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1. STUDIJU VIRZIENA ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA, KOPĪGIE MĒRĶI UN TO SAISTĪBA AR AUGSTSKOLAS VAI 

KOLEDŽAS KOPĒJO STRATĒĢIJU 

1.1. Augstskolas stratēģiskais mērķis: Augstskola ir sabiedrības respektēta un starptautiski atzīta izglītības 

iestāde. 

1.2. Augstskolas mērķi:  
1.2.1. Izglītības programmu starptautiska līmeņa kvalitāte.  

1.2.2. Pieaugošs eksporta apjoms, spēcīgas pozīcijas vietējā izglītības un pētniecības tirgū.  

1.2.3. Akadēmiskā un zinātniskā darbā radoši, industrijā iesaistīti, atpazīstami docētāji.  

1.2.4. Valsts un sabiedrības respektēta augstskola. 

1.3. Studiju virziena mērķis – sagatavot kvalificētus drošības dienesta vadītājus un drošības jomas speciālistus, kuru 

teorētiskā un praktiskā sagatavotība, ievērojot uzņēmuma stratēģiju, misiju un mērķus, kā arī ievērojot īpašnieku, vadības un 

sabiedrības intereses, dod iespēju plānot, organizēt un vadīt ar uzņēmuma drošību saistītos pasākumus, kuri vērsti pret iespējamiem 

riskiem uzņēmuma mantiskām vērtībām, intelektuālam īpašumam, uzņēmumā nodarbinātajam personālam, apmeklētājiem un 

klientiem, kā arī apkārtējai videi.  

 

1.4. Studiju virziena attīstības stratēģija augstskolas stratēģisko mērķu sasniegšanai: 

1.4.1. Lai iegūtu sabiedrības respektu, jāveicina kvalitatīva augstākā izglītība un darba devēju prasībām atbilstoša 

profesionālā sagatavotība, tādēļ nepieciešams pastāvīgi: 

(1) uzlabot studiju kvalitāti, 

(2) pilnveidot studiju virzienā iekļautās programmas, 

(3) uzlabot akadēmisko vidi, 

(4) paaugstināt studējošo praktiskās un profesionālās iemaņas, 

(5) uzlabot metodisko darbu, 

(6) izglītot tautsaimniecībai nepieciešamos speciālistus, 

(7) veikt darba devēja pasūtītus zinātniskos pētījumus, 

(8) paaugstināt tautsaimniecības speciālistu profesionālo kvalifikāciju mūžizglītības ceļā, 

(9) intensificēt darbu ar absolventiem, 

(10) sekmēt studējošo skaita  palielināšanos. 

1.4.2. Lai sasniegtu starptautisku atzinību, jāpastiprina  zinātniskā pētniecība, iesaistoties starptautiskos projektos, kā 

arī piesaistot ārvalstu docētājus, tādēļ nepieciešams pastāvīgi: 

(a) sadarboties ar ārvalstu augstskolām, 

(b) izstrādāt monogrāfijas, mācību grāmatas un studiju līdzekļus.  

 

2. STUDIJU VIRZIENA UN STUDIJU PROGRAMMU PERSPEKTĪVAIS NOVĒRTĒJUMS NO LATVIJAS REPUBLIKAS 

INTEREŠU VIEDOKĻA 

2.1. Studiju virziens kopumā, kā arī atsevišķās studiju programmas vērtējamas kā perspektīvas gan Latvijas 

Republikas, gan pasaules kontekstā. To apliecina Latvijas Nacionālā attīstības plānā 2014. – 2020. gadam (NAP) noteiktie rīcības 

virzieni, kur, citu starpā,  "Augstražīga un eksportspējīga ražošana un starptautiski konkurētspējīgi pakalpojumi" ir noteikti kā viena 

no prioritātēm. 

2.2. Rīcības virziena "Attīstīta pētniecība, inovācija un augstākā izglītība" ietvaros kā galvenie  uzdevumi izglītības 

jomā norādīti: 1) Augstākās izglītības pieejamības nodrošināšana (184), Augstākās izglītības eksporta atbalsta pasākumi (izcilu 

programmu apvienošana un  vienoto programmu izveide citās ES valodās vismaz 10 studiju virzienos, programmu  starptautiskā 

publicitāte un ārvalstu studentu atbalsta punktu attīstība, ārvalstu pasniedzēju piesaiste (189), Augstākās izglītības konkurētspēja un 

konsolidācija, materiāltehniskās bāzes (aprīkojums) attīstība, augstskolu un koledžu iekšējās kvalitātes sistēmas pilnveide, 

augstskolu personāla zinātnisko publikāciju skaita pieauguma motivēšana, starptautisko zinātnisko žurnālu izveide,pārvaldības 

sistēmas efektivitātes palielināšana (190).  

2.3. Visus šos nosacījums Juridiskā fakultāte ir ņēmusi vērā, attīstot studiju virzienu: - Juridiskās fakultātes domes 

sēdē 2013.gada 11.septembrī tika izvērtēti un iekļauti turpmākās attīstības plānā konkrēti uzdevumi, kas veicami stratēģisko mērķu 

īstenošanai (Protokols Nr.18): 

2.4. Augstākās izglītības, zinātnes un privātā sektora sadarbība, kā arī pētniecības un inovācijas pārnese 

uzņēmējdarbībā arī noteikta kā Latvijas prioritāte tuvākajiem gadiem, tādejādi studiju virziena mērķi un to īstenošana tieši sasaucas 

ar valsts interesēm un attīstības redzējumu. 

 

3. STUDIJU VIRZIENA ATTĪSTĪBAS PLĀNS 

1) Kvalitātes nodrošināšanas jomā 
a) Lai prakse vēl vairāk būtu saistīta un saturiski atbilstu teorētiskai daļai, tiek plānots nākošajā gadā noslēgt jaunus 

sadarbības līgumus ar prakses vietām. 

b) Akadēmiskais personāls un studējošie tiek stimulēti (tai skaitā – materiāli) piedalīties zinātniskās konferencēs 

un/vai radošās aktivitātēs. Labāko studiju darbu autori tiks uzaicināti uz studentu zinātniskajām konferencēm 2016/2017.studiju 

gadā. Jāpiezīmē, ka problemātiska ir docētāju - profesionāļu iesaiste zinātniskajā pētniecībā, jo viņi nodarbināti savās profesijās un 

ne vienmēr var atrast laiku pētniecībai. 

c) Lai nodrošinātu studiju virziena sasaisti ar zinātniski pētniecisko (radošo) darbu (mācībspēku iesaiste attiecīgās 

jomas zinātniskās pētniecības grantos, pētījumu programmās, sasaiste ar Valsts nozīmes pētniecības centriem), attiecīgo studiju 
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kursu docētāji, kuru zināšanām atbilstošas pētījumu programmas tiks īstenotas, tiks informēti un viņu dalība šajās programmās tiks 

stimulēta. 

d) Darbs ar studentiem (potenciāliem studentiem): 

i) Jauno cilvēku piesaiste visa gada garumā, darbs ar skolām un profesionālo vidi; 

ii) Process ir visiem interesants no pirmās dienas. Vislielākais uzsvars sadarbībā uz 1. gada studentiem. Jājūt 

profesijas ietekme. 1.kursam ievads studiju procesā (2-3 dienas), kur iepazīstina ar augstskolu, bibliotēku, mācību procesu, 

nolikumiem; 

iii) Infrastruktūra jāpārkārto atbilstoši grupu lielumam, nelielas grupas, diskusiju telpas, radošāka vide utt; 

iv) Papildu darbs ar studējošajiem, kuriem ir studiju parādi; 

v) Obligātas pārrunas pie līgumu laušanas; 

e) Studiju procesa pilnveide    

i) Studiju nolikuma pilnveide par studiju darbu un prakses atskaišu izstrādi; 

ii) Attīstīt darba pieredzes atzīšanu un iespēju iestāties otrajā studiju gadā (profesionālā izglītība). 

 

2) Resursu pilnveidošanas jomā 
a) Bibliotēkas fondi, to aprīkojums un pakalpojumi nodrošina studiju rezultātu sasniegšanu un rada pozitīvu studiju 

vidi (t.sk. bibliotēkas fondu nodrošinājuma pieejamība svešvalodās). Katra studiju gada sākumā un beidzoties tam docētāji tiks 

aptaujāti par nepieciešamajām grāmatām un citiem studijām nozīmīgiem informatīvajiem avotiem. Iespēju robežās šīs trūkstošās 

grāmatas ūn informatīvie avoti tiks iegādāti. Docētāji tiks stimulēti paši rakstīt trūkstošās grāmatas par sava studiju kursa tēmu. 

Pastāvīga bibliotēkas krājumu papildināšana ar  akadēmisko publikāciju tiesību zinātnēs jaunākajiem izdevumiem, kā arī tieši 

drošības jomas profesionālajiem izdevumiem (ES kontekstā, tai skaitā – svešvalodās). 

 

3) Ilgtspējas uzlabošanas jomā 
a) Notiek regulāra akadēmiskā personāla kvalifikācijas paaugstināšana. Akadēmiskā personāla kvalifikācijas līmeņa 

paaugstināšanai tiek sekots – ik gadu docētājiem ir jāsniedz atskaite par iepriekšējā gadā sasniegtajiem rezultātiem. 

b) Notiek regulāra akadēmiskā personāla attīstības politikas plānošana un īstenošana. Lai stimulētu aktivitātes, tiek 

plānots atbalstīt kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumus arī finansiāli – apmaksāt mācību maksu, kā arī ceļa un uzturēšanās 

izdevumus, ja nepieciešams. 

c) Akadēmiskais personāls ir iesaistīts zinātniskās pētniecības (radošajā) darbā. Tiks noteikti atvieglojumi 

akadēmiskajam personālam un studentiem vairāk publicēt savus pētījumus, iespēju robežās apmaksājot tulkošanu un publicēšanu.  

d) Pētniecības darba rezultātu publicēšana notiek starptautiski pieejamos un recenzējamos izdevumos. Taču ir 

plānots uzlabot pētniecības darba rezultātu publicēšanu starptautiski pieejamos un recenzējamos izdevumos, lai gan šādos 

izdevumos publicēšanās maksā ļoti dārgi vai arī šīs publikācijas vispār netiek pieņemtas aizbildinoties ar neatbilstību publikācijas 

avota prasībām, sīkāk to nepaskaidrojot. 

e) Pasniedzēju prasību paaugstināšana un motivācijas palielināšana:   

i) Pasniedzēju prasmes strādāt starptautiskā vidē;  

ii) Semināri pasniedzējiem darbam starpkultūru vidē;  

iii) Ārvalstu profesori, to finansējums; 

iv) Diferencēt pasniedzēju likmes lv un eng plūsmām; 

v) Radošie atvaļinājumi docētājiem; 

vi) BAT docētāju starptautiskā pieredze. 

f) Pētnieciskās darbības paplašināšana: 

i) Pārstrādāt nolikumu par zinātniski pētniecisko darbu 

ii) Seminārs par zinātniskā darba valodu (APA) 

iii) Stimulēt zinātnisko darbību, pētnieciskā darba kapitalizācija 

iv) Piemērotāko SCI žurnālu atlase, apraksts, specifisko prasību publicēšana, abonēšana, ilgtermiņa sadarbības 

ieviešana.  

4) Sadarbības uzlabošanas un pārklāšanās novēršanas jomā 
a) Studentiem tiek piedāvātas iespējas apgūt moduļus, priekšmetus un/vai iziet praksi (pilnībā vai daļēji) citu Latvijas 

augstskolu studiju programmās, taču līdz šim īpaša aktivitāte nav novērota. Katra studiju gada sākumā studenti par šādu iespēju tiks 

atkārtoti informēti. Sadarbības un starptautiskās apmaiņas jomā studenti tiks motivēti īslaicīgām studijām un/vai pētījumiem 

ārvalstīs, gan piešķirot papildus finansējumu, gan ieskaitot studiju rezultātus. 

b) Tiek plānots piedāvāt iespējas iziet praksi ārvalstu profesionālajā vidē, piemēram, Lielbritānijā. 

c) Atsevišķu kursu apgūšanai citu Latvijas augstskolu studiju programmās netiek izdalīti, taču studējošajam ir iespēja 

to darīt. 

d) Tiks attīstīta sadarbība ar Attīstības daļu un Starptautisko sakaru prorektoru, lai vairāk informētu studentus par 

iespēju piedalīties mobilitātes projektos. 

e) Sadarbība starp augstskolām Latvijā un ārvalstīs: kopīgās programmas, Erasmus, pētnieciskie projekti, dubultie 

diplom. 

f) Tiek uzlabota sadarbība profesionālās vides nevalstiskajām organizācijām , kā arī plānots noslēgt sadarbības 

vienošanos arī jaunām Latvijā reģistrētām nevalstiskajām organizācijām, kas pārstāv drošības jomu, piemēram, Latvijas Drošības 

un aizsardzības industriju federāciju. 
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4. STUDIJU VIRZIENA UN STUDIJU PROGRAMMU ATBILSTĪBA DARBA TIRGUS PIEPRASĪJUMAM – DARBA UN 

IZGLĪTĪBAS TIRGUS NOVĒRTĒJUMA REZULTĀTI PAR DARBA VIETU PIEEJAMĪBU STUDIJU PROGRAMMU ABSOLVENTIEM, DARBA 

DEVĒJU APTAUJAS REZULTĀTI 

4.1. Statistikas dati par drošības jomas profesijas darba vietu pieejamību studiju programmu absolventiem: 

Amats Uzņēmums Darba vietas adrese Alga 
Aktuāla 

līdz 

APSARDZES DARBINIEKS  G4S Latvia, AS  Rīga  No 3,4 EUR 11.10.2017 

APSARDZES DARBINIEKS  G4S Latvia, AS  Rīga  No 3,4 EUR 11.10.2017 

DARBA AIZSARDZĪBAS 

VECĀKAIS SPECIĀLISTS  

Media Control, 

SIA 

Rēzekne  No 700 EUR 20.10.2017 

ĒKAS UN TERITORIJAS 

DEŽURANTS  

'STELLA 

MARIS' sociālās 

aprūpes centrs 

Rīga, Birzes iela, 54 No 395 EUR 12.10.2017 

CENTRĀLĀS APSARDZES 

PULTS DEŽURANTS  

ALFA iSecurity, 

SIA 

Rēzekne, Latgales iela, 87 No 380 EUR 29.09.2017 

APSARGS  

APSARDZES 

SERVISS SIA 

Viļānu nov., Viļāni No 380 EUR 27.09.2017 

APSARDZES DARBINIEKS  G4S Latvia, AS  Ķeguma nov., Ķegums  No 3,3 EUR 31.12.2017 

APSARDZES DARBINIEKS  G4S Latvia, AS  Aizkraukles nov., Aizkraukle  No 3,2 EUR 31.12.2017 

APSARDZES DARBINIEKS  G4S Latvia, AS  Liepāja  Līdz 3 EUR 31.12.2017 

APSARDZES DARBINIEKS  G4S Latvia, AS  Rīga  2,45 - 2,9 EUR 31.12.2017 

APSARDZES DARBINIEKS  G4S Latvia, AS  Salaspils nov., Salaspils pag., Acone No 3,45 EUR 31.12.2017 

APSARDZES DARBINIEKS  G4S Latvia, AS  Salaspils nov., Salaspils pag.  No 3,35 EUR 31.12.2017 

APSARDZES DARBINIEKS  G4S Latvia, AS  Rīga, Čiekurkalna 1. līnija  No 3,2 EUR 31.12.2017 

APSARDZES DARBINIEKS  G4S Latvia, AS  Rīga, Ventspils iela  No 3,2 EUR 31.12.2017 

APSARDZES DARBINIEKS  

DROŠĪBAS 

BIROJS, SIA 

Liepāja  No 2,85 EUR 26.09.2017 

APSARDZES DARBINIEKS  G4S Latvia, AS  Rīga, 13. janvāra iela, 8 3,45 - 3,8 EUR 31.12.2017 

APSARDZES DARBINIEKS  G4S Latvia, AS  Rīga  Līdz 3,15 EUR 31.12.2017 

APSARDZES DARBINIEKS  G4S Latvia, AS  Ķengarags  2,5 - 2,8 EUR 31.12.2017 

APSARDZES DARBINIEKS  G4S Latvia, AS  Rīga  2,7 - 3,15 EUR 31.12.2017 

KASIERIS  G4S Latvia, AS  Rīga, Stigu iela 10  650 - 800 EUR 31.12.2017 

APSARDZES DARBINIEKS  G4S Latvia, AS  Ķekavas nov.  Līdz 3,15 EUR 31.12.2017 

APSARDZES DARBINIEKS  G4S Latvia, AS  Rīga  Līdz 2,65 EUR 31.12.2017 

PAŠVALDĪBAS POLICIJAS 

JAUNĀKAIS KĀRTĪBNIEKS  

DAUGAVPILS 

PILSĒTAS 

PAŠVALDĪBAS 

POLICIJA 

Daugavpils, Muzeja iela, 6 480 - 480 EUR 05.10.2017 

DARBA AIZSARDZĪBAS 

SPECIĀLISTS  

DZINTARS, AS  Rīga, Mālu iela, 30  No 750 EUR 05.10.2017 

APSARGS  GRIFS AG, SIA  Kārsavas nov., Kārsava,darbs Rīgā  No 2,6 EUR 04.10.2017 

APSARGS  GRIFS AG, SIA  Līvānu nov., Līvāni,darbs RĪGĀ  No 2,6 EUR 04.10.2017 

APSARGS  GRIFS AG, SIA  Rēzekne  No 2,6 EUR 04.10.2017 

APSARGS  GRIFS AG, SIA  Rēzekne  No 2,6 EUR 04.10.2017 

APSARGS  GRIFS AG, SIA  Jūrmala  No 2,6 EUR 04.10.2017 

APSARGS  GRIFS AG, SIA  Saldus nov., Saldus,darbs Rīgā  No 2,6 EUR 04.10.2017 

APSARGS  GRIFS AG, SIA  Liepāja  No 2,35 EUR 04.10.2017 

APSARGS  GRIFS AG, SIA  Tukuma nov., Tukums,darbs RĪGĀ  No 2,6 EUR 04.10.2017 

APSARGS  GRIFS AG, SIA  Ventspils No 2,35 EUR 04.10.2017 

APSARGS  GRIFS AG, SIA  Bauskas nov., Bauska  No 2,35 EUR 04.10.2017 

APSARGS  GRIFS AG, SIA  Salaspils nov., Salaspils No 2,6 EUR 04.10.2017 

APSARGS  GRIFS AG, SIA  Rīga  No 2,6 EUR 04.10.2017 

APSARGS  GRIFS AG, SIA  Ķekavas nov.  No 2,6 EUR 04.10.2017 

APSARGS  GRIFS AG, SIA  Rīga  No 2,6 EUR 04.10.2017 

APSARGS  GRIFS AG, SIA  Rīga  No 2,6 EUR 04.10.2017 
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Amats Uzņēmums Darba vietas adrese Alga 
Aktuāla 

līdz 

APSARGS  GRIFS AG, SIA  Rīga  No 2,6 EUR 04.10.2017 

APSARGS  GRIFS AG, SIA  Rīga  No 2,6 EUR 04.10.2017 

APSARGS  GRIFS AG, SIA  Rīga  No 2,6 EUR 04.10.2017 

APSARGS  GRIFS AG, SIA  Rīga  No 2,6 EUR 04.10.2017 

APSARGS  GRIFS AG, SIA  Rīga  No 2,6 EUR 04.10.2017 

APSARGS  GRIFS AG, SIA  Rīga  No 2,6 EUR 04.10.2017 

APSARGS  GRIFS AG, SIA  Rīga  No 3 EUR 04.10.2017 

APSARGS  GRIFS AG, SIA  Daugavpils,darbs Rīgā No 2,6 EUR 04.10.2017 

APSARGS  GRIFS AG, SIA  Rīga  No 2,6 EUR 04.10.2017 

APSARGS  

SECURITAS 

LATVIA, SIA 

Rīga  No 2,9 EUR 28.09.2017 

APSARGS  

INFO SERVISS, 

SIA 

Rīga, Biksēres iela, 6  No 3 EUR 28.10.2017 

DATORSISTĒMU TEHNIĶIS  ALFA iSG, SIA  Rēzekne, Latgales iela, 87 No 380 EUR 03.10.2017 

APSARDZES DARBINIEKS  

Screen Group, 

SIA 

Liepāja, Parka iela, 11 500 - 700 EUR 03.10.2017 

APSARDZES INSPEKTORS  

Secure Solutions 

Latvia, SIA 

Liepāja, Zemnieku iela 520 - 700 EUR 29.09.2017 

IESLODZĪJUMA VIETAS 

APSARGS  

'JELGAVAS 

CIETUMS'  

Jelgava, Palīdzības iela, 3  No 770 EUR 03.10.2017 

APSARDZES DARBINIEKS  G4S Latvia, AS  Rēzekne,darbs Rīgā  2,5 - 3 EUR 31.12.2017 

APSARDZES DARBINIEKS  G4S Latvia, AS  Daugavpils,darbs Rīgā No 2,5 EUR 13.10.2017 

IESLODZĪJUMA VIETAS 

UZRAUGS  

'JELGAVAS 

CIETUMS'  

Jelgava, Palīdzības iela, 3  No 770 EUR 03.10.2017 

ELEKTRIĶIS  

'JELGAVAS 

CIETUMS'  

Jelgava, Palīdzības iela, 3  No 495 EUR 03.10.2017 

Avots: Nodarbinātības valsts aģentūra. Pieejams: 

https://cvvp.nva.gov.lv/#/pub/vakances/saraksts#eyJvZmZzZXQiOjU4LCJsaW1pdCI6MjUsInBhZ2VZIjozMTAzfQ%253D%253

D, aplūkots 18.09.2017. 

