
 

 
 

Prof. Bakalaura studiju programma ``Biznesa procesu vadība`` 

        

        

STUDIJU KURSA APRAKSTS 

         

Studiju kursa nosaukums  Darba tiesības un darba aizsardzība 

Programma Biznesa procesu vadība 

Studiju gads 2 

Studiju līmenis Bakalaura 

Studiju kursa kods BP035 

Studiju kursa docētājs/i Prof. Dzintra Atstāja 

Kursa apjoms, KP 2 

ECTS kredītpunktu apjoms (1 

Latvijas KP atbilst 1,5 ECTS) 
3 

Studiju īstenošanas valoda Latviešu vai angļu 

Studiju kursa veids Obligāts 

Semestris, kad kurss tiek 

īstenots 
4 

Studiju kursa īstenošanas veids  Klātiene 

Kursa īstenošanas mērķis 
Kursa mērķis ir sniegt pamatzināšanas un par Latvijas un ES prasībām 

un to īstenošanu darba tiesisko attiecību vadībā un darba aizsardzībā. 

Prasības studiju kursa apguves 

uzsākšanai 
Biznesa angļu valoda       

Studiju kursa saturs Nr.p.k. Nosaukums 



1 
Darba tiesisko attiecību aspekti, reglamentējošie 

normatīvie akti, starptautiskais regulējums 

2 

Darba līgums un citi nodarbinātības līgumi. Samaksa, 

atpūtas laiks, darba kārtība, atvaļinājumi, pārtraukumi 

darbā. Rīkojumi un to izpildes sekas, disciplinārsodi. 

3 
Darba tiesisko attiecību izbeigšana. Vienādas attieksmes 

nosacījumi, diskriminācija, taisnprātības principi. 

4 

Darba vide. Prasības darba drošībai un darba 

aizsardzībai. Darba aizsardzību reglamentējošie normatīvie 

akti 

5 

Darba vides risku izvērtējums. Arodsaslimšanu risks un 

slimības. Instruktāžas un ikgadējās apmācības darba 

drošībā 

6 
Ugunsdrošība, elektrodrošība, darba aizsardzības 

prasības darbam augstumā un bīstamajos objektos. 

Studiju kursa kalendārs 

Nr.p.k. Tēma Pārbaudes veids 

1 

Darba tiesisko 

attiecību aspekti, 

reglamentējošie 

normatīvie akti, 

starptautiskais 

regulējums 

Diskusija par izlasīto 

literatūru 

2 

Darba līgums un citi 

nodarbinātības līgumi. 

Samaksa, atpūtas laiks, 

darba kārtība, 

atvaļinājumi, 

pārtraukumi darbā. 

Rīkojumi un to izpildes 

sekas, disciplinārsodi. 

Tests 

3 

Darba tiesisko 

attiecību izbeigšana. 

Vienādas attieksmes 

nosacījumi, 

diskriminācija, 

taisnprātības principi. 

Kontroldarbs 

4 

Darba vide. Prasības 

darba drošībai un darba 

aizsardzībai. Darba 

aizsardzību 

reglamentējošie 

normatīvie akti 

Pastāvīgs grupas darbs un 

prezentācija 

5 

Darba vides risku 

izvērtējums. 

Arodsaslimšanu risks un 

slimības. Instruktāžas un 

ikgadējās apmācības 

darba drošībā 

Pastāvīgs individuālais darbs 

un prezentācija 

6 

Ugunsdrošība, 

elektrodrošība, darba 

aizsardzības prasības 

darbam augstumā un 

bīstamajos objektos. 

Diskusija par izlasīto 

literatūru 



7 Eksāmens Rakstiskais eksāmens 

Studējošo patstāvīgā darba 

organizācija un uzdevumi / 

Plānotās studiju formas un 

mācīšanas metodes 

Studiju vērtēšanas metode Sadalījums (%) 

Tests 25% 

Pastāvīgs individuālais darbs un 

prezentācija 
15% 

Pastāvīgs grupas darbs un 

prezentācija 
15% 

Diskusija par izlasīto literatūru 15% 

Rakstiskais eksāmens 30% 

Kopā (%): 100% 

Studiju metodes 
Studenta darba apjoms stundās 

(h) 

Lekcija auditorijā 20 

Darbs bibliotēkā  40 

Diskusija auditorijā, ko vada lektors 8 

Diskusija-panelis, ko vada industrijas 

pārstāvis 
2 

Individuāli pastāvīgie uzdevumi, ko 

vada lektors 
10 

Kopā (h): 80 

Plānotie studiju rezultāti 

(zināšanas, prasmes, 

kompetences) 

Nr.p.k. Nosaukums 

1 Spēj parādīt jēdzienu un likumsakarību izpratni. 

2 
Spēj patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt informāciju un to 

izmantot, pieņemt lēmumus un risināt problēmas. 

