
 

 

TĀLĀKIZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS KURSS 

 

RISKU VADĪBA PASĀKUMU ORGANIZĒŠANĀ UN DROŠĪBAS PLĀNS 

PASĀKUMOS 

 

KURSA MĒRĶIS: Sniegt zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas, lai jebkurš pasākums 

būtu drošs gan apmeklētājiem, gan visiem tā dalībniekiem. Kultūras 

notikumu organizatoriem, pilsētu un novadu svētku, brīvdabas 

pasākumu un koncertu rīkotājiem pilnveidot zināšanas un apgūt 

prasmes izstrādāt drošības plānu pasākumiem atbilstoši drošības 

plāna izstrādāšanas vadlīnijām, par ko izsmeļoši stāstīs un ar 

praktiskiem piemēriem papildinās Valsts drošības dienesta pārstāvji.  

Pasākumu organizatoriem ir jābūt gataviem pieņemt atbildīgus 

lēmumus jebkurā situācijā, tādēļ šī kursa mērķis ir pilnveidot 

zināšanas par risku vadības procesu pasākumā, padziļināt izpratni par 

Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likumu un likuma 

grozījumiem, ko nodrošinās pieredzējušu drošības ekspertu 

skaidrojums ar praktiskiem piemēriem. Padziļināt izpratni par 

atbildīgu pasākumu norises vietu izvēli, ņemot vērā ugunsdrošības 

ekspertu ieteikumus, un pilnveidot zināšanas par pasākumu tiesisko 

regulējumu. Pasākumu organizēšanā būtiska loma ir efektīvai risku 

pārvaldības sistēmai, kas nodrošina savlaicīgu risku identificēšanu, 

novērtēšanu, riska mazināšanu vai novēršanu un risku kontroles 

procesu. Kursa mērķis ir pilnveidot pasākumu rīkotāju zināšanas par 

risku vadības procesu, padziļināt izpratni par pasākumiem 

raksturīgāko risku prevenciju, gūt prasmi izstrādāt risku vadības plānu 

un īstenot risku kontroli. 

MĒRĶAUDITORIJA: Kultūras notikumu organizatori, pilsētu un novadu svētku, brīvdabas 

pasākumu un koncertu rīkotāji, kultūras projektu un iestāžu vadītāji, 

producenti, kultūras un izklaides industrijas darbinieki, jebkurš 

interesents, kurš grib organizēt pasākumu. Kurss būs noderīgs gan 

pieredzējušiem pasākumu rīkotājiem, gan iesācējiem. 

DALĪBNIEKU 

IEGUVUMI: 

 Apgūti droša pasākuma organizēšanas pamatprincipi; 

 padziļināta izpratne par drošības plāna izstrādāšanas vadlīnijām; 

 prasme praktiski izstrādāt drošības plānu pasākumam; 

 zināšanas par ar pasākumiem saistītiem riskiem, riska faktoriem,  

riska līmeņa noteikšanu,  risku identificēšanu un klasificēšanu; 
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 izpratne par Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības 

likumu un likuma grozījumiem, to ievērošanu pasākumu 

organizēšanā; 

 izpratne par ugunsdrošības normatīvajiem regulējumiem un to 

ievērošanu pasākumu norises vietas izvēlē un pasākuma 

sagatavošanas procesa organizēšanā; 

 aktuāla informācija no atbildīgo drošības dienestu pārstāvjiem par 

tiesiskajiem un normatīvajiem regulējumiem drošības jautājumos. 

KURSA TĒMAS: Pasākumiem raksturīgie riski. Risku pārvaldības plāns. 

Pasākumu tiesiskais regulējums. 

Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likums un 

likuma grozījumi, to praktiskā īstenošana pasākumu 

organizēšanā. 

Drošības plāns. Drošības plāna izstrādāšanas vadlīnijas. Drošības 

plāna praktiska izstrādāšana. 

Droša pasākuma organizēšanas pamatprincipi. Ugunsdrošības 

normatīvie regulējumi. Pasākumu norises vietu atbilstība. 

Par sabiedrisko kārtību un drošību pasākumā atbildīgā persona. 

Pasākumiem raksturīgāko risku preventīva pārvaldība. 

IZGLĪTIBAS 

PROGRAMMAS 

APJOMS (akadēmiskās 

stundas): 

16 akadēmiskās stundas tiešsaistē. 