 

4.2. Darba devēju aptauja 

Darba devēju izvērtējums par Organizācijas drošības studentu profesionālo kompetenci parāda, ka studentu komunikācijas 

prasmes ir augstā (86%) vai ļoti augstā (14%) līmenī. Labu sniegumu studenti parāda arī prasmē prezentēt un argumentēt savu 

viedokli –darba devēji šīs prasmes ir 100% novērtējušas kā augstas. Izteikts pārsvars – 86% organizāciju drošības studentu labi 

pārzina nozares normatīvos dokumentus, tikai 6% aptaujāto darba devēju uzskata, ka līmenis ir apmierinošs. Studenti prasmīgi plāno 

un organizē savu darbu (ļoti augsts līmenis – 14%, augsts – 72%, apmierinošs – 14%). Darba devēji ir novērojuši studentu atbildību 

pret uzticētajiem pienākumiem, to kā augstu uzskata visi aptaujātie., kā arī lojalitāti pret iestādi (ļoti augsts – 58%, augsts – 42%). 

Visi studenti parāda augstu līmeni prasmē strādāt patstāvīgi. 

98% aptaujāto darba devēju uzskata, ka pēc programmas absolvēšanas studentam ir iespējama karjeras izaugsme, tikai 2% 

par to nav tik pārliecināti, taču arī nenoliedz. Jautājumā par studiju programmas saturu, 69% darba devēju šķiet, ka tas tikai daļēji 

nodrošina studenta kā speciālista konkurētspēju starptautiskajā tirgū, 31% ir pārliecināti, ka nodrošina pilnībā.   

Viens no darba devējiem iesaka palielināt kontaktstundu skaitu, lai uzlabotu studenta zināšanas. 

 

5. STUDIJU VIRZIENA STIPRO UN VĀJO PUŠU, IESPĒJU UN DRAUDU ANALĪZE; 

5.1. Studiju virziena stiprās puses: 

5.1.1. docētāju kolektīvs pamatā tiek veidots no nozares praktiķiem, kā arī pamatdarbā strādājošie docētāji tiek iesaistīti 

projektos, kas pilnveido to praktiskās iemaņas; 

5.1.2. lekciju saturs interesants, ļoti daudz faktu, prakses materiālu, pamatīgi un rūpīgi gatavotas lekcijas atbilstošas 

esošajam laikam; 

5.1.3. uz darba tirgu orientēta apmācība, kura ir dinamiska, jo izvēles daļā ir iespējama jaunu un darba tirgum aktuālu 

studiju kursu iekļaušana; 

5.1.4. sadarbības līgumi ar valsts institūcijām un komersantiem, kā arī ar nevalstiskajām aorganizācijām rada iespēju 

veidot sadarbību un piedāvāt pašu studentu izvēlētas prakses vietas visiem studējošajiem; 

5.1.5. augstskolas bibliotēkas resursu straujā attīstība un bibliotēkā pieejamās jaunākās zinātniskās literatūras 

elektroniskās datu bāzes;  

5.1.6. spēcīga materiāli tehniskā bāze – jaunākās paaudzes informācijas tehnoloģijas, moderns auditoriju aprīkojums; 

https://cvvp.nva.gov.lv/#/pub/vakances/212738549
https://cvvp.nva.gov.lv/#/pub/vakances/212738549
https://cvvp.nva.gov.lv/#/pub/vakances/212738549
https://cvvp.nva.gov.lv/#/pub/vakances/212738549
https://cvvp.nva.gov.lv/#/pub/vakances/212738549
https://cvvp.nva.gov.lv/#/pub/vakances/212738593
https://cvvp.nva.gov.lv/#/pub/vakances/212738593
https://cvvp.nva.gov.lv/#/pub/vakances/212738593
https://cvvp.nva.gov.lv/#/pub/vakances/212738593
https://cvvp.nva.gov.lv/#/pub/vakances/212738593
https://cvvp.nva.gov.lv/#/pub/vakances/212738626
https://cvvp.nva.gov.lv/#/pub/vakances/212738626
https://cvvp.nva.gov.lv/#/pub/vakances/212738626
https://cvvp.nva.gov.lv/#/pub/vakances/212738626
https://cvvp.nva.gov.lv/#/pub/vakances/212738626
https://cvvp.nva.gov.lv/#/pub/vakances/212738663
https://cvvp.nva.gov.lv/#/pub/vakances/212738663
https://cvvp.nva.gov.lv/#/pub/vakances/212738663
https://cvvp.nva.gov.lv/#/pub/vakances/212738663
https://cvvp.nva.gov.lv/#/pub/vakances/212738663
https://cvvp.nva.gov.lv/#/pub/vakances/212738694
https://cvvp.nva.gov.lv/#/pub/vakances/212738694
https://cvvp.nva.gov.lv/#/pub/vakances/212738694
https://cvvp.nva.gov.lv/#/pub/vakances/212738694
https://cvvp.nva.gov.lv/#/pub/vakances/212738694
https://cvvp.nva.gov.lv/#/pub/vakances/212739095
https://cvvp.nva.gov.lv/#/pub/vakances/212739095
https://cvvp.nva.gov.lv/#/pub/vakances/212739095
https://cvvp.nva.gov.lv/#/pub/vakances/212739095
https://cvvp.nva.gov.lv/#/pub/vakances/212739095
https://cvvp.nva.gov.lv/#/pub/vakances/212738990
https://cvvp.nva.gov.lv/#/pub/vakances/212738990
https://cvvp.nva.gov.lv/#/pub/vakances/212738990
https://cvvp.nva.gov.lv/#/pub/vakances/212738990
https://cvvp.nva.gov.lv/#/pub/vakances/212738990
https://cvvp.nva.gov.lv/#/pub/vakances/212737543
https://cvvp.nva.gov.lv/#/pub/vakances/212737543
https://cvvp.nva.gov.lv/#/pub/vakances/212737543
https://cvvp.nva.gov.lv/#/pub/vakances/212737543
https://cvvp.nva.gov.lv/#/pub/vakances/212737543
https://cvvp.nva.gov.lv/#/pub/vakances/212738724
https://cvvp.nva.gov.lv/#/pub/vakances/212738724
https://cvvp.nva.gov.lv/#/pub/vakances/212738724
https://cvvp.nva.gov.lv/#/pub/vakances/212738724
https://cvvp.nva.gov.lv/#/pub/vakances/212738724
https://cvvp.nva.gov.lv/#/pub/vakances/212523649
https://cvvp.nva.gov.lv/#/pub/vakances/212523649
https://cvvp.nva.gov.lv/#/pub/vakances/212523649
https://cvvp.nva.gov.lv/#/pub/vakances/212523649
https://cvvp.nva.gov.lv/#/pub/vakances/212523649
https://cvvp.nva.gov.lv/#/pub/vakances/212523649
https://cvvp.nva.gov.lv/#/pub/vakances/212489499
https://cvvp.nva.gov.lv/#/pub/vakances/212489499
https://cvvp.nva.gov.lv/#/pub/vakances/212489499
https://cvvp.nva.gov.lv/#/pub/vakances/212489499
https://cvvp.nva.gov.lv/#/pub/vakances/212489499
https://cvvp.nva.gov.lv/#/pub/vakances/212489499
https://cvvp.nva.gov.lv/#/pub/vakances/212337294
https://cvvp.nva.gov.lv/#/pub/vakances/212337294
https://cvvp.nva.gov.lv/#/pub/vakances/212337294
https://cvvp.nva.gov.lv/#/pub/vakances/212337294
https://cvvp.nva.gov.lv/#/pub/vakances/212337294
https://cvvp.nva.gov.lv/#/pub/vakances/212277070
https://cvvp.nva.gov.lv/#/pub/vakances/212277070
https://cvvp.nva.gov.lv/#/pub/vakances/212277070
https://cvvp.nva.gov.lv/#/pub/vakances/212277070
https://cvvp.nva.gov.lv/#/pub/vakances/212277070
https://cvvp.nva.gov.lv/#/pub/vakances/212277070
https://cvvp.nva.gov.lv/#/pub/vakances/211669158
https://cvvp.nva.gov.lv/#/pub/vakances/211669158
https://cvvp.nva.gov.lv/#/pub/vakances/211669158
https://cvvp.nva.gov.lv/#/pub/vakances/211669158
https://cvvp.nva.gov.lv/#/pub/vakances/211669158
https://cvvp.nva.gov.lv/#/pub/vakances/211669158
https://cvvp.nva.gov.lv/#/pub/vakances/211589783
https://cvvp.nva.gov.lv/#/pub/vakances/211589783
https://cvvp.nva.gov.lv/#/pub/vakances/211589783
https://cvvp.nva.gov.lv/#/pub/vakances/211589783
https://cvvp.nva.gov.lv/#/pub/vakances/211589783
https://cvvp.nva.gov.lv/#/pub/vakances/211589783
https://cvvp.nva.gov.lv/#/pub/vakances/211589783
https://cvvp.nva.gov.lv/#/pub/vakances/211131139
https://cvvp.nva.gov.lv/#/pub/vakances/211131139
https://cvvp.nva.gov.lv/#/pub/vakances/211131139
https://cvvp.nva.gov.lv/#/pub/vakances/211131139
https://cvvp.nva.gov.lv/#/pub/vakances/211131139
https://cvvp.nva.gov.lv/#/pub/vakances/211131606
https://cvvp.nva.gov.lv/#/pub/vakances/211131606
https://cvvp.nva.gov.lv/#/pub/vakances/211131606
https://cvvp.nva.gov.lv/#/pub/vakances/211131606
https://cvvp.nva.gov.lv/#/pub/vakances/211131606
https://cvvp.nva.gov.lv/#/pub/vakances/210849824
https://cvvp.nva.gov.lv/#/pub/vakances/210849824
https://cvvp.nva.gov.lv/#/pub/vakances/210849824
https://cvvp.nva.gov.lv/#/pub/vakances/210849824
https://cvvp.nva.gov.lv/#/pub/vakances/210849824
https://cvvp.nva.gov.lv/#/pub/vakances/210849824
https://cvvp.nva.gov.lv/#/pub/vakances/210849824
https://cvvp.nva.gov.lv/#/pub/vakances/210849105
https://cvvp.nva.gov.lv/#/pub/vakances/210849105
https://cvvp.nva.gov.lv/#/pub/vakances/210849105
https://cvvp.nva.gov.lv/#/pub/vakances/210849105
https://cvvp.nva.gov.lv/#/pub/vakances/210849105
https://cvvp.nva.gov.lv/#/pub/vakances/210849105
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5.1.7. tika izstrādāti jauni JF Domes apstiprinātie Patstāvīgi izstrādājamo darbu noteikumi, kuros tika iekļauta prasība 

iesniegt darbu arī elektroniskā formā, tādejādi veidojot studentu izstrādāto darbu datu bāze, kas palīdzēs efektīvi cīnīties pret 

plaģiātismu; 

5.1.8. lai palīdzētu studentiem iziet praksi un izstrādāt prakses atskaites, katrai grupai tika nozīmēts prakses vadītājs no 

BAT puses, kas pirms prakses atskaites aizstāvēšanas to izvērtē un virza (vai nevirza) uz aizstāvēšanu; 

5.1.9. aktīvi turpinājās sadarbība ar darba devējiem, nodrošinot prakses vietas studējošajiem. 

5.2. Studiju virziena vājās puses: 

5.2.1. nepietiekami straujš pieaugums docētāju īpatsvaram ar doktora grādiem, 

5.2.2. nepietiekošs ievēlētais akadēmiskais personāls, kam BAT ir pamatdarba vieta, 

5.2.3.  spēcīgu zinātniskās pētniecības tradīciju trūkums augstskolā,  

5.3. Studiju virziena iespējas: 

5.3.1. Darbs ar studējošajiem: 

5.3.1.1. lai papildus sniegtu studentiem iespēju apgūt patstāvīgi izstrādājamo darbu metodoloģiju, tika rīkotas tā sauktās 

“Zinātniskās tērzētavas”, kuru laikā pie tējas tases studējošie varēja uzdot docētājiem jebkurus jautājums par patstāvīgi izstrādājamo 

darbu izstrādes un noformēšanas prasībām,  

5.3.1.2. jāpastiprina sadarbība ar citām augstskolām, tajā skaitā ārpus Latvijas, vienojoties par studējošo apmaiņas 

iespējām, jāieinteresē studējošie doties uz ārvalstīm; 

5.3.2. jāturpina attīstīt sistēma par studējošo informētību reģistrācijai uz izvēles kursiem, kā arī to , kā ietekmē studentu 

izvēlētie kursi tālākai studiju un profesijas apguvei.Darbs ar docētājiem: 

5.3.2.1. definēt realizējamo studiju virzienu mērķus kā studiju rezultātus atbilstoši EKI un, saskaņā ar tiem pārskatīt studiju 

kursu mērķus un sagaidāmos rezultātus,  

5.3.2.2. izstrādāt skaidrākus kritērijus studiju kursa noslēguma pārbaudījumu, studiju darbu, kvalifikācijas darbu, 

diplomdarbu un maģistra darbu vērtēšanai.   

5.3.2.3. sistēmiski  kontrolēt, lai kopējie Studiju virziena mērķi tiek iekļauti un ievēroti  katrā studiju kursā, 

5.3.3. Studiju virziena pilnveidošana: 

5.3.3.1. sekot, lai studiju kursu secības būtu pareiza, lai tie tiktu sagrupēti no vienkāršā uz sarežģīto; 

5.3.3.2. pilnveidot studiju kursiem nepieciešamos metodiskos materiālus; 

5.3.3.3. atkārtoti veikt Studiju virziena absolventu aptauju, vācot un apkopojot informāciju par absolventu tālākajām darba 

gaitām un iecerēm tālākizglītībai, atbilstoši izmaiņām Ministru kabineta noteikumos Nr.348 "Kārtība, kādā augstskola un koledža 

iesniedz izglītības un zinātnes ministrijā informāciju par savu darbību“; 

5.3.3.4. Jāaktivizē sadarbība ar zemāka līmeņa drošības jomas profesionālajām skolām Latvijā un ārvalstīs, piemēram, 

Eiropas drošības akadēmiju (European Security Academy -  Polija (http://www.euseca.com/pl/ )); Eiropas drošības un aizsardzības 

koledžas (European Security and Defence College (ESDC) - Lielbritānija ( http://www.da.mod.uk/ )). 

5.4. Studiju virziena draudi: 

5.4.1. docētāju pētnieciskais darbs nepietiekošs, tā rezultātā nepilnīgi tiek nodrošināti metodiskie materiāli un mācību 

literatūra, 

5.4.2. Pārāk zems atalgojuma līmenis, lai varētu piesaistīt atpazīstamus zinātniekus vai profesionāļus. 

 

6. STUDIJU VIRZIENA IEKŠĒJĀS KVALITĀTES NODROŠINĀŠANAS SISTĒMAS APRAKSTS; 

6.1. BAT kopējā kvalitātes politika balstās uz BAT monolītiem pamatprincipiem, kuros definētas augstskolas 

prioritātes lai attīstītu savu konkurētspēju, nodrošinātu darbinieku konkurētspēju, kā arī nodrošinātu kvalitatīvu, darba tirgus 

prasībām atbilstošu, valstiski atzītu studiju procesu augstskolā.  

6.1.1. Lai nodrošinātu šos pamatprincipus BAT ir savā darbībā ievēro sekojošas prioritātes: 

6.1.1.1. Klients (gan iekšējais, gan ārējais), kas ietver klienta apmierinātības regulāru noteikšanu (studenti, kursanti, 

absolventi, darbinieki, darba devēji); 

6.1.1.2. Augstvērtīga pakalpojuma piedāvājums; 

6.1.1.3. Nepārtraukta procesu pilnveide, lai nodrošinātu procesu efektivitāti, lietderību un elastību, kas ļauj iespējami 

pilnvērtīgi apmierināt klientu vajadzības. 

6.1.1.4. Profesionālā un personības izaugsme. 

6.1.2. Augstskolas vīzija ir - Biznesa augstskola Turība ir starptautiski atzīta un atpazīstama biznesa augstskola, un 

Misija - Biznesa augstskola Turība dod iespēju katram iegūt savai profesionālajai jomai atbilstošu, uz biznesu orientētu izglītību 

un attīstīt sevi kā radošu līderi. Vadoties no BAT definētās vīzijas un misijas, to sasniegšanai kvalitātes politikā tiek vērtēti sekojoši 

aspekti: 

6.1.2.1. Esošo studentu vēlmes un vajadzības; 

6.1.2.2. Absolventu vēlmes un vajadzības; 

6.1.2.3. Pasniedzēju zināšanas un prasmes profesionālajā jomā; 

6.1.2.4. Izcilas darbības piemēri Eiropas vadošajās augstskolās.  

6.1.3. Programmas īstenojuma kvalitatīvie rādītāji tiek mērīti izmantojot dažādus instrumentus, no augstskolas iekšējās 

datu sistēmas tiek atlasīti statistiskie rādītāji, piemēram, imatrikulēto, studējošo, absolventu un studentu skaits. Izmantojot dažādu 

mērķauditoriju aptaujas u.c. tiek iegūta informācija par studentu, darba devēju, absolventu un darbinieku apmierinātības līmeni, 

pedagoģiskā snieguma līmeni, absolventu profesionālās karjeras parametriem, kā piemēram darba atlīdzība, karjeras izaugsme utt.).  

6.1.4. Šo kvalitatīvo datu rezultātu dinamika tiek analizēta gan vadības līmenī, gan arī katras struktūrvienības ietvaros, 

tādējādi nodrošinot operatīvu un adekvātu lēmumu pieņemšanu saistībā ar nepieciešamajām darbībām, kas jāveic lai nodrošinātu 

pakalpojuma vispārējās kvalitātes un klientu apmierinātības līmeņa paaugstināšanu vai saglabāšanu. 

6.1.5. Lai nodrošinātu iekšējo kvalitāti tiek ievēroti sekojoši principi: 

http://www.euseca.com/pl/
http://www.da.mod.uk/
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6.1.5.1. augstākās vadības ieinteresētība nepieciešamās kvalitātes līmeņa sasniegšanā; 

6.1.5.2. augstskolas darbības fokusēšana uz studentu, absolventu un personālu;  

6.1.5.3. personāla apzināta līdzdalība kvalitātes pilnveidošanā un nepārtrauktā uzlabošanā; 

6.1.5.4. akadēmiskā personāla iesaistīšanās zinātniskajā darbībā; 

6.1.5.5. procesu pieeja – uz faktiem par darbību balstīta procesu vadība; 

6.1.5.6. uz faktiem balstītu lēmumu pieņemšana. 

