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Saturs (kursa anotācija) 

Šis studiju kurss sniedz pamatzināšanas par Latvijas un ES prasībām un to īstenošanu vides, 

civilajā un darba aizsardzībā. Studenti apgūst prasības darba vietai, riskiem darba vidē, 

elektrodrošībā, ugunsdrošībā, ārkārtējās situācijās, civilās aizsardzības novērtēšanas un 

reaģēšanas pamatprincipus, tiesības un pienākumus, kurus nosaka LR likumi. 

Mērķis 

Studiju kursa mērķis ir iepazīstināt studentus ar Starptautiskās darba aizsardzības 

konvencijām, LR darba aizsardzības un darba likumiem, noteikumiem u.c. normatīvajiem 

dokumentiem.  

Sasniedzamie rezultāti 

Zināšanas 
Pēc veiksmīgas studiju kursa apgūšanas studenti zinās: 

- Valsts civilās aizsardzības sistēmas organizācijas, darbības un finansēšanas principus; 

- iedzīvotāju tiesības un pienākumus katastrofu gadījumos; 

- vienkārša riska pakāpju noteikšanas  un samazināšanas metodes; 

- darba un vides aizsardzības vietu un lomu iestāžu, uzņēmumu un pašvaldību darbībā  

Prasmes 
Pēc veiksmīgas studiju kursa apgūšanas studenti pratīs:  

- izveidot darba un civilās aizsardzības sistēmu organizācijā; 

-  izmantot vienkāršākos individuālās aizsardzības līdzekļus; 

- veikt nodarbināto instruktāžu darba vietā, apmācīt nodarbinātos drošām darba metodēm; 

- sniegt pirmo neatliekamo palīdzību; 

- izveidot un aizpildīt nepieciešamo dokumentāciju par resursu iesaistīšanu reaģēšanas 
pasākumos, ugunsgrēka dzēšanā vai glābšanas darbos; 

- ievērot ugunsdrošības un vides aizsardzības noteikumus; 

Kompetences 
Pēc veiksmīgas studiju kursa apgūšanas, studenti spēs: 

- vākt un apstrādāt vidi raksturojošu informāciju; 

- analizēt dažādus notikumus, pieņemt lēmumus ārkārtas situācijās; 
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- nodrošināt ugunsdrošības un vides aizsardzības normatīvo aktu ievērošanu objektā; 

- veidot pozitīvu un atbildīgu attieksmi pret civilās aizsardzības pasākumiem kā svarīgas un 
nepieciešamas valsts funkcijas realizāciju katrā objektā, sabiedriskajā, valsts vai pašvaldību 
institūcijā. 

PILNA LAIKA STUDIJAS 

Lekciju un semināru plāns 

Nr. Tēma 
Akad. 

stundas 

1. Globālie civilās aizsardzības izaicinājumi pasaulē. Civilās aizsardzības sistēmas 
tiesiskais regulējums. Ikdienā iespējamās bīstamās situācijas (iekšējie un ārējie 
apdraudējumi), svarīgākās vispārējās prasības drošai uzvedībai dažādās 
situācijās sadzīvē, transportā, dabā, publiskās vietās, kā arī elektroniskajā vidē. 

6 

2. Valsts un dažādu institūciju pienākumi civilās, vides un darba aizsardzības 
jomā. Civilās aizsardzības plāns  Objekta civilās aizsardzības plāna struktūra.  

2 

3. Civilās trauksmes un apziņošanas sistēmas – valstī kopumā un konkrētās 
struktūrvienībās. Starptautiskās palīdzības lūgšanas un sniegšanas kārtība. 
Indivīda rīcība, izdzirdot trauksmes signālu. Iespējamie individuālās aizsardzības 
līdzekļi katastrofu gadījumā, ņemot vērā notikušo katastrofu raksturu. 
Sabiedrības locekļu iespējamā iesaiste, loma un rīcības ārkārtas situācijās. 

2 

4. Iedzīvotāju un materiālo vērtību evakuācija. Evakuācijas plāns. Valsts agrīnās 
brīdināšanas sistēma. Paaugstinātas bīstamības objekti. Valsts materiālās 
rezerves. 

2 

5. Vides veselība un aizsardzība. Aktualitātes apkārtējās vides kvalitātes un 
aizsardzības jautājumos Latvijā un pasaulē. Būtiskākās vides izraisītās veselības 
un drošības problēmas. Vides aizsardzības likumdošana 
 

4 

6. Būtiskākie vides faktori, to identificēšana un novērtēšana (gaiss, ūdens, augsne, 
troksnis, dažādi piesārņojumi u. tml.). Rīcība dažādu vides aspektu mazināšanā 
un rīcībai ar vidi saistītās ārkārtas situācijās 

4 

7. Dabas stihiju izraisītās ārkārtas situācijas 2 

8. Ārkārtējās situācijas, kas veidojas cilvēku darbības rezultātā jeb antropogēnās 
katastrofas 

4 

9. Nacionālās drošības likums. Ārkārtējā situācija un izņēmuma stāvoklis 
Terorisms. CA pasākumi militāra konflikta draudu gadījumā.  

4 

10. Pirmā palīdzība .Rīcība negadījuma vietā. Pirmās palīdzības sniedzēja drošība. 
Pieaugušo pamatatdzīvināšanas pasākumi (ar AED algoritmu). 
Pamatatdzīvināšanas pasākumu praktiskā norise. Pirmā palīdzība svešķermeņa 
aspirācijas gadījumā. Pirmā palīdzība slīkšanas gadījumā. Traumas. Dzīvībai 
bīstama asiņošana. Šoks. 

4 

9. Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas un uzskaites kārtība. Akta par nelaimes 
gadījumu darbā sagatavošana. Riska pakāpju noteikšana. 

2 

 Kopā kontaktstundas:  32  
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Patstāvīgā darba plāns 

 Patstāvīgā darba tēma Stundas 

1. Objekta civilās aizsardzības plāna fragmenta izveide 48 
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