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STUDIJU KURSA APRAKSTS  
  

Studiju kursa nosaukums  Vides, civilās un darba aizsardzības organizācija 

Programma Risku vadība un apdrošināšana 

Studiju gads 3 

Akadēmiskais gads 2016./2017. 

Studiju līmenis Bakalaura studiju programma  

Studiju kursa kods BRVA005 

Studiju kursa docētājs/i Dzintra Atstāja 

ECTS kredītpunktu apjoms 

(1 Latvijas KP atbilst 1,5 

ECTS) 

3 ECTS 

Kursa apjoms 2 KP, Latvijas KP jāreizina ar 1,5, lai iegūtu ECTS kredītpunktus 

Studiju īstenošanas valoda latviešu 

Studiju kursa veids 

(obligātais, izvēles) 
obligāts 

Semestris, kad kurss tiek 

īstenots 
5 

 

Studiju kursa īstenošanas 

veids  
Docētāja klātbūtne 

Kursa īstenošanas mērķis Sniegt pamatzināšanas un par Latvijas un ES prasībām un to īstenošanu vides, 

civilajā un darba aizsardzībā. 

Prasības studiju kursa 

apguves uzsākšanai ekonomika, grāmatvedība, uzņēmējdarbība 

Studiju kursa saturs 

 

 

1. Vides pārvaldības problēmu loks. Tiesiskais regulējums. 

Administratīvie sodi par videi nodarīto kaitējumu. 

2. Vides riski. Ekonomiskās metodes vides aizsardzībā. Zaļā ekonomika. 

3. Ietekmes uz vidi novērtējums. Piesārņojuma kontrole un ierobežošana. 

4.  „Videi draudzīga” uzņēmuma veidošana. Zaļais iepirkums.  

5. Sākotnējais vides pārskats. 

6. Vides aizsardzības jautājumu izvērtēšana finanšu pārskatu revīzijā, 

inovatīvo risinājumu priekšrocības. 

7. Vadītāja loma, pienākumi un tiesiskais regulējums civilās un darba 

aizsardzības pasākumu īstenošanā uzņēmumā, uguns un 

elektrodrošība, evakuācija. 

8. Dokumentācija un darba aizsardzības pasākumu organizēšana.  

9. Nelaimes gadījumi, gandrīz notikušie nelaimes gadījumi, to 

izmeklēšana un izmaksu aprēķins. Pirmā palīdzība aroda negadījumos. 

10. Arodveselība, obligātās veselības pārbaudes. 

Studējošo patstāvīgā darba 

organizācija un uzdevumi / 

Plānotās studiju formas un 

mācīšanas metodes 

Obligāta prasība, lai students varētu kārtot rakstisko eksāmenu, ir pozitīvs 

vērtējums par obligātajiem mājas darbiem.  

Orientējoši gala vērtējumu (ieskaites atzīmi) pēc desmit ballu sistēmas veido:  

- patstāvīgs pētījums (studiju darbs) 50 %, 

- patstāvīgā pētījuma (studiju darba) prezentācijas vērtējums 20 %, 

atbildes uz eksāmena jautājumiem (teorija) 30 %. 

Noslēgumā rakstiskais eksāmens, kurā iekļauti jautājumi un uzdevumi par 

studiju kursa tēmām.  

Studiju metodes Studenta darba apjoms  
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Lekcijas 10% 

Semināri 10% 

Praktiskie darbi 20% 

Pastāvīgā darba sagatavošana un prezentācija 20% 

Darbs bibliotēka, patstāvīgas studijas 40% 

 Kopā 80 stundas 

Plānotie studiju rezultāti 

(zināšanas, prasmes, 

kompetences) 

 

 

1. Spēj informāciju savākt, atlasīt un apkopot, izmantot statistisko datu 

bāzes, analizēt iegūto informāciju un noformēt pārskatāmā veidā, prot 

argumentēti formulēt viedokli par darba rezultātiem. 

2. Prot pielietot darba organizācijas teorētiskās zināšanas, lai īstenotu 

praktiskas inovatīvās idejas, vadītu identificētos riskus mikro, makro 

līmenī. 

3. Izprot likumsakarības nozarē, pašvaldībā un komercstruktūras darbavietā, 

spēj izstrādāt preventīvos pasākumus, noteikt izmaksas un ieguvumus. 

Studiju rezultātu vērtēšanas 

metodes un kritēriji 

 

 

        Studiju rezultāti 

Pārbaudes forma 
1. 2. 3. 

Kontroldarbs • •  

Mājas darbi • •  

Pastāvīgā darba prezentācija • • • 

Eksāmens • • • 

Obligātā un 

papildliteratūra  

 

 

Obligātā literatūra: 

1. Vide un ekonomika / Dzintra Atstāja, Ivars Brīvers u.c. Rīga: Latvijas 

Universitāte, 2011, 256.lpp. 

2. Perman R., Ma Y., McGilvray J., Common M. Natural Resource and 

Environmental Economics. Third Edition, Pearson Education Limited, 

London, 2003, p. 699. 

3. Vides Vadība / Jānis Zaļoksnis, Māris Kļaviņš, Inta Brikše, Silvija 

Meijere. Rīga: Latvijas Universitāte, 2011. – 206.lpp. 

4. James P. Womack, Daniel T. Jones Banish Waste and Create Wealth in 

Your Corporation. Lean Thinking, 2008, p.398. 

5. Eglīte, M., Darba medicīna, Rīgas Stradiņa · universitāte, 2012, 834. lpp. 

Papildliteratūra: 

Ekoloģiskās būvniecības rokasgrāmata. Kā projektēt veselīgas, racionālas un 

ilgtspējīgas ēkas/ V.Bokalders, M.Bloka, 2013, 712.lpp. 

 Latvijas Vēstneša tiesību aktu portāls http://www.likumi.lv/ 

Eiropas vides aģentūra http://www.eea.europa.eu/ 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 

http://www.varam.gov.lv/ 

Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, datu bāzes 

http://www.lvgma.gov.lv/public/ 

Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra 

https://osha.europa.eu/lv 

Valsts Darba inspekcija http://www.vdi.lv/ 

European Working Conditions Surveys (EWCS) 

http://www.eurofound.europa.eu/ewco/surveys/index.htm 

Ministry of Welfare - www.lm.gov.lv 

Worksafe portal - www.stradavesels.lv 

Free Trade Union Confederation of Latvia - http://www.lbas.lv/lbas 

Latvian Employers' Confederation – www.lddk.lv 

European chemicals agency (ECHA)  - http://echa.europa.eu/lv/ 

International Labour Organization http://www.ilo.org/global/lang--

en/index.htm 

http://www.likumi.lv/
http://www.eea.europa.eu/
http://www.varam.gov.lv/
http://www.lvgma.gov.lv/public/
http://www.vdi.lv/
http://www.eurofound.europa.eu/ewco/surveys/index.htm
http://www.lm.gov.lv/
http://www.stradavesels.lv/
http://www.lbas.lv/lbas
http://www.lddk.lv/
http://echa.europa.eu/lv/
http://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm
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Rekomendējamie izvēles 

kursa elementi 
Tiek saskaņots uzsākot studiju kursu 

 

 

Docētājs    ____________________ /Dzintra Atstāja/  