6.1.6. Studiju virzienu iekšējās kvalitātes nodrošināšanas pamatā ir: 

6.1.6.1. Studiju virziena kopējā analīze; 

6.1.6.2. Studiju programmu analīze un salīdzināšana gan Latvijas gan starptautiskā līmenī; 

6.1.6.3. Docētāju vērtēšana; 

6.1.6.4. Zinātniskās darbības nodrošināšana; 

6.1.6.5. Studentu, absolventu, darbinieku un sadarbības institūciju viedokļu regulāra apzināšana un analīze; 

6.1.6.6. Rūpīga finanšu un resursu plānošana visos vadības līmeņos; 

6.1.7. Kvalitātes kontrole tiek īstenota organizējot uzņēmuma iekšējos kvalitātes vadības sistēmas auditus, lai izvērtētu 

vai BAT struktūrvienību darbība un veiktie procesi atbilst uzņēmuma misijai, vīzijai un definētajiem mērķiem, kā arī lai kontrolētu 

procesu un struktūrvienību veikto darbību atbilstību normatīvajiem dokumentiem un novērtētu veikto darbību efektivitāti. 

 

7. STUDIJU VIRZIENAM PIEEJAMIE RESURSI (TAI SKAITĀ FINANŠU RESURSI) UN MATERIĀLTEHNISKAIS 

NODROŠINĀJUMS 

 

BA Turības pamatdarbība ir izglītības pakalpojumu sniegšana. 2016/2017 studiju gadā tika nodrošinātas augstākās 

izglītības programmas četrās fakultātēs: 

1) Uzņēmējdarbības vadības fakultātē, 

2) Juridiskajā fakultātē, 

3) Starptautiskā tūrisma fakultātē, 

4) Komunikācijas fakultātē. 

Augstskola piedāvā visus augstākās izglītības līmeņus: koledžas, bakalaura, maģistra un doktora līmeņa studijas. Studiju 

programmas, līdzīgi kā iepriekš, tiek realizētas ne tikai Rīgā, bet arī Augstskolas filiālēs Jēkabpilī, Talsos, Liepājā un Cēsīs. Ar 

mērķi attīstīt eksporta iespējas, paralēli programmām latviešu valodā tiek attīstītas arī programmas angļu valodā, kurās jau tagad ir 

gan vietējie, gan ārvalstu studenti. Ieņēmumi no ārvalstu studentiem turpina palielināties, pretstatā turpmākam ieņēmumu kritumam 

vietējā tirgū. 

Ņemot vērā Latvijas sabiedrības demogrāfiskās tendences un vispārējo situāciju Latvijas augstākās izglītības sektorā, BAT 

studiju ieņēmumi ir samazinājušies par 1.5 % (par -57 789 EUR). Tomēr kopējais neto apgrozījums ir audzis par 0.4 %  (par  +17 100 

EUR). To nodrošināja viesnīcas pakalpojumu kāpums par 14.9 % (par + 6 436 EUR), autostāvvietas un telpu nomas ieņēmumi – 

par + 10 % ( par  + 35 974 EUR), Izdevniecības ieņēmumi - +3 % ( par + 1 442 EUR). 

Biznesa augstskolas Turība ilgtspējīgu attīstību apliecina ikgadējs darbs pie studiju programmu aktualizēšanas un 

pielāgošanas tirgus prasībām, tai skaitā gan pilnveidojot esošās programmas, gan veidojot jaunas. Tāpat tiek turpināta sadarbība ar 

ārvalstu augstskolām un zinātniski pētnieciskais darbs. Tādējādi Augstskola turpina ieņemt vietu starp vadošajām Latvijas 

augstskolām, turklāt ar ambīciju pašreizējos pārmaiņu laikos būt starp galvenajiem innovatoriem augstākās izglītības nozarē Latvijā. 

Biznesa augstskolas Turība attīstības stratēģija paredz attīstīt jaunas un pilnveidot esošās studiju programmas atbilstoši 

Latvijas darba tirgus pieprasījumam, nodrošinot studiju programmu kvalitāti starptautisko standartu līmenī. Arī 2016/2017 studiju 

gadā plānots turpināt uzsākto darbu jaunu studiju programmu izveidē, kā arī plānots piesaistīt studentus no Eiropas un Āzijas, kā 

arī likt lielāku uzsvaru uz studiju programmu un atsevišķu kursu pasniegšanu angļu valodā. 

2014./2015. finanšu gada neto apgrozījums ir EUR 4 863 020, bruto peļņa EUR 1 394 018, bet pārskata perioda peļņa pēc 

nodokļu nomaksas EUR 341 347. Pamatkapitāla atlikums pēc bilances uz 30.06.2015 ir EUR 2 134 308, nesadalītā peļņa pēc 

bilances uz 30.06.2015. ir EUR 1 190 705, pašu kapitāls kopā - EUR 5 013 231.   

Studiju procesa atbilstošas norises nodrošināšanai programmas īstenošanā tiek iesaistīts dažāda veida palīgpersonāls. Kā 

galvenos var minēt šādus: studiju procesa plānošanu, sekmju uzskaiti risina Studiju daļa; materiāli tehniskā nodrošinājuma 

jautājumus risina Tehniskā daļa; informatīvo nodrošinājumu studentiem un mācībspēkiem nodrošina Bibliotēka, Izdevniecība, 

Studiju informācijas centrs un Informācijas sistēmu daļa. Minēto struktūrvienību darbības mērķus un uzdevumus, darbības un 

sadarbības principus nosaka šo struktūrvienību nolikumi.  

Studijām izveidoti visi nepieciešamie apstākļi – jaunas konferenču zāles, auditorijas, datorklases, moderna bibliotēka ar 

plašu lasītavu. Auditorijās atrodas kvalitatīvas vizuālās iekārtas - baltās tāfeles, kodoskopi un ekrāni, multimediju projektori, audio 

un video aparatūra. Studentiem pieejamas datorizētas darba vietas. Stacionāri uzstādīti multimediju projektori, pieejami arī 

pārnēsājami multimediju projektori. Studiju procesā var izmantot arī sporta zāli. 

Praktiskajām nodarbībām studenti var izmantot visu BAT teritoriju (izņemot vietas, kuras ir iznomātas vai kā citādi tur 

atrasties ir aizliegts), tajā skaitā autostāvvietas un ēkas. 

Studentu speciālajai apmācībai BAT mācību korpusā speciāli sagatavota auditorija, kurā programmas studenti praktiski 

var apgūt profesionālās iemaņas Kriminālistikā.  

Kvalitatīvākai studiju apgūšanai ir noslēgti sadarbības līgumi ar SIA „Grifs AG” un SIA „Biznesa augstskola Turība” par 

materiāli tehniskās bāzes izmantošanu studiju procesā. Mācību procesa nodrošināšanai papildus iepriekšējam ir noslēgts sadarbības 

līgums par daļu no praktiskās šaušanas kursa realizāciju un klātienē iepazīt šaujam ieročus ar SIA „Walters”. Bet mikrouzņēmējs 

Zigmārs Glazeikins apņēmies nodrošināt speciālo autoapmācību, speciālo autopoligonu  kompleksu „333”, autotransportu 

apmācības nodrošināšanai un apmācības līdzekļus. 
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Papildus regulārajai sadarbībai starp uzņēmējiem un BAT, paredzēts rīkot regulārus mācību braucienus uz Bruno (Čehija), 

kurā ik pa diviem gadiem notiek Starptautiskā drošības un aizsardzības izstāde (IDET - International Exhibition of Defence and 

Security Technologies) http://www.bvv.cz/en/idet/idet-2013/facts-figures/. Šajā izstādē studenti klātienē varēs iepazīt pasaulē 

modernākos ieročus dažādu virzienu  izpildījumā gan smalkās tehnoloģijas, gan smago tehniku, gan lidaparātus – viss, kas šajā laikā 

ir modernākais un drošības struktūrām pieejamais. Studentiem tiek piedāvātas arī citi starptautisās izstādes apmeklējumi, piemēram, 

Polijā, Zviedrijā (www.securitysolution.se) , Lielbritānijā; Somijā (Tampere Exhibition and Sports centre (TESC)). Studentiem 

informāciju pasniedz brīvā gaisotnē īpaši sagatavotā prezentācijas veidā ar multimedija palīdzību. 

Biznesa augstskolas Turība bibliotēka piedāvā izmantot  brīvpieejas bibliotēku ar literatūras izsniegšanas un saņemšanas 

elektronisku reģistrāciju, grāmatu un periodisko izdevumu, studentu darbu elektronisko katalogu  bibliotēku informācijas sistēmā 

ALISE. http://www.turiba.lv/lv/studijas/biblioteka/bat-katalogs/257/ 

Bibliotēkas pamatuzdevums ir studiju, pēcdiploma apmācības un zinātniskā darba nodrošināšana ar jaunāko mācību un 

zinātnisko literatūru atbilstoši studiju programmām un pētījumu virzieniem, dodot iespēju izmantot ne tikai plašo grāmatu un 

periodisko izdevumu krājumu, bet arī bibliotēkā pieejamās on-line un lokālās datu bāzes, interneta informācijas avotus. Katedru 

vadītāji, programmu direktori sadarbībā ar bibliotēkas darbiniekiem izstrādā nepieciešamo grāmatu iegādes un abonējamo 

elektronisko datu bāzu sarakstu jaunajam studiju gadam. Augstskolai ir četras filiāles- Liepājā, Cēsīs, Talsos un Jēkabpilī. 

Bibliotēkas krājumu veido:  

1)            grāmatas un turpinājumresursi, periodiskie izdevumi; 

2)            elektroniskie un audiovizuālie dokumenti; 

3)            studentu darbi (kvalifikācijas, diplomdarbi, maģistra un promocijas). 

Kopējais bibliotēkas krājums ir 76126 eksemplāri, nosaukumu skaits ir 18994. Turpinājumresursu skaits ir 6771 

eksemplāri. Lasītavā ir pieejami studentu darbi, kopskaitā 3135. Bibliotēkas katalogs http://w3i.turiba.lv/Alise/lv/home.aspx 

Līdztekus grāmatām studentiem ir pieejamas tiešsaistes elektroniskās datu bāzes (Lursoft; Letonika; Latvijas Vēstneša 

rakstu arhīvs; LETAs arhīvs un Nozare.lv;  Latvijas statistika, EBSCO, DB rakstu arhīvs, BalticTravelnews.com., SAGE, 

Polpred.com. u. c.), kuras studenti var izmantot arī attālināti http://www.turiba.lv/lv/studijas/biblioteka/tiessaistes-datu-bazes/249 

2017.gadā bibliotēka abonē vairāk nekā 30 nosaukumu periodiskos izdevumus drukātā veidā un elektroniskajā formātā 

http://www.turiba.lv/lv/studijas/biblioteka/abonetas-preses-katalogs/259/  

Bibliotēkā ir 285 darba vietas, no tām 62 – datorizētas. 

Biznesa augstskolas Turība bibliotēka ir Latvijas akadēmisko bibliotēku asociācijas (LATABA) dalībniece no 2000.gada. 

Kopš 2014. gada nogales bibliotēkā tiek regulāri saņemts AM žurnāls „ Tēvijas Sargs” un citi iespieddarbi drošības jomā. 

 

8. SADARBĪBAS IESPĒJAS LATVIJĀ UN ĀRZEMĒS ATTIECĪGĀ STUDIJU VIRZIENA  IETVAROS 

8.1. Turpinās sarunas ar Lielbritānijas drošības jomas darba devējiem, lai BAT studentiem būtu iespēja iziet studiju 

prakši Lielbritānijā.  

8.2. Notiek sarunas ar Hāgas pielietojamo zinātņu universitāti (Nīderlande) un ar Igaunijas Drošības akadēmiju. 

Plānojam uzsākt sadarbības sarunas ar Laureas lietišķo zinātņu Universitāti (Somija) tieši par sadarbību studijām 

drošības jomā, kā arī uzsāktas sarunas ar  Džorža Maršala drošības centru Eiropā (George C. Marshall European 

Center for Security). 

 

9. STUDIJU PROGRAMMU UZSKAITĪJUMS, NORĀDOT TO APJOMU KREDĪTPUNKTOS, STUDIJU VEIDU, IEGŪSTAMO 

GRĀDU, GRĀDU UN PROFESIONĀLO KVALIFIKĀCIJU VAI PROFESIONĀLO KVALIFIKĀCIJU. STUDIJU PROGRAMMU ATBILSTĪBA 

LATVIJAS REPUBLIKAS UN AUGSTSKOLAS VAI KOLEDŽAS STRATĒĢIJAI 

Studiju programma Apjoms 

kredītpunk

tos 

Studiju veids Iegūstamais 

grāds 

Iegūstamā profesionālā 

kvalifikācija 

Pirmā līmeņa augstākās 

izglītības programma ” 

Organizācijas drošība”  

(41 861) 

80 Nepilna laika 

studijas 

nav Drošības speciālists 

Profesionālā bakalaura 

studiju programma 

„Organizācijas drošība” 
(42 861) 

160 Pilna un nepilna 

laika studijas 

Profesionālais 

bakalaura grāds 

„Organizācijas 

drošībā” 

Drošības dienesta 

vadītājs  

 

10. STUDIJU VIRZIENA ĪSTENOŠANĀ IESAISTĪTĀ AKADĒMISKĀ PERSONĀLA UZSKAITĪJUMS, NORĀDOT TĀ 

KVALIFIKĀCIJU UN PIENĀKUMUS, TAI SKAITĀ STUDIJU PROGRAMMU UN TĀS DAĻU, KURU KATRS NO AKADĒMISKĀ PERSONĀLA 

ĪSTENOS 

 

(Skat. 3. Pielikumā)  

 

11. STUDIJU VIRZIENA ĪSTENOŠANĀ IESAISTĪTĀ AKADĒMISKĀ PERSONĀLA PĒTNIECISKĀ DARBĪBA UN TĀ 

IETEKME UZ STUDIJU DARBU, STUDĒJOŠO IESAISTĪŠANA PĒTNIECĪBAS PROJEKTOS, KĀ ARĪ DALĪBA STARPTAUTISKAJOS 

PROJEKTOS, LATVIJAS ZINĀTNES PADOMES UN CITU INSTITŪCIJU FINANSĒTAJOS PROJEKTOS PĀRSKATA PERIODĀ 

 

 

http://www.securitysolution.se/
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11.1. Studiju virziena īstenošanā iesaistītais  personāls, kas ir ieguvis LZP eksperta statusu: 

Vārds Uzvārds Zinātnes nozare 
Darbības laiks 

(dd.mm.gg. - dd.mm.gg.) 

Aivars  Endziņš Juridiskā zinātne 14.04.2019 

Aleksandrs Baikovs Juridiskā zinātne 17.12.2018 

Jānis  Grasis Juridiskā zinātne 17.05.2018 

Jānis Ivančiks Juridiskā zinātne 14.04.2019 

Sandra Kaija Juridiskā zinātne 25.11.2019 

Ivars Kronis Juridiskā zinātne 18.12.2017 

Ineta Lūka Pedagoģija 16.06.2019 

Jānis  Načisčionis Juridiskā zinātne 20.11.2017 

Jānis Pleps Juridiskā zinātne 14.04.2019 

Una  Skrastiņa Juridiskā zinātne 19.01.2020 

Jānis  Teivāns-Treinovskis Juridiskā zinātne 23.09.2019 

Ingrīda  Veikša Juridiskā zinātne 20.11.2017 

Daina Škuškovnika Psiholoģija 22.10.2018 

 

11.2. Studiju virziena īstenošanā iesaistītais  personāla līdzdalība konferencēs un semināros vai to organizēšana 

Latvijā un starptautiskā mērogā. 

 

(Skat.4. Pielikumā) 

 

11.3 Iesaistīšana pētniecības projektos, kā arī piedalīšanās starptautiskajos projektos, Latvijas Zinātnes padomes un citu 

institūciju finansētajos projektos pārskata periodā. 

 

(Skat. 5. Pielikumā) 

 

12. STUDIJU VIRZIENA ĪSTENOŠANĀ IESAISTĪTĀ AKADĒMISKĀ PERSONĀLA GALVENO ZINĀTNISKO PUBLIKĀCIJU 

UN SAGATAVOTĀS MĀCĪBU LITERATŪRAS SARAKSTS PĀRSKATA PERIODĀ. 

 

(Skat. 6. Pielikumā) 

 

13. STUDIJU VIRZIENA ĪSTENOŠANĀ IESAISTĪTO STRUKTŪRVIENĪBU (PIEMĒRAM KATEDRU, PROFESORU GRUPU, 

LABORATORIJU, INSTITŪTU) UZSKAITĪJUMS, NORĀDOT TO UZDEVUMUS STUDIJU VIRZIENA UN KONKRĒTU STUDIJU 

PROGRAMMU ĪSTENOŠANĀ 

 

Studiju virziena darbību nodrošina vairākas augstskolas struktūrvienības. Fakultāte un katedras primāri iesaistītas 

akadēmiskā darba īstenošanā, turpretim studiju daļa un rektorāts. nodrošina studiju procesa īstenošanu.  

 

Struktūrvienība  Uzdevumi  

Rektorāts  Rektorāts ir BAT struktūrvienība augstskolas pedagoģiskā un zinātniskā procesa vadības un 

starptautiskās sadarbības nodrošināšanai.  

Rektorāta galvenie uzdevumi ir:  

vienota pedagoģiskā procesa augstskolā nodrošināšana;  

studiju procesa organizācija un vadība;  

zinātniski - metodiskās darbības vadība;  

studiju attīstības un starptautiskās sadarbības nodrošināšana;  

augstāk minēto uzdevumu izpildes nodrošināšanai nepieciešamo organizatorisko, rīkojuma, 

izziņu un pārskata dokumentu izstrāde.  

Juridiskā fakultāte  Fakultāte ir augstskolas struktūrvienība, kas izveidota profesionālās, akadēmiskās, 

metodiskās un zinātniskās darbības organizēšanai fakultātē īstenojamo studiju virzienos.  

Fakultātes uzdevumi ir:  

1) attīstīt starptautisku konkurētspēju;  

2) veidot jaunas programmas un jaunus kursus;  

3) pilnveidot studiju procesu;  

4) sekmēt akadēmiskā personāla, studējošo un darbinieku lojalitāti;  

5) attīstīt sadarbību ar studentiem, darba devējiem un absolventiem;  

6) veidot sadarbību ar citām, arī ārpus Latvijas esošām augstskolām;  

7) veicināt studentu uzņēmējdarbības analīzes un pašanalīzes, kā arī komunikācijas 

prasmes, jaunradi un kultūras līmeņa atbilstību starptautiskajai biznesa videi.  

http://www.lzp.gov.lv/eksperti/index.php?cilveks=555
http://www.lzp.gov.lv/index.php?option=com_content&task=view&id=518&Itemid=54
http://www.lzp.gov.lv/index.php?option=com_content&task=view&id=503&Itemid=54
http://www.lzp.gov.lv/index.php?option=com_content&task=view&id=518&Itemid=54
http://www.lzp.gov.lv/index.php?option=com_content&task=view&id=428&Itemid=54
http://www.lzp.gov.lv/index.php?option=com_content&task=view&id=476&Itemid=54
http://www.lzp.gov.lv/index.php?option=com_content&task=view&id=524&Itemid=54
http://www.lzp.gov.lv/index.php?option=com_content&task=view&id=474&Itemid=54
http://www.lzp.gov.lv/index.php?option=com_content&task=view&id=518&Itemid=54
http://www.lzp.gov.lv/eksperti/index.php?cilveks=1042
http://www.lzp.lv/index.php?option=com_content&task=view&id=532&Itemid=54
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Tiesību zinātņu 

katedra 

 

Katedra ir Fakultātes struktūrvienība studiju, metodiskā un pētniecības darba īstenošanai 

(turpmāk tekstā – Katedra). Katedra nodrošina studiju kursu īstenošanu, atbilstīgi studiju 

programmu mērķiem, uzdevumiem un sagaidāmiem rezultātiem.  

