

 vides pārvaldības sistēmas ieviešanu. 

 

 Kursa saturs 

Satura tematiskais plānojums 

 

Nr.

p.k. 

 

Temats 

(iekļaut seminārus)  

Kontaktstundas  Studentu 

patstāvīgā 

darba 

uzdevuma 

Nr. 

Pilna 

laika 

studijas 

Nepilna 

laika 

studijas 

1. Vides pārvaldības sistēmas jēdziens 2 1  

2. Vides pārvaldības idejas attīstības vēsture. 2 1  

3. ISO 14001 standarts  Starptautiskā 

standartizācijas organizācija (International 

Organisation of Standartization ISO) 1987. 

gads. 

2 1  

4 Vides stratēģiskā pārvalde  2 1  

5 Vides plānošana un pārvaldības sistēmas 2 1  
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6. Vides resursi un to pārvalde 2 1 1. 

7. Vides tiesiskā aizsardzība 2 1  

8. Projektu vadīšana 2 1  

9. Vadības metodes uzľēmējdarbībā 2 1  

10. Vides analīzes metodes 2 1 2. 

11. Vides novērtējums 2 1 3. 

12. Uzľēmējdarbība un vide. Tīrāka raţošana un 

raţotāja atbildība. 

2 1 4. 

13.  Vides resursi un tehnoloģijas 2 1  

14. Atkritumu saimniecības organizēšana un 

pārraudzība. 

2 1 5. 

15. Piesārľojuma novēršanas un attīrīšanas 

tehnoloģijas. Dzeramā ūdens sagatavošana. 

2 1 6. 

16. Atkritumu savākšana un transportēšana. 2 1  

 

  

Patstāvīgā darba plānojums 

Nr.p.k. Studentu patstāvīgie darbi Studenta patstāvīgā darba pārbaudes 

forma 

1. Vides komunikācija referāts 

2. Vides novērtējums un uzľēmējdarbība prezentācija 

3. Vides lietišķie pētījumi referāts 

4. Vadības psiholoģija prezentācija 

5. Atkritumu otrreizējā izmantošana referāts 

6. Notekūdeľu attīrīšana un nogulšľu 

apstrāde. 

Referāts 

 

Studiju kursa apguves pārbaudes forma – eksāmens.                      

 

Prasības studiju kursa apguvei – kontroldarbs (20%),  patstāvīgie darbi (30%), eksāmens 

(50%). 

 

Izmantojamās studiju metodes un formas– lekcijas, semināri, patstāvīgie darbi, 

prezentācijas  

 

Kursu apgūst latviešu valodā, iespējams arī krievu valodā. 

 

Literatūra 

Studiju pamatliteratūra  

1. 

2. 

Vide un ilgtspējīga attīstība. Red.: M.Kļaviľš, J.Zaļoksnis. Rīga: 2010.– 334 lpp. 

Kļaviľš M., Nikodemus O., Segliľš V., Melecis V., Vircavs M., Āboliľš K.. Vides 

zinātne. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds. 2008. 

Papildliteratūra 

1. 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

Eberhards G. Ievads vides zinātnē. Rīga: LU. 1999. – 118 lpp. 

Field B.C., Field M.K. Environmental Economocs: an Introduction. 

3rd ed., Boston; McGraw–Hill; Irwin. 2002  

Kļaviľš M. Vides piesārľojums un tā iedarbība. Rīga: LU 

Akadēmiskais apgāds. 2009. – 198 lpp. 

Raipulis J. Vides piesārľojuma ietekme uz iedzimtību. Rīga: 

Vērmaľparks. 1999. – 342 lpp. 

Steigens A. Nākotne sākas šodien. Ceļā uz ilgtspējīgu attīstību. Rīga: Nordik. 1999. 
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6. 

 

– 250 lpp. 

Vircavs M. Vides politikas shēmas. Mācību līdzeklis. Rīga: LU Ģeogrāfijas un 

Zemes zinātľu fakultāte. 2007. – 30 lpp. 

Periodika, datu bāzes, interneta resursi un citi avoti 

1. 

2. 

3. 

European Environment Agency – www.eea.eu.int 

European Monitoring and Evaluation Programme – www.emep.int 

Vides ekonomiskās vērtēšanas metodes – www.ecosystemvaluation.org 

 

 

 
 

 

 

 

http://www.eea.eu.int/
http://www.emep.int/
http://www.ecosystemvaluation.org/
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RĪGAS PEDAGOĢIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS AKADĒMIJA 
Rīga, Imantas 7. līnija No 1, LV – 1083, telefons:67808010, fakss: 67808034 

 

Studiju kursa apraksts   
 

Studiju  kursa nosaukums  
DARBA LIKUMDOŠANA LATVIJĀ 

LABOR LEGISLATION IN LATVIA 

Studiju programmas nosaukums Darba aizsardzība 

Kredītpunkti 4 

Kredītpunkti ECTS 3 

Priekšzināšanas  Īpašas priekšzināšanas nav nepieciešamas 

                  

Studiju kursa autors (autori) –  Mg. oec. Ilze Rubene 

 

Studiju kursa docētājs (docētāji) – Mg. oec. Ilze Rubene 

 

Studiju kursa mērķis  

Radīt studentiem priekšstatu par darba tiesību vietu un nozīmi nacionālajā tiesību sistēmā; 

iepazīstināt studentus ar darba tiesību normatīvo bāzi Latvijā; veidot prasmi izmantot iegūtās 

zināšanas praksē, risinot daţāda veida problēmsituācijas uzľēmumos darba tiesību jomā; spēt 

sastādīt daţāda veida dokumentāciju darba tiesību nozarē. 

Plānotais rezultāts: 

 Zināšanas: 

- pārzina darba tiesību pamatprincipus 

- zina darba devēja un darbinieka tiesības un pienākumus  

- zina darba strīdu risināšanas īpatnības un specifiku 

Prasmes: 

- prot piemērot darba tiesību nozares normatīvos aktus 

- prot risināt daţāda veida problēmsituācijas uzľēmumā 

- prot sastādīt daţāda veida darba tiesību jomas dokumentus uzľēmumos, 

t.sk. darba līgumus, darba kārtības noteikumus, u.c. 

- prot veikt organizatoriskas, uzraudzības, kontroles un konsultatīvas 

funkcijas 

 

Kursa saturs 

Satura tematiskais plānojums 

Nr.

p.k. 

Temats 

(ieskaitot seminārus) 

Kontaktstundas Studentu 

patstāvīgā 

darba 

uzdevuma Nr. 

Pilna 

laika 

studijas 

Nepilna 

laika 

studijas 

1. 

Darba tiesības, jēdziens. Darba tiesību 

pamatprincipi. Darba tiesību nozares normatīvie 

akti. Saistība ar citām tiesību nozarēm. 

 4 

 

2. 

Darba koplīgums. Ģenerālvienošanās.  

Koplīguma spēks laikā. Koplīguma noslēgšanas 

un grozīšanas īpatnības. 

 2  

3. 
Darba līgums. Darba līguma veidi, noslēgšanas 

kārtība. Nodarbināšanas ierobeţojumi.  
 4 

1. 



 121 

4. 
Darba devēja un darbinieka tiesības un  

pienākumi. 
 3 

 

5. Darba samaksa. Ieturējumi. Zaudējumi.  3 Starpieskaite 

6. 
Darba laiks un atpūtas laiks. Darba laika 

organizācija. Pārtraukumi. Atvaļinājumi. 
 6  

7. 

Darba strīdi. Individuālie tiesību strīdi. 

Kolektīvie tiesību strīdi. Kolektīvie interešu 

strīdi. Strīdu izšķiršanas institūcijas. 

 2  

8. 
Darba organizācija uzľēmumā. Darba kārtība, 

rīkojumi, disciplinārsodi. 
 4 2. 

9. 
Darba tiesisko attiecību izbeigšana, iemesli, 

kārtība. Uzteikumi.  
 4  

 KOPĀ:  32  

 

Patstāvīgā darba plānojums 

Nr.p.k. Studentu patstāvīgie darbi 
Studenta patstāvīgā darba pārbaudes 

forma 

1. Darba līguma sastādīšana un analīze   Individuālā kontrole 

2. Referāts Prezentācija 

 

Studiju kursa apguves pārbaudes forma – starpieskaite un eksāmens  

 

Prasības studiju kursa apguvei – aktīva līdzdalība praktiskajās nodarbībās,  novērtēts 

praktiskais darbs (20%), referāts (30%), sekmīgi nokārtota ieskaite, eksāmens (50%). 

 

Izmantojamās studiju metodes un formas- lekcijas, semināri, konsultācijas, patstāvīgie 

darbi, referāti. 

 

Kursu apgūst latviešu valodā  

 

Literatūra 

Pamatliteratūra  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Latvijas Republikas Satversme (pieņemta 15.02.1922.g.) 

LR Darba likums (pieņemts 20.06.2001.g.) 

LR Darba aizsardzības likums (pieņemts 20.06.2001.g.) 

LR Darba strīdu likums (pieņemts 26.09.2002.g.) 

LR Valsts civildienesta likums (pieņemts 07.09.2000.g.) 

LR Civillikums. IV daļa. Saistību tiesības (spēkā no 01.03.1993.g.) 

Ulmane V. Darba tiesības. Darba aizsardzība. Rīga, „Turība‖, 2004 

LR Civillikuma komentāri. Saistību tiesības. Rīga, „Mans īpašums‖ (500-542. lpp.) 

Papildliteratūra 

1. 

2. 

3 

 

 

4 

 

5 

 

6 

Gailums I. Darba likums. Komentāri. Tiesu prakse. (3 daļās) Rīga, 2002, 2004 

Dindūne I. Darba likuma komentāri. Rīga, ―LV‖ 2002-2004 (ar grozījumiem) 

Ceplis K. Darba strīdi un to risināšana: Darba likums. Darba strīdu likums. Streiku 

likums. - Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2009. - 120 lpp. (Praktiskie padomi). - 

ISBN 9984-826-50-9 

Darba attiecību enciklopēdija: līgumi, dokumenti, komentāri. - Rīga: Merkūrijs Lat. - 776 

lpp. - ISBN 9984-640-41-8 

Rācenāja Ľ. Darba līgums kā tiesību avots. - Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2009. - 88 

lpp. (Tiesību zinātľu bibliotēka). - ISBN 9984-828-33-6 

Losons K. Sekmīga darba laika pārvaldība. - Rīga: Zvaigzne ABC, 2007. - 120 lpp. 
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(Bizness un karjera). - ISBN 978-9934-00656-2 

 

Periodika, datu bāzes, interneta resursi un citi avoti 

1. 

 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

http://www.osha.lv – Eiropas darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras 

nacionālā kontaktpunkta mājas lapa 

http://www.lbas.lv – Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība 

http://www.likumi.lv – Latvijas Republikas likumi un Ministru Kabineta Noteikumi. 

http://www.vdi.lv – Valsts darba inspekcijas mājas lapa 

Latvijas Vēstnesis (www.vestnesis.lv)  

Likums un tiesības (www.ius.lv)  

 

 

 

 

 

 

http://www.osha.lv/
http://www.lbas.lv/
http://www.likumi.lv/
http://www.vdai.lv/
http://www.vestnesis.lv/
http://www.ius.lv/
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RĪGAS PEDAGOĢIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS AKADĒMIJA 
Rīgā, Imantas 7. līnija No 1, LV – 1083, telefons:67808010, fakss; 67808034 

 

Studiju kursa apraksts 
 

Studiju  kursa nosaukums 
KVALITĀTES VADĪBA 

QUALITY MANAGEMENT 

Studiju programmas nosaukums Darba aizsardzība 

Kredītpunkti 3 

Kredītpunkti ECTS 4,5 

Priekšzināšanas  
Pamatzināšanas uzľēmējdarbībā un personāla 

vadībā. 

 

Kursa autors un docētājs. Lektors, Mg.sc.soc. sabiedrības vadībā Vairis Ļaudams 

Kursa mērķi.  

1.Izskaidrot kvalitātes vadības sistēmu būtību un veidot izpratni par to prasību piemērošanu 

un ieviešanu; 

2. Raksturot kvalitātes vadības sistēmu galvenos pamatprincipus; 

3.Iepazīstināt ar kvalitātes vadības sistēmām. 

 

Plānotais rezultāts: 

 Zināšanas:  

- zina kvalitātes vadības sistēmas un to pamatprincipus 

Prasmes:  

- prot analizēt sistēmu ieviešanu, procesu pieeju pārvaldībā un to 

priekšrocības 

Kursa saturs. 

Satura tematiskais plānojums. 

Nr.

p.k. 

Temats 

(iekļaut seminārus) 

Kontaktstundas 
Studentu 

patstāvīgā 

darba 

uzdevuma 

Nr. 

Pilna 

laika 

studijas 

Nepilna 

laika 

studijas 

1. Kvalitātes vadība 

Kvalitātes izpratne un tās mērķis 

1.1.Kvalitātes līmeľi 

1.2.Kvalitātes faktori 

1.3.Kvalitātes sistēmu veidi 

1.4.Kvalitātes nodrošināšanas sistēmas 

 3  

2. Kvalitātes vadības sistēmas termini  2  

3. ISO kvalitāte 

2.1.Kvalitāres pārvaldības sistēmas principi 

2.2. ISO 9001:2000 prasības–procesu pieeja 

2.3.Prasības dokumentācijai: Dokumentu vadība 

2.4.Protokolu vadība 

2.5.Pārvaldības atbildība 

2.6.Resursu pārvaldība 

2.7.Infrastruktūra/Darba vide 

2.8.Produkta īstenošana 

2.9.Mērīšana, uzturēšana un uzlabošana 

 8 1. 

4. Priekšrocības, ko rada ISO 9000 kvalitātes normu  2  
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ieviešana  

5. Standarti un normas, normu savstarpējās saistības  2  

6. Procesu analīze  2  

7. HACCP – Pārtikas nekaitīguma nodrošināšanas 

sistēma 

4.1.Ieviešanas principi 

4.2.Ieviešanas soļi 

 1  

8. OHSAS 18001 –Starptautiskie profesionālas 

veselības un darba drošības standarti 

5.1. OHSAS 18001 prasības. 

5.2. OHSAS 18001 prasību savietotība ar Darba 

aizsardzības likumdošanu. 

 1  

9. TQM – Visaptverošā kvalitātes vadības sistēma 

(pieeja organizācijas vadīšanā, kas vērsta uz 

kvalitātes pilnveidošanu). 

 1  

10. Pašnovērtēšanas sistēmas – Iekšējie auditi 

9.1.Auditu veidi 

9.2.Iekšējā audita profesionālās prakses 

standarti. 

 2 2. 

 KOPĀ  24  

 

Patstāvīgā darba plānojums. 

Nr.p.k. Studentu patstāvīgie darbi Studenta patstāvīgā darba 

pārbaudes forma 

1. Noteikts galvenos procesus uzľēmumā. 

Aprakstīt vienu no galvenajiem 

procesiem un noteikt tā mērījuma 

kritērijus. 

Diagnosticējošs darbs  

2. Situāciju analīze – darbs grupās Grupu darba prezentācija 

 

Studiju kursa apguves pārbaudes forma ieskaite ar atzīmi                      

 

Prasības studiju kursa apguvei 

Patstāvīgais darbs Nr.1 – 25% 

Patstāvīgais darbs Nr.2 – 25% 

Ieskaites darbs    – 50%   

 

Izmantojamās studiju metodes un formas – lekcijas, semināri, konsultācijas, patstāvīgie 

darbi, prezentācijas u.c. 

 

Kursu apgūst latviešu valodā  

 

Literatūra.  