3 

Spēj patstāvīgi strukturēt savu mācīšanos, virzīt savu un 

komandas tālāku mācīšanos un profesionālo pilnveidi, 

parādīt zinātnisku pieeju problēmu risināšanā, uzņemties 

atbildību un iniciatīvu, veicot darbu individuāli, komandā 

vai vadot citu cilvēku darbu, pieņemt lēmumus un rast 

radošus risinājumus mainīgos vai neskaidros apstākļos.  

4 

Spēj studēt literatūru latviešu un angļu valodā, izvērtēt 

rakstītā galvenos apgalvojumus, veikt aprēķinus, sniegt 

mutisku un rakstisku apkopojumu par izstudēto literatūru. 

Studiju rezultātu vērtēšanas 

metodes un kritēriji 

                       Studiju rezultāti 

  Vērtēšanas metode 
1 2 3 4 

Mājas darbi un 

pašpārbaudes darbi 
● ● ● ● 

Patstāvīgā darba 

prezentācija 
● ●   ● 

Kontroldarbs auditorijā   ●     

Semināri, praktiskie darbi ●   ● ● 

Eksāmens       ● 

Obligātā un ieteicamā literatūra 



Obligātā literatūra                                                                                                                                    

Darba likums 

Darba aizsardzības likums  

Darba likums ar komentāriem https://arodbiedribas.lv/wp-

content/uploads/2020/02/new_dl_ar_kom.pdf                                                                               

Ieteicamā literatūra:                                                                                                                                 

Darba tiesības, V. Slaidiņa, I. Skultāne, 2017. Zvaigzne ABC 

Tiesu prakses apkopojums darba tiesībās, Latvijas Brīvo arodbiedrību 

savienība, Rīga, 2012 

Atlīdzības likums ar komentāriem, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība, 

Rīga, 2016 

Darba devēja rokasgrāmata: http://www.stradavesels.lv/Uploads/2014/… 

Darba aizsardzības apmācību metodes: 

http://www.stradavesels.lv/Uploads/2014/… 

Darba apstākļi un veselība darbā: http://www.stradavesels.lv/Uploads/2014/… 

 Darba drošība: http://www.stradavesels.lv/Uploads/2014/… 

 Darba higiēna: http://www.stradavesels.lv/Uploads/2014/… 

Eglīte M. (2014)  1., 6. un 11. nod. Darba medicīna: 

http://www.stradavesels.lv/Uploads/2014/… 

 Ergonomika: http://www.stradavesels.lv/Uploads/2014/… 

Psihosociālā darba vide: http://www.stradavesels.lv/Uploads/2014/…     

  

Vērtēšanas kritēriji 

Vērtējums Skaidrojums 

10 (izcili) 

zināšanas, prasmes un kompetence pārsniedz studiju kursa 

apguves prasības, liecina par spēju veikt patstāvīgus  pētījumus 

un dziļu problēmu izpratni 

9 (teicami) 

zināšanas, prasmes un kompetence pilnībā atbilst studiju 

kursa apguves prasībām, iegūta prasme patstāvīgi lietot iegūtās 

zināšanas 

8 (ļoti labi) 

pilnīgi izpildītas studiju kursa apguves prasības, tomēr 

atsevišķos jautājumos nav pietiekami dziļas izpratnes, lai 

zināšanas patstāvīgi lietotu sarežģītāku problēmu risināšanā 

7 (labi) 

kopumā izpildītas studiju kursa apguves prasības, tomēr 

dažkārt konstatējama neprasme iegūtās zināšanas izmantot 

patstāvīgi 

6 (gandrīz labi) 

izpildītas studiju kursa apguves prasības, tomēr vienlaikus 

konstatējama nepietiekami dziļa problēmas izpratne un 

neprasme izmantot iegūtās zināšanas 

5 (viduvēji) 

kopumā apgūts studiju kurss, tomēr konstatējama 

nepietiekama dažu problēmu pārzināšana un neprasme 

izmantot iegūtās zināšanas 

4 (gandrīz viduvēji) 

kopumā apgūts studiju kurss, tomēr konstatējama 

nepietiekama dažu pamatkoncepciju izpratne, ir ievērojamas 

grūtības iegūto zināšanu praktiskā izmantošanā 

3 (gandrīz vāji) 
zināšanas ir virspusējas un nepilnīgas, studējošais nespēj tās 

lietot konkrētās situācijās 

2 (vāji) 
ir virspusējas zināšanas tikai par atsevišķām problēmām, 

lielākā daļa studiju kursa nav apgūta 



1 (ļoti, ļoti vāji) 
nav izpratnes par priekšmeta pamatproblemātiku, nav 

gandrīz nekādu zināšanu studiju kursā 

 


