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Studiju kursa 

nosaukums 
ARODA VESELĪBA, DROŠĪBA UN VIDES AIZSARDZĪBA 

        

Kredītpunkti 2 
Apjoms 

(stundās) 
80   

        

Priekšzināšanas 

(Studiju kursu nosaukumi) 
Ķīmija, fizika, bioloģija vidusskolas kursa apjomā 

        

Zinātņu nozare Medicīna 

  

Zinātņu apakšnozare Sabiedrības veselība 

 

  Apjoms    

Tālmācības nodarbības  40 akad.stundas    

Kontaktstundas (klātienes nod., indiv.konsultācijas) 8 akad. stundas    

Kontroltesti 8 akad. stundas    

Kontroluzdevumi 17 akad. stundas    

Patstāvīgie darbi 4 akad. stundas    

Ieskaite 3 akad.stundas    

       

 Zinātniskais grāds Vārds, uzvārds 

Studiju kursa izstrādātājs 

 Mg.med. Ženija Roja 

Studiju kursa recenzents 

 Mg.paed. Ikars Pakalnietis 

Studiju kursa vadītājs 

 Augstākā izglītība  Mihails Tutuškins 

        

 

 

 

 

 

 



 

VEIDLAPAS 01-VL/22 

STUDIJU KURSA PROGRAMMA 

APSTIPRINĀTS 

Biznesa vadības koledžas 

25.08.2015. Studiju padomes sēdē 

Protokols Nr.05-03/2014/2015_08 

 

Vispārējai  lietošanai Spēkā ar 25.08.2004. Versija 1 lpp 2 no 5 

 

 

 

Studiju kursa mērķis 

Kursa mērķis ir sniegt pamatzināšanas arodveselībā, iepazīstinot ar darba riskiem (ķīmiskajiem, fizikālajiem, 

bioloģiskajiem, ergonomiskajiem, psihosociālajiem un organizatoriskajiem), to iedarbību uz organismu, 

preventīvajiem pasākumiem risku novēršanā, kā arī apgūt zināšanas par minēto riska faktoru izraisītajām 

arodslimībām vai ar darbu saistītām slimībām. 

                   Sniegt zināšanas par LR reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, dokumentiem un prasībām 

darba aizsardzības, civilās aizsardzības un ugunsdrošības jomā. 

                   Sagatavot kvalificētus darbiniekus, kas var piedalīties komercsabiedrību vai sabiedrisko 

organizāciju darba un apkārtējās vides aizsardzības nodrošināšanā, veicot darba vides aizsardzības sistēmas 

organizēšanu, atbilstoši Latvijas Republikas, kā arī Eiropas Savienības likumu un noteikumu prasībām.   

 

Studiju kursa rezultāti  

 

zināšanas: Sekmīgi apgūstot studiju kursu, studentiem būs izpratne par studiju kursa saturā iekļautajām 

tēmām, studenti spēs parādīt akadēmiskās zināšanas saistībā ar drošību un veselības aizsardzību darbā. 

 

prasmes: Prasmes  pielietot iegūtās zināšanas, proti: 

1. spēs izmantot, piemērot un ievērot LR reglamentējošos normatīvos aktus, dokumentus un prasības 

darba aizsardzības, civilās aizsardzības un ugunsdrošības jomā; 

2. spēs ievērot un veikt pienākumus darba aizsardzības, civilās aizsardzības un ugunsdrošības jomā, lai 

tiktu nodrošināta viņa un viņa kolēģu drošība un veselības aizsardzība darba vietā; 

3. iegūs izpratni par darba drošību ikdienā un par darba aizsardzības lomu darbā vidē; 

4. spēs patstāvīgi identificēt un novērtēt darba vides riskus darbā vidē. 

 

kompetence:  students spēs demonstrēt sociālās prasmes un emocionālo inteliģenci,  diskutēt par minēto 

jomu ar citiem studentiem, kā arī darba vidē ar kolēģiem. Kursa ietvaros tiek  apgūstas teorētiskās zināšanas 

par darba vides ķīmiskajiem, fizikālajiem, bioloģiskajiem, mehāniskajiem, un ergonomiskajiem riska 

faktoriem,  līdz ar to  students spēs apzināt un novērtēt drošu darba vidi, spēs argumentēt un aizstāvēt savas 

intereses darba aizsardzības, civilās aizsardzības un ugunsdrošības jomās darba vietā. 

 

 

 

 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

 

1. Tālmācības studiju materiāla satura apguve (t.sk. kontroltesti) 

2. Piedalīšanās praktiskajās nodarbībās (50%) 

3. Sekmīga ieskaite. 
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Tēmu apraksti/ Temati 

1. Aroda veselība un drošība darbā. Civilā aizsardzība (darba aizsardzības sistēma Latvijā, darba vides 

iekšējā uzraudzība uzņēmumā, nelaimes gadījumi darbā un to izmeklēšana, pirmās palīdzības sniegšana). 

2. Troksnis un vibrācijas darba vidē (raksturlielumi un normējamie parametri, iedarbība uz organismu, 

profilakses pasākumi, aizsardzība). 

3. Jonizējošais un nejonizējošais starojums (starojuma avoti un veidi, iedarbība uz organismu, profilakses 

pasākumi, aizsardzība). 

4. Ķīmiskie un bioloģiskie darba riska faktori (ķīmiskās vielas un produkti, kaitīgo vielu klasifikācija, 

ietekme uz organismu, putekļi un aerosoli, aizsardzības pasākumi, bioloģiskie riski). 

5. Elektrodrošība un paaugstinātas bīstamības darbu drošība (elektrība un ar to saistītais risks, iedarbība uz 

cilvēka organismu, elektrodrošība darba vide, pirmā palīdzība, droši darba paņēmieni ar bīstamām iekārtām). 

6. Ergonomika un darba vide (cilvēksmašīnavide, antropometrijas un biomehānikas nozīme ergonomikā, 

noslodzes ergonomika, darba stāvoklis stāvus un sēdus, darbošanās augstums, smaguma celšana, 

psihosociālo un organizatorisko faktoru loma ergonomikā  

7. Biroja darbinieku arodveselība (iespējamie arodkaitīgumi biroja darbiniekiem, darba telpa un darba vieta, 

stresu un nogurumu darba vietā). 

8. Risku novērtējums darba vidē (iekšējā uzraudzība un risku novērtēšana, pamatprincipi, novērtēšanas 

metodes). 
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Studiju kursa 

nosaukums 

angļu valodā 

Occupational Health, Safety and Working Environment Protection 

 

Studiju kursa anotācija angļu valodā 

This course describes the following risk factors at the workingplace: chemical, physical, biological, ergonomic, 

psychological. 

Students widen competencies of workingplace health promotion, know more about risk assessment at the 

workplace, about work stress and preventive measurements at the workingplace. 

 

BVK Studiju padomes atzīmes 

 

 

 

 

 
 