Studiju pamatliteratūra  

1. ZBC ― Kvalitātes vadības sistēmas pamati.‖, Rīga, 2002. 

2. Zygon Baltic Consulting: Kvalitātes vadības sistēma – KVS pamati (1.daļa). – R. 

Biznesa partneri 

3. Zygon Baltic Consulting: KVS iekšējais audits– R. Biznesa partneri 

 

Papildliteratūra 

1. D. Hoyle,‖ SO 9000 Quality systems. Handbook. Third Edition‖, Butterworth – 

Heinemann Ltd 1998 
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2. Ch. A. Cianfrani, J.J. Tsiakals, J. E. West,‖ISO 9001:2000. Explained. Second 

Edition,‖, ASQ, 2001 

3. F.X. Mahoney, C.G. Thor, „TQM triilogy‖ 

4. R.M Hodgetts, „Implementimg TQM in small and mediom –sized organizations‖ 

5. K.J. Zink, „ Successful TQM 

6. ISO standarti 

 

Periodika, datu bāzes, interneta resursi un citi avoti 

1. http://www.politika.lv/ 

2. www.iso.ch 

 

 
 

http://www.politika.lv/
http://www.iso.ch/
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RĪGAS PEDAGOĢIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS AKADĒMIJA 
Rīgā, Imantas 7. līnija 1, LV – 1083, telefons: 67808010, fakss: 67808034 

 

Studiju kursa apraksts 
 

Studiju  kursa nosaukums 
ERGONOMIKA UN DARBA VIDE 

ERGONOMICS AND WORK ENVIRONMENT 

Studiju programmas nosaukums Darba aizsardzība 

Kredītpunkti 2 

Kredītpunkti ECTS 3 

Priekšzināšanas  Nav nepieciešamas 

 

Studiju kursa autors: Dr. chem., asoc. prof. Jānis Gedrovics 

 

Studiju kursa docētāji: Dr. chem., asoc. prof. Jānis Gedrovics 

 

Studiju kursa mērķis: Iepazīt ergonomikas kā zinātnes par cilvēku darba procesā un darba 

vidi, kurā cilvēks strādā, jēdzienu un praktisko pielietojumu. Iepazīt ergonomikas zinātnes 

atziľu pielietojumu uzľēmuma darba aizsardzības sistēmas izveidē un tās darbības 

nodrošināšanā cilvēka veselības resursu saglabāšanas nolūkā. 

Plānotais rezultāts: 

Zināšanas: 

- izprot ergonomiku kā zinātnes un praktiskā darba jomu, kas nodarbojas ar 

strādājošu cilvēku 

- zina ergonomikas pamatprincipus, uz kuru bāzes veidojas darba 

aizsardzības sistēma 

- izprot darba vides jēdzienu un darba vides faktorus, tajā skaitā kaitīgos un 

bīstamos faktorus 

- zina ergonomikas teorētisko atziľu izmantošanas principus darba 

aizsardzības sistēmas izveidē    

 Prasmes: 

- prot raksturot daţādus darba tipus un veidus 

- prot novērtēt daţādu vides faktoru ietekmi uz strādājošo darba vidē 

- prot praktiski izmērīt un novērtēt darba vides raksturīgo faktoru skaitliskās 

vērtības 

 Kursa saturs: 

Satura tematiskais plānojums 

N.p.k. Temats 

Plānojums 

P
a
ts

tā
v
īg

ie
 

d
a
rb

i 

Pilna 

laika 

Nepil

–na 

laika 

1. Jēdziens par ergonomiku kā zinātľu nozari, kas pēta 

cilvēku darba procesā. 

 
1  

2. Ergonomikas iedalījums. Ergonomikas zelta likumi.  1  

3. Darba jēdziens ergonomikā. Darba tipi un darba veidi.  2  

4. Garīgais darbs, tā veidi un to raksturojums.  1  

5. Fiziskais darbs, tā veidi un raksturojums. Rokas 

satvēriens (Praktiskais darbs) 

 
1  

6. Darba aizsardzība – ergonomikas praktiskais 

pielietojums. 

 
2 1 
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7. Jēdziens par darba vidi. Darba vietas dizains.  1  

8. Kaitīgie un bīstamie faktori darba vidē un sadzīvē. Darba 

vides faktoru parametru noteikšana. Praktiskais darbs 

 
2 2 

9. Iekārtas un darba aprīkojums.  1  

10. Modernās tehnoloģijas biroja vidē. Biroja ergonomika.  2 3 

11. Darba laiks un ergonomika.  1  

12. Organizāciju ergonomika.  1  

Kopā  16  

Patstāvīgā darba plānojums 

No 

p.k. 
Studenti patstāvīgie darbi 

Patstāvīgā darba pārbau–

des forma 

1. Videofilmas analīze Rakstveida atskaite 

2. Riska faktoru analīze Darba protokols 

3. Darbstacijas novērtējums Novērtējuma veidlapa 

Studiju kursa apguves pārbaudes forma: Ieskaite  

Prasības studiju kursa apguvei: patstāvīgie darbi (15% par katru darbu), ieskaite (55%). 

Izmantojamās studiju metodes un formas: lekcijas, praktiskie darbi. 

Kursu apgūst latviešu valodā 

 

Literatūra 

Pamatliteratūra  

1. Darba apstākļi un veselība darbā. – Rīga: Labklājības ministrija, 2003. 

2. Darba vides riska faktori un strādājošo veselības aizsardzība. Sast. V. Kaļķis, Ţ. Roja. 

– Rīga: Elpa, 2001. 

3. Roja Ţ. Ergonomikas pamati. – Rīga: Drukātava, 2008. 

4. Ergonomika darbā. – Rīga: Labklājības ministrija, 2003. 

5. Dul J., Weerdmeester B. Ergonomics for Beginners: A Quick reference guide. – 2nd 

edition. – London: Taylor& Francis group, 2003. – 142 lpp. 

Papildliteratūra 

1. Kaļķis V. Darba vides risku novērtēšanas metodes. – Rīga: Latvijas izglītības fonds, 

2008, 242 lpp. 

2. Мунипов В.М., Зинченко В.П. Эргономика. Учебник. – Москва: Логос, 2001.  

3. Kroemer K.H.E., Kroemer A.D. Office Ergonomics. – London ;New York: Taylor& 

Francis group, 2001. – 258 lpp. 

4. MacLeod D. The Rules of Work: A Practical Engineering Guide to Ergonomics. – 

Taylor & Francis, 2000. 

Periodika. Atsevišķi raksti. Interneta resursi 

1. Gedrovics J. Datorlietotāju ergonomiskā kultūra Latvijā. – Sabiedrība un kultūra, VIII. 

– Liepāja: LPA, 2006, 455–465. 

2. www.osha.lv – Eiropas Darba drošības un arodveselības aģentūras Latvijas 

kontaktpunkta mājas lapa 

3. www.ergonomika.lv – Latvijas Ergonomikas biedrības mājas lapa 

 

 

http://www.osha.lv/
http://www.ergonomika.lv/
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RĪGAS PEDAGOĢIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS AKADĒMIJA 
Rīga, Imantas 7. līnija 1, LV – 1083, telefons:67808010, fakss: 67808034 

 

Studiju kursa apraksts   
 

Studiju  kursa nosaukums  

DARBA AIZSARDZĪBAS SISTĒMAS IZVEIDE UN 

VADĪŠANA 

FORMATION OF WORK PROTECTION SYSTEM 

AND ITS ADMINISTRATION 

Studiju programmas 

nosaukums 
Darba aizsardzība 

Kredītpunkti 5 

Kredītpunkti ECTS 7,5 

Priekšzināšanas  Pamatzināšanas darba likumdošanā 

                  

Studiju kursa autors (autori) – Mg. oec. Ilze Rubene  

 

Studiju kursa docētājs (docētāji) – Mg.oec. Ilze Rubene 

 

Studiju kursa mērķis  

Sagatavot speciālistu, kas spēj izveidot, organizēt un uzturēt darba aizsardzības sistēmu 

organizācijā, kurā ietilpst darba aizsardzības organizatoriskā struktūras izveidošana, darba 

vides iekšējā uzraudzība, riska novērtēšana, sadarbības vai saiknes veidošana starp 

administrāciju un nodarbinātajiem.  

Plānotais rezultāts: 

 Zināšanas: 

- zina Latvijas Republikas likumdošanu par darba aizsardzības sistēmu 

- zina darba aizsardzības sistēmas izveidošanas, vadīšanas un uzturēšanas 

principus 

Prasmes: 

- prot nodrošināt organizācijā darba aizsardzības sistēmas izveidošanu, 

vadīšanu un uzturēšanu atbilstoši ekonomiskajam darbības veidam 

- prot izstrādāt darba aizsardzības sistēmas izveidošanas plānu  

- izvērtēt un prognozēt riska faktorus un to prioritātes 

- spēj nodrošināt palīdzības organizēšanu cietušajiem nelaimes gadījumos 

darbā un nelaimes gadījumu izmeklēšanu 

- prot nodrošināt nodarbināto informēšanu un operatīvo komunikācijas 

sistēmu ārkārtas gadījumos seku novēršanai.   

Kursa saturs 

Satura tematiskais plānojums 

Nr.

p.k. 

Temats 

(ieskaitot seminārus) 

Kontaktstundas 
Studentu 

patstāvīgā 

darba 

uzdevuma 

Nr. 

Pilna 

laika 

studijas 

Nepilna 

laika 

studijas 

1. 
Darba aizsardzības normatīvie akti un to piemērošana 

uzľēmumā. 
 2 

 

2. 

Darba aizsardzības sistēma, jēdziens.  

Darba aizsardzības sistēma kā pamatprincips drošas 

darba vides nodrošināšanai uzľēmumā 

 4 
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3. 

Darba devēja tiesības un pienākumi darba 

aizsardzības sistēmas izveides nodrošināšanā un 

uzturēšanā 

 4  

4. 

Darba vides riska novērtēšana. Darba vides riska 

novērtēšanas secība. Darba vides risku novērtēšanas 

rezultātu dokumentācija. 

 6 1. 

5. Riska faktori. Darba aizsardzības pasākumu plāns.  4 2. 

6. 

Darba vides iekšējā uzraudzība. Darba vides iekšējās 

uzraudzības būtiskākie mērķi. Darba vides iekšējās 

uzraudzības posmi. 

 4  

7. 

Darba aizsardzības organizatoriskās struktūras 

izveidošana . Darba aizsardzības speciālists, tā 

pienākumi. 

 4  

8. 
Konsultēšanās ar nodarbinātajiem darba aizsardzības 

sistēmas uzlabošanā. 
 2  

9. Uzticības persona, tās tiesības un pienākumi  2  

10. 

Darba devēju un darbinieku sadarbība darba 

aizsardzības sistēmas izveides nodrošināšanā un 

uzturēšanā 

 2 

 

11. 

Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšana. Bīstamo 

iekārtu avāriju izmeklēšana.  

Nopietnas un tiešas briesmas. 

 4 

3 

12. 
Līdzekļu nodrošinājums uzľēmumā darba 

aizsardzības sistēmas nodrošināšanai  
 2  

 KOPĀ:  40  

Patstāvīgā darba plānojums 

Nr.p.k. Studentu patstāvīgie darbi 
Studenta patstāvīgā darba pārbaudes 

forma 

1. Darba vides riska vērtēšana uzľēmumā   Prezentācija 

2. 
Darba aizsardzības pasākumu plāna 

izstrāde  
Individuālā kontrole 

3 Nelaimes gadījumi Individuālā kontrole 

4 Referāts Individuālā kontrole 

Studiju kursa apguves pārbaudes forma – eksāmens  

Prasības studiju kursa apguvei 

- aktīva līdzdalība semināros un praktiskajās nodarbībās 

- praktiskie darbi (prezentācija 20%, 1.praktiskais darbs 10%, 2.praktiskais darbs 10%), 

3.praktiskais darbs 10%, eksāmens (50%). 

Izmantojamās studiju metodes un formas- lekcijas, semināri, konsultācijas, patstāvīgie 

darbi, prezentācijas. 

 

Kursu apgūst latviešu valodā  

 

Literatūra 

Pamatliteratūra  

1. 

2. 

3. 

4. 

Darba aizsardzības likuma vadlīnijas. Rīga: Labklājības ministrija. – 2003.  

Darba apstākļi un veselība darbā. Rīga: Labklājības ministrija. – 2003. 

Darba drošība. – Rīga: Labklājības ministrija. – 2003.  

Darba vides riska faktori un strādājošo veselības aizsardzība, V.Kaļķa un Ţ.Rojas red. – 
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5. 

 

6. 

7 

Rīga: Elpa, 2001, 500 lpp. 

LRMK Noteikumi No 660 (2007). Darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas kārtība/– 

www.likumi.lv 

Psihosociālā darba vide. Rīga: Labklājības ministrija. – 2003. 

Workforce diversity and risk assesment: ensuring everyone is covered. - Belgium: 

European Agency for safety and Health at Work, 2009. - 116 lpp. (Working 

Enviroment Information). - ISBN 92-9191-267-4 

Papildliteratūra 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

5. 

Darba aizsardzības apmācību metodes. Rīga: Labklājības ministrija. – 2003 

Darba higiēna. – Rīga: Labklājības ministrija. – 2003.    

Ergonomika darbā. -  Rīga: Labklājības ministrija. – 2003.  

Kaļķis V., Ţ.Roja. Darba vides riski/ Raksturlielumi, normatīvi, ietekme uz organismu. – 

Rokasgrāmata. – LU: Rīga, 2003. 

SDO Darba drošības un veselības aizsardzības vadības sistēmu vadlīnijas. – Rīga: 

Labklājības ministrija. – 2003.  

Periodika, datu bāzes, interneta resursi un citi avoti 

1. 

 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

6. 

 

7 

http://www.osha.lv – Eiropas darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras 

nacionālā kontaktpunkta mājas lapa 

http://www.lbas.lv – Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība 

http://www.likumi.lv – Latvijas Republikas likumi un Ministru Kabineta Noteikumi. 

http://www.vdi.lv – Valsts darba inspekcijas mājas lapa 

LR MK noteikumi Nr.359 (2009) „Darba aizsardzības prasības darba vietās‖/ - 

www.likumi.lv 

LR MK rīkojums Nr.684 „Par Darba aizsardzības jomas attīstības programmu 2008.–

2010.gadam‖ / - www.likumi.lv 

Regarding Strategy for the Development of the Labour Protection Field 2008-2013, 

http://osha.lv/lv/legislation/E1359%20-%20Cab._Strategy.pdf 

 

 
 

 

http://www.likumi.lv/
http://www.osha.lv/
http://www.lbas.lv/
http://www.likumi.lv/
http://www.vdai.lv/
http://www.likumi.lv/
http://www.likumi.lv/
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RĪGAS PEDAGOĢIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS AKADĒMIJA 
Rīga, Imantas 7. līnija No 1, LV – 1083, telefons:67808010, fakss: 67808034 

 

Studiju kursa apraksts   
 

Studiju  kursa nosaukums  

DARBA VIDES NOVĒRTĒJUMA 

METODOLOĢIJA UN METODES 

EVALUATION OF WORK ENVIRONMENT 

AND METHODS OF EVALUATION 

Studiju programmas nosaukums Darba aizsardzība 

Kredītpunkti 4 

Kredītpunkti ECTS 6 

Priekšzināšanas  
Darba aizsardzības tiesību akti, darba aizsardzības 

sistēma 

 

Studiju kursa autors (autori) –  dipl.inţenieris, Mg. darba aizsardzībā Mārtiľš Puţuls 

 

Studiju kursa docētājs (docētāji) – dipl.inţenieris, Mg. darba aizsardzībā Mārtiľš Puţuls 

 

Studiju kursa mērķis: Sasniegt zināšanu līmeni, kas sniedz sapratni par risku identificēšanu 

un  klasifikāciju. Izvēlēties pareizu risku novērtēšanas metodi. Prast veikt reālā darba vidē 

risku novērtēšanu, sastādīt pasākumu plānu, pamatojoties uz reālu risku vērtēšanu. 

 

Plānotais rezultāts:  

 Zināšanas: 

- zina riska jēdzienu 

- pārzina svarīgākās riska vērtēšanas metodes 

- zina reglamentējošos likumdošanas un normatīvos aktus  

- kvantitatīvās (puskvantitatīvās) metodes; 

- kvalitatīvās metodes/ 

Prasmes: 

- prot sastādīt pasākumu plānu darba vides novērtējumam 

- prot identificēt riskus 

- prot sastādīt risku novērtēšanas protokolu 

- prot patstāvīgi veikt darba vides novērtējumu 

Kursa saturs 

Satura tematiskais plānojums  

 

Nr.

p.k. 

Temats 

(ieskaitot seminārus) 

Kontaktstundas 
Studentu 

patstāvīgā 

darba 

uzdevuma 

Nr. 

Pilna laika 

studijas 

Nepilna 

laika studijas 

1. Reglamentējošie tiesību akti 4 2 1 

2. Riska jēdziens. Riska veidi un sastāvdaļas 8 4  

3. Risku novērtēšanas pamatprincipi 12 6  

4. Risku novērtēšanas metodes  24 12  

5. Praktiska risku novērtēšana reālā situācijā 8 4  2 

6. Pasākumu plāna sastādīšana. 6 3 3 

7. Rakstveida eksāmens 2 1  

 KOPĀ: 64 32  
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Patstāvīgā darba plānojums 

Nr.p.k. Studentu patstāvīgie darbi 
Studenta patstāvīgā darba 

pārbaudes forma 

1. 
Darbs ar literatūru, lai reāli apzinātu 

konkrētam darbam piemērotāko metodi.  
Individuālā kontrole 

2. Riska novērtēšana reālā objektā Novērtējuma protokola iesniegšana 

3. 
Risku novēršanas/ samazināšanas plāna  

izstrāde 
Iesniegt plānu 

 

Studiju kursa apguves pārbaudes forma – rakstveida eksāmens  

 

Prasības studiju kursa apguvei – aktīva līdzdalība lekcijās, tests (25%),  praktiskās 

nodarbības (25%),   eksāmens (50%). 

 

Izmantojamās studiju metodes un formas – lekcijas, prezentācijas u.c.  

 

Kursu apgūst latviešu valodā  

 

Literatūra 

Studiju pamatliteratūra 

1. 

 

2. 

Kaļķis V. Darba vides risku novērtēšanas metodes. Rīga: Latvijas izglītības fonds, 

2008, 242 lpp. 

Darba vides riska faktori un strādājošo veselības aizsardzība V.Kaļķa un Ţ.Rojas 

redakcijā.. Rīga: Elpa, 2001, 500 lpp.,  

 

Papildliteratūra 

1. 

2. 

3. 

Eglīte E. Darba medicīna., Rīga: 2000. – 704 lpp.,  

Eglīte M. Vides veselība. Rīga: RSU, 2008,  696 lpp. 

Darba drošība. Rīga: 2003, 287 lpp. 

 

Periodika, datu bāzes, interneta resursi un citi avoti 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

www.osha.lv – Tiesību akti darba drošībā 

http://base.safework.ru/iloenc - SDO darba drošības enciklopēdija 

http://www.ergonomika.lv/ - jaunumi ergonomikas jomā 

http://www.hse.gov.uk/risk/ - plaša datu bāze risku identificēšanā un noteikšanā 

http://www.napofilm.net/lv/- Napo filmas kā palīgs risku noteikšanā 
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RĪGAS PEDAGOĢIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS AKADĒMIJA 
Rīga, Imantas 7. līnija No 1, LV – 1083, telefons:67808010, fakss: 67808034 

 

Studiju kursa apraksts   
 

Studiju  kursa nosaukums  

UGUNSDZĒSĪBA TAUTSAIMNIECĪBAS 

UZŅĒMUMOS UN ORGANIZĀCIJĀS 

FIRE SECURITY AND FIRE-PREVENTION 

SUPERVISION 

Studiju programmas nosaukums Darba aizsardzība 

Kredītpunkti 2 

Kredītpunkti ECTS 3 

Priekšzināšanas  
Darba aizsardzības tiesību akti, darba aizsardzības 

sistēma 

 

Studiju kursa autors (autori) –  dipl.inţenieris, Mg. darba aizsardzībā Mārtiľš Puţuls 

 

Studiju kursa docētājs (docētāji) – dipl.inţenieris, Mg. darba aizsardzībā Mārtiľš Puţuls 

 

Studiju kursa mērķis: Sasniegt zināšanu līmeni, kas sniedz izpratni par uguns izcelšanos, 

degšanu, ugunsdzēšanu un ugunsdrošību, kā arī par profilaktiskajiem ugunsdrošības 

pasākumiem. 

 

Plānotais rezultāts: 

 Zināšanas:  

- zina ugunsgrēku izcelšanās iespējas un uguns izplatīšanās nosacījumus 

- zina reglamentējošos dokumentus par ugunsdrošības jautājumiem 

- zina prasības, kādas izvirza ugunsdrošības materiāliem. 

 Prasmes: 

  - prot sastādīt evakuācijas plānu ugunsgrēku gadījumiem 

  - prot organizēt profilaktiskos ugunsdrošības pasākumus 

   - sagatavot instrukcijas ugunsdrošībā 

  - novadīt darbiniekiem apmācības(instruktāţas) ugunsdrošībā  

Kursa saturs 

Satura tematiskais plānojums  

Nr.

p.k. 

Temats 

(ieskaitot seminārus) 

Kontaktstundas Studentu 

patstāvīgā 

darba 

uzdevuma Nr. 

Pilna 

laika 

studijas 

Nepilna 

laika 

studijas 

1. Reglamentējošie tiesību akti 4 2 1 

2. 

Uguns izcelšanās un ugunsgrēka 

bīstamības faktori. Ugunsgrēka 

klasifikācija.  

6 3 

 

3. Sprādzienbīstamība un ugunsbīstamība 4 2  

4. 
Ugunsdrošības nodrošināšanas 

pamatprincipi . Ugunsdrošības riski 
4 2  

5. Ugunsdrošība uzľēmumā. 6 3 2 

6. Ugunsgrēka likvidācija 2 1  

7. 
Ugunsdzēsības aparāti .Ugunsdzēsības 

inventārs. 
4 2 3 

8. Gala pārbaudījums 2 1  
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 KOPĀ: 32 16  

 

Patstāvīgā darba plānojums 

Nr.p.k. Studentu patstāvīgie darbi 
Studenta patstāvīgā darba pārbaudes 

forma 

1. 

Darbs ar literatūru, sagatavojot 

uzľēmuma telpu evakuācijas plānus ar 

norādītiem ugunsdrošības līdzekļu 

izvietojumu. 

Individuālā kontrole 

2. Evakuācijas plāna izstrāde birojam Iesniegt plānu 

3.  Izstrādāt instrukciju ugunsdrošībai Iesniegt instrukciju 

 

Studiju kursa apguves pārbaudes forma –  rakstveida eksāmens  

 

Prasības studiju kursa apguvei – aktīva līdzdalība semināros un praktiskajās nodarbībās, 

praktiskā nodarbība (50%), eksāmens (50%). 

 

Izmantojamās studiju metodes un formas- lekcijas, prezentācijas u.c.  

 

Kursu apgūst latviešu valodā  

 

Literatūra 

Studiju pamatliteratūra 

1. 

 

2. 

3. 

4. 

Darba vides riska faktori un strādājošo veselības aizsardzība, V.Kaļķis, Ţ.Roja. Rīga: 

Elpa, 2001. – 500 lpp., 

Darba drošība. Rīga, 287 lpp. 

Latvijas Republikas Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likums. – www.likumi.lv 

LR Ministru kabineta Noteikumi Nr.82 (2004.g.) „Ugunsdrošības noteikumi‖ 

 

Papildliteratūra 

1. 

2. 

M.Eglīte. Darba medicīna., Rīga: 2000. – 704 lpp. 

M.Eglīte. Vides veselība. Rīga: RSU, 2008,  696 lpp. 

 

Periodika, datu bāzes, interneta resursi un citi avoti 

1. 

2. 

 

3. 

4. 

5. 

www.osha.lv – Tiesību akti darba drošībā un ugunsdrošībā 

http://www2.112.lvhttp://www.vdi.lv/index.php?menu_id=19&lang_id=1 – 

ugunsdrošības materiāli 

http://base.safework.ru/iloenc - SDO darba drošības enciklopēdija 

http:// valpro.lv – ugunsdzēšanas līdzekļi 

http://www.ugunsdzesiba.lv/ – Latvijas Ugunsdzēsības asociācijas mājas lapa 

 

 

 

http://www.likumi.lv/
http://www.ugunsdzesiba.lv/
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 RĪGAS PEDAGOĢIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS AKADĒMIJA 
Rīga, Imantas 7. līnija No 1, LV – 1083, telefons:67808010, fakss: 67808034 

 

Studiju kursa apraksts   
 

Studiju  kursa nosaukums  

ELEKTRODROŠĪBA DARBA VIDĒ 

ELECTRICAL SAFETY IN WORK 

ENVIRONMENT 

Studiju programmas nosaukums Darba aizsardzība 

Kredītpunkti 2 

Kredītpunkti ECTS 3 

Priekšzināšanas  
Darba aizsardzības tiesību akti, darba aizsardzības 

sistēma 

 

Studiju kursa autors (autori) –  dipl.inţenieris, Mg. darba aizsardzībā Mārtiľš Puţuls 

 

Studiju kursa docētājs (docētāji) – dipl.inţenieris, Mg. darba aizsardzībā Mārtiľš Puţuls 

 

Studiju kursa mērķis: Sasniegt zināšanu līmeni, sniedz sapratni par elektrību, tās iedarbību 

uz cilvēka ķermeni 

 

Plānotais rezultāts:  

 Zināšanas: 

- izprot elektrības jēdzienu un elektrības izmantošanas principus darba vidē 

- zina elektrības iedarbības uz cilvēku un iespējamās šīs iedarbības sekas 

- zina likumdošanas un normatīvos aktus, kas regulē strādājošo aizsardzību 

no elektriskās strāvas iedarbības; 

- zina tehniskos elektrodrošības principus 

Prasmes: 

- prot pielietot elektrodrošības aizsardzības metodes, lai nodrošinātu 

elektrodrošību darba vietās; 

- prot sniegt pirmo palīdzību strādājošajiem, kas cietuši elektrības iespaidā;   

- prot sagatavot instrukcijas elektrodrošība 

- prot vadīt apmācības(instruktāţas) elektrodrošībā; 

Kursa saturs 

Satura tematiskais plānojums  

Nr.

p.k. 

Temats 

(ieskaitot seminārus) 

Kontaktstundas Studentu 

patstāvīgā 

darba 

uzdevuma Nr. 

Pilna 

laika 

studijas 

Nepilna 

laika 

studijas 

1. 
Elektrības jēdziens. Potenciāls, Spriegums, 

Strāva, Pretestība. Frekvence 
 4 

1 

2. 
Elektriskās ķēdes, tīkli.  

Elektroiekārtas, Oma likums  
 2 

 

3. 

Elektriskās strāvas iedarbība uz cilvēku, 

Kontakts, iedarbības veidi un iespējamās 

sekas. 

 4  

4. Elektrobīstamības faktori   2  

5. Aizsardzība pret elektrotraumām.   4 2 

 KOPĀ:  16  
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Patstāvīgā darba plānojums 

Nr.p.k. Studentu patstāvīgie darbi 
Studenta patstāvīgā darba 

pārbaudes forma 

1. 

Darbs ar literatūru, lai apzinātu konkrēto 

elektroiekārtu parametrus, aizsardzības 

sistēmas.  

Individuālā kontrole 

2. 

Izstrādāt vispārējo elektrodrošības 

instruktāţu personai, kas stājas  darbā 

birojā 

Iesniegt instruktāţu. 

3. 
Situācijas analīze ar darba aprīkojumu, 

kurā tiek izmantota elektrība. 
Drošības pasākumu plāns 

 

Studiju kursa apguves pārbaudes forma – eksāmens   

 

Prasības studiju kursa apguvei – semināri un praktiskās nodarbības (50%), eksāmens (50%) 

 

Izmantojamās studiju metodes un formas- lekcijas, prezentācijas u.c.  

 

Kursu apgūst latviešu valodā  

 

Literatūra 

Studiju pamatliteratūra  

1. 

2. 

 

3. 

Darba drošība. Rīga, 287 lpp 

Darba vides riska faktori un strādājošo veselības aizsardzība, V.Kaļķa un Ţ.Rojas 

redakcijā. Rīga: Elpa, 2001. – 500 lpp., 

V. Ziemelis. Elektrodrošība. Rīga: 2008, RTU   [ 6.-75., 99.-165., 194.-199.lpp.] 

 

Papildliteratūra 

1. 

 

2. 

3. 

4. 

 

5. 

V. Kaļķis V.Darba vides risku novērtēšanas metodes. Rīga: 2008, Latvijas izglītības 

fonds, 242lpp.,  

M. Eglīte. Darba medicīna., Rīga: 2000. – 704 lpp. 

M. Eglīte. Vides veselība. Rīga: 2008, RSU – 696 lpp. 

V. Ziemelis. Elektrodrošība. Rīga: 2008, RTU., pārējās lpp, kuras nav norādītas 

augstāk. 

Drošības prasības, veicot darbus elektroietaisēs.LEK025 R.-2007, LEK -119.lpp  

 

Periodika, datu bāzes, interneta resursi un citi avoti 

1. 

2. 

 

3. 

 

4. 

www.osha.lv – Tiesību akti darba drošībā 

http://www.latvenergo.lv/portal/page?_pageid=73,56649&_dad=portal&_schema=POR

TAL – atgādne elektrodrošībā 

http://www.vdi.lv/index.php?menu_id=19&lang_id=1 – metodiskie materiāli 

elektrodrošībā 

http://base.safework.ru/iloenc - SDO darba drošības enciklopēdija 
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RĪGAS PEDAGOĢIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS AKADĒMIJA 
Rīgā, Imantas 7. līnija No 1, LV – 1083, telefons: 67808010, fakss: 67808034 

 

Studiju kursa apraksts 
 

Studiju  kursa nosaukums 

ĶĪMISKĀS VIELAS UN RADIĀCIJAS DROŠĪBA 

CHEMICAL SUBSTANCIES AND RADIATION 

SAFETY 

Studiju programmas nosaukums Darba aizsardzība 

Kredītpunkti 4 

Kredītpunkti ECTS 6 

Priekšzināšanas  
Pamatzināšanas ķīmijā un fizikā vidusskolas kursa 

apjomā 

 

Studiju kursa autors: Dr. chem., Mag. paed. Jānis Gedrovics 

 

Studiju kursa docētāji: Dr. chem., Mag. paed. Jānis Gedrovics 

 

Studiju kursa mērķis: Iepazīt Latvijas Republikas likumdošanas prasības ķīmisko vielu 

apritē un radiācijas drošībā, kā arī šo normatīvo aktu pielietošanu darba aizsardzība sproblēmu 

risināšanā tautsaimniecības uzľēmumos. Iepazīt jēdzienu paaugstinātas bīstamības objekts.  

