1. pielikums
Jauno studiju kursu apraksti
Pielikums rīkojumam par studiju kursu ievad īšanu DUIS.

Kursa nosaukums
Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P)
Kredītpunkti
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits
semestrī)
Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare

Darba aizsardzība
P
1
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Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)
Āris Pantevičs, lektors

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)

Kursa anotācija:
Kurss veido priekšstatu par darba aizsardzības organizācijas un kontroles pasākumiem, par darba vides
riska faktoriem un darba vides iekšēju uzraudzību.
Iepazīstina ar normatīviem aktiem darba aizsardzībā un darba aizsardzības vispārīgiem principiem,
sniedz informāciju par darba devēja un nodarbinātā, kā arī valsts institūciju pienākumiem, tiesībām un
savstarpējām attiecībām darba aizsardzībā, skaidro nelaimes gadījumu darbā cēloņus un to novēršanu.
Kursa plāns:
1. Likumdošanas aktu pamati darba aizsardzībā. Darba aizsardzības mērķi un lietojamie
termini. Galvenie likumdošanas normatīvie akti darba aizsardzībā.
2. Darba aizsardzības organizēšana un darba likumdošana. Darba aizsardzības vispārējie
principi. Darba devēja un nodarbinātā pienākumi un tiesības. Valsts institūciju loma darba
aizsardzībā. Darba likuma prasības. Darba drošības instruktāžas.
3. Darba vides uzraudzība. Sanitārās prasības un higiēna. Ugunsdrošība un elektrodrošība.
Darba vides riska faktori, to novērtēšana un novēršana vai samazināšana. Sanitāro prasību
ievērošana. Darba vietu uzturēšana ugunsdrošībā. Ugunsdzēšamie aparāti. Elektrotraumu
novēršana un pirmās palīdzības sniegšana.
4. Bīstamo iekārtu tehniskā uzraudzība. Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšana un reģistrācija.
Bīstamo iekārtu klasifikācija, piereģistrācija un uzraudzība. Pasākumi nelaimes gadījumu
darbā novēršanai. Nelaimes gadījumu izmeklēšana un uzskaite. Nelaimes gadījumos cietušo
tiesības uz sociālajām garantijām.
5. Rīcība ārkārtējās situācijās. Tehnisko līdzekļu darbības bojājumu pazīmes. dabas stihiskās
parādības. Rīcība savas un klātesošo dzīvības aizsardzībai un īpašuma saglabāšanai.

Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Nokārtota ieskaite

Literatūra (01-mācību literatūra):
1. LR Darba aizsardzības likums ( spēkā ar 01.01.2002. ar 20.11.2003. grozījumiem) // Latvijas Vēstnesis.
– 2001. – Nr. 105, Latvijas Vēstnesis. – 2003. – Nr. 175.
2. LR Darba likums ( spēkā ar 01.06. 2002.) – R.: Firma “AFS”, 2002. – 70.lpp.
3. LR MK Noteikumi Nr. 379 “ Darba vides iekšējās uzraudzības kārtība”( spēkā ar 01.01.2002.)
4. LR MK Noteikumi Nr. 470 “ Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas un uzskaites kārtība” (
22.12.1998.)

Literatūra (02-papildliteratūra):

Literatūra (03-ieteicamā periodika):

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Profesionālā studiju programma Sociālo zinību skolotājs
Kursa nosaukums angļu valodā:

Kursa anotācija angļu valodā:

Piezīmes:

Pielikums rīkojumam par studiju kursu ievad īšanu DUIS.

Kursa nosaukums
Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P)
Kredītpunkti
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits
semestrī)
Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare

Ceļu satiksmes noteikumi
P
1
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Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)
Valda Kjaspere

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)

Kursa anotācija:
Kurss paredzēts studentiem, kas vēlas apgūt zināšanas un iemaņas darbam izglītības jomā, kas sniedz
pamatzināšanas drošības jautājumu pasniegšanai pamatskolā. Kursa mērķis ir apgūt nepieciešamās
zināšanas metodiskajos jautājumos, kas nepieciešamas drošības tēmu risināšanai pamatskolas mācību
procesā. Kurss iepazīstina ar mūsdienu teorijām par satiksmes drošības raksturlielumiem,
profilaktiskajiem pasākumiem un to vienotību ar sabiedrības visaptverošu izglītību. Tiks aplūkoti
indivīda drošību apdraudošie iekšējie un ārējie faktori, to rašanās un veidošanās kopīgās un atšķirīgās
sakarības. Drošības jautājumu apguves mērķis ir sekmēt skolēnu izpratni par rīcību ekstremālās
situācijās un drošības apguves un ievērošanas nepieciešamību. Kursā tiks aplūkoti metodiskie
jautājumi drošības tēmu mācīšanai pamatskolā gan audzināšanas darbā, gan mācību priekšmetu
stundās. Tēmas aplūkotas pamatojoties uz skolēnu vecumposmu īpatnībām, uztveres spējām un rīcību
ietekmējošiem faktoriem. Katrā no vecumposmiem ir svarīgi apgūt noteiktas zināšanas, lai sevī izkoptu
iemaņas un prasmes savas drošības un veselības saglabāšanai. Jāiemācās katrā situācijā, kas saistīta ar
bīstamību, pieņemt vispareizāko lēmumu un to arī izpildīt. Speciālisti uzskata, ka būtiski ir iemācīties
analizēt situācijas, lai izvēlētos rīcības modeli, nekā rīkoties instinktīvi un emociju vadītiem. Kursa
apguves rezultātā veidojas prasme patstāvīgi un kritiski formulēt un analizēt problēmas, kas noved pie
bīstamām situācijām dažādās dzīves situācijās.
Kursa plāns:
1. Transports. Transporta veidi. Sabiedriskais un personiskais transports.
2. Ceļu satiksmes noteikumi. Drošība.

3. Ceļu satiksmes noteikumi gājējiem. Gājēju un pasažieru pienākumi un tiesības.
4. Velosipēds. Tā uzbūve, tehniskā drošība. Ceļu satiksmes noteikumi velosipēda vadītājam.
Velosipēda vadītājam nepieciešamie dokumenti to iegūšanas kārtība.
5. Motorizētie transporta līdzekļi. Mopēda vadītāja tiesību iegūšanas kārtība. Ceļu satiksmes
noteikumi mopēda vadītājam.
6. Ceļu satiksmes noteikumus un citus drošības noteikumus regulējoša likumdošana.
7. Ceļu satiksmes noteikumu mācīšanas metodiskie jautājumi.
Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Lekcijas, semināri
Diferencēta ieskaite

Literatūra (01-mācību literatūra):
1. .Beloraga G. Drošība uz ielām un ceļiem. Pedagoģiskā bibliotēka. R.: ZvaigzneABC, 2004
2. Ceļā ar velosipēdu. Ceļu satiksmes drošība 4. – 5. klasei R.: ZvaigzneABC, 1998.
3. Ceļu satiksmes drošība. metodiskie ieteikumi sākumskolai. R. :CSDD, ISEC, 1997.
4. Drošība Metodiskie ieteikumi pamatskolai – Rīga, ISEC, 2004.
5. Tematiskie uzdevumi velosipēdista (mopēda) vadītājiem.R.: CSDD, 1999
6. www.CSDD.lv
7. www.isec.gov.lv
Literatūra (02-papildliteratūra):
Ceļu satiksmes noteikumi (jaunākais izdevums)
Literatūra (03-ieteicamā periodika):

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Profesionālo studiju programma Sociālo zinību skolotājs

Kursa nosaukums angļu valodā:

Kursa anotācija angļu valodā:

Piezīmes:

