
KURSA KODS

STUDIJU KURSA ROGRAMMAS STRUKTŪRA

*Kursa nosaukums latviski Darba likumdošana un aizsardzība
*Kursa nosaukums angliski Labor law and protection
*Studiju programma/-as, kurai/-ām 
tiek piedāvāts studiju kurss

Sociālais drabinieks

*Statuss (A, B, C daļa) B
*Kredītpunktu skaits; KRP 
sadalījums pa semestriem, ja kursam ir 
vairākas daļas

1

*KURSA AUTORS
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds
Gunta Atiķe Pedagoģijas katedra asistente
*Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 
st.)

8/12

*Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs, 
praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.)
*Semināru vai praktisko nodarbību 
skaits

-

Laboratorijas darbu skaits -
*Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā 
bakalaura; 5-6 – akadēmiskā maģistra; 
7- doktora; P – profesionālais**)

P

*Pārbaudes forma/ -as Ieskaite
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)

-

Zinātņu nozare/apakšnozare -
*Kursa mērķi iepazīstināt  ar  darba  aizsardzību  reglamentējošo

likumdošanas  sistēmu,  spēkā  esošajiem  normatīvajiem,
tehniskajiem  likumdošanā  paredzētajiem  aktiem;  darba
aizsardzības organizēšanu iestādē un uzņēmumā,  kā arī  ar
darba  drošības  jautājumiem,  kas  attiecas  uz  kolektīvo  un
individuālo darba drošību; sniegt ieskatu par iespējamajiem
veselības un dzīvības apdraudējumiem personīgās drošības
un kolektīvās drošības skatījumā ārpus Latvijas teritorijas:
drošības  preventīvie  pasākumi,  rīcība  krīzes  situācijās,
drošības atbalsta sistēma.

*Kursa uzdevumi 1. apgūt teorētiskās zināšanas;
2. sagatavot patstāvīgos darbus.

*Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences)

1. gūtas  zināšanas  par  darba  aizsardzības  būtību,
organizāciju, vadību un kontroli;

2.  apgūtas prasmes novērtēt darba drošības riskus, paredzēt
sekas un spēt novērtēt bīstamo faktoru draudus darba ietā,
ceļojumos, sadzīvē, pieņemt situācijai atbilstošu lēmumu un
rīkoties saskaņa ar reglamentējošām instrukcijām 

Kursa valoda Latviešu
*KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI 

(līdz 300 rakstu zīmēm)
*KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI

(līdz 300 rakstu zīmēm)
Studiju  kursā  iekļautas  tēmas  ,  kas
atklāj darba aizsardzības būtību, sniedz
zināšanas darba aizsardzības un darba
drošības jautājumos darba organizācijā,



kontrolē.  Tēmas  saistītas  ar  studējošo
profesionālās  darbības  specifiku,
nodrošinot  zināšanu  izpratnes  un
nepieciešamās  rīcības  apguvi
iespējamos  personas  veselības  un
dzīvības apdraudējuma gadījumos.



*KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma un apakštēma (norādīt daļu sadalījumu
– I; II daļa …, ja kurss dalās vairākās daļās un

ir vairākas pārbaudes formas)

Apjoms stundās Veids 
(lekcijas, semināri, praktiskās

nodarbības, laboratorijas darbi)
Darba aizsardzība – ar likumdošanas aktiem
noteiktā  pasākumu  sistēma,  kas  vērsta  uz
drošu  darba  apstākļu  radīšanu  un  nelaimes
gadījumu  un  arodslimību  novēršanu  darba
procesā:  spēkā  esošie  tiesiskie,  normatīvie,
tehniskie u.c. akti; darba organizēšana iestādē

Lekcija

Darba drošība  – darba  drošība,  instruēšana
darba vietās, instrukciju izstrāde, to uzskaite,
instrukciju  saturs  un  specifika.  Civilā
aizsardzība.

Lekcija

Elektrodrošība  –  elektrodrošības  prasības
iestāžu, uzņēmumu personālam elektrodrošībā
un elektroiekārtu drošā ekspluatācijā. 

Lekcija

Ugunsdrošība –  ugunsdrošības  sistēma.
Ugunsdrošības  normas,  ugunsdzēsības
inventārs,  evakuācijas  plāns  un  iestādes
personāla rīcība ugunsgrēka gadījumā.

Lekcija

*Studenta patstāvīgais darbs *Apjoms stundās
Seminārs  ar  darba  grupu  sagatavotajiem
prezentācijas materiāliem.

*Prasības KRP iegūšanai Apgūt teorētisko kursu, izpildīt uzdoto grupu darbu un saņemt 
pozitīvu vērtējumu ieskaitē.

*Mācību pamatliteratūra 1. VSAA  Informatīvi  skaidrojošais  materiāls  par  darba
aizsardzības likumu.

2. Darba  aizsardzības  pamatnoteikumi.  –  R.,  “Biznesa
komplekss”, 2001. – 63 lpp.

3. Instruktīvie  materiāli  mācību  un  audzināšanas  iestāžu
vadītājiem. Izdevums № 1. – R., “Ekosoft”, 1998.

4. Instruktīvie  materiāli  mācību  un  audzināšanas  iestāžu
vadītājiem. Izdevums № 2. – R., “Ekosoft”, 1999.

5. Instruktīvie  materiāli  mācību  un  audzināšanas  iestāžu
vadītājiem. Izdevums № 3. – R., “Ekosoft”, 1999.

6. Instruktīvie  materiāli  mācību  un  audzināšanas  iestāžu
vadītājiem. Izdevums № 4. – R., “Ekosoft”, 2000.

7. Latvijas  Republikas  normatīvie  akti  par  būvniecību.  –  R.,
“Biznesa komplekss”, 2000.

8. Bremšs  M.,  Celmiņa  A.,  Kļaviņa  S.,  Vanaga  N.  Bīstamo
atkritumu apsaimniekošana Latvijā. – R., 2000.

9. Latvijas  Republikas  Normatīvo  dokumentu  krājums  Darba
aizsardzība  un  Darba  attiecības.  2.daļa.  –  R.,  SIA  Darba
medicīna.

Latvijas Republikas Normatīvo dokumentu krājums Darba 
aizsardzība un Darba attiecības. 1.daļa. – R., SIA
 Darba medicīna.

Mācību papildliteratūra
Periodika, interneta resursi un 
citi avoti

1. Valsts  darba  inspekcija,  K.Valdemāra  ielā  38,  Rīga,  LV –
1010; www.vdi.lv

2. Labklājības ministrija – www.lm.gov.lv

http://www.lm.gov.lv/
http://www.vdi.lv/


3. Ārlietu ministrija – www.am.gov.lv 
4. Latvijas darba devēju konfederācija – www.lddk.lv
5. Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība – www.lbas.lv
6. Darba un vides veselības institūts – www.parks.lv/home/ioeh/
7. Par likumdošanu darba aizsardzības jomā – www.likumi.lv

www.mk.gov.lv
www.saeima.lv
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