 

Plānotais rezultāts:  

 Zināšanas: 

- zina Latvijas Republikas likumdošanas prasības ķīmisko vielu un 

radioaktīvo materiālu apritē (izmantošana, transportēšana un uzglabāšana) 

- zina par ķīmisko produktu ietekmes uz cilvēka veselību 

-  pārzina „Ķīmisko vielu likumu‖ un „LR Likumu Par radiācijas drošību un 

kodoldrošību‖ 

Prasmes: 

- prot novērtēt darba vides riska faktorus uzľēmumā, kurā notiek ķīmisko 

vielu raţošana, uzglabāšana, transports un izmantošana 

- Prot izvērtēt informāciju par savā organizācijā izmantojamo un/ vai 

raţojamo ķīmisko produktu ietekmi uz strādājošajiem 

- Prot organizēt un nodrošināt nepieciešamo aizsardzību pret ķīmisko vielu 

un produktu ietekmi uz strādājošajiem 

- Prot novērtēt Datu drošības lapas un organizēt nepieciešamos darba 

aizsardzības pasākumus 

Kursa saturs: 

Satura tematiskais plānojums 

N.p.k. Temats 

Kontaktstundas 

P
a
ts

tā
v
īg

ie
 

d
a
rb

i 
(N

o
) 

P
il

n
a
 

la
ik

a
 

N
ep

il
n

a
 

la
ik

a
 

1. Jēdziens par ķīmiskajām vielām raţošanā un sadzīvē  3 1 

2. Latvijas Republikas likumdošana par ķīmiskajām vielām 

un ķīmiskajiem produktiem. 
 4  

3. Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu klasifikācija  3  

4. Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu iepakojums un 

marķējums. Drošības datu lapas. Praktiskais darbs 
 4  
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5. Risku analīze ķīmisko vielu raţošanā un izmantošanā.   3 2 

6. Darbs ar toksiskām un ļoti toksiskām ķīmiskām vielām un 

ķīmiskajiem produktiem 
 2  

7. Pirmās palīdzības īpatnības ķīmisko vielu un ķīmisko 

produktu raţošanas uzľēmumos 
 2  

8. Radiācijas drošības un kodoldrošības pamatprincipi. 

Radiācijas un kodoldrošības jautājumi Latvijas 

Republikas likumdošanā.  

 4  

9. Jonizējošais starojums, tā izmantošana   2  

10. Prasības darbā ar jonizējošā starojuma avotiem.  2  

11 Strādājošo un darba vadītāju pienākumi un atbildība, 

izmantojot jonizējošā starojuma avotus. 
 2  

11. Radioaktīvie un ķīmiskie atkritumi raţošanas 

uzľēmumos, to utilizācijas kārtība. 
 1 3 

Kopā  32  

Patstāvīgā darba plānojums 

No 

p.k. 
Studenti patstāvīgie darbi 

Patstāvīgā darba pārbau–

des forma 

1. Sadzīves ķīmijas līdzekļa novērtējums Atskaite 

2. Risku analīze ķīmisko vielu lietošanā sadzīvē Atskaite 

3. Referāts  Datorraksts 

  

Studiju kursa apguves pārbaudes forma: Eksāmens 

 

Prasības studiju kursa apguvei: patstāvīgie darbi (2 darbi, katrs 25%), eksāmens (50%). 

 

Izmantojamās studiju metodes un formas: lekcijas, praktiskie darbi, referāts. 

Kursu apgūst latviešu valodā 

 

Literatūra 

Pamatliteratūra 

1. Darba vides riska faktori un strādājošo veselības aizsardzība., Sast. V. Kaļķis, Ţ. Roja. – 

Rīga: Elpa, 2001. 

2. LR Ķīmisko vielu likums. – www.likumi.lv  

3. LR Likums Par radiācijas drošību un kodoldrošību. – www.likumi.lv 

4. LR Ministru kabineta Noteikumi No 325 (2007) „Darba aizsardzības prasības saskarē ar 

ķīmiskajām vielām darba vietās‖– www.likumi.lv 

5. LR Ministru Kabineta noteikumi Nr.107 (2002) „Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu 

klasificēšanas, marķēšanas un iepakošanas kārtība‖. – www.likumi.lv 

6. LR Ministru Kabineta Noteikumi Nr.575 (2010) „Noteikumi par ķīmisko vielu un 

maisījumu uzskaites kārtību un datubāzi‖. – www.likumi.lv 

  

Papildliteratūra 

1. Eglīte M. Darba medicīna. Rīga: 2000. 

2. LR Ministru kabineta Noteikumi No 448 (2001) „Noteikumi par nepieciešamo 

izglītības līmeni personām, kuras veic uzľēmējdarbību ar ķīmiskajām vielām un 

ķīmiskajiem produktiem‖ 

3. LR Ministru Kabineta noteikumi Nr.323 (2001) „Prasības atkritumu sadedzināšanai un 

atkritumu sadedzināšanas iekārtu darbībai‖ 

4. LR Ministru Kabineta Noteikumi No 1051 (2008) „Bīstamo atkritumu uzskaites, 

http://www.likumi.lv/
http://www.likumi.lv/
http://www.likumi.lv/doc.php?id=60113&from=off
http://www.likumi.lv/doc.php?id=60113&from=off
http://www.likumi.lv/
http://www.likumi.lv/
http://www.likumi.lv/doc.php?id=26332&from=off
http://www.likumi.lv/doc.php?id=26332&from=off
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identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites 

kārtība‖ – www.likumi.lv 

5. 

6. 

Darba apstākļi un veselība darbā. – Rīga: Labklājības ministrija, 2003.  

Urbāne V., Lavendele S. Bīstamo vielu pielietošanas drošība. – Rīga: RTU, 2005. – 

187 lpp. 

Periodika, datu bāzes, interneta resursi un citi avoti 

1. www.osha.lv – Eiropas Darba drošības un arodveselības aģentūras Latvijas 

kontaktpunkta mājas lapa 

 

http://www.likumi.lv/
http://www.osha.lv/
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RĪGAS PEDAGOĢIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS AKADĒMIJA 
Rīgā, Imantas 7. līnija No 1, LV – 1083, telefons:67808010, fakss; 67808034 

 

Studiju kursa apraksts 
 

Studiju  kursa nosaukums 

ARODVESELĪBA UN DARBA MEDICĪNA 

OCCUPATIONAL HEALTH AND WORK 

MEDICINE 

Studiju programmas nosaukums 

 
Darba aizsardzība 

Kredītpunkti 2 

Kredītpunkti ECTS 3 

Priekšzināšanas  
Vispārīgā bioloģijā, vides aizsardzībā, ķīmijas un 

fizikas pamatos. 

                  

Studiju kursa autors – Dr.biol. Jēkabs Raipulis 

 

Studiju kursa docētāji – Dr.biol. Jēkabs Raipulis 

 

Studiju kursa mērķis – iepazīstināt studentus ar pareizu darba vides un apstākļu 

nodrošināšanu, daţādu arodu ietekmi uz cilvēka fizisko un garīgo veselību un darba apstākļu 

izraisītā riska samazināšanu, dot biroja darba organizētājiem zināšanas par darba drošības 

prasībām, riska faktoriem, pasākumiem, kas veicami atbilstošas darba vides organizēšanā, 

darba aizsardzības likuma un noteikumu pielietošanu konkrētās situācijās. 

 

Plānotais rezultāts: 

 Zināšanas: 

- zina darba drošības prasību teorētisko pamatojumu 

- zina darba vides riska faktoru iespējamo iedarbību uz strādājošajiem 

- zina Latvijas Republikas normatīvos aktus, kas reglamentē darba 

aizsardzības jautājumus 

- zina arodveselības nodrošināšanas principus 

Prasmes: 

- prot organizēt savu un savu līdzcilvēku darbu, lai tas nekaitētu veselībai 

- prot identificēt un novērtēt darba vides kaitīgos un bīstamos faktorus 

- prot organizēt obligātās veselības pārbaudes 

 

Kursa saturs – Darba procesa un raţošanas vides faktorus, kas var kaitīgi iedarboties uz 

darbinieku veselību un darbaspējām, sauc par arodkaitīgumu. Jāuzsver, ka arodkaitīgums 

raţošanas darbā nav neizbēgams. Raţošanas apstākļos cīľā ar arodkaitīgumu lieto tehniskus, 

sanitārus, higiēniskus, fizioloģiskus un likumdošanas paľēmienus. Arodveselības un darba 

medicīna uzdevums ir izmantot darbu kā cilvēka veselības un organisma harmoniskas 

attīstības faktoru. 

 

Satura tematiskais plānojums 

 

Nr.

p.k. 

 

Temats 

(iekļaut seminārus)  

Kontaktstundas  Studentu 

patstāvīgā 

darba 

uzdevuma 

Nr. 

Pilna laika 

studijas 

Nepilna laika 

studijas 

1 Jēdziens par arodveselību. Profesiju 

daudzveidība. Cilvēka organisms un tā 

2 1  
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spēja pielāgoties daţādiem apstākļiem 

2 Arodveselības uzdevumi darba apstākļu 

uzlabošanai 

2 1 1. 

3 Darba higiēnas principi un metodes 2 1 2. 

4 Fiziskā darba fizioloģija 2 1  

5 Garīgā darba fizioloģija 2 1 3. 

6 Darba telpu mikroklimata higiēna 2 1 4. 

7 Trokšľa, vibrācijas un ultraskaľas 

higiēniskā novērtēšana  

2 1  

8 Moderno tehnoloģiju un piesārľojuma 

ietekme uz veselību. Atkarības. 

2 1 5. 

9 Darba telpu iekārtošana, kurās būtu 

ievēroti visi higiēniskie priekšnoteikumi  

2 1 6. 

10. Arodslimības. To specifika.                              2 1 7 

11. Likumdošana arodveselības jomā 2 1 10. 

12. Profilakses pasākumi, lai mazinātu aroda 

iespējamās nevēlamās sekas 

2 1 8. 

13. Fizioloģiski racionāls darba un atpūtas 

reţīms, personiskā higiēna 

2 1 11. 

14. Kas jādara notiekot nelaimes gadījumiem 

vai avārijām? 

2 1 9. 

15. Medicīnas pārbaudes un veselības 

aizsardzības darba organizēšana darba 

vietās. 

2  12. 

16. Aktīvas atpūtas, veselīga dzīvesveida un 

pārtikas loma arodveselības nodrošināšanā 

2 1 10. 

 Kopā  32 16  

 

Patstāvīgā darba plānojums 

Nr.p.k. Studentu patstāvīgie darbi Studenta patstāvīgā darba pārbaudes 

forma 

1 Arodveselības attīstības vēsture Literatūras studijas. Jautājumi eksāmenā 

2 Arodveselības likumdošanas akti Normatīvo aktu studijas. Jautājumi 

eksāmenā 

3 Fiziskā un garīgā darba higiēna Literatūra. Jautājumi eksāmenā 

4 Fizikālie un ķīmiskie riska faktori darba 

vietās 

Literatūras studijas. Jautājumi eksāmenā 

5 Genotoksiskais piesārľojums un tā sekas Literatūras studija. Jautājumi eksāmenā 

6 Darba vides uzraudzība Literatūras studijas. Jautājumi eksāmenā 

7 Arodslimības – fiziskās, garīgās Literatūras studijas. Jautājumi eksāmenā 

8 Darba vides parametru noteikšana Mērījumu veikšana. Darbu pārbaude 

9 Civilās aizsardzības sistēma Iepazīšanās augstskolā. Analīze seminārā  

10 Vadītāja loma pareizas darba vides 

organizēšanā 

Literatūra. Jautājumi eksāmenā 

11 Kaitīgie ieradumi un to ietekme uz 

arodveselību  

Literatūra. Jautājumi eksāmenā 

12. Medicīnas darba principi darba vietās Patstāvīgs darbs. Izstrādātā darba 

novērtēšana 

 

Studiju kursa apguves pārbaudes forma – eksāmens. 
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Prasības studiju kursa apguvei: kontroldarbs (20%), patstāvīgais darbs (30%), eksāmens 

(50%).   

 

Izmantojamās studiju metodes un formas– lekcijas, semināri, konsultācijas, patstāvīgie 

darbi.  

 

Kursu apgūst latviešu valodā.  

 

Literatūra 

Studiju pamatliteratūra  

1. 

2. 

 

3. 

4. 

 

 

5. 

 

6. 

Darba aizasardzības vadlīnijas. – Rīga: Labklājības ministrija. 2003. 

Darba apstākļi un veselība darbā. – Rīga: Labklājības ministrijas izdevums. 2003. – 

142 lpp. 

Darba higiēna . – Rīga: Labklājības ministrija. 2003. 

Kaļķis V., Ţ.Roja. Darba vides risks/Raksturlielumi, normatīvi, ietekme uz 

organismu. – Rokasgrāmata. – Rīga: LU Filozofijas un socioloģijas institūts. 2004. 

– 110 lpp. 

Raipulis J. Vides piesārľojuma ietekme uz veselību. – Rīga: Vērmaľparks. 1999.  – 

302 lpp. 

Vides veselība. Red. M.Eglīte. Rīga: Rīgas Stradiľa universitāte. 2008. – 659 lpp. 

Papildliteratūra 

1. 

2. 

 

3. 

4. 

5. 

Darba aizsardzība. Darbs birojā. Rīga: SIA „Beno Prese, 2005. 

Darba aizsardzība. Ar displeju izmantošanu saistīto risku novērtēšanas un 

novērošanas vadlīnijas. – Rīga: Labklājības ministrija. 2003. 

Izraelietis Ļ., I.Trahtenbergs. Darba higiēna. – Rīga: Zvaigzne. 1978. – 232 lpp. 

Psihosociālā darba vide. – Rīga: Labklājības ministrija. 2003. – 142 lpp. 

Darba apstākļi un riski Latvijā. Rīga: 2007. – 146 lpp. 

Periodika, datu bāzes, interneta resursi un citi avoti 

1. 

2. 

3. 

Agency for toxic substances. www.atsdr.cdc.gov 

Hazard database. www.evol.nw.ru/~spirov/hazard/ 

World Health Organization. www.who.int.topics.en  

 

 

 
 

 

 

 

http://www.atsdr.cdc.gov/
http://www.evol.nw.ru/~spirov/hazard/
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RĪGAS PEDAGOĢIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS AKADĒMIJA 
Rīga, Imantas 7. līnija 1, LV – 1083, telefons:67808010, fakss: 67808034 

 

Studiju kursa apraksts   
 

Studiju  kursa nosaukums  
DARBA AIZSARDZĪBA NOZARĒS 

WORK PROTECTION SYSTEM IN BRANCHES 

Studiju programmas nosaukums Darba aizsardzība 

Kredītpunkti 2 

Kredītpunkti ECTS 3 

Priekšzināšanas  Pamatzināšanas darba likumdošanā 

                  

Studiju kursa autors (autori) – Mg. oec. Ilze Rubene  

 

Studiju kursa docētājs (docētāji) – Mg.oec. Ilze Rubene 

 

Studiju kursa mērķis  

Sagatavot speciālistu, kas pārzina darba vides īpatnības nozarē, un atbilstoši situācijai spēj 

izveidot, organizēt un uzturēt darba aizsardzības sistēmu organizācijā, kurā ietilpst darba 

aizsardzības organizatoriskā struktūras izveidošana, darba vides iekšējā uzraudzība, riska 

novērtēšana, sadarbības vai saiknes veidošana starp administrāciju un nodarbinātajiem.  

Plānotais rezultāts: 

 Zināšanas: 

- zina savas nozares darba aizsardzības prasību īpatnības 

- zina Latvijas Republikas likumdošanu par darba aizsardzības sistēmu 

- zina darba aizsardzības sistēmas izveidošanas, vadīšanas un uzturēšanas 

principus 

Prasmes: 

- prot nodrošināt organizācijā darba aizsardzības sistēmas izveidošanu, 

vadīšanu un uzturēšanu atbilstoši ekonomiskajam darbības veidam 

- prot izstrādāt darba aizsardzības sistēmas izveidošanas plānu  

- izvērtēt un prognozēt riska faktorus un to prioritātes 

- spēj nodrošināt palīdzību cietušajiem nelaimes gadījumos darbā un 

nelaimes gadījumu izmeklēšanu 

- prot nodrošināt nodarbināto informēšanu un operatīvo komunikācijas 

sistēmu ārkārtas gadījumos seku novēršanai.   

 

Kursa saturs 

Satura tematiskais plānojums 

Nr.

p.k. 

Temats 

(ieskaitot seminārus) 

Kontaktstundas 
Studentu 

patstāvīgā 

darba 

uzdevuma 

Nr. 

Pilna 

laika 

studijas 

Nepilna 

laika 

studijas 

1. 
Darba aizsardzības normatīvie akti un to piemērošana 

uzľēmumā. 
 2 

.1 

2. Bīstamās iekārtas, to uzraudzība  2  

3. 
Darba aizsardzības prasības, saskaroties ar 

kancerogēnām vielām darba vietās 
 1  

4. Darba aizsardzības prasības saskarē ar ķīmiskajām  1  
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vielām darba vietās 

 
Darba aizsardzības prasības, saskaroties ar 

bioloģiskajām vielām 
 1  

5. Darba aizsardzības prasības meţsaimniecībā  2 2 

6. 
Darba aizsardzības prasības darbā sprādzienbīstamā 

vidē 
 1  

7. Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus  2  

8. 
Darba aizsardzības prasības nodarbināto aizsardzībai 

pret darba vides trokšľa radīto risku 
 1  

9. 
Darba aizsardzības prasības, lietojot darba 

aprīkojumu un strādājot augstumā 
 1  

10. Darba aizsardzības prasības, strādājot ar displeju  1  

11. Darba aizsardzības prasības, pārvietojot smagumus  1  

12. 
Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšana. Bīstamo 

iekārtu avāriju izmeklēšana.  
 2 3 

 KOPĀ:  16  

Patstāvīgā darba plānojums 

Nr.p.k. Studentu patstāvīgie darbi 
Studenta patstāvīgā darba pārbaudes 

forma 

1. 
Darba aizsardzības normatīvie akti 

nozarē 
Individuālā kontrole 

3 
Savas nozares darba aizsardzības īpatnību 

raksturojums 
Individuālā kontrole 

4 Referāts Prezentācija 

 

Studiju kursa apguves pārbaudes forma – eksāmens  

Prasības studiju kursa apguvei 

- aktīva līdzdalība semināros un praktiskajās nodarbībās 

- praktiskie darbi (prezentācija 20%, 1.praktiskais darbs 15%, 2.praktiskais darbs 15%), 

eksāmens (50%). 

Izmantojamās studiju metodes un formas- lekcijas, semināri, konsultācijas, patstāvīgie 

darbi, prezentācijas. 

Kursu apgūst latviešu valodā  

Literatūra 

Pamatliteratūra  

1. 

2. 

3. 

4. 

 

5. 

 

6. 

7 

Darba aizsardzības likuma vadlīnijas. Rīga: Labklājības ministrija. – 2003.  

Darba apstākļi un veselība darbā. Rīga: Labklājības ministrija. – 2003. 

Darba drošība. – Rīga: Labklājības ministrija. – 2003.  

Darba vides riska faktori un strādājošo veselības aizsardzība, V.Kaļķa un Ţ.Rojas red. – 

Rīga: Elpa, 2001, 500 lpp. 

LRMK Noteikumi No 660 (2007). Darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas kārtība/– 

www.likumi.lv 

Psihosociālā darba vide. Rīga: Labklājības ministrija. – 2003. 

Workforce diversity and risk assesment: ensuring everyone is covered. - Belgium: 

European Agency for safety and Health at Work, 2009. - 116 lpp. (Working 

Enviroment Information). - ISBN 92-9191-267-4 

Papildliteratūra 

http://www.likumi.lv/
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1. 

2. 

3. 

4. 

 

5. 

Darba aizsardzības apmācību metodes. Rīga: Labklājības ministrija. – 2003 

Darba higiēna. – Rīga: Labklājības ministrija. – 2003.    

Ergonomika darbā. -  Rīga: Labklājības ministrija. – 2003.  

Kaļķis V., Ţ.Roja. Darba vides riski/ Raksturlielumi, normatīvi, ietekme uz organismu. – 

Rokasgrāmata. – LU: Rīga, 2003. 

SDO Darba drošības un veselības aizsardzības vadības sistēmu vadlīnijas. – Rīga: 

Labklājības ministrija. – 2003.  

Periodika, datu bāzes, interneta resursi un citi avoti 

1. 

 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

 

8. 

http://www.osha.lv – Eiropas darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras 

nacionālā kontaktpunkta mājas lapa 

http://www.lbas.lv – Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība 

http://www.likumi.lv – Latvijas Republikas likumi un Ministru Kabineta Noteikumi. 

http://www.vdi.lv – Valsts darba inspekcijas mājas lapa 

LR MK noteikumi Nr.359 (2009) „Darba aizsardzības prasības darba vietās‖/ - 

www.likumi.lv 

LR MK rīkojums Nr.684 „Par Darba aizsardzības jomas attīstības programmu 2008.–

2010.gadam‖ / - www.likumi.lv 

Regarding Strategy for the Development of the Labour Protection Field 2008-2013. - 

http://osha.lv/lv/legislation/E1359%20-%20Cab._Strategy.pdf 

 

 

http://www.osha.lv/
http://www.lbas.lv/
http://www.likumi.lv/
http://www.vdai.lv/
http://www.likumi.lv/
http://www.likumi.lv/
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RĪGAS PEDAGOĢIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS AKADĒMIJA 
Rīga, Imantas 7. līnija 1, LV – 1083, telefons:67808010, fakss: 67808034 

 

Studiju kursa apraksts 
 

Studiju kursa nosaukums MAKROEKONOMIKA 

MACROECONOMICS 

Studiju programmas nosaukums Darba aizsardzība 

Kredītpunkti 3 

Kredītpunkti ECTS 4,5 

Priekšzināšanas Ekonomikas kategoriju un likumu izpratne, kas apgūta 

mikroekonomikas kursā 

 

Studiju kursa autors (i): Mg. oec. Ilze Rubene 

 

Studiju kursa docētāji: Mg. oec.I.Rubene 

 

Studiju kursa mērķis: iepazīstināt studentus ar makroekonomikas teorijas 

pamatjautājumiem. Kursa gaitā studentiem tiek nodrošinātas zināšanas, lai viľi patstāvīgi 

varētu spriest par valsts institūciju pieľemtiem ekonomiku regulējošiem pasākumiem un 

starptautiskiem ekonomiskiem veidojumiem. 

 

Plānotais rezultāts:  

Zināšanas: 

- zina par valsts institūciju pieľemtiem ekonomiku regulējošiem 

   pasākumiem 

- zina par starptautiskiem ekonomiskiem veidojumiem 

- izprot fiskālās un monetārās politikas lomu ekonomikā 

- izprot  makroekonomiskos pamatrādītājus, ekonomikas aktivitātes 

  cikla  fāzes, bezdarba veidus un cēloľus 

 

Prasmes: 

- prot analizēt nozares statistiskos datus un izdarīt secinājumus par 

  valsts tautsaimniecības un nozares (uzľēmuma ārējās vides) attīstību; 

- spēj izprast valsts un pašvaldības lomu komercdarbības vides sakārtošanā un 

  attīstībā; 

- prot orientēties valsts nodokļu sistēmā un novērtēt ar nodokļiem saistītus 

   komercdarbības riskus; 

- prot veikt uzľēmuma ārējās vides izpēti; 

- izpratīs starptautisko ekonomisko sakaru lomu valsts un reģiona attīstībā. 

 

Kursa saturs 

Satura tematiskais plānojums 

N.p.k. Temats 

Kontaktstundu 

skaits 

Studentu 

patstāvīgā 

darba 

uzdevuma 

Nr. 

Pilna 

laika 

studijas 

Nepilna 

laika 

studijas 

1. Ievads makroekonomikā.  2  

2. Makroekonomikas pamatrādītāji.  2  

3. Kopējais pieprasījums. Dţ. Keinsa efektīvā  1  
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pieprasījuma teorija. 

4. 
Līdzsvarota izlaide un ekonomiskā izaugsme. 

Investīciju multiplikators un „taupības paradokss‖. 

 1  

5. Ekonomiskās aktivitātes cikls un tā fāzes.   1  

6. 
Investīciju loma Latvijas ekonomikā. Inflācija, tās 

cēloľi, veidi. 

 2 1 

7. Bezdarbs: problēma, cēloľi, veidi.  2  

8. 
Valsts budţeta ieľēmumi un izdevumi. Fiskālā 

politika. 

 2  

9. 
Centrālās bankas un komercbanku loma 

ekonomikā. Monetārā politika. 

 2 2 

10. Naudas piedāvājums.  2  

11. Starptautiskā tirdzniecība.  1  

12. Valsts maksājumu bilance.  1  

13. 
Starptautiskās valūtas attiecības. Starptautiskās 

valūtas sistēmas. 

 1  

14. Valsts ārējā tirdzniecības politika.  1  

15. Starptautiskās organizācijas.  1  

16. 
Eiropas Savienība (ES). Situācija pasaules 

ekonomikā. 

 2 3 

 

Patstāvīgā darba plānojums 

Nr. 

p.k. 
Studentu patstāvīgie darbi 

Studenta patstāvīgā darba pārbaudes 

forma 

1 
Pastāvīgais darbs Nr.1 – inflācija un 

bezdarbs 
Individuālā kontrole 

2 
Pastāvīgais darbs Nr.2 -  fiskālā un 

monetārā politika 
Individuālā kontrole 

3 Referāts 
Prezentācija 

 

 

Studiju kursa apguves pārbaudes forma. Eksāmens  

 

Prasības studiju kursa apguvei:  

Referāts un tā prezentācija – 30 %   

Pastāvīgais darbs Nr.1  – 10% 

Pastāvīgais darbs Nr.2 - 10% 

Eksāmens – 50% 

 

Izmantojamās studiju metodes un formas: lekcija, praktiskie darbi, prezentācija 

Kursu apgūst latviešu valodā 

Pamatliteratūra 

1. 
Bikse V. Makroekonomikas pamati. Teorija, problēmas, politika. – Rīga: Izglītības soļi, 

1998. – 314. lpp. 

2. Gods U. Makroekonomika. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2002. – 350.lpp. 

3. 
Šenfelde M., Ľikitina V., Kullesa I. Makroekonomika: mācību līdzeklis. – Rīga: 

Kamene, 2006. – 158.lpp. 

4. Šenfelde M. Makroekonomika –Rīga: RTU, 2007.238.lpp. 

5. 
Libermanis G. Makroekonomiskā nestabilitāte: cikliskā attīstība; bezdarbs. – Rīga: 

Kamene, 1997. – 71.lpp. 
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6. 
Dunnett Andrew. Understanding the economy = An introduction to macroeconomics. - 

4. izdevums. - London. New York: Longman, 1998. - 293 lpp. - ISBN 0-582-32507-2 

7 

Franzese R.J. Macroeconomic Policies of Developed Democracies. - Cambridge: 

Cambridge University Press, 2002. - 306 lpp. (Cambridge studies in comparative 

politics). - ISBN 0-521-00441-1 

8 
Samuelson P.A., Nordhaus W.D. Economics. - 17. izdevums. - Boston: Mc Graw Hill 

Irwin, 2001. - 792 lpp. (International edition). - ISBN 0-07-118064-8 

 

Papildliteratūra 

1 
Lībermanis G. Makroekonomika: teorija un Latvijas attīstības problēmas. I daļa . - 

Rīga: Kamene, 1999. - 116 lpp. (Uzľēmējdarbības pamati). - ISBN 9984-636-04-6 

2 

Lībermanis G. Makroekonomika: teorija un Latvijas attīstības problēmas. II daļa . - 

Rīga: Biznesa augstskola Turība, 1998. - 262 lpp. (Uzľēmējdarbības pamati). - ISBN 

9984-636-00-3 

3 
Lībermanis G. Tirgus ekonomikas pamati un Latvija ceļā uz Eiropas Savienību. 1. daļa 

= Mikroekonomika. - Rīga: Kamene, 2000. - 381 lpp. - ISBN 9984-636-43-7 

4 
Lībermanis G. Tirgus ekonomikas pamati un Latvija ceļā uz Eiropas Savienību. 2. daļa 

= Makroekonomika. - Rīga: Kamene, 2000. - 520 lpp. - ISBN 9984-636-44-5 

 

Periodika, datu bāzes, interneta resursi un citi avoti 

 

1 Latvijas ekonomists 

2 Www.em.gov.lv, www.fm.gov.lv 

3 Www.csb.gov.lv 

 

 

 

 

http://www.em.gov.lv/
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RĪGAS PEDAGOĢIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS AUGSTSKOLA 
Rīgā, Imantas 7. līnija, LV – 1083, telefons:  67808010, fakss: 67808034 

 

Studiju kursa apraksts 
 

Studiju  kursa nosaukums 
MIKROEKONOMIKA  

MICROECONOMICS 

Studiju programmas nosaukums Darba aizsardzība 

Kredītpunkti 4 

Kredītpunkti ECTS 6 

Priekšzināšanas  Nav nepieciešamas 

 

Studiju kursa autors: Mg. oec. Ilze Rubene 

 

Studiju kursa docētāji:  Mg. oec. Ilze Rubene 

 

Studiju kursa mērķis: sniegt pamatzināšanas ekonomikas teorijas un prakses jautājumos. 

Noskaidrot sabiedrības un atsevišķo indivīdu lomu un vietu raţošanā un patēriľā. Nodrošināt 

vajadzīgo zināšanu līmeni, lai studentiem būtu iespēja spriest par sabiedrības attīstību un 

ekonomisko parādību norises gaitu. 

 

Plānotais rezultāts:  

   

 Zināšanas: 

  - zina ekonomisko parādību norises gaitu 

-   - zina piedāvājuma un pieprasījuma likumsakarības 

- izprot cenu veidošanas mehānismu un faktorus, kas ietekmē cenas izmaiľas 

  - zina par raţošanas resursiem un to lomu uzľēmējdarbības procesos; 

  - izprot peļľas maksimizēšanu un zaudējumu minimizēšanu  

 

 Prasmes: 

- prot novērtēt iespējamos komercdarbības riskus 

- spēj risināt uzľēmumu problēmsituācijas tirgus apstākļos, veicinot uzľēmuma 

konkurētspēju; 

- spēj orientēties tirgus situācijā un prot novērtēt tajā galvenos faktorus 

- prot analizēt cēloľus un sekas uzľēmuma procesos un meklēt problēmas 

risinājumus; 

- prot orientēties tirgus un uzľēmuma saimnieciskajā darbībā 

- prot analizēt esošās un iespējamās uzľēmējdarbības problēmas 

- spēj veikt pieprasījuma un piedāvājuma analīzi. 

Kursa saturs: 

Satura tematiskais plānojums 

N.p.k. 
Temats 

 

Kontakstundu 

skaits 

Studentu 

patstāvīgā 

darba 

uzdevu-

ma Nr. 

Pilna 

laika 

studijas 

Nepilna 

laika 

studijas 

1. Ievads ekonomikas teorijā.  2  

2. Ekonomikas teorijas būtība.  2  

3. Mikroekonomika un makroekonomika.  1  

4. Sociāli ekonomiskās vajadzības.  1  

5. Raţošanas resursi, faktori.  2  
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6. Tirgus, vienkāršots tirgus modelis.  2  

7. Pieprasījums un piedāvājums.  2 Nr.1 

8. Pieprasījuma un piedāvājuma elastīgums.  2  

9. Preces kopējais un robeţderīgums. Mengera skala, 

tās saistība ar Gosēna 2. likumu. 

 2  

10. Pilnīga konkurence, monopols un tā veidi, 

oligopols un monopolistiskā konkurence. 

 3 Nr.2 

11. Raţošanas teorija.  2  

12. Ārējās un iekšējās raţošanas izmaksas. Pastāvīgās 

un mainīgās izmaksas. Vidējās izmaksas. 

Robeţizmaksas. 

 2  

13. Peļľas maksimizēšana un zaudējumu 

minimizēšana uzľēmumā pilnīgas konkurences un 

monopola tirgū. 

 2  

14. Raţošanas resursu tirgus.  3  

15. Darba tirgus. Kapitāla tirgus.  2  

16. Zemes tirgus. Peļľa kā atlīdzība par 

uzľēmējspējām. 

 2 Referāts 

 

Patstāvīgā darba plānojums 

Nr. 

p.k. 
Studentu patstāvīgie darbi 

Studenta patstāvīgā darba pārbaudes 

forma 

1 
Pastāvīgais darbs Nr.1 - piedāvājums 

un pieprasījums, raţošanas resursi 
Individuālā kontrole 

2 
Pastāvīgais darbs Nr.2 -  tirgus 

konkurences veidi 
Individuālā kontrole 

3 Referāts 
Prezentācija 

 

 

Studiju kursa apguves pārbaudes forma: Eksāmens  

 

Prasības studiju kursa apguvei: patstāvīgi veicamo darbu izpilde (50%) un nokārtots 

eksāmens (50%). 