Katedras uzdevumi:  

1) sistemātiski pilnveidot studiju procesu;  

2) piedalīties Bibliotēkas fonda veidošanā;  

3) organizēt zinātniski pētniecisko un metodisko darbu;  

4) līdzdarboties Augstskolas mūža izglītības sistēmā;  

5) sadarboties ar darba devējiem, studentiem un absolventiem studiju procesa 

modernizēšanas jautājumos;  

6) veidot studentu kultūru un pozitīvu attieksmi pret studijām;  

7) organizēt docētāju pieredzes apmaiņu un kvalifikācijas celšanu;  

8) nodrošināt prakšu un studiju darbu vadīšanu, apstiprināt to vadītājus;  

9) organizēt katedras lietvedību.  

Valodu katedra 

 

Komercdarbības 

katedra 

 

Komunikācijas 

zinātņu katedra 

Tūrisma un 

viesmīlības katadra 

Studiju daļa  Studiju daļa ir BAT struktūrvienība, kas nodrošina studiju procesa plānošanu un norisi.  

Studiju daļas uzdevumi:  

Plānot un koordinēt studiju procesu.  

Nodrošināt docētāju pedagoģiskās slodzes uzskaiti.  

Organizēt studiju procesa lietvedību:  

1) veikt akadēmisko grupu veidošanu un aktualizēšanu,  

2) veikt studentu un grupu uzskaiti,  

3) sagatavot rīkojumus par studentu statusu un studiju grupām,  

4) sagatavot izglītību apliecinošos dokumentus,  

5) sagatavot studiju kartes.  

Nodrošināt studentu sekmju uzskaiti un analīzi.  

Sagatavot statistikas atskaites.  

 

14. STUDIJU VIRZIENA ĪSTENOŠANĀ NEPIECIEŠAMĀ MĀCĪBU PALĪGPERSONĀLA RAKSTUROJUMS, NORĀDOT TĀ 

UZDEVUMUS STUDIJU VIRZIENA UN KONKRĒTU STUDIJU PROGRAMMU ĪSTENOŠANĀ 

 

Struktūrvienība Uzdevumi 

Studiju informācijas 

centrs 

Studiju informācijas centrs (turpmāk – SIC) ir BAT Attīstības daļas struktūrvienība 

reflektantu, interesentu un studentu informēšanas un apkalpošanas nodrošināšanai. 

SIC uzdevumi: 

1) reflektantu reģistrēšana un uzņemšana sadarbībā ar Senātā apstiprinātu 

uzņemšanas komisiju; 

2) informācijas sniegšana studentiem un interesentiem: 

3) sniegt uzziņas par Augstskolas pakalpojumiem; 

i) izvietot studentiem un reflektantiem saistošu informāciju Centrālajā korpusā; 

ii) sniegt uzziņas par jautājumiem, kas saistīti ar studiju procesu, studiju maksu un 

studiju rezultātiem vai nepieciešamības gadījumā novirzīt atbildes sniegšanu 

atbildīgajai struktūrvienībai; 

iii) sniegt informāciju par nodarbību sarakstu; 

4) lietvedības organizēšana: 

i) kārtot reflektantu iesniegtos dokumentus (izņemot Filiālēs); 

ii) veidot un uzturēt reflektantu un studējošo personu lietas atbilstoši Latvijas 

Republikas normatīvajiem aktiem; 

iii) sagatavot līgumus par izglītības iegūšanu, organizēt to slēgšanu, grozījumu 

veikšanu tajos; 

iv) organizēt aizdevumu līgumu slēgšanu ar studentiem par aizdevuma piešķiršanu 

studijām; 

v) organizēt sponsorēšanas līgumu slēgšanu ar studentiem; 

vi) nodrošināt SIC reģistrēto studentu iesniegumu izskatīšanu, izpildes kontroli; 

vii) sagatavot un izsniegt studentiem izziņas; 

viii) sagatavot un izsniegt studentiem atļaujas - norīkojumus; 

ix) veikt studiju un studējošo kreditēšanas lietvedību; 

x) struktūrvienības kompetences ietvaros veikt saraksti ar studentiem; 

xi) nodrošināt studentiem ISIC karšu izgatavošanu, izsniegšanu un pagarināšanu. 

5) Augstskolas suvenīru tirdzniecība; 

6)  klientu vēlmju uzklausīšana, apkopošana un informācijas nodošana atbilstīgajām 

struktūrvienībām; 

7) studējošo un studiju datu izmaiņu veikšana datu bāzē;  

8) SIC uzdevumu izpildei nepieciešamo Augstskolas normatīvo dokumentu 

izstrāde; 
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9) telpu atslēgu izsniegšana Centrālajā korpusā. 

Informāciju sistēmu 

daļa 

Informācijas sistēmu daļa ir BAT struktūrvienība BAT informatīvās sistēmas izveidei, 

uzturēšanai un pilnveidošanai, kā arī darba un studiju procesa nodrošināšanai ar 

nepieciešamo datortehniku un programmatūru, veicot to iegādi, uzturēšanu, 

modernizēšanu, atjaunošanu, uzskaiti un saglabāšanu. 

ISD uzdevumi: 

1) Programmatūras izstrāde, iegāde, ieviešana un uzturēšana BAT vajadzībām. 

2) BAT datortehnikas un programmatūras iegāde, uzstādīšana un apkope. 

3) Datortehnikas nomas pakalpojumu nodrošināšana. 

4) Datortīkla lietotāju administrēšana. 

5) Datortīkla un datu drošības nodrošināšana. 

6) Datortehnikas un datortīkla resursu izmantošanas uzskaite un kontrole. 

7) Lietotāju apmācība. 

8) Datortehnikas un datortīkla izmantošanas reglamentējošo dokumentu izstrāde. 

9) Minimālu līdzekļu izlietojumu nodrošināšana uzdevumu veikšanā. 

Bibliotēka Bibliotēka ir BAT struktūrvienība, kas veic studiju un zinātnes informācijas centra 

funkcijas un uztur BAT bibliotēkas sakarus ar Latvijas un ārvalstu bibliotēkām un 

informatīvajiem centriem. 

Bibliotēkas uzdevumi: 

1) Īstenot  Bibliotēkas fonda veidošanas politiku. 

2) Nodrošināt informācijas pieejamību un operativitāti. 

3) Nodrošināt fonda uzturēšanu. 

4) Sniegt pakalpojumus: izsniegt grāmatas, kopēt Bibliotēkas materiālus, brošēt 

materiālus, pārdot Augstskolas izdevniecības grāmatas, konsultēt lasītājus par 

Bibliotēkas fondu u.c. 

5) Popularizēt Bibliotēku. 

6) Plānot resursus sadarbībā ar fakultātēm, katedrām un citām struktūrvienībām par 

kvalitatīva fonda iegādi, darbinieku kvalifikācijas celšanu, Bibliotēkas modernizēšanu 

un nodrošināšanu ar materiāli tehniskajiem līdzekļiem. 

7) Racionāli izmantot Bibliotēkas resursus. 

Attīstības daļa Attīstības daļa ir BAT struktūrvienība, kuras darbības galvenais mērķis ir piesaistīt 

studentus BAT. 

Attīstības daļas funkcijas un uzdevumi: 

1) BAT zīmolvedība (BAT zīmola stratēģijas izstrāde, grafiskā standarta izstrāde un 

uzturēšana); 

2) studiju programmu virzīšana tirgū un mārketinga aktivitāšu nodrošināšana un/vai 

saskaņošana  saskaņā ar BAT ilgtermiņa attīstības koncepciju; 

3) studējošo iesaistīšana studiju procesa uzlabošanā, veicot studentu apmierinātības ar 

BAT sniegto pakalpojumu mērīšanu un rezultātu izvērtēšanu; 

4) BAT sabiedrisko attiecību plānošana, organizēšana un nodrošināšana saskaņā ar 

uzņēmuma interesēm un vadības noteiktajiem mērķiem un uzdevumiem; 

5) BAT interneta lapas www.turiba.lv uzturēšana un attīstīšana; 

6) tirgus izpēte;  

7) sadarbība ar absolventiem (lojalitātes programmas izstrāde un īstenošana, datu 

bāzes atjaunošana, aptauju veikšana);  

8) BAT darbinieku pasākumu rīkošana; 

9) reklāmas un dizaina pakalpojumu sniegšana citām BAT struktūrvienībām; 

10) reklāmas un informatīvo materiālu izvietošanas BAT teritorijā koordinēšana; 

11) Studiju informācijas centra, kas nodrošina reflektantu, interesentu un studentu 

apkalpošanu, darbības pārraudzība; 

12) Muzeja, kas nodrošina materiālo un garīgo vērtību par BAT attīstību vākšanu un 

saglabāšanu, darbības pārraudzība;  

13) sadarbības nodrošināšana starp BAT administratīvo vadību un Studējošo 

pašpārvaldi.  

Mūžizglītības nodaļa Mērķis – sekmēt mūžizglītības procesa īstenošanu un Latvijas iedzīvotāju intelektuālā 

potenciāla izaugsmi atbilstoši Eiropas Savienības un Latvijas mūžizglītības politikas 

pamatnostādnēm un stratēģijai. 

Nodaļas uzdevumi ir: 

1) veicināt pieaugušo izglītības sistēmas attīstību; 

2) sekmēt iedzīvotāju kvalifikācijas celšanu un viņu izglītošanu; 

3) attīstīt modulārās apmācības pieeju augstākās izglītības iegūšanai 

Studējošo pašpārvalde BAT SP ir uz vienu gadu vēlēta studējošo neatkarīga, koleģiāla institūcija studējošo 

tiesību un interešu pārstāvībai BAT. 
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SP mērķis ir aizstāvēt un pārstāvēt visu studējošo intereses akadēmiskos, materiālos, 

kultūras un sadzīves jautājumos augstskolā un citās valsts institūcijās. 

SP uzdevumi: 

1) veidot savu organizatorisko un pārvaldes struktūru; 

2) izstrādāt savas darbības pamatvirzienus; 

3) reprezentēt studējošos valsts un starptautiskajā vidē; 

4) sadarboties ar LR un ārvalstu izglītības iestādēm un ar to studējošo pašpārvaldēm; 

5) izzināt studējošo vajadzības, intereses un vēlmes akadēmiskā procesa uzlabošanai 

un sniegt priekšlikumus šo uzlabojumu īstenošanai; 

6) organizēt un koordinēt studējošo ārpus nodarbību aktivitātes;  

7) informēt studējošos par SP darbību un aktivitātēm; 

8) piedalīties BAT lēmējinstitūciju darbībā, pārstāvot studējošo intereses; 

9) izstrādāt SP budžeta projektu un uzraudzīt tā izlietojumu. 

 

15. INFORMĀCIJA PAR ĀRĒJIEM SAKARIEM 

15.1.1. Lietuvas drošības asociācija - noslēgts sadarbības līgums,  

15.1.2. Tieslietu ministrija - noslēgts līgums par prakses vietu nodrošināšanu, valsts sekretāra vietniece Laila Medin ir 

ievēlēta Fakultātes domē, Juridiskā departamenta direktore Linda Berga piedalās Valsts pārbaudījuma komisijās,  

15.1.3. Latvijas Drosības biznesa asociācija – noslēgts sadarbības līgums par prakses vietu nodrošināšanu. Biznesa 

augstskola Turība ir tās biedrs. LDBA priekšsēdētājs Jāniz Zeps ir ievēlēts Juridiskās fakultātes domē, 

15.1.4. Drošības korporācija „Pentano” - noslēgts sadarbības līgums par prakses vietu nodrošināšanu. Tās priekšsēdētājs 

Genādijs Seibutis ir ievēlēts Juridiskās fakultātes domē, 

15.1.5. SIA „Safety Solutions” – tās valdes loceklis Jānis Plūme regulāri piedalās Valsts eksānenu komisijās, 

15.1.6. Satversmes tiesa - ir vienošanās par atsevišķu studējošo prakses vietu nodrošināšanu, Bijušais Tiesas 

priekšsēdētājs Gunārs Kūtris ir ievēlēts Juridiskās fakultātes domē, regulāri piedalās Valsts pārbaudījuma komisijās,  

15.1.7. Augstākā tiesa - noslēgts līgums par prakses vietu nodrošināšanu, Tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs ir ievēlēts 

Juridiskās fakultātes domē,  

15.1.8. Bauskas rajona tiesa - Tiesas priekšsēdētāja Iveta Andžāne un tiesnesis Aigars Sniedzītis vada studentu 

diplomdarbus, regulāri piedalās Valsts pārbaudījuma komisijās, pasniedz studiju kursus programmā studējošajiem, 

15.1.9. Latvijas Republikas Prokuratūra - noslēgts sadarbības līgums par mācību prakses nodrošināšanu, prokurori Juris 

Juriss, Aivis Zalužinskis un Jānis Ilsteris piedalās Valsts pārbaudījuma komisijās, pasniedz studiju kursus, 

15.1.10. Ieslodzījuma vietu pārvalde - noslēgts līgums par prakses vietu nodrošināšanu,  

15.1.11. Valsts probācijas dienests - notiek sadarbība un ir sagatavots sadarbības līgums par mācību prakses nodrošināšanu, 

15.1.12. Valsts policija - noslēgts sadarbības nodomu protokols par prakses vietu nodrošināšanu, 

15.1.13. Latvijas Prokuroru biedrība - noslēgts Sadarbības līgums ar par akadēmiskā un zinātniski pētniecisko darbību un 

tās kvalitātes izaugsmi, kā arī veicināt abu iesaistīto pušu zinātniski pētniecisko attīstību, kā arī sadarbību zinātnisko pētījumu 

īstenošanā un juristu tālākizglītības attīstībā, un studiju kvalitātes paaugstināšanā, 

15.1.14. Zvērinātu advokātu biroji – zvērinātie advokāti Kristīne Dārzniece un Viola Supe ir iekļautas Juridiskās fakultātes 

domē. Artūrs Zvejsalnieks, Ivo Krievs, Andris Strapcāns, Dana Rone u.c. pasniedz studiju kursus, kā arī piedalās Valsts 

pārbaudījumu komisijās,  

15.1.15. VAS “Latvijas Dzelzceļš”, valdes loceklis Edvīns Bērziņš regulāri piedalās Valsts pārbaudījuma komisijās, ir 

ievēlēts Juridiskās fakultātes domē, 

15.1.16. Grifs AG - noslēgts līgums par prakses vietu nodrošināšanu un tehniskās bāzes izmantošanu, 

15.1.17.  Lietuvas apsardzes jomas ASOCIĀCIJA „Apsardzes biznesa grupa”  - noslēgts līgums par prakses vietu 

nodrošināšanu 

15.2. Sadarbība ar Latvijas un ārvalstu augstskolām, kuras īsteno līdzīgus studiju virzienus un līdzīgas studiju 

programmas: 

15.2.1. iepriekšējā pārskata perioda audita laikā tika novērots, ka nav pietiekami mērķtiecīga sadarbība ar citām 

augstskolām, kas īsteno radniecīgas studiju programmas. Lai to novērstu, studija virzienā iesaistītie docētāji tiek mudināti paralēli 

docēt arī citās augstskolās, tādējādi nodrošinot savstarpēju pieredzes apmaiņu. Iespēju robežās tiek meklēti jauni sadarbības partneri 

ārvalstīs; 

15.2.2. BAT plāno paplašināt sadarbību ar citām augstskolām, kas īsteno līdzīgas virziena programmas, tādēļ šobrīd ir 

veikusi salīdzinājumus ar: 

15.2.2.1. divām citu valstu augstskolu 1. līmeņa līdzīgām augstākās izglītības programmām - Izraēlas drošības dienesta 

un izmeklēšanas koledža un Krievijā Informācijas un ekonomiskās drošības institūtu; 

15.2.2.2. divām citu Eiropas Savienības valstu augstskolu 2. līmeņa līdzīgām augstākās izglītības programmām - Hāgas 

pielietojamo zinātņu universitāti (Nīderlande) un plānojam uzsākt sadarbības sarunas ar Laureas lietišķo zinātņu Universitāti 

(Somija) tieši par sadarbību studijām drošības jomā. 

15.2.3. Studiju programmas salīdzinot ar citu augstskolu tāda paša līmeņa līdzīgām augstākās izglītības programmām, 

jāsecina, ka: 

15.2.3.1. Biznesa augstskola Turība ir vienīgā augstskola Latvijā, kurā var apgūt studiju programmā „Organizācijas 

drošība” profesionāli specifiskās zināšanas un prasmes.  

15.2.3.2. Latvijas apsardzes un drošības jomas komersanti, kā arī Valsts policija un NBS iesaka saviem darbiniekiem šo 

studiju programmu „Organizācijas drošība”, kā perspektīvu un darbu garantējošu izglītību. 
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15.2.3.3. Sadarbībā ar  Latvijas drošības Biznesa asociāciju 19.05.201. norisinājās drošības jomas darbinieku seminārs 

"Apsardzes pakalpojumu iepirkumi - problēmas un risinājumi publiskajos iepirkumos". Seminārā peidalījās vairāk kā 80 klausītāji, 

kur izskatīja tēmas: 

- Publisko iepirkumu aktualitātes apsardzes nozarē; 
- Apmeklētās drošības, militārās, policejiskās, pretterorisma un aero kosmiskās izstādes.  

- Personiskā pieredze; 
- Nodokļu administrēšanas aktualitātes apsardzes nozarē; 
- Nodokļu akti apsardzes darbības nozarē. 
15.2.3.4. Kopš 2017. gada vasaras perioda Turībā uzsākās Nordplus Intensīvais kurss „Organizācijas un Individuālā 

drošība” (0) 

Intensīvā kursa realizācijas laiks: 2017. gadā notina no 14. līdz 25. augustam. 

No 14. līdz 25.augustam Turībā norisinājās NORDPLUS intensīvais kurss par organizācijas un individuālo drošību. Šāds 

starptautisks kurss Latvijā norisinājās pirmo reizi un sniedza trīs augstskolu studentiem unikālu iespēju iepazīt un gūt praktiskas 

iemaņas dažādos ar drošību saistītos aspektos. 

Šo kursu realizēja Biznesa augstskola Turība (Latvija) sadarbībā ar Kazimieras Simonavičius Universitāti (Lietuva) un 

Turku Universitāti (Somija). Kurss pulcēja 26 dažādu jomu studentus, kuri studē ne tikai Jurisprudenci vai ar Drošību saistītās 

programmās, bet arī dažādās vadības un menedžmenta programmās. 

Mūsdienās drošības jautājumi kļūst arvien aktuālāki arī Baltijas un Skandināvijas valstīs. Šobrīd saskaramies ar jauniem 

izaicinājumiem, kas saistās ar migrāciju, konfliktiem, kas sakņojas kultūras un reliģiskajās atšķirībās, kiberuzbrukumiem un citiem 

draudiem mūsu drošībai. Tādēļ arvien aktuālāk izglītības iestādēm ir sagatavot spējīgus un zinošus drošības speciālistus, kas spēj 

cīnīties ar šiem jaunajiem draudiem un izaicinājumiem. 

„Sabiedrība arvien vairāk izprot drošības jomas aktualitāti un arī dažādu jomu studenti vēlas uzklausīt profesionāļu 

ieteikumus un izprast norādījumus drošas vides iegūšanai. Drošība ir viens no nozīmīgākajiem pīlāriem cilvēces attīstībā, jo tikai 

izprotot To mēs – cilvēki, spējam attīstīt savu darba, atpūtas un, kopumā, dzīves vidi. Tādējādi mēs aizsargājam sevi no dzīvei 

nelabvēlīgiem notikumiem, piemēram, spējot projicēt apkārtējās vides (ceļš, ēkas, cilvēki, dzīvnieki, lietus, sals, vējš utt.) mainību, 

ievērot tās attīstību, spēt analizēt iegūto informāciju un izmantojot katras personas iepriekšējo pieredzi, varam justies droši vai 

drošāki. 

