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Kursa nosaukums latviski Civilā aizsardzība
Kursa nosaukums angliski Civil Defence 
Kursa nosaukums otrā svešvalodā
(ja kursu docē krievu, vācu vai franču valodā)

Studiju programma/-as, kurai/-ām 
tiek piedāvāts studiju kurss

Vides un atjaunojamo energoresursu pārvaldība un 
inženierija

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

2 

KURSA IZSTRĀDĀTĀJS/-I
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds
Armands Grickus DIF Asoc. prof., Dr.sc. ing

Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 
st.)

80 

Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs, 
praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.)

16 

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

45. Vides zinātne

Kursa mērķi Sniegt zināšanas, kas palīdz saglabāt cilvēku dzīvību un 
veselību tehnogēna rakstura un dabas katastrofās un 
avārijās, novērst vai vismaz samazināt cilvēku un materiālo 
vērtību zaudējumus šādos negadījumos.

Kursa uzdevumi Iepazīstināt apmācāmos ar CA struktūru, nozīmi un 
galvenajiem pienākumiem. Apgūt CA signālus un 
personālsastāva pienākumus, saņemot šos signālus; sniegt 
zināšanas, kas nepieciešamas, likvidējot avāriju un 
katastrofu sekas.

Kursa valoda Latviešu valoda

STUDIJU KURSA REZULTĀTI: ZINĀŠANAS; PRASMES; KOMPETENCES
latviski Studenti  gūst  zināšanas  atpazīt  tehnogēna rakstura  avāriju

vai  dabas  katastrofu,  zina,  ko  nozīmē  un  kā  rīkoties,

 Ieteikumus studiju kursa programmas struktūras sagatavošanai LiepU skat. KVS sistēmā



saņemot  CA signālus,  prot  pasargāt  sevi  un apkārtējos no
kaitīgu  vielu,  ieroču  iznīcinošu  faktoru,  uguns  ietekmes.
Prot rīkoties avāriju, katastrofu seku likvidācijas darbos.

angliski Students gain knowledge to recognize the nature of technogenic
accidents or natural disasters, know  what they mean and how to
act when  with the  CA signals are received. Students are able to
protect themselves and others from harmful substances, weapons
destructive factors,  effects  of  the  fire.  Know  how  to act  in
accidents and disaster relief work.

otrā svešvalodā
(ja kursu docē krievu, vācu vai franču valodā)

KURSA ANOTĀCIJA (līdz 300 rakstu zīmēm)
latviski Civilās aizsardzības kurss sniedz zināšanas avāriju, dabas 

katastrofu, masveida iznīcināšanas ieroču pielietošanas 
gadījumu atpazīšanā, bīstamības faktoru noteikšanā, avāriju 
un negadījumu seku likvidēšanā, profilaksē.

angliski Civil Defense course provides knowledge in identifying of 
virulence factors of accidents, natural disasters, use of weapons of 
mass destruction; accidents and incidents relief; prevention.

otrā svešvalodā
(ja kursu docē krievu, vācu vai franču valodā)

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)

1. Ievads. CA uzdevumi, mērķi. Atskats 
vēsturē.         

2 Lekcija

2. CA organizācija un struktūra, 
administratīvais 

iedalījums. 

2 Lekcija

3. CA apziņošanas signāli un rīcība, tos 
saņemot.

2 Lekcija

4. Dabas katastrofas, stihijas, to riska faktori. 2 Lekcija

5. Avārijas, katastrofas rūpniecībā. 2 Lekcija

6. Avārijas, katastrofas transportā. 2 Lekcija

7. Mūsdienu ieroču iznīcinošie faktori, to 
ietekme

uz operatīvo stāvokli piesārņojuma zonās.

2 Lekcija

8. Stipras iedarbības ķīmisko vielu veidi, 
īpašības

un to iedarbība uz cilvēka organismu.

2 Lekcija

9. Aizsardzība no masveida iznīcināšanas 
ieročiem.

2 Lekcija



10. Kontroles un piesārņojuma noteikšanas 
mēraparāti.

2 Lekcija

11. Darba organizācija radioaktīvā, ķīmiskā,
bakterioloģiskā piesārņojuma perēkļos.

2 Lekcija

12. Personālsastāva sanitārā apstrāde. 
Degazācija,

dezaktivācija, dezinfekcija.

2 Lekcija

13.Ugunsdrošības paaugstināšana, profilakse. 2 Lekcija

14.Izlūkdarbu organizācija bīstamajā zonā. 2 Lekcija

15.Avāriju, katastrofu seku likvidācija. 2 Lekcija

16.Speciālās taktiskās mācības. 2 Lekcija

STUDĒJOŠĀ PATSTĀVĪGAIS DARBS
Patstāvīgā darba tēmas Patstāvīgā darba uzdevumi Apjoms

stundās
Sagaidāmais

rezultāts
Referāts par vienu no kursā

apskatītajām tēmām
Tēmas izvēle, literatūras meklēšana

un studēšana

Uzrakstīt referātu, sagatavot
prezentāciju

Sagatavot un demonstrēt
prezentāciju par referāta tēmu 

18

28

2

Izvēlēts referāta
temats, atrasti un

sagatavoti materiāli
Uzrakstīts referāts

Referāta
prezentācija.

Prasības KRP iegūšanai Zināt CA mērķus un uzdevumus, orientēties riska 
faktoru noteikšanā.
Izstrādāt patstāvīgo darbu par kādu no 16 tēmām 
(referāts).

Mācību pamatliteratūra Civilās aizsardzības likums.
Jemeļjanovs A. „Civilā aizsardzība” RTU, 1997.
Jemeļjanovs A. „Sistēmas pieeja risinot tehniskas un 
ekoloģiskas drošības problēmas” RTU, 1997

Mācību papildliteratūra „Tas jāzin katram”, Rīga, „Liesma”, 1967
Jemeļjanovs A. „Jaunais ekoloģijā un ugunsdrošībā”, 
RTU, 1997.
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Kursa izstrādātājs:
Armands Grickus 26.11.2014.

Paraksts Paraksta atšifrējums Datums
Kurss apstiprināts: Anita Jansone 26.11.2014.



Dekāns/ prodekāns/
Zinātniskā institūta

direktors 

Paraksta atšifrējums Fakultātes domes sēdes
protokols Nr. 6/ Institūta

Zinātniskās padomes 
protokols Nr.

Datums 27.11.2014. 