Referāts un tā rezultātu prezentācija – 30%  

Pastāvīgais darbs Nr.1  -  piedāvājums un pieprasījums, raţošanas resursi, 10% 

Pastāvīgais darbs Nr.2 – tirgus konkurences veidi, 10% 

Eksāmens – 50% 

 

Izmantojamās studiju metodes un formas: lekcija, praktiskie darbi, prezentācija 

Kursu apgūst latviešu valodā 

Literatūra 

Pamatliteratūra 

1. Bikse V. Ekonomikas teorijas pamati. I daļa. – Rīga: Izglītības soļi, 2000. – 186. lpp. 

2. Nešpors V., Ruperte I., Saulītis J. Mikroeknomika. – Rīga: Kamene, 2000. – 132. lpp. 

3. Dzelmīte M., Volodina M., Mikroekonomika, Rīga: Izglītības soļi. 2004. – 240. lpp. 

4. Gods U. Mikroekonomika 1., 2. daļa. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2000. – 233.lpp. 

5. Krilovs L. Ekonomiskās domas vēsture. Rīga: RTU izdevniecība, 2003. – 216. lpp. 

6. Lībermanis G. Tirgus ekonomikas pamati un Latvija ceļā uz Eiropas Savienību 1. daļa 

– Rīga: Kamene, 2000. – 381. lpp. 

7. Frank R.H., Glass Amy J. Microeconomics and behavior. - 4. izdevums. - Boston: Mc 

Graw Hill Irwin, 1999. - 672 lpp. (International edition). - ISBN 0-07-116947-4 
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Papildliteratūra 

1 
Gods U. Mikroekonomika. - Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2008. - 432 lpp. - ISBN 

9984-828-07-7 

2 
Lībermanis G. Mikroekonomika. - Trešais izdevums. - Rīga: Multineo, 2008. - 380 lpp. 

- ISBN 9984-9956-5-6 

3 
Škapars R. Mikroekonomika. - Rīga: Latvijas Universitāte, 2002. - 379 lpp. - ISBN 

9984-661-79-2 

4 

Амосова В., Гукасьян Г., Маховикова Г. Экономическая теория: Учебник для 

вузов. - Санкт - Петербург: Питер, 2001. - 480 lpp. (Учебники для вузов). - ISBN 

5-318-00507-1 

5 

Lībermanis G. Tirgus, cenas, konkurence. - Otrais pārstrādātais un papildinātais 

izdevums. - Rīga: Kamene, 2002. - 183 lpp. (Uzľēmējdarbības pamati). - ISBN 9984-

9056-5-9 

6 
Samuelson P.A., Nordhaus W.D. Economics. - 17. izdevums. - Boston: Mc Graw Hill 

Irwin, 2001. - 792 lpp. (International edition). - ISBN 0-07-118064-8 

Periodika, datu bāzes, interneta resursi un citi avoti 

1 ―Latvijas ekonomists‖, ―Bilance‖] 

2 www.em.gov.lv 

3 www.csb.gov.lv 

4  Latvijas statistikas gadagrāmatas 
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RĪGAS PEDAGOĢIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS AKADĒMIJA 
Rīgā, Imantas 7. līnija No 1, LV – 1083, telefons: 67808010, fakss; 67808034 

 

Studiju kursa apraksts 
 

Studiju  kursa nosaukums 

INFORMĀCIJAS UN KOMUNIKĀCIJAS 

TEHNOLOĢIJAS  (IKT ) 

INFORMATION AND COMMUNICATION 

TECHNOLOGY (ICT ) 

Studiju programmas nosaukums Darba aizsardzība 

Kredītpunkti 3 

Kredītpunkti ECTS 4,5 

Priekšzināšanas  
Nepieciešamas priekšzināšanas vispārējās vidējās 

izglītības informātikas mācību priekšmeta līmenī. 

 

Studiju kursa autors –  Mag.sc.ing. Inese Urpena 

 

Studiju kursa docētāji –  Mag.sc.ing. Inese Urpena 

 

Studiju kursa mērķis – sagatavot topošos uzľēmējdarbības vadītājus darbam informācijas 

sabiedrībā, attīstīt iemaľas un prasmes informācijas tehnoloģiju praktiskam pielietojumam studiju 

un profesionālajā darbībā atbilstoši Eiropas datorprasmes sertifikāta (ECDL) prasībām. 

 

Plānotais rezultāts: 

  

Zināšanas: 

- pārzina mūsdienu informācijas un komunikācijas tehnoloģijas 

   informācijas apstrādei un jaunas informācijas radīšanai  

- zina ētikas normas un prasības, strādājot virtuālajā saziľas vidē 

  

Prasmes: 

       - prot praktiski pielietot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, 

         strādājot daţādās un nepārtraukti mainīgās informatīvajās vidēs 

       - prot pielietot datoru kā komunikācijas un informācijas iegūšanas rīku 

 profesionālajā darbībā 

 Kursa saturs 

Satura tematiskais plānojums 

 

Nr. 

P.k. 

Temats 

Kontaktstundas Studentu 

patstāvīgā 

darba 

uzdevuma Nr. 

Pilna 

laika 

studijas 

Nepilna 

laika 

studijas 

1.  
Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, 

internets kā komunikācijas vide. 
 2 

 

2.  
Datora un lietotāja saskarne, informācijas 

pieejamība, datľu pārvaldība, datu drošības 

aspekti. 

 2 

 

3.  
Lietvedības dokumentu, formu un veidlapu 

sagatavošana, vienota stila noformēšana 
 6   1. 
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liela apjoma dokumentiem. 

4.  
Izklājlapu izmantošana skaitliskas 

informācijas uzkrāšanai un apstrādei.  
 4 

 

5.  
Matemātisko, statistisko un finanšu funkciju 

izmantošana aprēķinos. 
 4 

 

6.  
Multimediju sistēmas. Darbs ar grafisko 

informāciju. 
 2 

 

7.  Biznesa prezentācijas sagatavošana.  4   2. 

 KOPĀ:  24  

 

Patstāvīgā darba plānojums 

Nr. 

P.k. 
Studentu patstāvīgie darbi 

Studenta patstāvīgā darba pārbaudes 

forma 

1 
Uzľēmuma lietvedības dokumentu 

paketes sagatavošana. 

Individuāls darbs un docētāja vērtējums, 

saziľai izmantojot e–pastu. 

2 
Firmas prezentācijas materiāla izveide 

potenciālajam klientam. 

Grupu darbs (2–3 studenti), darba 

prezentēšana un diskusija studiju grupā. 

 

Studiju kursa apguves pārbaudes forma – ieskaite ar atzīmi. Pārbaudījuma uzdevumi ir 

veidoti tā, lai katram studentam būtu iespējams apliecināt savas zināšanas un prasmes visos 

attiecīgā pārbaudījuma grūtības pakāpes līmeľos (vērtējot pēc 10 ballu skalas). Galīgajā 

vērtējumā par studiju kursa apguvi tiek iekļauts patstāvīgo darbu vērtējums. 

Prasības studiju kursa apguvei –  patstāvīgie darbi (20%), praktiskajās nodarbībās veicamie 

darbi (30%), eksāmens (50%). 

Izmantojamās studiju metodes un formas– lekcijas, konsultācijas, praktiskie un patstāvīgie 

darbi, prezentācijas individuāli un grupās, iespēja nosūtīt darbus un saľemt vērtējumu no 

pasniedzēja elektroniskā formā. 

Kursu apgūst – latviešu valodā 

Literatūra 

Studiju pamatliteratūra  

1.  Treiguts T. Datoru tehnoloģija lietvedībā un ekonomikā. Rīga: Biznesa augstskola 

Turība, 1999. – 72 lpp. 

2.  Dokumentu datorizēta sagatavošana / Ieva Kalve; Jānis Augucēvičs, Recenzents A. 

Balodis. – Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2002. – 76 lpp. – (Datorzinību 

bibliotēka). – ISBN 9984–728–50–1. 

3.  Dukulis I., Gultniece I., Ivane A., Kuriloviča L., Vēzis V., Ţodziľa A. Datorzinību 

pamati. 4. Prezentācijas materiālu sagatavošanas pakete Microsoft PowerPoint. 

V. Vēţa redakcijā. Rīga: Mācību grāmata, 2000. – 109 lpp. 

 

Papildliteratūra 

1.  Datormācība ekonomistiem. Red. G. Poriete. Rīga: Kamene, 1999. – 79 lpp. 

2.  Rikure T., Jurenoks A. Microsoft Word īsi un vienkārši. Rīga: Zvaigzne ABC, 

2004.  – 64 lpp. 

3.  Dukulis I.,  Gultniece I.,  Ivane A.,  Kuriloviča L.,  Vēzis V., Ţodziľa A.. 

Datorzinību pamati. 3. Elektroniskās tabulas Microsoft Excel. Viestura Vēţa 

redakcijā. Rīga: Mācību grāmata, 2000. – 158 lpp. 

4.  Datorzinību pamati. Datortīkli un interneta pakalpojumu izmantošana/ V. Vēţa 

redakcijā. – Rīga: Mācību grāmata, 2000. – 116 lpp.  
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Periodika, datu bāzes, interneta resursi un citi avoti 

1.  LETA aktuālā biznesa informācija: http://www.nozare.lv 

2.  LR Finanšu ministrija: http://www.fm.gov.lv/ 

3.  Likumu apkopojums: http://www.likumi.lv/ 

4.  Microsoft Internet resursi: http://www.microsoft.lv 

5.  Ieteikumi RPIVA studentiem: http://www.rpiva.lv/index.php?mh=ieteik_stud 

6.  Microsoft produktu mācību materiāls: http://www.liis.lv/mspamati 

 

 

 

http://www.nozare.lv/
http://www.fm.gov.lv/
http://www.likumi.lv/
http://www.microsft.lv/
http://www.rpiva.lv/index.php?mh=ieteik_stud
http://www.liis.lv/mspamati
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4. PIELIKUMS 
 

 

 

 

 

SADARBĪBAS LĪGUMI 
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5. PIELIKUMS 

 

 

 

 

APLIECINĀJUMS PAR ATBILSTĪBU PRASĪBAI 

PĒC PAMATIEVĒLĒŠANAS VIETAS 
(PIEEJAMS DRUKĀTĀ VEIDĀ) 
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6. PIELIKUMS 
 

DIPLOMA UN DIPLOMA PIELIKUMA PARAUGS 
 

Ar Valsts kvalifikācijas eksāmenu komisijas 
2007. gada 6.decembra lēmumu Nr. 19 

 

 

RAIMONDS GRANTIŅŠ 
personas kods 270972-11074 

 

ieguvis 
 

DARBA AIZSARDZĪBAS SPECIĀLISTA 
KVALIFIKĀCIJU 

 

Iegūtā kvalifikācija atbilst  
ceturtajam profesionālās kvalifikācijas līmenim  

 
 
 
 
 
 
 

Z. v. 

Rektore  D. Markus 

 
 
Valsts kvalifikācijas eksāmenu  

komisijas priekšsēdētāja A. Krūze 
 

Rīgā 
2007. gada 20.decembrī 
Reģistrācijas Nr. 1/438 
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RĪGAS PEDAGOĢIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS 

AKADĒMIJA 

 

 

 

 

DIPLOMA PIELIKUMS 

Diploma sērija XX X Nr. <0000> 

Diploma pielikums atbilst Eiropas Komisijas, Eiropas Padomes un Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras 

organizācijas (UNESCO/CEPES) izveidotajam paraugam. Pielikums sagatavots, lai sniegtu objektīvu informāciju un 

nodrošinātu kvalifikāciju apliecinošu dokumentu (piemēram, diplomu, sertifikātu) akadēmisku un profesionālu atzīšanu. 
Diploma pielikumā ir iekļautas ziņas par diploma oriģinālā  minētās personas sekmīgi pabeigto studiju būtību, līmeni, 

kontekstu, saturu un statusu. Tajā nevajadzētu iekļaut norādes par kvalifikācijas novērtējumu un līdzvērtību, kā arī 

ieteikumus tās atzīšanai. Informāciju sniedz visās astoņās sadaļās. Ja kādā sadaļā informāciju nesniedz, norāda iemeslu.  

1. Ziľas par kvalifikācijas ieguvēju 

1.1. uzvārds: 
/Uzvārds/ 

1.2. vārds: 
/Vārds/ 

1.3. dzimšanas datums (diena/mēnesis/gads): 
00.00.0000. 

1.4. studenta personas kods: 

000000 – 00000 

2. Ziľas par kvalifikāciju 

2.1. kvalifikācijas nosaukums: 
Darba aizsardzības speciālists 

 

13. galvenā studiju joma (jomas) kvalifikācijas iegūšanai: 
Darba aizsardzība 

1. kvalifikācijas piešķīrējas institūcijas nosaukums un statuss:  

 

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, valsts akreditēta 2002. 

gada 14. martā, valsts dibināta neuniversitātes tipa augstskola 

2.4. studijas administrējošās iestādes nosaukums un statuss: 
tā pati, kas 2.3. apakšpunktā; 

2.5. mācību valoda un eksaminācijas valoda (valodas): 
latviešu 

3. Ziľas par kvalifikācijas līmeni 

3.1. kvalifikācijas līmenis: 

 

ceturtā līmeņa profesionālā kvalifikācija ( skat. 6.1.) 

 

3.2. oficiālais programmas ilgums: 

2 gadi un 3 mēneši nepilna laika klātienes studijās, 80 Latvijas kredītpunkti (120 ECTS)  

programmas sākuma un beigu datums: 
01.09.2009.– 05.12.2011. 
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3.3. uzľemšanas prasības: 
 

Vidējā izglītība  

4. Ziľas par studiju saturu un rezultātiem 

4.1. studiju veids: 

Latviešu valoda –  nepilna laika 

 

4.2. programmas prasības (programmas prasības un plānotie studiju rezultāti) 

vispārizglītojošie (mācību) studiju kursi, kuru apjoms vismaz 20 

kredītpunkti 

 (40 ETCS), 

nozares (mācību) studiju kursi vismaz 56 kredītpunkti, 

(84 ETCS) 

brīvās izvēles kursi, 

prakse vismaz16 kredītpunkti (24 ETCS), 

valsts noslēguma pārbaudījums, kura sastāvdaļa ir kvalifikācijas 

darbs  8   

kredītpunkti (12 ETCS) 

 programmas sastāvdaļas (piemēram, studiju kursi un plānotie studiju rezultāti) un 

personas iegūtais novērtējums/atzīmes/kredītpunkti: 
 

Nr. Kursa nosaukums Kredītu skaits ETCS kredītu 
skaits Vērtējums 

Obligātie mācību kursi 

1. Darba likumdošana Latvijā 4 6  

2. Ergonomika un darba vide 2 3  

3. Kvalitātes vadība 3 4,5  

4. Lietvedība darba aizsardzībā 2 3  

5. Vides pārvaldība 2 3  

Vispārizglītojošie mācību kursi    

6. Civilās aizsardzības pamati 2 3  

7. Emociju un komunikāciju psiholoģija 3 4,5  

8. Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas I 3 4,5  
9. Lietišķā svešvaloda 3 4,5  
10. Makroekonomika 3 4,5  
11. Mikroekonomika 4 6  
12. Statistikas pamati 2 3  

Konkrētās profesijas mācību kursi     
13. Arodveselība un darba medicīna 2 3  

14. Darba aizsardzības sistēmas izveide un vadīšana 5 7,5  

15. Darba vide nozarēs 2 3  

16. Darba vides novērtējuma metodoloģija un metodes 4 6  

17. Elektrodrošība darba vidē 2 3  

18. Ķīmiskās vielas un radiācijas drošība 4 6  

19. Ugunsdrošība tautsaimniecības uzľēmumos 2 3  

Brīvās izvēles kursi    

20. 2 3  

Prakses    

21. Prakse specialitātē 8 12  

22. Kvalifikācijas prakse 8 12  

Valsts pārbaudījumi    

23. Kvalifikācijas darbs [tēma] 8 12  
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14. atzīmju sistēma un norādījumi par atzīmju iedalījumu: 
vērtēšanas skala 10–1; 10 – augstākā atzīme, 4 – minimālā pietiekamā atzīme. 
Apguves līmenis: 
ļoti augsts: 10 – izcili; 9 – teicami; 
augsts: 8 – ļoti labi; 7 – labi; 
    vidējs: 6 – gandrīz labi; 5 – viduvēji; 4 – gandrīz viduvēji; 
zems: 3–1 – neapmierinoši. 