Cilvēka psiholoģija ir iekārtota tā, ka tikai drošā vidē mēs varam progresēt katrs atsevišķi un sabiedrība kopumā” skaidro 

Vilnis Veinbergs, Biznesa augstskolas Turība „Organizācijas Drošība” programmas direktors un Nordplus Intensīvā kursa iniciators. 

Kurss sniedz ieskatu tādās tēmās kā drošības teorija, individuālā un organizācijas drošība, globalizācija, stresa 

menedžments krīzes situācijās, komandas vadība, kiberdrošība, datu aizsardzība un citās tēmās. Caur lekcijām un praktiskām 

nodarbībām studenti pilnveido savas zināšanas un iemaņas dažādās ar drošību saistītās jomās. 

15.3. Studējošie, kas studējuši ārvalstīs studējošo apmaiņas programmu ietvaros, norādot apmaiņas programmu 

un valsti 

 

Ņemot vērā, ka līdzvērtīgas programmas ārvalstīs nav zināmas, uz doto brīdi apmaiņas studijas netiek piedāvātas. 

 

15.4.  Ārvalstu studējošo skaits studiju virzienā kopumā, kā arī  sadalījumā pa studiju programmām, norādot 

studiju ilgumu, valsti 

1.1. BAT studējošie, kas studējuši ārvalstīs studējošo apmaiņas programmu ietvaros, norādot apmaiņas 

programmu un valsti- OD- 2 studenti, Somija 

1.2. Ārvalstu studējošo skaits studiju virzienā kopumā, kā arī  sadalījumā pa studiju programmām, norādot 

studiju ilgumu, valsti – nav. 

Profesionālā augstākās izglītības programma ”Organizācijas drošība” tiek realizēta tikai latviešu valodā un netiek realizēta 

angļu valodā, tas netiek arī plānots, tādēļ ārvalstu studējošo skaits netiek norādīts.  

 

 

Juridiskās fakultātes dekāns     J.Načisčionis 

 

19.09.2017.  
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1.PIELIKUMS. PIRMĀ LĪMEŅA PROFESIONĀLĀ AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMA „ORGANIZĀCIJAS 

DROŠĪBA” (41861) 

 

Studiju programmas 

nosaukums 
Kods  

Studiju 

virziena 

akreditācijas 

datums 

Studiju 

virziena 

akreditācijas 

termiņš 

Studiju 

virziens 

akreditēts 

līdz 

AII akreditēta 

no  

Īstenošanas 

vieta 

Organizācijas 

drošība 
41861 2017.08.05. 2 gadi 2019.08.05. 1997.05.08. Rīga 

 

1. STUDIJU PROGRAMMAS ĪSTENOŠANAS MĒRĶI UN UZDEVUMI 

 

Sagatavot kvalificētus drošības speciālistus, kuru teorētiskā un praktiskā sagatavotība dod iespēju vadīt un koordinēt 

uzņēmuma aizsardzību pret pastāvošiem riskiem, to īpašumam vai personālam, veikt drošības struktūru vai apsardzes dienestu darba 

organizāciju un uzraudzību, nodrošināt un veikt uzraudzību par uzņēmuma drošības, ugunsdrošības u.c. normatīvo aktu prasībām, 

kas attiecas uz uzņēmuma drošību ievērošanu, izstrādāt un iesniegt priekšlikumus uzņēmuma vadībai par jautājumiem, kas saistīti 

ar uzņēmuma komerciālo interešu un konfidenciālās informācijas aizsardzību. 

 

2. STUDIJU PROGRAMMAS PAREDZĒTIE STUDIJU REZULTĀTI 

 

Studiju programmas sekmīgas absolvēšanas rezultātā tiek piešķirta Drošības speciālista profesionālā kvalifikācija (profesijas 

kods – 5419 01), atbilstoši MK 2010.gada 18.maija Noteikumiem Nr. 461 “Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai 

atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību”. 

 

3. STUDIJU PROGRAMMAS PLĀNS (STUDIJU KURSU UN MODUĻU SARAKSTS UN TO APJOMS 

KREDĪTPUNKTOS,  SADALĪJUMS PA STUDIJU PROGRAMMAS OBLIGĀTĀS, IEROBEŽOTĀS IZVĒLES 

VAI BRĪVĀS IZVĒLES DAĻĀM, NORĀDOT TO APJOMU KREDĪTPUNKTOS, ĪSTENOŠANAS PLĀNOJUMS). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studiju virziens  Iekšējā drošība un civilā aizsardzība. 

Studiju līmenis 5 

Nepieciešamā iepriekšējā izglītība Vidējā izglītība 

Studiju nominālais ilgums 2.3 gadi  

Obligātās daļas apjoms 64 KP (96 ECT) 

Ierobežotās daļas apjoms 10 KP (15 ECT) 

Izvēles daļas apjoms 6 KP (9 ECT) 

Programmas īstenošanas valoda latviešu 

Programmas direktors Vilnis Veinbergs 
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Programmas ilgums – 2gadi un 3 mēneši 
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A 1 VAD1178K Civilā aizsardzība 12 Ie.     2 N             

A 1 VAD1460K Lietvedība 12 Ek.     2 N             

A 1 VAL1121K Profesionālā terminoloģija 12 Ek.     3 N             

A 1 PSI1021K Saskarsmes psiholoģija 12 Ek.     2 N             

A 1 JUR1438K Tiesību aizsardzības iestādes 12 Ek.     2 N             

A 1 JUR1181K Tiesību teorija 12 Ek.     3 N             

B

B 1   Profesionālās izvēles studiju kursi (B daļa) 24 Ek.     4 Izv             

B 1 JUR1316K Drošības teorija 12 Ek.     2 N             

B 1 JUR1317K Organizāciju drošības pamati 12 Ek.     2 N             

A 1 JUR1323K Apsardzes taktika     24 Ek. 2 N             

A 1 JUR1447K Civiltiesības     24 Ek. 2 N             

A 1 VAD1390K Komercdarbība     24 Ek. 3 N             

A 1 JUR1189K Studiju darbs     1 A. 2 S             

A 1 JUR1062K Prakse 1     6 A. 6 P             

C

C 1   Brīvās izvēles studiju kursi (C daļa)     24 Ek. 4 Izv             

C 1 JUR1324K Kriminālistika     12 Ek. 2 N             

C 1 JUR1326K Materiālo vērtību pavadīšana-apsardze     12 Ek. 2 N             

C 1 JUR1325K Stacionāro objektu apsardze     12 Ek. 2 N             

A 2 JUR1234K 
Administratīvās tiesības un administratīvais 
process         3 N 24 Ek.         

A 2 JUR1448K Darba tiesības,aizsardzība,drošība         2 N 24 Ek.         

A 2 JUR1432K Profesionālā ētika         2 N 12 Ek.         

B
B 2   Profesionālās izvēles studiju kursi (B daļa)         4 Izv 24 Ek.         

B 2 JUR1329K Drošības tehniskie līdzekļi         2 N 12 Ek.         

B 2 JUR1330K Ierobežotas pieejamības informācija         2 N 12 Ek.         

B 2 JUR1331K Praktiskā šaušana         2 N 12 Ek.         

C
C 2   Brīvās izvēles studiju kursi (C daļa)         2 Izv 12 Ek.         

C 2 JUR1332K Apdrošināšanas riski         2 N 12 Ek.         

C 2 PSI1026K Drošības psiholoģija         2 N 12 Ek.         

A 2 JUR1098K Apsardzes un detektīvdarbības tiesības         4 N     36 Ek.     

A 2 JUR1105K Krimināltiesības un kriminālprocess         3 N     36 Ek.     

A 2 VAD1479K Menedžments         3 N     12 Ek.     

A 2 VAD1410K Pirmskvalifikācijas darba prakse         10 Ppd     10 A.     

B
B 2   Profesionālās izvēles studiju kursi (B daļa)         2 Izv     12 Ek.     

B 2 JUR1321K Fizisko personu drošība         2 N     12 Ek.     

B 2 JUR1320K 
Noziedzīgu nodarījumu novēršanas un 
atklāšanas pamati         2 N     12 Ek.     

B 2 JUR1322K Pašaizsardzība         2 N     12 Ek.     

A 3 JUR1096K Valsts pārbaudījums         8 VP         1 VP. 
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4. STUDIJU KURSU APRAKSTI. 

 

Pieejami BATIS datu bāzē: Studiju darbu uzdevumu folderī. 

 

5. STUDIJU PROGRAMMAS ORGANIZĀCIJA. 

Studiju programmas nosaukums 

un kods saskaņā ar Latvijas 

izglītības klasifikāciju: 

”Organizāciju drošība” (5419 01) 

 

Studiju programmu īstenošanas 

ilgums un apjoms: 
Ilgums gadi un 3 mēneši, apjoms 80 KP 

 

Studiju programmā  

iegūstamais grāds un profesionālā 

kvalifikācija: 

Pirmā līmeņa profesionālā augstākās izglītības programma ”Organizācijas 

drošība”- pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības diploms, 

Drošības speciālista profesionālā kvalifikācija; 

Prasības, uzsākot studiju 

programmas apguvi: 

Reflektants studijām Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 

programmā ”Organizācijas drošība” iesniedz: izrakstu no ambulatorā, 

stacionārā pacienta medicīniskās kartes (027/u), kas apliecina, ka 

reflektants ir praktiski vesels; izziņu no narkologa, izziņa no psihiatra; 

izziņa no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra par (ne)sodāmību, kā arī 

vidējo izglītību apliecinošs dokumentu, vērtējums centralizētajos 

eksāmenos latviešu valodā un svešvalodā – ne zemāks par E līmeni. 

Studiju virzienam atbilstošo 

studiju programmu īstenošanas 

vietas adrese, studiju veids un 

forma:  

Pirmā līmeņa profesionālā augstākās izglītības programma ”Organizācijas 

drošība”- īstenošanas vietu adreses: Graudu iela 68, Rīgā. 

Studiju veids un forma: nepilna laika neklātienes studijas. 

Izmantotās studiju metodes un 

formas: 

Studiju kursu tēmas tiek pasniegtas interaktīvā veidā, uzdodot jautājumus 

studējošajiem un rosinot uz diskusiju, kā arī izmantojot PowerPoint 

prezentācijas. Lekciju laikā studenti tiek iesaistīti praktiskādarbā gan 

individuāli, gan grupā, kas norāda uz studentu individualitātes, kā arī 

sociālo īpašību izcelšanu un attīstīšanu. 

Profesionāļu iesaiste programmas 

īstenošanā: 

 

Studiju programmā iesaistītais akadēmiskais personās ir augsti kvalificēts 

un kompetents, un nodrošina studējošajiem nepieciešamo pētniecības 

iemaņu, teorētisko zināšanu, prasmju un kompetenču apguvi.  

Lai veiksmīgi ritētu Studiju prakses ir noslēgti sadarbības līgumi par 

sadarbību mācību prakses nodrošināšanai. Līgumi ir noslēgti starp Biznesa 

augstskolu Turība un Prakses iestādēm, kas ir  lielākie Latvijā drošības 

jomas pārstāvošie uzņēmumi G4S, Grifs AG, kā arī ar Latvijas Drošības 

Biznesa Asociāciju LDBA).  Sadarbībā ar LDBA studentiem piedāvājam  

plašas iespējas apgūt praksi vairāk kā 30 biedru uzņēmumos (SIA 

PĀRSLA-APSARDZE; AS “ ARCIS”; SIA "GLOBAL INTELLECTUAL 

SECURITY"; SIA "Baltic Security Service"; SIA "Legatus";  SIA 

"QUANTRUM"; “Rangs JNS” SIA; SIA "SC GROUP"; SIA "Mustangs 

Apsardze"; SIA "BASK apsardze"; SIA "BIZNESA DROŠĪBA"; SIA 

"GENS";  SIA "EVOR"; SIA "EVOR. L"; SIA "Securitas Latvia"; SIA 

"Evor M"; SIA "GVARDS"; SIA "Holmserviss"; SIA "RECRUIT"; SIA 

"RESPEKTS"; SIA "RĪGAS APSARDZES SABIEDRĪBA"; SIA "SAIF"; 

SIA "STELS"; SIA "VSV GROUP"; RRF SIA "TORNIS"; SIA 

"TALCOMM"; SIA "MSC STORM"; SIA "Apsardzes sistēmas 

TEKTOR"; SIA "Koblenz Drošība"; SIA "ELANGA"; SIA "Multiplekss 

AG").  

 

Papildus augstāk minētajiem uzņēmumiem BA Turība piedāvā studentiem 

praksē nepieciešamās iemaņas apgūt  BA Turība Iekšējās drošības dienestā. 

Studiju programmas 

struktūrloģiskā shēma: 

Elektroniskajā mapē blakus studiju programmas aprakstam ievietota 

programma tabulas veidā. 

Studiju programmas kursi un to 

apraksti:  

Ievietoti elektroniskajā mapē blakus studiju programmas aprakstam. 

Studiju īstenošanas grafiki:  

 

Ievietoti elektroniskajā mapē blakus studiju programmas aprakstam. 
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Programmas īstenošanā iesaistītās 

katedras:  

Tiesību zinātņu katedra, Komercdarbības katedra, Komunikācijas zinātņu 

katedra, Valodu katedra 

Vērtēšanas sistēma (izglītības 

kritēriji un vērtēšanas metodes 

studiju rezultātu sasniegšanai un 

novērtēšanai, pārbaudes formas un 

kārtība): 

 

Lekcijas, kā mācību metodi pielieto proporcionāli vairāk tādos 

priekšmetos, kuros ir iespēja sniegt vairāk teorētisku zināšanu un 

maģistrantam nav nepieciešamas grupu darbs vai diskusijas. 

Semināri, kā mācību metode, tiek izmantota mācību priekšmetos, kuros 

maģistrantam ir lielāka iespēja veikt patstāvīgus pētījumus. Semināru laikā 

maģistrantam ir iespēja prezentēt savu viedokli, kā arī to aizstāvēt.  

Grupu darbs, kā mācību metode, tiek pielietots tādos priekšmetos, kuros ir 

nepieciešams komandu darbs, lai izprastu teorijas būtību. Kā piemēru var 

minēt praktikumus un kāzusu risināšanu visos tiesību zinātņu priekšmetos.

  

Katra studiju kursa apguves laikā studentam ir jānokārto studiju kursa 

programmā noteiktie kārtējie pārbaudījumi – kontroldarbi un/vai studiju 

patstāvīgie darbi.  

Studiju programmas apguves vērtēšanas pamatformas ir eksāmens un 

ieskaite, kas jākārto katra studiju kursa noslēgumā. Studiju kursa 

noslēguma pārbaudījumam tiek pielaisti tikai studenti, kuri izpildījuši visas 

studiju kursa aprakstā noteiktās prasības (nokārtojuši visus kārtējos 

pārbaudījumus), nokārtojuši līgumā par izglītības iegūšanu noteiktās 

saistības, kā arī ir aizstāvējuši iepriekšējā studiju gada prakses atskaiti un 

studiju darbu. Pārbaudījuma forma ir noteikta studiju kursu programmās. 

Eksāmenā Studiju programmas  apguve tiek vērtēta ar atzīmi 10 ballu 

vērtējuma skalā atbilstoši MK Noteikumiem.  

Studiju programmas izmaksas Studijām izveidoti visi nepieciešamie apstākļi – jaunas konferenču zāles, 

auditorijas, datorklases, moderna bibliotēka ar plašu lasītavu u.tml. Studiju 

materiāli tehniskā bāze ļauj pilnībā nodrošināt Studiju programmas studiju 

kursu apguvei nepieciešamos apstākļus:  

1) katrā studiju telpā atrodas multimediju projektors un dators, 

2) konferenču zālēs atrodas interaktīvās tāfeles, 

3) studējošajiem ir iespējas kopēt savus darbus un apmeklēt datoru 

klases, 

4) bibliotēkā atrodas liels skaits datoru studējošo ikdienas darbam. 

Ir izveidota mācību poligons krimināltiesību, kriminālprocesa u.c. studiju 

kursu atraktīvas pasniegšanas vajadzībām. 

Studiju programmas atbilstība 

profesijas standartam 

Studiju programmas sekmīgas absolvēšanas rezultātā tiek piešķirta 

Drošības speciālists profesionālā kvalifikācija (ceturtais profesionālās 

kvalifikācijas līmenis, profesijas kods – 5419 01), atbilstoši MK 2010.gada 

18.maija Noteikumiem Nr. 461 “Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, 

profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām 

un Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību”. 

Studiju programmas atbilstība 

profesionālās augstākās izglītības 

valsts standartam 

Saskaņā ar MK 2001.gada 20.marta Noteikumiem Nr. 141 „Noteikumi par 

pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu” 

studējošie ir ieguvuši nepieciešamo profesionālo augstāko izglītību 

profesionālās darbības veikšanai. 

Studējošo skaits 57 

Pirmajā studiju gadā imatrikulēto 

studējošo skaits 

19 

Absolventu skaits Gads Absolventi 

2005 10 

2006 6 

2007 11 

2008 16 

2009 26 

2010 14 

2011 6 
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2012 12 

2013 11 

2014 21 

2015 8 

2016 

2017 

11 

13 
 

 

6. SALĪDZINĀJUMS AR VIENU TĀDA PAŠA LĪMEŅA UN TĀDAM PAŠAM STUDIJU VIRZIENAM 

ATBILSTOŠU LATVIJAS (JA LĪDZĪGA STUDIJU PROGRAMMA LATVIJĀ TIEK ĪSTENOTA) UN 

VISMAZ DIVĀM EIROPAS SAVIENĪBAS VALSTS ATZĪTU AUGSTSKOLU VAI KOLEDŽU STUDIJU 

PROGRAMMĀM. 

 

Biznesa augstskola Turība (turpmāk tekstā – BA Turība) ir vienīgā augstskola Latvijā, kuras realizētajā studiju 

programmā „Organizācijas drošība” var iegūt profesionāli specifiskās zināšanas un prasmes, kuras saistītas ar organizācijas 

vai uzņēmumam nepieciešamo drošības profesionālu organizēšanas darbu.  

Izvērtējot 1. līmeņa studiju programmas „Organizācijas drošība” studentu un absolventu ieteikumus un vēlmi turpināt 

minētās jomas padziļinātu apgūšanu, kā arī Latvijas apsardzes un drošības jomas komersantu sniegto informāciju un 

atsauksmes par darbiniekiem, kuri ir apguvuši drošības jomas prasmes studiju programmas „Organizācijas drošība” ietvaros 

BA Turība, ir secināts, ka studiju programma ir lietderīga un sniegtās zināšanas ir nepieciešamas drošības komersantu vidē. 

Latvijas apsardzes un drošības jomas komersanti iesaka saviem darbiniekiem šo studiju programmu „Organizācijas drošība”, 

kā perspektīvu un darbu garantējošu izglītību. Ir veiktas pārrunas ar vairākiem šīs jomas komersantiem, kur uzsvars tiek likts 

uz iespējamo profesionālās izglītības apgūšanu vai papildināšanu atsevišķos moduļos vai tikai priekšmetos. 

Atsaucoties uz iepriekš minēto, ir pārdomāta un sagatavota profesijā nepieciešama licencējamā programma –  

Otrā līmeņa profesionālā bakalaura studiju programma „Organizācijas drošība”. 

Līdzīgas zināšanas un prasmes iespējams apgūt Holandē, Ukrainā, Krievijā, Somijā un Izraēlā.  

 

Izraēlas drošības dienesta un izmeklēšanas koledža (Izraēla),  

(The Israel College for Security and Investigations) 18 Shacham St., P.O.B 7139, Kiryat Matalon Petah Tikva 49170, 

Israel; Tel:  972-3-9229991; Fax: 972-3-9226221; Email:   college1@zahav.net.il. 

Izraēlas drošības dienesta un izmeklēšanas koledža sadarbojas ar Jorkas universitāti (York University, ASV, 

Kalifornijā) un šīs programmas absolvents saņem Jorkas universitātes diplomu. Izglītības līmeņi – bakalaura grāds, maģistra 

grāds un doktora grāds. 

Apmācību programmas: 

1) Miesassargi - fiziskās aizsardzības studiju programma; 

2) Privāto izmeklētāju studiju programma; 

3) Operatīvās plānošanas studiju programma; 

4) Drošības dienesta vadītāju studiju programma; 

5) Poligrāfijas Pārbaudītāju studiju programma; 

6) Policijas zinātnes, Krimināltiesību un kriminoloģijas studiju programma; 

7) Karaspēka un Tēvzemes drošības pētījumu programma; 

8) Jūrlietu un lidostas drošības programma. 

Piedāvātie kursi šajā studiju programmā ir starpdisciplināri, tie ir saistīti ar plašu drošības jomas apmācību, kas 

nepieciešams organizācijas drošības jomā strādājošajiem, piemēram, pētījumu analīze, ievērojot drošības procedūras, iegūt 

ikdienā efektīvu drošības informāciju un veikt riska analīzi, drošības dienesta specifiskā vadība, tehnoloģiskās metodes u.c. 

Svarīga daļa studiju programmā ir saistīta ar progresīvo tehnoloģiju izmantošanu, lai nodrošinātu augstu drošības līmeni 

attiecīgajā objektā, kur izvēlas piemērotākos tehnoloģiskos līdzekļus. 

 

Informācijas un ekonomiskās drošības institūts (Krievija).  

Institūts sagatavo informācijas drošības, ekonomikas un ekonomiskās drošības bakalaurus un maģistrus. Adrese: 

111250, Krievija, Maskava, Krasnokazarmennaja iela 14, E-pasts: ibb@mpei.ru, Tālr.: 8(495) 778-25-24, (495) 362-72-55, 8 

(495) 673-02-89, Mob. 8-901-578-25-24.  

Mācību ilgums – 4 gadi. Tiek piedāvāti atsevišķi moduļi. Mācības notiek gan pilna laika, gan nepilna laika, gan e-

studijās. Baškīrijas visaptverošā uzņēmuma drošības akadēmija piedāvā apgūt programmu Informācijas aizsardzības 

tehnoloģija un organizēšana. Absolventa kvalifikācija – informācijas aizsardzības eksperts. Eksperts nodrošina informatīvo 

drošību strādājot ar speciālām programmatūrām informācijas portālos. Nodrošina informācijas aizsardzību, atklāj iespējamos 

kanālus informācijas noplūdei. Mācību ilgums: dienas grupās – 5 gadi, neklātienē – 6 gadi, bet papildus iepriekš iegūtai 

augstākai izglītībai – 3,5 gadi. 

 

 

 

mailto:college1@zahav.net.il
mailto:ibb@mpei.ru
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Universitāte „PIAK” (Krievija).    

Personāla un izglītības attīstības korporācija, (Университет „КРОК” (Корпорация Развития Образования и Кадров)) Kijeva 

(metro stacija "Beresteiska"), Lagernaja iela 30-32, istaba 101, 101-1, 123. http://www.krok.edu.ua tel : (044) 455-56-65 , 067-

752-81-51 , 063-434-84-76 , 095-895-16-94 .e - pasts: imb@krok.edu.ua; http://www.krok.edu.ua 

Izglītības un izpēte drošības vadības institūts kvalifikācija: "Profesionālā finanšu un ekonomiskā drošība"; "Analītiķis, 

finanšu un ekonomiskā drošībā". Studiju ilgums: Pilna laika – 1,5 gadi, neklātienē – 2 gadi. Studiju maksa šajā 2013/2014 

akadēmiskajā gadā: Pilna laika – 7800 UAH/semestrī; neklātienes – 5300 UAH/semestrī. Maģistra mācību programmā  

"Finanšu un ekonomiskās drošības vadība" tiek uzņemti Ukrainas pilsoņi, kuriem bakalaura līmeņa pamata izglītība ir – 

"Ekonomika un bizness", "Vadība", "Tiesību zinātnes", "Informācijas drošība" jomās vai profesionālā maģistra līmeņa 

augstākā izglītība. Mācību programmā iekļauta padziļināta apmācība par valsts drošības organizāciju, finanšu un ekonomiskās 

drošības organizēšanu un vadību, informācijas un analītiskā darba drošības organizēšanu, konkurentu izlūkošanu, korporatīvo 

uzņēmumu strīdu risināšanu un mūsdienu metodēm ar personāla uzticamību, komercnoslēpumu drošības organizēšanu, 

īpašumu un personu drošības organizēšanu, u.c. Universitāte "CRIC" – pirmā augstākās izglītības iestāde Ukrainā, kas 

2007.gadā sāka gatavoties profesionālo maģistru programmai: "Finanšu un ekonomiskā drošība". Maģistra programmas 

absolventi "Finanšu un ekonomiskās drošības vadītājs", ir tiesīgi būt drošības uzņēmumu vadītāji, direktori, vietnieki vai filiāles 

vadītāji, kā arī strādāt  par  drošības struktūrvienību vadītājiem gan bankās, gan citās finanšu iestādēs Ukrainā. Pēc valsts 

standarta maģistra grāda, absolventi var turpināt izglītību, lai aizstāvētu doktora disertāciju šādās specialitātēs: 21.04.01 – valsts 

ekonomiskā drošība; 21.04.02 – ekonomiskā drošība biznesa vidē. 

 

7. STUDĒJOŠO APTAUJAS UN TO ANALĪZE. 

Pārskata periodā tika veikta 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Organizācijas 

drošība” studentu elektroniska aptauja, kuras mērķis bija studējošo apmierinātības līmeņa noteikšana, kurā tika iegūti šādi 

galvenie secinājumi: 

1. Vidējie rādītāji ir augsti (novērtēts ar raksturlielumu 4.12), tādējādi var secināt, ka studenti lielākoties ir apmierināti 

ar augstskolā notiekošajiem procesiem, jo sevišķi ar docētāju darbu un materiāli tehnisko nodrošinājumu. 

2. Docētāju darba izvērtējumā visaugstāk tika novērtēts docētāja izklāsts par studiju programmu, pārbaudījuma 

veidiem un prasībām to kārtošanai (4.45), kā arī patstāvīgo studiju vērtēšana un tās objektivitāte (4.33). Savukārt, 

viszemāk tika novērtēts docētāja izklāsts par patstāvīgajām studijām (4.18.) 

3. Materiāli tehnisko nodrošinājumu, kas sevī iekļauj bezmaksas WiFi, drukāšanu, kopēšanu, datornodrošinājumu, 

augstskolas telpu tīrību un kārtību studenti novērtē ar raksturlielumu 4.18. 

4. Kā viens no kritērijiem studiju procesa organizācijā studentiem bija jānovērtē arī informācijas pieejamība un 

pietiekamība par procesiem, kas attiecas uz studiju procesu (studiju programmas apjoms un tās saturs, pārbaudījuma 

veidiem un prasībām to kārtošanai, izvēles kursiem (specializācijām), patstāvīgajām studijām. Vidējais novērtējums 

par informācijas pietiekamību un pieejamību šajos procesos bija 3.6, kas ir par 0.6 vienībām mazāk nekā pag. gadā. 

5. Bibliotēkas fonda piedāvājumu, literatūras izsniegšanas kārtību un tiešsaistes datu bāzi studenti vidēji novērtē ar 

raksturlielumu 4.11. 

6. Visvājāk ir novērtēta Studējošo pašpārvaldes darbība, ar vidējo raksturlielumu 3.6.  

7. Savukārt ar izcilību tiek novērtēti Jaunatnes tūrisma mītnes sniegtie pakalpojumi (5.0). 

 

8. ABSOLVENTU APTAUJAS UN TO ANALĪZE. 

Apkopojot  pirmā līmeņa profesionālās studiju programmas „Organizāciju drošība” absolventu sniegtās atbildes, var 

secināt, ka Studiju programma kalpo kā kompetences pilnveidotājs amata ietvaros. Tā ir atbildējuši 72% no aptaujātajiem 

absolventiem, kā arī dati parāda, ka 72% studentu jau ieguva darbu pirms absolvēšanas 34% nestrādā savā specialitātē, kā arī, 

ka ar bakalaura studiju programmas „Organizācijas drošība”  realizēšanu nākamajā studiju gadā, 43% absolventu apsver domu 

par  studiju turpināšanu Biznesa augstskolā Turība. Taču Studiju programmas absolvēšana ir pavērusi karjeras iespējas jaunā 

darba vietā (14%), vai sniegusi labākas darba iespējas jau esošajā (14%). 42% respondentu strādā valsts sektorā, 29% strādā 

privātā uzņēmumā, kā arī 29% paši nodarbojas ar uzņēmējdarbību.  

 

9. STUDĒJOŠO LĪDZDALĪBA STUDIJU PROCESA PILNVEIDOŠANĀ. 

Studentu līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā notiek piedaloties BAT rīkotajās ikgadējās studentu aptaujās, kā arī 

novērtējot katra studiju kursa un mācībspēka ieguldījumu katra studiju kursa noslēgumā. Ar aptaujas rezultātiem tiek 

iepazīstināti gan attiecīgie mācībspēki, katedru sēžu ietvaros, gan fakultāte, gan arī studiju programmas direktors. Līdz ar to 

studentu izteiktie ierosinājumi tiek analizēti un iespēju robežās tiek iekļauti studiju procesa pilnveidošanā. 

Studējošajiem pēc nodarbību hospitācijām ir iespēja paust savu viedokli gan par studiju procesu, gan attiecīgo studiju 

kursu attiecīgās katedras vadītajam. Visi izteiktie studentu viedokļi par studiju procesa pilnveidošanu tiek izvērtēti, 

nepieciešamības gadījumā izvērtēti arī attiecīgās katedras sēdē.  

Saskaņā ar Fakultāšu nolikumu, Juridiskās fakultātes domes sastāvā ir trīs Juridiskās fakultātes studenti, kas arī ļoti 

aktīvi iesaistās studiju procesa un programmu uzlabošanas darbībā. 

 

Programmas direktors       V.Veinbergs 

19.09.2017.  

http://www.krok.edu.ua/
mailto:imb@krok.edu.ua
http://www.krok.edu.ua/
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2.PIELIKUMS. OTRĀ LĪMEŅA PROFESIONĀLĀ BAKALAURA STUDIJU PROGRAMMA „ORGANIZĀCIJAS 

DROŠĪBA” (42861) 

Studiju 

programmas 

nosaukums 

Kods  

Studiju virziena 

akreditācijas 

datums 

Studiju 

virziena 

akreditācijas 

termiņš 

Studiju 

virziens 

akreditēts līdz 

AII akreditēta 

no  

Īstenošanas 

vieta 

Organizācijas 

drošība 
42861 2017.08.08. 2 gadi 2019.08.05. 1997.05.08. Rīga 

 

 

1. STUDIJU PROGRAMMAS ĪSTENOŠANAS MĒRĶI UN UZDEVUMI. 

Veicināt studenta attieksmju veidošanos, nepieciešamās zināšanas un prasmes, kā arī personības kvalitātes izaugsmi, 

kas nodrošina piektā profesionālā kvalifikācijas līmeņa ieguvi atbilstoši Profesijas standartos noteiktajam profesijas kodam – 

5419 03 un 5419 04 un sekmē studenta konkurētspēju mainīgajā globalizācijas un sociālekonomiskas ietekmes vidē.  

Drošības dienesta vadītājs, ievērojot uzņēmuma stratēģiju, misiju un mērķus, kā arī ievērojot īpašnieku, vadības un 

sabiedrības intereses plāno, organizē un vada ar uzņēmuma drošību saistītos pasākumus, kuri vērsti pret iespējamiem riskiem 

uzņēmuma mantiskām vērtībām, intelektuālam īpašumam, uzņēmumā nodarbinātajam personālam, apmeklētājiem un 

klientiem, kā arī apkārtējai videi.  

Veic drošības dienesta darbības organizāciju un uzraudzību, izstrādā drošības dienesta budžetu un seko tā izpildei, kā 

arī kontrolē darbu izpildi, motivē darbiniekus un nodrošina komunikāciju ar ieinteresētajām pusēm. Drošības dienesta vadītājs 

kontrolē un veic uzraudzību par uzņēmuma drošības, ugunsdrošības un citu normatīvo aktu prasību izpildi drošības jomā, kā 

arī informē un konsultē uzņēmuma vadību un darbiniekus par uzņēmuma drošības jautājumiem. 

 

2. STUDIJU PROGRAMMAS PAREDZĒTIE STUDIJU REZULTĀTI. 

 

Gala pārbaudījums – Valsts pārbaudījums, kas ietver Diplomdarba aizstāvēšanu. 

Studiju programmas sekmīgas absolvēšanas rezultātā iegūstamā kvalifikācija – Drošības dienesta vadītājs un piektā 

līmeņa profesionālā kvalifikācija (profesijas kods – 5419 03), atbilstoši MK 2010.gada 18.maija Noteikumiem Nr. 461 

“Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju 

klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību”. 

Tiesības – izpildot uzņemšanas prasības turpināt studijas maģistra programmā. 

 

3. STUDIJU PROGRAMMAS PLĀNS (STUDIJU KURSU UN STUDIJU MODUĻU SARAKSTS UN TO 

APJOMS KREDĪTPUNKTOS, SADALĪJUMS PA STUDIJU PROGRAMMAS OBLIGĀTĀS, 

IEROBEŽOTĀS IZVĒLES VAI BRĪVĀS IZVĒLES DAĻĀM, NORĀDOT TO APJOMU 

KREDĪTPUNKTOS, ĪSTENOŠANAS PLĀNOJUMS). 

 

Akreditējamā programma ir sagatavota atbilstoši Valsts izglītības standartam un ievērojot standartā noteikto apjomu 

un kredītpunktus. 

 

Studiju kursi Pilna laika studijas Nepilna laika studijas 

1. kurss Apjoms (h) KP Apjoms (h) KP 

Obligātās daļas apjoms (ieskaitot: 

Studiju darbs 1  

Prakse 1)   

684 

120 

240 

36 

3 

6 

492 

120 

240 

36 

3 

6 

Ierobežotās daļas apjoms - - - - 

Izvēles daļas apjoms 48 4 24 4 

2. kurss Apjoms KP Apjoms KP 

Obligātās daļas apjoms (ieskaitot: 

Studiju darbs 2  

Prakse 2) 

712 

80 

320 

36 

2 

8 

532 

80 

320 

36 

2 

8 

Ierobežotās daļas apjoms 48 4 24 4 

Izvēles daļas apjoms - - - - 

3. kurss Apjoms KP Apjoms KP 

Obligātās daļas apjoms (Studiju darbs 3) 488 36 248 36 
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80 2 80 2 

Ierobežotās daļas apjoms 48 4 24 4 

Izvēles daļas apjoms - - -  

4. kurss Apjoms KP Apjoms KP 

Obligātās daļas apjoms (ieskaitot: 

Valsts pārbaudījums 

Pirmsdiploma prakse) 

1184 

480 

560 

38 

12 

14 

632 

- 

560 

26 

- 

14 

Ierobežotās daļas apjoms - - - - 

Izvēles daļas apjoms 24 2 12 2 

5. kurss Apjoms KP Apjoms KP 

Obligātās daļas apjoms  

(Valsts pārbaudījums) 
- - 480 12 

 

Ierobežotās daļas apjoms - - - - 

Izvēles daļas apjoms - - - - 

Kopā (studiju daļās iekļautie studiju kredītpunkti un studiju apjoms): 

Obligātās daļas apjoms  3068 146 2384 146 

Ierobežotās daļas apjoms 96 8 48 8 

Izvēles daļas apjoms 72 6 36 6 

Kopā (studiju programmā): 3236 160 2468 160 

 

 

Pilna un nepilna laika studiju programmas 

Studiju moduļi 

Studiju moduļa apzīmējums Studiju modulis. Studiju modulī iekļauto studiju kursi  KP 

Psih Psiholoģiskās sagatavotības modulis  

 Sociālā psiholoģija drošības jomā 

 Stresa vadīšana krīzes situācijās 

6 

2 

4 

Ekon Komercdarbības sagatavotības modulis 

 Grāmatvedība un finanšu vadība 

 Komercdarbība 

6 

3 

3 

VIP Personīgās apsardzes sagatavotības modulis 

 Pašaizsardzība un Pirmā palīdzība 

 Fizisko personu drošība 

8 

4 

4 

 

 

 

 

Studiju virziens  Iekšējā drošība un civilā aizsardzība. 

Studiju līmenis 6 

Nepieciešamā iepriekšējā izglītība Vidējā izglītība 

Studiju nominālais ilgums 4 gadi (Pilna laika studiju programmā) 

4.3 gadi (Nepilna laika studiju programmā) 

Obligātās daļas apjoms 146 KP (219 ECT) 

Ierobežotās daļas apjoms 8 KP (12 ECT) 

Izvēles daļas apjoms 6 KP (9 ECT) 

Programmas īstenošanas valoda latviešu 

Programmas direktors Vilnis Veinbergs, mob.t.29464463, e-pasts: Vilnis.Veinbergs@turiba.lv 



Pilna laika studijas Programmas ilgums – 4 gadi 

 

Pilna laika studijas, programmas sākuma gads 2016/2017  programmas ilgums 4 gadi. Studijas uzsāktas rudens semestrī 
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1.sem.       16   192       

  

  

        

  

  

  

              

1 TZK Drošības teorija 4 2 N 24 Ek                                     

1 VAL Profesionālā angļu valoda 4 3 N 36 Ek                                     

1 KZK 

Sociālā psiholoģija drošības 

jomā (Psih) 4 2 N 24 Ek                                     

1 TZK Civiltiesības 4 2 N 24 Ek                                     

1 KDK Komercdarbība (Ekon) 4 3 N 36 Ek                                     

1 TZK 
Apsardzes un detektīvdarbības 
tiesības 4 4 N 48 Ek                                     

2.sem.       20       132                                   

1 KDK Vadība 4 3 N     36 Ek                                 

1 TZK Tiesību aizsardzības iestādes 4 2 N     24 Ek                                 

1 TVK 
Pašaizsardzība un Pirmā 
palīdzība (VIP) 4 4 N     48 Ek                                 

1 KDK Civilā aizsardzība 4 2 N     24 Ek                                 

1 TZK Studiju darbs 1 4 3 S     1 A.                                 

1 TZK Prakse 1 4 6 P     6 A.                                 

    
Brīvās izvēles studiju kursi 

(C daļa)   4       48 Ek                                 

1 TZK Tiesību teorija 4 2 N     24 Ek                                 

1 TZK Drošības psiholoģija (Psih) 4 2 N     24 Ek                                 

1 KDK Informācijas tehnoloģijas 4 2 N     24 Ek                                 

3.sem.       13           156                               

2 TZK Organizāciju drošības pamati  4 2 N         24 Ek                             

2 TZK Fizisku personu drošība (VIP) 4 4 N         48 Ek                             

2 TZK Profesionālā ētika 4 2 N         24 Ek                             
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2 TZK 
Darba tiesības, aizsardzība, 
drošība 4 2 N         24 Ek                             

2 TZK 

Administratīvās tiesības un 

administratīvais process 4 3 N         36 Ek                             

    
Profesionālās izvēles studiju 

kursi (B daļa)   2           24 Ek                             

2 TZK Praktiskā šaušana 4 2 N         24 Ek                             

2 KDK Lietvedība 4 2 N         24 Ek                             

2 TZK 

Apdrošināmo risku juridiskie 

aspekti 4 2 N         24 Ek                             

4. sem.        23               156                           

2 TZK 
Informācijas un personas datu 
drošība 4 4 N             48 Ek                         

2 TZK Apsardzes taktika 4 2 N             24 Ek                         

2 TZK 

Objektu drošības koncepcija un 

tehniskie risinājumi 4 4 N             48 Ek                         

2 TZK 
Krimināltiesības un 
kriminālprocess 4 3 N             36 Ek                         

2 TZK Studiju darbs 2 4 2 S             1 A.                         

2 TZK Prakse 2 4 8 P             8 A.                         

    
Profesionālās izvēles studiju 

kursi (B daļa)   2               24 Ek                         

2 TZK 

Materiālo vērtību pavadīšana-

apsardze 4 2 N             24 Ek                         

2 VAL Profesionālā terminoloģija 4 2 N             24 Ek                         

5.sem.       16                   192 Ek                     

3 TZK 
Apsargājamo objektu 
būvniecības aspekti 4 3 N                 36 Ek                     

3 KZK Domāšanas kultūra 4 4 N                 48 Ek                     

3 TZK Kriminoloģija 4 2 N                 24 Ek                    

3 TZK 

Globalizācija un starpkultūru 

saskarsme 4 4 N                 48 Ek                     

3 TZK 

Valsts drošības un aizsardzības 

konstitucionāli tiesiskais 
regulējums 4 3 N                 36 Ek                     

    
Profesionālās izvēles studiju 

kursi (B daļa)   4 N                 48 Ek                     

3 TZK Intelektuālā īpašuma tiesības 4 2 N                 24 Ek                     

3 TZK Prezentācijas māksla 4 2 N                 24 Ek                     
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3 TZK 

Vides aizsardzība un 
ilgtspējīga organizāciju 

attīstība 4 2 N                 24 Ek                     

6. sem.       20                       216 Ek                 

3 TZK Publiskā runa 4 4 N                     48 Ek                 

3 TZK 

Stresa vadīšana krīzes 

situācijās (Psih) 4 4 N                     48 Ek                 

1 TZK 

Noziedzīgu nodarījumu 

prevencijas un atklāšanas 
īpatnības 4 4 N                     48 Ek                 

3 TZK 

Drošības aspekti Latvijas 

vēsturē 4 4 N                     48 Ek                 

3 TZK 

Iepirkumu valsts un pašvaldību 

vajadzībām tiesiskais 

regulējums 4 2 N                     24 Ek                 

3 TZK Studiju darbs 3 4 2 S                     1 A.                 

7.sem.       12                           144               

4 TZK Organizāciju drošība  4 4 N                         48 Ek             

4 KDK 

Grāmatvedība un finanšu 

vadība (Ekon) 4 3 N                         36 Ek             

4 KDK Praktikums personālvadībā 4 2 N                         24 Ek             

4 TZK Praktikums detektīvdarbībā 4 3 N                         36 Ek             

    
Brīvās izvēles studiju kursi 

(C daļa)   2 Izv                         24 Ek             

4 TZK Publiskās tiesības biznesā 4 2 N                         24 Ek             

4 TZK 
Biznesa administratīvie 
procesuālie aspekti 4 2 N                         24 Ek             

8. sem.       26                               26           

4 TZK Pirmsdiplomdarba prakse 4 14 Ppd                             14 A         

4 TZK Valsts pārbaudījums 4 12 VP                             12 VP         

                          

 Psih Psiholoģiskās sagatavotības modulis                

 Ekon Komercdarbības sagatavotības modulis               

 VIP Personīgās apsardzes sagatavotības modulis               
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Nepilna laika studijas Programmas ilgums – 4 gadi un 3 mēneši 

 

Nepilna laika studijas, programmas sākuma gads 2016/2017 . Studijas uzsāktas rudens semestrī 
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1.sem. 

      

16 

  

84 

      

  

  

        

  

  

  

              

1 TZK Drošības teorija 4.3 2 N 12 Ek.                                     

1 VAL Profesionālā angļu valoda 4.3 3 N 12 Ek.                                     

1 KZK 

Sociālā psiholoģija drošības 

jomā (Psih) 4.3 2 N 12 Ek.                                     

1 TZK Civiltiesības 4.3 2 N 12 Ek.                                     

1 KDK Komercdarbība (Ekon) 4.3 3 N 24 Ek.                                     

1 TZK 
Apsardzes un detektīvdarbības 
tiesības 4.3 4 N 12 Ek.                                     

2.sem.       20       48                                   

1 KDK Vadība 4.3 3 N     12 Ek.                                 

1 TZK Tiesību aizsardzības iestādes 4.3 2 N     12 Ek.                                 

1 TVK 

Pašaizsardzība un Pirmā 

palīdzība (VIP) 4.3 4 N     24 Ek.                                 

1 KDK Civilā aizsardzība 4.3 2 N     12 Ek.                                 

1 TZK Studiju darbs 1 4.3 3 S     1 A.                                 

1 TZK Prakse 1 4.3 6 P     6 A.                                 

    
Brīvās izvēles studiju kursi (C 

daļa)   4 Izv     24 Ek.                                 

1 TZK Tiesību teorija 4.3 2 N     12 Ek.                                 

1 TZK Drošības psiholoģija (Psih) 4.3 2 N     12 Ek.                                 

1 KDK Informācijas tehnoloģijas 4.3 2 N     12 Ek.                                 

3.sem.       13           72                               

2 TZK Organizāciju drošības pamati  4.3 2 N         12 Ek.                             

2 TZK Fizisku personu drošība (VIP) 4.3 4 N         24 Ek.                             

2 TZK Profesionālā ētika 4.3 2 N         12 Ek.                            
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2 TZK 

Darba tiesības, aizsardzība, 

drošība 4.3 2 N         12 Ek.                             

2 TZK 

Administratīvās tiesības un 

administratīvais process 4.3 3 N         12 Ek.                             

    
Profesionālās izvēles studiju 

kursi (B daļa)   2 Izv         12 Ek.                             

2 TZK Praktiskā šaušana 4.3 2 N         12 Ek.                             

2 KDK Lietvedība 4.3 2 N         12 Ek.                             

2 TZK 

Apdrošināmo risku juridiskie 

aspekti 4.3 2 N         12 Ek                             

4.sem.        23               60                           

2 TZK 

Informācijas un personas datu 

drošība 4.3 4 N             24 Ek.                         

2 TZK Apsardzes taktika 4.3 2 N             12 Ek.                         

2 TZK 

Objektu drošības koncepcija un 

tehniskie risinājumi 4.3 4 N             24 Ek.                         

2 TZK 

Krimināltiesības un 

kriminālprocess 4.3 3 N             12 Ek.                         

2 TZK Studiju darbs 2 4.3 2 S             1 A.                         

2 TZK Prakse 2 4.3 8 P             8 A.                         

    
Profesionālās izvēles studiju 

kursi (B daļa)   2               12                           

2 TZK 

Materiālo vērtību pavadīšana-

apsardze 4.3 2 N             12 Ek.                         

2 VAL Profesionālā terminoloģija 4.3 2 N             12 Ek.                         

5.sem.       16                   108                       

3 TZK 
Apsargājamo objektu 
būvniecības aspekti 4.3 3 N                 12 Ek.                     

3 KZK Domāšanas kultūra 4.3 4 N                 12 Ek.                     

3 TZK Kriminoloģija 4.3 2 N                 12 Ek.                    

3 TZK 

Globalizācija un starpkultūru 

saskarsme 4.3 4 N                 24 Ek.                     

3 TZK 

Valsts drošības un aizsardzības 
konstitucionāli tiesiskais 

regulējums 4.3 3 N                 12 Ek.                     

    

Profesionālās izvēles studiju 

kursi (B daļa)   4 N                 24 Ek.                     

3 TZK Intelektuālā īpašuma tiesības 4.3 2 N                 12 Ek.                     

3 TZK Prezentācijas māksla 4.3 2 N                 12 Ek.                     

3 TZK 

Vides aizsardzība un ilgtspējīga 

organizāciju attīstība 4.3 2 N                 12 Ek.                     

6.sem       20                       60                   
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3 TZK Publiskā runa 4.3 4 N                     24 Ek.                 

3 TZK 
Stresa vadīšana krīzes situācijās 
(Psih) 4.3 4 N                     24 Ek.                 

1 TZK 

Noziedzīgu nodarījumu 

prevencijas un atklāšanas 
īpatnības 4.3 4 N                     24 Ek.                 

3 TZK 

Drošības aspekti Latvijas 

vēsturē 4.3 4 N                     24 Ek.                 

3 TZK 

Iepirkumu valsts un pašvaldību 
vajadzībām tiesiskais 

regulējums 4.3 2 N                     12 Ek.                 

3 TZK Studiju darbs 3 4.3 2 S                     1 A.                 

7.sem       12                           72               

4 TZK Organizāciju drošība  4.3 4 N                         24 Ek.             

4 KDK 

Grāmatvedība un finanšu 

vadība (Ekon) 4.3 3 N                         24 Ek.             

4 KDK Praktikums personālvadībā 4.3 2 N                         12 Ek             

4 TZK Praktikums detektīvdarbībā 4.3 3 N                         12 Ek.             

    
Brīvās izvēles studiju kursi (C 

daļa)   2 Izv                         12 Ek             

4 TZK Publiskās tiesības biznesā 4.3 2 N                         12 Ek.             

4 TZK 

Biznesa administratīvie 

procesuālie aspekti 4.3 2 N                         12 Ek.             

8.sem       14                                           

4 TZK Pirmsdiplomdarba prakse 4.3 14 Ppd                             14 A         

9.sem       12                                           

5 TZK Valsts pārbaudījums 4.3 12 VP                                 12 VP     

                          

 Psih Psiholoģiskās sagatavotības modulis                

 Ekon Komercdarbības sagatavotības modulis               

 VIP Personīgās apsardzes sagatavotības modulis               
 

  



4. STUDIJU KURSU UN STUDIJU MODUĻU APRAKSTI. 

 

Pieejami BATIS datu bāzē: Studiju darbu uzdevumu folderī. 

 

5. STUDIJU PROGRAMMAS ORGANIZĀCIJA. 

 

Studiju programmas nosaukums 

un kods saskaņā ar Latvijas 

izglītības klasifikāciju: 

Profesionālā bakalaura studiju programma „Organizācijas drošība” 

(42861) 

 

Studiju programmu īstenošanas 

ilgums un apjoms: 
4 gadi, 160 KP (240 ECT) (Pilna laika studiju programmā) 

4 gadi un 3 mēneši 160 KP (240 ECT) (Nepilna laika studiju programmā) 

Studiju programmā  

iegūstamais grāds un profesionālā 

kvalifikācija: 

Profesionālais bakalaura grāds Organizācijas drošībā un piektā līmeņa 

profesionālā kvalifikācija Drošības dienesta vadītājs (5419 03) 

Prasības, uzsākot studiju 

programmas apguvi: 

Reflektants studijām Otrā līmeņa bakalaura profesionālā studiju programmā 

”Organizācijas drošība” iesniedz: izrakstu no ambulatorā, stacionārā pacienta 

medicīniskās kartes (027/u), kas apliecina, ka reflektants ir praktiski vesels; 

izziņu no narkologa, izziņa no psihiatra; izziņa no Iekšlietu ministrijas 

Informācijas centra par (ne)sodāmību, kā arī vidējo izglītību apliecinošs 

dokumentu, vērtējums centralizētajos eksāmenos latviešu valodā un svešvalodā 

– ne zemāks par E līmeni. 

Studiju virzienam atbilstošo 

studiju programmu īstenošanas 

vietas adrese, studiju veids un 

forma:  

Profesionālā bakalaura studiju programma „Organizācijas drošība” īstenošanas 

vietu adreses: Graudu iela 68, Rīgā. 

Plānotais studiju veids un forma:  

1) pilna laika klātienes studijas; 

2) nepilna laika vakara studijas; 

3) nepilna laika neklātienes studijas. 

Izmantotās studiju metodes un 

formas: 

Studiju kursu tēmas tiek pasniegtas interaktīvā veidā, uzdodot jautājumus 

studējošajiem un rosinot uz diskusiju, kā arī izmantojot PowerPoint 

prezentācijas. Lekciju laikā studenti tiek iesaistīti praktiskādarbā gan individuāli, 

gan grupā, kas norāda uz studentu individualitātes, kā arī sociālo īpašību 

izcelšanu un attīstīšanu. 

Studiju process ir dalīts: teorētisko zināšanu iegūšana studijās klātienē un 

patstāvīgajās studijās; praktisko iemaņu apguve studiju laikā klātienē un 

individuālajā praksē.  

Klātienē lekcijas notiek interaktīvā veidā, lasot lekcijas, ilustrējot tās ar 

PowerPoint prezentācijām, uzdodot jautājumus studentiem un rosinot studentus 

diskutēt.  

Studiju praktisko kursu sadaļā studenti ar savu praktisko līdzdalību apgūst tikai 

praktiskajā darbībā iegūstamās iemaņas. Praktiskās nodarbības tiek pamatotas uz 

teorētiskajās nodarbībās iegūtajām zināšanām, tādējādi nostiprinot teorētisko 

zināšanu bāzi un papildinot profesionalitāti ar praktiskajām iemaņām. Pēc 

praktiskā darba diskusiju veidā  notiek paveiktā praktikuma analīze, kur students 

spēs noteikt savas un citu studentu stiprās un vājās puses, kā arī praktikumā 

pieļautās kļūdas. 

Patstāvīgās studijas ir augstskolas studiju procesa obligāta sastāvdaļa, studenta 

patstāvīgs darbs studiju kursa ietvaros, kura apjoms atbilst studiju kursa 

kredītpunktiem. Tas ietver sevī obligātās un papildus literatūras studijas, kārtējo 

pārbaudījumu izpildi, gatavošanos nodarbībām, semināriem, kontroldarbiem un 

noslēguma pārbaudījumiem u.c. darba veidiem, atbilstoši studiju kursa 

aprakstam. 

Studentiem paralēli tiks piedāvāti profesionālās izaugsmes semināri, kas nav 

iekļauti programmā, bet tieši sastās ar licencējamās programmas profesiju. 

Piemēram, IDET, International Fair of Defence and Security Technology, kura 
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notiek vienu reizi divos gados. Šajā izstādē ir izstādītu pasaules populārāko 

drošības tehnikas, sistēmu un risinājumu ražotāju izstrādājumi. Tiks organizēti 

Latvijas populārāko drošības organizāciju semināri ar pieredzes apmaiņu, kurā 

studentiem būs iespēja klātienē iepazīties un uzdot jautājumus Profesionāļiem. 

Profesionāļu iesaiste programmas 

īstenošanā: 

 

Studiju programmā iesaistītais akadēmiskais personās ir augsti kvalificēts un 

kompetents, un nodrošina studējošajiem nepieciešamo pētniecības iemaņu, 

teorētisko zināšanu, prasmju un kompetenču apguvi.  

Lai veiksmīgi ritētu Studiju prakses ir noslēgti sadarbības līgumi par sadarbību 

mācību prakses nodrošināšanai. Līgumi ir noslēgti starp Biznesa augstskolu 

Turība un Prakses iestādēm, kas ir  lielākie Latvijā drošības jomas pārstāvošie 

uzņēmumi G4S, Grifs AG, kā arī ar Latvijas Drošības Biznesa Asociāciju 

LDBA).  Sadarbībā ar LDBA studentiem piedāvājam  plašas iespējas apgūt 

praksi vairāk kā 30 biedru uzņēmumos (SIA PĀRSLA-APSARDZE; AS “ 

ARCIS”; SIA "GLOBAL INTELLECTUAL SECURITY"; SIA "Baltic Security 

Service"; SIA "Legatus";  SIA "QUANTRUM"; “Rangs JNS” SIA; SIA "SC 

GROUP"; SIA "Mustangs Apsardze"; SIA "BASK apsardze"; SIA "BIZNESA 

DROŠĪBA"; SIA "GENS";  SIA "EVOR"; SIA "EVOR. L"; SIA "Securitas 

Latvia"; SIA "Evor M"; SIA "GVARDS"; SIA "Holmserviss"; SIA "RECRUIT"; 

SIA "RESPEKTS"; SIA "RĪGAS APSARDZES SABIEDRĪBA"; SIA "SAIF"; 

SIA "STELS"; SIA "VSV GROUP"; RRF SIA "TORNIS"; SIA "TALCOMM"; 

SIA "MSC STORM"; SIA "Apsardzes sistēmas TEKTOR"; SIA "Koblenz 

Drošība"; SIA "ELANGA"; SIA "Multiplekss AG").  

 

Papildus augstāk minētajiem uzņēmumiem BA Turība piedāvā studentiem 

praksē nepieciešamās iemaņas apgūt  BA Turība Iekšējās drošības dienestā. 

Studiju programmas 

struktūrloģiskā shēma: 

Elektroniskajā mapē blakus studiju programmas aprakstam ievietota 

programma tabulas veidā. 

Studiju programmas kursi un to 

apraksti:  

Ievietoti elektroniskajā mapē blakus studiju programmas aprakstam. 

Studiju īstenošanas grafiki:  

 

Ievietoti elektroniskajā mapē blakus studiju programmas aprakstam. 

Programmas īstenošanā iesaistītās 

katedras:  

Tiesību zinātņu katedra, Komercdarbības katedra, Komunikācijas zinātņu 

katedra, Valodu katedra, Tūrisma un viesmīlības katedra 

Vērtēšanas sistēma (izglītības 

kritēriji un vērtēšanas metodes 

studiju rezultātu sasniegšanai un 

novērtēšanai, pārbaudes formas un 

kārtība): 

 

Lekcijas, kā mācību metodi pielieto proporcionāli vairāk tādos priekšmetos, 

kuros ir iespēja sniegt vairāk teorētisku zināšanu un studentam nav nepieciešams 

grupu darbs vai diskusijas. 

Semināri, kā mācību metode, tiek izmantota mācību priekšmetos, kuros 

studentam ir lielāka iespēja veikt patstāvīgu darbu un pētījumus. Semināru laikā 

studentam ir iespēja izteikt savu viedokli, to aizstāvēt, kā arī uzklausīt citus 

studentus. 

Grupu darbs, kā mācību metode, tiek pielietots tādos priekšmetos, kuros ir 

nepieciešams komandas darbs. Studentam darbojoties grupā ir iespēja nostiprināt 

teorētiskās zināšanas, izprast teorijas būtību un iesakņot tās praktiskajā darbībā.  

Piemēram, praktikumi vadībā, fizisko personu drošībā, korupcijas atklāšanā un 

novērošanā.   

Katra studiju kursa apguves laikā studentam ir jānokārto studiju kursa 

programmā noteiktie kārtējie pārbaudījumi – kontroldarbi un/vai studiju 

patstāvīgie darbi.  

Studiju programmas apguves vērtēšanas pamatformas ir eksāmens, kas jākārto 

katra studiju kursa noslēgumā. Studiju kursa noslēguma pārbaudījumam tiek 

pielaisti studenti, kuri izpildījuši visas studiju kursa aprakstā noteiktās prasības 

(nokār¬tojuši visus kārtējos pārbaudījumus), nokārtojuši līgumā par izglītības 

iegūšanu noteiktās saistības, kā arī ir aizstāvējuši iepriekšējā studiju ga¬da 

prakses atskaiti un studiju darbu. Pārbaudījuma forma ir noteikta studiju kursu 
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programmu aprakstos. Eksāmenā Studiju programmas  apguve tiek vērtēta ar 

atzīmi 10 ballu vērtējuma skalā atbilstoši MK Noteikumiem. Biznesa augstskola 

Turība STUDIJU NOLIKUMS  

Studiju programmas izmaksas Studiju programmas īstenošanai nepieciešams:  

- ierīkotas auditorijas aprīkotas ar multimediju projektoru un datoru; 

- bibliotēka ar atbilstošu studiju programmai literatūras klāstu un brīvu pieeju 

datoriem, kas sniegtu iespējas studentiem gūt informāciju globālajā tīmeklī; 

- lasītava; 

- datorklase ar nepieciešamo programmatūru; 

- kopētājs; 

- praktisko uzdevumu pildīšanai teritorija/vieta (šautuve; auto trase, reāla 

apsargājama teritorija). Ir noslēgti Nodomu līgumi ar uzņēmējiem par speciālo 

autovadīšanu, šautuves sniegtajiem pakalpojumiem, speciālās tehnikas un 

aprīkojuma izmantošanu  

Studiju programmas atbilstība 

profesijas standartam 

Studiju programmas sekmīgas absolvēšanas rezultātā iegūstamā kvalifikācija – 

Drošības dienesta vadītājs un piektā līmeņa profesionālā kvalifikācija (profesijas 

kods – 5419 03), atbilstoši MK 2010.gada 18.maija Noteikumiem Nr. 461 

“Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem 

pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju klasifikatora 

lietošanas un aktualizēšanas kārtību”. 

Studiju programmas atbilstība 

profesionālās augstākās izglītības 

valsts standartam 

Atbilstoši otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartam, otrā 

līmeņa profesionālo augstāko izglītību un piekto līmeņa profesionālo 

kvalifikāciju (Profesiju standarts) iegūst, apgūstot otrā līmeņa profesionālās 

studiju programmas, kuras īsteno augstskolā un pēc vidējās izglītības apguves.  

Otrā līmeņa profesionālā bakalaura studiju programmā „Organizācijas 

drošība” tiek uzņemtas tikai tādas personas, kuras ir apguvušas vidējo izglītību.  

 Otrā līmeņa profesionālo bakalaura studiju programmu „Organizācijas 

drošība” veido vispārizglītojošie, humanitārie un sociālo zinātņu kursi, kas attīsta 

sociālās, komunikatīvās un organizatoriskās iemaņas. Programmā ir iekļauti 

Drošības jomas teorētiskie un profesionālās specializācijas, kā arī brīvās izvēles 

kursi. Programmas gaitā studenti apgūst profesijai nepieciešamās praktiskās 

iemaņas gan atsevišķos kursos, gan praksē. Programmas kopējais gala 

pārbaudījums ir Valsts pārbaudījums, kas izpaužas diplomdarba izstrādē un 

aizstāvēšanā. 

Studējošo skaits 33 

Pirmajā studiju gadā imatrikulēto 

studējošo skaits 

13 

Absolventu skaits 5 

 

6. Studiju programmas atbilstība profesijas standartam un valsts 

profesionālās augstākās izglītības standartam 

 

Drošības dienesta vadītāja profesijas standarts saskaņots Profesionālās izglītības un nodarbinātības 

trīspusējās sadarbības apakšpadomes sēdē 2013.gada 16.oktobrī  protokolā Nr.6. 

 

Profesionālā bakalaura studiju programmas „Organizācijas drošība” SALĪDZINĀJUMS 

ar Profesijas standartu – Drošības dienesta vadītājs 

 

Profesijas standartos noteiktās 

profesionālās zināšanas 

Studiju programma 

Studiju 

sem. 

Studiju kurss 

Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas priekšstata līmenī 

Globalizācijas loma organizācijas drošības 

procesu attīstībā 

5A 

 

Globalizācija un starpkultūru saskarsme 
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Loģika 5A Domāšanas kultūra 

Filozofija 5A Domāšanas kultūra 

Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas izpratnes līmenī 

Organizācijas drošības sistēmas un to attīstības 

tendences pasaulē 

7A 

5A 

 

Organizāciju drošība  

Valsts drošības un aizsardzības konstitucionāli tiesiskais 

pamatojums 

Krimināltiesības un kriminālprocess 4A Krimināltiesības un kriminālprocess 

Administratīvās tiesības un administratīvais 

process 

3A 

7C 

2C 

Administratīvās tiesības un administratīvais process 

Biznesa administratīvie procesuālie aspekti  

Tiesību teorija 

Komercdarbība 1A 

1C 

3B 

Komercdarbība 

Civiltiesības 

Apdrošināmo risku juridiskie aspekti 

Ekonomika 7A 

7C 

Grāmatvedība un finanšu vadība 

Publiskās tiesības biznesā 

Noziedzīgu nodarījumu novērtēšana un 

atklāšana 

6A Noziedzīgu nodarījumu prevencijas un atklāšanas 

īpatnības 

Tirgzinība 2A Komercdarbība 

Kriminoloģija 5A Kriminoloģija 

Kriminālistika 6A 

 

1A 

7A 

Noziedzīgu nodarījumu prevencijas un atklāšanas 

īpatnības  

Apsardzes un detektīvdarbības tiesības 

Praktikums detektīvdarbībā 

Drošības aspekti Latvijas vēsturē 6A Drošības aspekti Latvijas vēsturē 

Profesionālie termini valsts valodā un vismaz 

divās svešvalodās 

1A 

4B 

Profesionālā angļu valoda 

Profesionālā terminoloģija 

 

 

 

Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas lietošanas līmenī 

Drošības teorija 1A Drošības teorija 

Lietvedība 3B Lietvedība 

Datu aizsardzība 4A Informācijas un personas datu drošība 

Iepirkuma valsts un pašvaldību vajadzībām 

tiesiskais regulējums 

6A Iepirkumu valsts un pašvaldību vajadzībām tiesiskais 

regulējums 

Intelektuālā īpašuma tiesības 5B Intelektuālā īpašuma tiesības 

Organizācijas drošība 3A 

5A 

2A 

7A 

Organizāciju drošība pamati 

Apsargājamo objektu būvniecības aspekti 

Civilā aizsardzība 

Apsargājamo objektu būvniecības aspekti 

Ierobežotas pieejamības informācija 4A Informācijas un personas datu drošība  

Drošības tehniskie līdzekļi un to attīstība 4A Objektu drošības koncepcija un tehniskie līdzekļi 

Vadības teorija 2A 

7A 

Vadība,  

Praktikums personālvadībā 

Materiālo vērtību pavadīšana-apsardze 4B Materiālo vērtību pavadīšana-apsardze 

Informāciju tehnoloģijas 2C Informācijas tehnoloģijas 

Apsardzes taktika 4A Apsardzes taktika 

Tiesību aizsardzības iestādes 1A Tiesību aizsardzības iestādes 

Stacionāro objektu apsardze 4A Objektu drošības koncepcija un tehniskie līdzekļi 

Fizisko personu drošība 3A Fizisko personu drošība 

Darba tiesiskās attiecības 3A Darba tiesības, aizsardzība, drošība 

Darba aizsardzība 3A Darba tiesības, aizsardzība, drošība 

Vides aizsardzība 5B Vides aizsardzība un ilgtspējīga organizāciju attīstība 
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Komunikācijas vadība 2A 

7A 

5A 

5B 

Vadība 

Praktikums personālvadībā 

Globalizācija un starpkultūru saskarsme 

Prezentācijas māksla 

Prezentācijas tehnoloģijas risinājumi un 

māksla 

5B Prezentācijas māksla 

Retorika 6A Publiskā runa 

Stresa pārvaldība 6A Stresa vadīšana krīzes situācijās 

Saskarsmes psiholoģija 1A 

2C 

Sociālā psiholoģija drošības jomā 

Drošības psiholoģija 

Profesionālā ētika 3A Profesionālā ētika 

Pašaizsardzība 2A Pašaizsardzība un Pirmā palīdzība 

Praktiskā šaušana 3B Praktiskā šaušana 

Šaujamieroču uzbūve, darbības principi 3B Praktiskā šaušana 

Pirmā palīdzība 2A Pašaizsardzība un Pirmā palīdzība 

Valsts valoda 3B Lietvedība 

Divas svešvalodas saziņas līmenī 1A 

4B 

Profesionālā angļu valoda 

Profesionālā terminoloģija 

 

7. SALĪDZINĀJUMS AR VIENU TĀDA PAŠA LĪMEŅA UN TĀDAM PAŠAM 

STUDIJU VIRZIENAM ATBILSTOŠU LATVIJAS (JA LĪDZĪGA STUDIJU PROGRAMMA 

LATVIJĀ TIEK ĪSTENOTA) UN VISMAZ DIVĀM EIROPAS SAVIENĪBAS VALSTS 

ATZĪTU AUGSTSKOLU VAI KOLEDŽU STUDIJU PROGRAMMĀM. 

 

Biznesa augstskola Turība (turpmāk tekstā – BA Turība) ir vienīgā augstskola Latvijā, kuras 

realizētajā studiju programmā „Organizācijas drošība” var iegūt profesionāli specifiskās zināšanas un 

prasmes, kuras saistītas ar organizācijas vai uzņēmumam nepieciešamo drošības profesionālu organizēšanas 

darbu.  

Izvērtējot 1. līmeņa studiju programmas „Organizācijas drošība” studentu un absolventu ieteikumus 

un vēlmi turpināt minētās jomas padziļinātu apgūšanu, kā arī Latvijas apsardzes un drošības jomas 

komersantu sniegto informāciju un atsauksmes par darbiniekiem, kuri ir apguvuši drošības jomas prasmes 

studiju programmas „Organizācijas drošība” ietvaros BA Turība, ir secināts, ka studiju programma ir 

lietderīga un sniegtās zināšanas ir nepieciešamas drošības komersantu vidē. Latvijas apsardzes un drošības 

jomas komersanti iesaka saviem darbiniekiem šo studiju programmu „Organizācijas drošība”, kā perspektīvu 

un darbu garantējošu izglītību. Ir veiktas pārrunas ar vairākiem šīs jomas komersantiem, kur uzsvars tiek likts 

uz iespējamo profesionālās izglītības apgūšanu vai papildināšanu atsevišķos moduļos vai tikai priekšmetos. 

Atsaucoties uz iepriekš minēto, ir pārdomāta un sagatavota profesijā nepieciešama akreditējamā 

programma –  

Otrā līmeņa profesionālā bakalaura studiju programma „Organizācijas drošība”. 

Līdzīgas zināšanas un prasmes iespējams apgūt Holandē, Ukrainā, Krievijā, Somijā un Izraēlā.  

 

Hāgas pielietojamo zinātņu universitāte (Nīderlande).  

Tiek piedāvāta bakalaura studiju programma ar starptautisku virzienu, kas pilnībā tiek pasniegta 

angļu valodā – Drošības vadība (Safety and Security Management Studies). Mācību maksa ir aptuveni 1800 

EUR. Drošības un drošības vadības studijas ir četru gadu pilna laika bakalaura studiju programma, kurā 

iepazīstas ar galvenajām drošības un aizsardzības tēmām. Šīs tēmas ir saistītas ar teorētisko kursu un daudz 

praktisko grupu uzdevumiem, kas minēti kā "integrēti drošības un aizsardzības uzdevumi". Programma sastāv 

no pirmā gada, kurā tiek iegūtas pamatzināšanas un studenti tiek iepazīstināti ar pamatprogrammu, tam seko 

trīs gadu galvenais posms. Pēdējos divos gados ir prakse. Students tiek norīkots speciālā grupā, kuru vada 

mācībspēku speciālists, lai studentam vienmēr būtu kontaktpersona dažādu jautājumu risināšanai studiju 

periodā. Katrs no četru gadu studiju blokiem ir vērsts uz konkrētu tēmu, kas nosaka saturu konkrētajā blokā. 

Studiju moduļi nodrošina šīs tēmas un piedāvā padziļinātas zināšanas. Integrēti drošības un aizsardzības 

uzdevumi ir programmas kodols. Šie uzdevumi ir liela apjoma, sarežģīti un tiek veikti grupās. Studiju laikā 

nepieciešams rast risinājumus reālām problēmām. Piemēram, sašķidrinātās gāzes balons atrodas dzīvojamās 

māju vidū, studenti reālā darbībā parāda, kā šādā situācijā rīkoties. Praktiskās darbības tiek papildinātas ar 
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teorētisko bloku, ko students apgūst no studiju materiāliem individuāli vai grupā. Programmā liela nozīme 

tiek piešķirta prezentācijas un komunikācijas prasmei.  

http://www.thehagueuniversity.com/bachelor-studies/bachelor-degree-programmes/safety-and-security-

management-studies/study-m/structure 

 

Laureas lietišķo zinātņu Universitāte (Somija).    

Student Affairs Office, Laurea Tikkurila, Ratatie 22, 01300 Vantaa, Tel. +358 (0) 9 8868 7300, Fax. 

+358 (0) 9 8868 7301, tikkurila.info@laurea.fi. 

http://www.laurea.fi/en/leppavaara/studies/degreeprogrammes/security_management/Pages/defaul

t.aspx 

Laureas Universitāte studentiem sniedz iespēju apgūt profesionāli orientētu izglītību, kur iegūst 

jaunas kompetences pakalpojumu un inovāciju jomā, pētniecības un attīstības darbībā. Laureas Universitāte 

nodarbina aptuveni 500 darbinieku, un ir apm. 8 000 studenti, no kuriem aptuveni 1 200 studentu veic 

pētījumus pieaugušo izglītības programmās. 

Laureas Universitāte piedāvā (210 ECTS kredītpunkti)  140 kredītpunktu apjomā apgūt Drošības 

vadītāja bakalaura programmu angļu valodā. (skat. 2. pielikumu). Programma ilgst 3,5 gadus. Programmu 

absolvējot, persona iegūst bakalaura grādu uzņēmējdarbības vadībā (BBA). 

Ekspertiem drošības jomā jāspēj paredzēt riskus un izmantojot sadarbību strādāt, lai mazinātu 

zaudējumus. 

Programma Drošības vadībā veido kompetences uzlabojot satiksmes drošību, ieviešot novatoriskus 

drošības risinājumus un jaunus pakalpojumus. Mērķis ir nodrošināt studentus ar augstu integritāti un spēju 

attīstīt novatoriskus drošības risinājumus un jaunus pakalpojumus gan privātajā, gan valsts sektorā.  

Absolventi var pieteikties darbā drošības jomā, piemēram, drošības eksperts, drošības dizainers, 

korporatīvā riska vadītājs, apsardzes darbinieku un ugunsdrošības inspektors. Studenti var arī attīstīt savas 

biznesa idejas studiju laikā. 

 

Salīdzinājums starp studiju programmu „ Organizācijas drošība” un Laureas Universitātes studiju 

programmu „Drošības vadība” tabulā 

Laureas Universitāte (Somija) BA Turība 

Studiju kursa nosaukums KP 

(ECTS) 

KP 

(ECTS) 

KP  

STUDENTA IEINTERESĒŠANAS 

KURSS PROFESIONĀLAJĀ JOMĀ 

    

Profesionālā orientācija 5 3 

3 

2 

2 

Drošības teorija 

Profesionālā ētika 

Eksperts metodoloģija drošības vadības 5 3 

4.5 

2 

3 

Drošības psiholoģija (Psih) 

Krimināltiesības un kriminālprocess 

Individualitāte un komanda 5 4.5 

3 

3 

2 

Vadība 

Praktikums personālvadībā 

Drošības attīstība 5 6 4 Drošības aspekti Latvijas vēsturē 

Biznesa Operācijas mainīgajā tirgū 10 4.5 3 Komercdarbība 

Starptautiskā vide no Civilās krīzes 

vadības un drošības viedokļa 
5 3 2 Civilā aizsardzība 

Korporatīvās drošība pamati 10 3 

3 

2 

2 

Kriminoloģija 

Apsardzes taktika 

Starptautiskā vadība 10    

Grāmatvedības pamatprincipi 5 4.5 3 Grāmatvedība un finanšu vadība (Ekon) 

PAMATZINĀŠANU ATTTĪSTĪBA     

Somijas Pamatkurss 1 5 3 

 

3 

3 

2 

 

2 

2 

Tiesību aizsardzības iestādes  

Tiesību teorija 

Organizāciju drošības pamati 

Darba tiesības, aizsardzība, drošība 

Somijas Pamatkurss 2 5 4.5 

 

4.5 

3 

 

3 

Administratīvās tiesības un 

administratīvais process; 

http://www.thehagueuniversity.com/bachelor-studies/bachelor-degree-programmes/safety-and-security-management-studies/study-m/structure
http://www.thehagueuniversity.com/bachelor-studies/bachelor-degree-programmes/safety-and-security-management-studies/study-m/structure
mailto:tikkurila.info@laurea.fi
http://www.laurea.fi/en/leppavaara/studies/degreeprogrammes/security_management/Pages/default.aspx
http://www.laurea.fi/en/leppavaara/studies/degreeprogrammes/security_management/Pages/default.aspx


 35 

 

4.5 

 

6 

 

3 

 

4 

Apsargājamo objektu būvniecības 

aspekti; 

Valsts drošības un aizsardzības 

konstitucionāli tiesiskais regulējums; 

Organizāciju drošība 

Ceļojumu drošība 5 6 

3 

3 

4 

2 

2 

Pašaizsardzība un Pirmā palīdzība (VIP); 

Praktiskā šaušana; 

Materiālo vērtību pavadīšana-apsardze 

Civilo krīžu vadība 5 3 

3 

2 

2 

Civiltiesības; 

Sociālā psiholoģija drošības jomā 

Biznesa vadība 5 3 

3 

2 

2 

Publiskās tiesības biznesā 

Biznesa administratīvie procesuālie 

aspekti 

Biznesa komunikācijas prasmes 5 3 

6 

2 

4 

Prezentācijas māksla 

Publiskā runa 

Starpkultūru un krīzes komunikācija 5 6 4 Stresa vadīšana krīzes situācijās (Psih) 

Pakalpojumi un jauno tehnoloģiju 

izmantošana pārrobežu drošības vidē 
5 3 

3 

2 

2 

Informācijas tehnoloģijas; 

Apdrošināmo risku juridiskie aspekti; 

Informācijas drošība 5 6 

 

3 

4 

 

2 

Informācijas un personas datu drošība; 

Intelektuālā īpašuma tiesības 

Korporatīvā sociālā atbildība 5 6 

3 

4 

2 

Domāšanas kultūra 

Vides aizsardzība un ilgtspējīga 

organizāciju attīstība 

PADZIĻINĀTAS PROFESIONĀLĀS 

KOMPETENCES BLOKS 

    

Jaunrades  attīstība dienesta darbā 10 6 

 

4.5 

6 

 

6 

4 

 

3 

4 

 

4 

Noziedzīgu nodarījumu prevencijas un 

atklāšanas īpatnības 

Praktikums detektīvdarbībā 

Objektu drošības koncepcija un tehniskie 

risinājumi 

Fizisko personu drošība (VIP) 

Biznesa nepārtrauktības plānošana 10 3 2 Iepirkumu valsts un pašvaldību 

vajadzībām tiesiskais regulējums 

Drošības pielaides starptautiskajā 

darbībā 
10 6 

 

6 

4 

 

4 

Apsardzes un detektīvdarbības tiesības 

Globalizācija un starpkultūru saskarsme 

Prakse  1 15 9 

12 

6 

8 

Prakse 1 

Prakse 2 

Prakse  2 15 21 14 Pirmsdiplomdarba prakse 

Diplomdarbs 15 4.5 

3 

3 

18 

3 

2 

2 

12 

Studiju darbs 1 

Studiju darbs 2 

Studiju darbs 2 

Valsts pārbaudījums 

UNIV. KOPĪGIE PĒTĪJUMI     

Sākotnējais tests somu valodā 0 3 2 Lietvedība 

Runāt prasmes somu valodā 0 3 2 

3 

Profesionālā terminoloģija 

Profesionālā angļu valoda Rakstveida prasmes somu valodā 0 4.5 

Sākotnējā tests zviedru valodā 0  

Runāt prasmes zviedru valodā 0  

Rakstveida prasmes zviedru valodā 0  

IZVĒLES PĒTĪJUMI     

Uzņēmējdarbība Drošības biznesā 5    
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Apkalpošana Mārketings un tirdzniecība 5    

Somijas vide 5    

Nodrošināt kritisko infrastruktūru 5    

Drošības audits un pārmeklēšana 5    

 

Augstāk minētās mācību iestādes piedāvātā studiju programmas, kuras ir profesionālas, kā arī sniedz 

studējošajiem praktiskās iemaņas un teorētiskās zināšanas Drošības jomā. 

Jāpiezīmē, katra no mācību iestādēm ir specifiska, gan ģeogrāfiskā izvietojuma, gan politisko 

vajadzību ziņā. Studiju programmas ir ar dažādiem studiju beigu kredītpunktu nosacījumiem, kā arī ar mācību 

struktūru. Jāpieņem, ka pieminēto mācību iestāžu apmācības ir tieši saistītas ar to vidi, kuras to pārstāv.  

Hāgas pielietojamo zinātņu universitātē (Nīderlande) un Laureas lietišķo zinātņu universitātē 

(Somija) studiju kursus pasniedz tikai angļu valodā un ar starptautisku sadarbības ideju. 

 Pamatojoties uz Valsts profesionālās augstākās izglītības standartu, akreditējamā programma ir 

apjomīgāka par citām līdzīgām programmām ārvalstīs, kā arī apgūstamās zināšanas un iemaņas ir pieskaņotas 

Latvijas videi. 

 

 

Programmas direktors       V.Veinbergs 

 

19.09.2017 