4.5. kvalifikācijas klase: 
nav 

5. Ziľas par kvalifikāciju 

5.1. turpmākās studiju iespējas: 
turpinot studijas bakalaura vai otrā līmeľa profesionālās augstākās izglītības programmās, iespējama kredītpunktu  

pārnese 

5.2. profesionālais statuss (ja ir piešķirts): 

- dod tiesības sākt darbu darba aizsardzības speciālista profesijā,  

6. Papildinformācija 

6.1. sīkāka informācija: 

 

- Pirmā līmeņa augstākā profesionālā studiju programma „Darba aizsardzība” ir 

akreditēta no 00.00.0000. ........... līdz 00.00.0000. 

  – pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības diploms atbilst ceturtajam 

profesionālās kvalifikācijas  līmenim – teorētiskā un praktiskā sagatavotība, kas dod 

iespēju veikt sarežģītu izpildītāja darbu, kā arī organizēt un vadīt citu speciālistu darbu; 

6.2. papildinformācijas avoti: 
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija 

Kontaktinformācija: Imantas 7. līnija 1, Rīga, Latvija, LV–1083; tālr. +371–67808010; 
fakss +371–67808034; e–pasts: rpiva@rpiva.lv; http://www.rpiva.lv; 

Akadēmiskās Informācijas centrs (Latvijas ENIC/NARIC) 
Kontaktinformācija: Vaļľu iela 2, Rīga, Latvija, LV–1050; tālr. +371–
67225155; fakss 
+371–67221006 

7. Pielikuma apstiprinājums 

7.1. datums: 
00.00.0000. 

7.2. paraksts un tā atšifrējums:/ paraksts/                                                         D. Markus 

7.3. pielikuma apstiprinātāja amats: 
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas rektore 

7.4. zīmogs vai spiedogs: 

http://www.rpiva.lv/
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15. Ziņas par augstākās izglītības sistēmu valstī. 
  
 Lai iegūtu tiesības iestāties augstskolā/koledžā, jāiegūst vidējā 
izglītība. Vidējās izglītības pakāpē ir divu veidu programmas – 
vispārējās vidējās un profesionālās vidējās izglītības programmas. 
Reflektantus uzņem augstskolā vai koledžā saskaņā ar 
vispārīgajiem augstskolas/koledžas uzņemšanas noteikumiem. 
Augstskolas un koledžas var noteikt arī specifiskas uzņemšanas 
prasības (piemēram, noteikt, kādi mācību priekšmeti jāapgūst 
vidusskolā, lai varētu iestāties konkrētajā augstskolā/koledžā 
attiecīgās studiju programmas apguvei). 
  

 
  
Augstākās izglītības sistēma ietver akadēmisko augstāko izglītību 
un profesionālo augstāko izglītību. Bakalaura un maģistra grādi 
pastāv gan akadēmiskajā, gan profesionālajā augstākajā izglītībā. 
 
Akadēmiskās izglītības mērķis ir sagatavot patstāvīgai 
pētniecības darbībai, kā arī sniegt teorētisko pamatu profesionālai 
darbībai. 
Bakalaura akadēmisko studiju programmu apjoms ir 120–160 
kredītpunktu (turpmāk – KP)1, no tiem obligātā daļa ir ≥50 KP (75 
ECTS), obligātās izvēles daļa ir ≥20 KP (30 ECTS), bakalaura 
darbs ir ≥10 KP (15 ECTS) un brīvās izvēles daļa. Studiju ilgums 
pilna laika studijās ir seši līdz astoņi semestri. 
Maģistra akadēmisko studiju programmas apjoms ir 80 KP (120 
ECTS), no kuriem ne mazāk kā 20 KP (30 ECTS) ir maģistra darbs, 
programmas obligātais saturs ietver attiecīgās zinātņu nozares 
izvēlētās jomas teorētiskās atziņas ≥30 KP (45 ECTS) un to 
aprobāciju aktuālo problēmu aspektā ≥15 KP (22,5 ECTS). 
Akadēmiskās izglītības programmas tiek īstenotas saskaņā ar 
valsts akadēmiskās izglītības standartu. 
 
Profesionālās augstākās izglītības uzdevums ir īstenot 
padziļinātu zināšanu apguvi konkrētā nozarē, nodrošinot 
absolventu spēju izstrādāt vai pilnveidot sistēmas, produktus un 
tehnoloģijas un sagatavojot absolventu jaunrades, pētnieciskajam 
un pedagoģiskajam darbam šajā nozarē. 
Bakalaura profesionālās studiju programmas nodrošina 
profesionālo kompetenci, šo programmu apjoms ir vismaz 160 KP 
(240 ECTS) – vispārizglītojošie kursi ≥20 KP (30 ECTS), nozares 
teorētiskie pamati ≥36 KP (54 ECTS), profesionālā specializācija 
≥60 KP (90 ECTS), izvēles kursi ≥6 KP (9 ECTS), prakse ≥26 KP 
(39 ECTS), valsts pārbaudījums, tai skaitā noslēguma darbs ≥12 
KP (18 ECTS). 
Maģistra profesionālo studiju programmu apjoms ir ne mazāk kā 40 
KP (60 ECTS) – jaunākie sasniegumi nozarē, teorijā un praksē ≥7 
KP (10,5 ECTS), prakse ≥6 KP (9 ECTS), valsts pārbaudījums, tai 
skaitā noslēguma darbs ≥ 20 KP (30 ECTS), kā arī pētniecības, 
projektēšanas, vadības, psiholoģijas un citi kursi. 
Abu veidu bakalaura grādu ieguvējiem ir tiesības stāties 
maģistrantūrā, bet maģistra grādu ieguvējiem – doktorantūrā. 
Maģistra grādam tiek pielīdzināti arī medicīnas, zobārstniecības un 
farmācijas profesionālajās studijās iegūstamie grādi (5 un 6 gadu 
studijas), un to ieguvēji var turpināt studijas doktorantūrā. 
 Profesionālajā augstākajā izglītībā bez bakalaura un maģistra 
programmām pastāv vairāki citi programmu veidi. 

   Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 
(koledžas) studiju programmas, pēc kuru apguves iegūst ceturtā 
līmeņa profesionālo kvalifikāciju. Programmu apjoms ir 80–120 KP 

(120–180 ECTS), un tās pamatā ir paredzētas profesijas apguvei, 
taču to absolventi var turpināt studijas otrā līmeņa profesionālās 
augstākās izglītības programmās.  

   Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju 
programmas, pēc kuru apguves iegūst piektā līmeņa profesionālo 
kvalifikāciju. Šīs programmas var būt vismaz 40 KP (60 ECTS) 
apjomā pēc bakalaura grāda ieguves vai vismaz 160 KP (240 
ECTS) apjomā pēc vidējās izglītības ieguves. Abos gadījumos 
jānodrošina, lai programmas kopumā ietvertu praksi ne mazāk kā 
26 KP (39 ECTS) apjomā un valsts pārbaudījumu 
(tai skaitā noslēguma darbu vismaz 10 KP (15 ECTS) apjomā). Ja 
240 kredītpunktu programma ietver bakalaura programmas obligāto 
daļu, tad absolventi iegūst tiesības stāties maģistrantūrā.  
 
Doktorantūra. Kopš 2000.gada 1.janvāra Latvijā tiek piešķirts 
viena veida zinātniskais grāds – doktors. Uzņemšanai doktorantūrā 
ir nepieciešams maģistra grāds. Doktora grādu piešķir personai, 
kura sekmīgi nokārtojusi eksāmenus izraudzītajā zinātnes nozarē 
un pieredzējuša zinātnieka vadībā izstrādājusi un publiski 
aizstāvējusi promocijas darbu, kas satur oriģinālu pētījumu 
rezultātus un sniedz jaunas atziņas attiecīgajā zinātņu nozarē. 
Promocijas darbu var izstrādāt triju līdz četru gadu laikā 
doktorantūras studiju ietvaros augstskolā vai arī pēc atbilstoša 
apjoma patstāvīgu pētījumu veikšanas. Promocijas darbs var būt 
disertācija, tematiski vienota anonīmi recenzētu publikāciju kopa vai 
monogrāfija. Doktora grādu piešķir promocijas padome. Doktora 
grāda piešķiršanu pārrauga MK izveidota Valsts zinātniskā 
kvalifikācijas komisija. 
 
Atzīmju sistēma. Zināšanas vērtē, izmantojot 10 ballu vērtēšanas 
skalu: 
  

Apguves 
līmenis 

Atzīme Skaidrojums 
Aptuvenā 

ECTS atzīme 

ļoti augsts 
10 izcili (with distinction) A 

9 teicami (excellent) A 

augsts 
8 ļoti labi (very good) B 

7 labi (good) C 

vidējs 

6 
gandrīz labi (almost 

good) 
D 

5 viduvēji (satisfactory) E 

4 
gandrīz viduvēji (almost 

satisfactory) 
E/FX 

zems 3–1 
negatīvs vērtējums 

(unsatisfactory) 
Fail 

  
Kvalitātes nodrošināšana. Saskaņā ar Latvijas normatīvajiem 
aktiem augstskolas un koledžas var izsniegt valsts atzītus 
diplomus, ja studijas ir notikušas akreditētā augstskolā vai koledžā, 
akreditētā studiju programmā un augstskolai ir apstiprināta 
satversme un koledžai nolikums. Lēmumu par programmas 
akreditāciju pieņem akreditācijas komisija, bet par augstskolas un 
koledžas akreditāciju – Augstākās izglītības padome. 
  
Papildinformācija: 
1. Par izglītības sistēmu – http://www.izm.lv 
                                          http://www.aic.lv 

16. Par augstskolu un programmu statusu – 
http://www.aiknc.lv 

  
 

http://www.izm.lv/
http://www.aic.lv/
http://www.aiknc.lv/


 162 

RIGA TEACHER TRAINING AND EDUCATIONAL MANAGEMENT 

ACADEMY 

 

 

 

DIPLOMA SUPPLEMENT 

Diploma Series XX X No. <0000> 

This Diploma Supplement follows the model developed by the European Commission, Council of Europe and 

UNESCO/CEPES. The purpose of the supplement is to provide sufficient independent data to improve the International 

“transparency” and fair academic and professional recognition of qualifications (diplomas, certificates etc). 
It is designed to provide a description of the nature, level, context and status of the studies that were pursued and 

successfully completed by the individual named in the Diploma to which this supplement is appended. It should be free 

from any value judgments, equivalence statements or suggestions about recognition. Information in all eight sections shall be 

provided. Where information is not provided, the reason shall be explained. 

1. Identity information on the holder of the qualification 

1.1. family name:  
/Surname/ 

1.2. first name: 
/Name/ 

1.3. date of birth (day/month/year): 

00.00.0000. 

1.4. student identification number: 

000000–00000 

2. Information identifying the qualification 

2.1. name of the qualification and the title conferred, if applicable (in original language):  
Specialist in work protection/ Darba aizsardzības speciālists 

2.2. main field(s) of study for the qualification: 
Work protection 

2.3. name (in original language) and status of the avvarding īnstitution: 
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, state–accredited on March 14, 2002, 

state–founded non–university type higher educational institution 

2.4. name (in original language) and status of the institution administering the studies:  
same as in point 2.3. 

2.5. language(s) of instruction/examination: 
Latvian 

3. Information on the Ievel of the qualification 

3.1. Ievel of the qualification: 

the 4 th– level professional qualification  

3.2. official length of the program: 

2 years 3 month part–time studies, 80 Latvian credit points,120 ECTS credits  

begin date and end date of studies: 
01.09.2009. –05.12.2011. 

3.3. entrance requirements: 
general secondary education  

       4. Information on the contents and results gained 

4.1. mode of study: 
part–time 

17. program requirements: 
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* general study courses at least 20 credits (30 ETCS) 

* Professional specialization courses of the branch , at least 56 credits (84 ETCS) 

* free optional courses 

* praxis, at least 16 credits (24 ETCS) 

* State examiknations, incl. Qualification paper, 8 credits (12 ETCS) 

 

18. program details and the individual grades/marks/credits obtained: 

 

Nr. Course title Credit points ETCS credit Grade 

Obligatory courses 

1. Environmental management 2 3  

((explanation)(

explanation 

2. Ergonomics and work environment 2 3  
3. Labor legislation in Latvia 4 6  
4. Management of quality 3 4,5  
5. Record keeping in Labour protection 2 3  
Basic theoretical caurses and IT General  courses 

 6. Applied Foreign language 3 4,5  
7. ICT–I 3 4,5  
8. Mackroeconomics 3 4,5  
9. Microeconomics 4 6  
10. Principles of civil defens 2 3  
11. Principles of Statistics 2 3  
12. Psychology of emotion and communication. 3 4,5  
Professional specialization courses of the branch 
13. Chemicals and radiation protection 4 6  
14. Electrical safety in work environment 2 3  
15. Evaluation of work environment and methods of evaluation 4 6  
16. Fire security and fire–prevention 2 3  
17. Formation of the work protection system and its administration 5 7,5  
18. Occupational health and work medicine 2 3  
19. Work environment in different branches 2 3  
Free optional courses    
20.  2 3  
Praxis 
21. Praxis in speciality 8 12  
22. Qualification praxis 8 12  
State examinations 

23. Qualification paper (theme) 8 12  

 
 

19. grading scheme: 
grade scale 10–1; 10 – the highest grade, 4 – the lowest successful. 
Notation: 
very high: 10 – with distinction (A); 9 – excellent (A); 
high: 8 – very good (B); 7 – good (C); 
medium: 6 – almost good (D); 5 – satisfactory (E); 4 – almost satisfactory (E/FX); 
low: 3–1 – unsatisfactory (Fail). 

4.5. overall classification of the qualification (in original language):  
darba  aizsardzības specialists 

5. Information on the function of the qualification 

5.1. opportunities for further studies: 
By continuig studies on Bachelor level or on Second level of Higher Professional Education the 

transfer of credits is possible 

5.2. professional status (if applicable): 
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      Work protection specialist 

6. Additional information 

6.1. additional information: 
– First level professional higher education program ―Work protection‖ was accredited   

00.00.0000.  – 00.00.0000. 

– The first level higher  ducation  l  ducation diploma corresponds to the 4–th level of 

 ducation  l qualification – theoretical and practical readiness to execute complicated 

individual work as well as to  ducatio and manage work  of a group of professionals; 

 

20. further information sources: 
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija 
Imantas 7.līnija 1, Riga, Latvia, LV–1083 tel. +371–67808010; fax +371–67808034; 
e–mail: rpiva@rpiva.lv; http://www.rpiva.lv; 

Academic Information Center (Latvian ENIC/NARIC) 
contact information: Vaļľu 2, Riga, Latvia, LV–1050; tel. +371–67225155; fax 
+371–67221006 

7. Certification of the supplement 

7.1. date: 
00.00.0000. 

7.2. signature: 

 ______________ . ____________ . D. Markus 

7.3. capacity: 
The Rector of Riga Teacher Training and Educational Management Academy 

7.4. official stamp or seal: 

http://www.rpiva.lv/
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21. Information on the national higher  ducation system. 
The secondary  ducation is required for the admission to studies in a university/college. All holders of certificates and diplomas the 
general secondary  ducation or vocational secondary  ducation meet the general admission requirements. However, the 
universities/colleges are free to set  ducation admission requirements e.g. additional subjects that had to be taken at the school level to 
quality for admission to a particular programme. 
  
Higher  ducation (HE) 
  

 
  
Bachelor (bakalaurs) and master (maģistrs) degrees are awarded in both, in academic and  ducation  l higher  ducation 
programmes. 
The objectives of academic higher  ducation (HE) are to  ducati graduates for an independent research, as well as to provide 
theoretical background for  ducation  l activities. 
Academic programmes, leading to a bachelor degree, comprise 120 – 160 credits [1] : compulsory part – ≥ 50 (75 ECTS) credits, 
electives ≥20 (30 ECTS) credits, thesis ≥10 (15 ECTS) credits, and the rest is left for students as free choice. Duration of full–time 
studies is 6 – 8 semesters. 
Academic programmes, leading to a master degree, comprise 80 (120 ECTS) credits, of which ≥ 20 (30 ECTS) credits are allocated for 
thesis, compulsory part of the programme includes theoretical aspects of the  ducation field of scientific  ducation  ≥ 30 (45 ECTS) 
credits and their practical application in solving of actual problems ≥15 (22,5 ECTS) credits . 
Academic  ducation programmes are implemented according to the state  ducatio of  academic  ducation. 
The objectives of  ducation  l HE are to provide in–depth knowledge in a particular field, preparing graduates for desing or 
improvement of systems, products and  ducation  l, as well as to  ducati them for creative, research and teaching activities in this 
field. 
Professional HE programmes, leading to a  ducation  l bachelor degree, are designed to ensure  ducation  l competence, they 
comprise at least 160 (240 ECTS) credits and they consist of: general courses ≥20 (30 ECTS) credits, theoretical courses of the chosen 
field ≥36 (54 ECTS) credits, specialization courses ≥60 (90 ECTS) credits, optional courses ≥6 (9 ECTS) credits, practical placement 
≥26 (39 ECTS) credits, and state examinations including thesis ≥12 (18 ECTS) credits. 
Professional HE programmes, leading to a  ducation  l master degree, comprise no less than 40 (60 ECTS) credits: up–to–date 
achievements in the field – in theory and in practice ≥7 (10,5 ECTS) credits, practical placements ≥6 (9 ECTS) credits, state 
examinations including thesis ≥20 (30 ECTS) credits as well as research training, courses of design, management, psychology etc. 
Graduates of both types of the bachelor degree have  ducat to master studies, graduates of the master degree – to doctoral studies. 
Studies in medicine, dentistry and pharmacy  ducation  l studies (5 and 6 year studies), are equal to the master degree and the 
graduates can continue their studies in doctoral level programmes. 
Apart from the programmes, leading to bachelor  and master degrees, there are other types of  ducation  l higher  ducation 
programmes. 

   first–level  ducation  l HE (university college) programmes comprise 80–120 (120–180 ECTS) credits and lead to the 4th 
level  ducation  l qualification. These programmes are targeted mainly to the labour market. Yet, the graduates of the first–level 
programmes can continue their studies in second–level  ducation  l programmes.  

   second–level  ducation  l HE programmes lead to the 5th level  ducation  l qualification. Such programmes can 
comprise either at least 40 (60 ECTS) credits for holders of the bachelor  degree or at least 160 (240 ECTS) credits for secondary school 
leavers. In both cases programmes should include a practical placement of at least 26 (39 ECTS) credits and graduation examinations 
including thesis ≥10 (15 ECTS) credits. Graduates of programmes including the 70 (105 ECTS) credits compulsory part of the bachelor 
 programme, have  ducat to master studies.  
 
Doctoral studies 
From January 1, 2000 a single type of doctoral (doktors) degree is being awarded in Latvia. The degree of master is required for 
admission to doctoral studies. Doctoral degree is awarded after  ducati defence of doctoral thesis and successfully passed exams in the 
chosen scientific  ducation . The doctoral thesis has to include original results of the research and new cognitions in the scientific 
 ducation  and may be a result of three to four years of doctoral studies at a higher  ducation institution or an equivalent amount of 
independent research. The doctoral thesis may be a dissertation, assemblage of topically single peer reviewed publications or 
monograph. The rights to award the doctoral degree are delegated by decision of the Cabinet of Ministers to promotion councils 
established at the universities. The procedure for awarding the doctoral degree is controlled by the Commission of the Scientific 
Qualification. 
  
Grading system: a 10–point grading scheme for knowledge assessment. 
  

Achievement level Grade Meaning Approx. ECTS grade 

 very high 
 10  izcili (with distinction)  A 

 9  teicami (excellent)  A 

 high 
 8  ļoti labi (very good)  B 

 7  labi (good)  C 

 medium 

 6  gandrīz labi (almost good)  D 

 5  viduvēji (satisfactory)  E 

 4  gandrīz viduvēji (almost satisfactory)  E/FX 

 low  3–1  negatīvs vērtējums (unsatisfactory)  Fail 
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Quality assurance. According to the Latvian legislation, state–recognized degrees/diplomas may be awarded upon completion of an 
accredited programme in an accredited HE institution holding a state–approved Satversme (By–law) or college statute. Decisions on 
programme accreditation are taken by the Accreditation Board, while those on institutional accreditation – by the Higher Education 
Council. 
  
More information: 
1. On educational system – http://www.izm.lv; http://www.aic.lv; www.eurydice.org 
2. On status of programmes/institutions: http://www.aiknc.lv 
 

 

 

 

 

http://www.eurydice.org/
http://www.aiknc.lv/
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7.PIELIKUMS 

 

 

APLIECINĀJUMS PAR STUDIJU 

TURPINĀŠANU PROGRAMMAS SLĒGŠANAS 

GADĪJUMĀ 
(PIEEJAMS DRUKĀTĀ VEIDĀ) 
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8.PIELIKUMS 

 

 

PROFESIJAS STANDARTS  

„DARBA AIZSARDZĪBAS SPECIĀLISTS” 
(PIEEJAMS DRUKĀTĀ VEIDĀ) 
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9.PIELIKUMS 

STUDIJU PLĀNS 
 

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija      

Vadības un ekonomikas nodaļa      

Pirmā līmeľa profesionālā studiju programma      

DARBA AIZSARDZĪBA   

Studiju plāns (nepilna laika klātienes studijas)   

            

            

           Uzľemšanas gads 2009./2010. 

           Studiju ilgums 2 gadi 3 mēn.  

Studiju kurss 
1.kurss 2.kurss 3.kurss Pārbaudījums 
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Kopā kredītpunkti 17 18 17 18 10         80   

Vispārizglītojošie studiju kursi                   20   

Mikroekonomika 4      1   32 4 Uzľēmējdarbības katedra 

Makroekonomika 3      1   24 3 Uzľēmējdarbības katedra 

Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas I  3      1   24 3 Informātikas un dabaszinību katedra 

Lietišķā svešvaloda 3      1  24 3 Valodu katedra  

Statistikas pamati  2    2   16 2 Uzľēmējdarbības katedra 

Emociju un komunikāciju psiholoģija   2 1  3 4   24 3 Izglītības un sociālās psiholoģijas katedra 

Civilās aizsardzības pamati    2  4   16 2 Informātikas un dabaszinību katedra 
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Nozares studiju kursi                   36   

Obligātie studiju kursi           10   

Lietvedība darba aizsardzībā   2   3   16 2 Vadībzinātľu katedra 

Vides pārvaldība     2  5  16 2 Informātikas un dabaszinību katedra 

Darba likumdošana Latvijā 2 2    1 2  32 4 Uzľēmējdarbības katedra 

Kvalitātes vadīšanas sistēmas   3    3  24 3 Vadībzinātľu katedra 

Ergonomika un darba vide 2     1   16 2 Informātikas un dabaszinību katedra  

Darba aizsardzības sistēmas izveide un vadīšana  2 4   2 3  48 6 Informātikas un dabaszinību katedra  

Darba vides novērtējuma metodoloģija un 

metodes 
  2 2  3 4  32 4 Uzľēmējdarbības katedra 

Ķīmiskās vielas un radiācijas drošība  4     2  32 4 Informātikas un dabaszinību katedra  

Arodveselība un darba medicīna    2  4   16 2 Informātikas un dabaszinību katedra  

Ugunsdrošība tautsaimniecības uzľēmumos un 

organizācijās 
   2   4  16 2 Informātikas un dabaszinību katedra  

Elektrodrošiba darba vidē    2   4  16 2 Informātikas un dabaszinību katedra  

Darba vide nozarēs     3   4  24 3 Informātikas un dabaszinību katedra  

Prakses              

Prakse specialitātē  8      2 8  Informātikas un dabaszinību katedra  

Kvalifikācijas prakse   4 4    4 8  Informātikas un dabaszinību katedra  

Valsts noslēguma pārbaudījums          8     

Kvalifikācijas darbs     8    8  Informātikas un dabaszinību katedra  
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Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija      

Sociālo zinātľu fakultāte      

Pirmā līmeľa profesionālā studiju programma      

DARBA AIZSARDZĪBA   

Studiju plāns (nepilna laika klātienes studijas)   

            

           Uzľemšanas gads 2010./2011. 

           Studiju ilgums 2 gadi 3 mēn.  

Studiju kurss 
1.kurss 2.kurss 3.kurss Pārbaudījums 

  

K
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2009./2010. 2010./2011. 09./10. (semestris)   

Atbildīgā katedra 
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Kopā kredītpunkti 17 18 17 18 10         80   

Vispārizglītojošie studiju kursi                   20   

Mikroekonomika 4      1   32 4 Uzľēmējdarbības katedra 

Makroekonomika 3      1   24 3 Uzľēmējdarbības katedra 

Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas I  3      1   24 3 Informātikas un dabaszinību katedra 

Lietišķā svešvaloda 3      1  24 3 Valodu katedra  

Statistikas pamati  2    2   16 2 Uzľēmējdarbības katedra 

Emociju un komunikāciju psiholoģija   2 1  3 4   24 3 Izglītības un sociālās psiholoģijas katedra 

Civilās aizsardzības pamati    2  4   16 2 Informātikas un dabaszinību katedra 

Nozares studiju kursi                   36   

Obligātie studiju kursi           13   

Lietvedība darba aizsardzībā   2   3   16 2 Vadībzinātľu katedra 
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Vides pārvaldība     2  5  16 2 Informātikas un dabaszinību katedra 

Darba likumdošana Latvijā 2 2    1 2  32 4 Uzľēmējdarbības katedra 

Kvalitātes vadība   3    3  24 3 Vadībzinātľu katedra 

Ergonomika un darba vide 2     1   16 2 Informātikas un dabaszinību katedra  

Konkrētās profesijas mācību kursi          23  

Darba aizsardzības sistēmas izveide un vadīšana  2 4   2 3  48 6 Informātikas un dabaszinību katedra  

Darba vides novērtējuma metodoloģija un 

metodes 
  2 2  3 4  32 4 Uzľēmējdarbības katedra 

Ķīmiskās vielas un radiācijas drošība  4     2  32 4 Informātikas un dabaszinību katedra  

Arodveselība un darba medicīna    2  4   16 2 Informātikas un dabaszinību katedra  

Ugunsdrošība tautsaimniecības uzľēmumos un 

organizācijās 
   2   4  16 2 Informātikas un dabaszinību katedra  

Elektrodrošība darba vidē    2   4  16 2 Informātikas un dabaszinību katedra  

Darba vide nozarēs     3   4  24 3 Informātikas un dabaszinību katedra  

Prakses              

Prakse specialitātē  8      2 8  Informātikas un dabaszinību katedra  

Kvalifikācijas prakse    8    4 8  Informātikas un dabaszinību katedra  

Valsts noslēguma pārbaudījums          8     

Kvalifikācijas darbs     8    8  Informātikas un dabaszinību katedra  
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10.PIELIKUMS 

AKADĒMISKĀ PERSONĀLA SARAKSTS 
 

Uzvārds, vārds Amats Izglītība 

Zinātnis–

kais, 

akadēmis–

kais grāds 

Pamat–

ievēlēšana 

RPIVA 

Docējamie studiju kursi 
 

Filiāle 

Gedrovics Jānis 
asoc. 

profesors 

Augstākā, 

Latvijas 

universitāte 

Dr.chem., 

Mg. paed. 
02.06.2011. 

1. Civilās aizsardzības pamati 

2. Ergonomika darba vidē.                                                                

3. Ķīmiskās vielas un 

radiācijas drošība 

Rīga, 

Alūksne 

Jākobsone Gunta lektore 

Augstākā, 

Latvijas 

universitāte 

Mg. psihol. 07.02.2012. 
Emociju un komunikāciju 

psiholoģija 

Rīga, 

Alūksne 

Ļaudams Vairis lektors 

Augstākā, 

Latvijas 

universitāte 
Mg.sc.soc. 31.08.2012. Kvalitātes vadīšanas sistēmas 

Rīga, 

Alūksne 

Poiša Mārīte lektore 

Augstākā, 

Latvijas 

universitāte 

Mg. filol. Pamatdarbs Lietišķā svešvaloda (vācu) 
Rīga, 

Alūksne 

Porozovs Juris profesors 

Augstākā, 

Latvijas 

universitāte 
Dr. biol. 18.02.2015. Civilās aizsardzības pamati 

Rīga, 

Alūksne 

Puţuls Mārtiľš lektors 

Augstākā, Rīgas 

politehniskais 

institūts 

Mg. darba 

aizsardzībā 
Blakus darbs 

1. Darba vides novērtējuma 

metodes un metodoloģija 

2. Elektrodrošība 

2. Ugunsrošība 

Rīga, 

Alūksne 

Raipulis Jēkabs 
asoc. 

profesors 

Augstākā, 

Latvijas 

universitāte 

Dr. biol. 17.06.2011. 

1. Arodveselība un darba 

medicīna 

2. Vides pārvaldība 

Rīga, 

Alūksne 

Riekstiľa Ilona  lektore 

Augstākā, 

Latvijas 

universitāte 

Mg.paed. Blakus darbs Lietišķā svešvaloda (angļu)  
Rīga, 

Alūksne 

Rubene Ilze lektore Augstākā, Mg. oec. 25.09.2012.  1. Darba aizsardzība nozarēs Rīga, 
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Latvijas 

Lauksaim– 

niecības 

universitāte, 

Baltijas Krievu 

institūts 

 2. Darba aizsardzības sistēmas 

izveide un vadīšana 

 3. Darba likumdošana Latvijā 

 4. Makroekonomika 

 5. Mikroekonomika 

Alūksne 

Sautiľš Nils  docents 

Augstākā, 

Latvijas 

universitāte 

Dr.paed. 24.09.2013. Lietvedība darba aizsardzībā 
Rīga, 

Alūksne 

Urpena Inese lektore 

Augstāka, Rīgas 

Politehniskais 

institūts 

Mg.sc.ing. 29.08.2014. 
Informācijas un komunikācijas 

tehnoloģijas I 

Rīga, 

Alūksne 

Virţbickis Jānis  docents 

Augstākā, 

Latvijas 

universitāte 

Dr.math. 25.09.2012. Statistikas pamati 
Rīga, 

Alūksne 
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11. PIELIKUMS  

 

 

 

 

 

STUDIJU PRAKSES NOLIKUMS  

UN PRAKŠU APRAKSTI 
(PIEEJAMI DRUKĀTĀ VEIDĀ) 
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12. PIELIKUMS  

 

 

 

 

 

PĀRĒJIE DOKUMENTU SARAKSTS 

 

 

 

12.1. AKREDITĀCIJAS PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS  

          /ATRODAS SZF DEKANĀTĀ/ 

12.2. STUDENTU APTAUJAS ANKETAS  

          /ATRODAS SZF DEKANĀTĀ/ 

12.3. STUDENTU PRAKŠU ATSKAITES  

          /ATRODAS SZF DEKANĀTĀ/ 

 