DALĪBNIEKU SKAITS: Kursa norise tiks nodrošināta, ja grupā būs pieteikušies vismaz 12 

dalībnieki. 

Dalībnieku skaits ierobežots. 

KURSA ĪSTENOŠANAS 

VEIDS: 

Tiešsaistē. 

KURSA ĪSTENOŠANAS 

PERIODS: 

No 2023. gada 22. februāra līdz 15. martam, 

1 reizi nedēļā, tiešsaistē, trešdienās no 17:30-20:45, 

22. februārī, 1. martā, 8. martā un 15. februārī. 

PIETEIKŠANĀS: Līdz 20.02.2023., aizpildot pieteikumu kulturaskoledza.lv, sadaļā 

TĀLĀKIZGLĪTĪBA.  

Pēc reģistrācijas no kursu koordinatora saņemsiet kursa dalības 

līgumu. Kursa mācību apmaksa jāveic pirms mācību uzsākšanas. 

DALĪBAS MAKSA: 140 EUR 
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 Kursu beidzēji saņems LKA Latvijas Kultūras koledžas izsniegtu 

apliecību par 16 akadēmisko stundu tālākizglītības programmas 

apguvi. 

 

Lekciju saraksts 

Pasniedzējs Lekcijas  tēmas. Ak h  Datums 

Brigita 

Rozenbrika 
Pasākumiem raksturīgie riski. Risku pārvaldības 

plāns. 
2 22.02.2023. 

  

Riska faktori. Riska līmeņa noteikšana. Risku 

identificēšana un klasificēšana. Risku vadības plāna 

izveidošanas pamatprincipi. Risku vadības process. 

Lēmumu pieņemšana. Risku kontroles stratēģija. 

Izvairīšanās no riska. 

   

Baiba Erdmane Pasākumu tiesiskais regulējums. 
2 22.02.2023. 

  

Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības 

likums un uz tā pamata izdotie tiesību akti 

(neatliekamā medicīniskā palīdzība, civiltiesiskā 

apdrošināšana). Ar pasākumiem saistītie normatīvie 

akti (dronu tiesiskais regulējums, rāciju izmantošana, 

pasākumu audiovizuālā fiksēšana  fizisko personu 

datu aizsardzības kontekstā u.c.). 

  

Aleksandrs 

Bukēvičs. 

drošības eksperts 

 

Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības 

likums, grozījumi un izmaiņas. 
1 01.03.2023. 

  

Grozījumi publisku izklaides un svētku pasākumu 

drošības likumā. Paaugstināta riska pasākumi. 

Drošības plāns paaugstināta riska pasākumiem. 

   

Agnis Pūpols, 

ugunsdrošības 

eksperts. 

Droša pasākuma organizēšanas pamatprincipi. 

Norises vietas atbilstība, ugunsdrošības plāns, 

instruktāža. 

1 01.03.2023. 

  

Pasākuma norises vietas atbilstība. Ugunsdrošības 

uzraudzības jomu regulējošie noteikumi. 

Ugunsdrošības plāns un instruktāža. 

   

Valsts drošības 

dienesta 

pārstāvji. 

 

Drošības plāna izstrādāšanas vadlīnijas. 2 01.03.2023. 

 

Valsts drošības dienesta izstrādāto vadlīniju 

pielietojums drošības plāna izstrādāšanā, praktiski 

piemēri, komentāri, skaidrojumi. 

  

Valsts drošības 

dienesta 

pārstāvji. 

Drošības plāna izstrādāšana. 4 08.03.2023. 

  

Paaugstināta riska pasākuma drošības plāna 

izstrāde. Pasākuma drošības nodrošināšana. Sakaru 

un pasākuma darbinieku, dalībnieku un apmeklētāju 

apziņošanas procedūras un shēmas. Pasākuma 

darbinieku, dalībnieku un apmeklētāju evakuācijas 

   



4 

 

ceļi un pulcēšanās punkti. Pasākuma dalībniekiem un 

apmeklētājiem sniedzamā informācija un drošības 

paziņojumi. 

Konstantīns 

Rubīns, drošības 

eksperts. 

Par sabiedrisko kārtību un drošību atbildīgā 

persona. 
2 15.03.2023. 

  

Pasākumiem raksturīgāko risku prevencija. 

Pasākuma apmeklētāju plūsmas vadība un kontrole. 

Drošība. Komunikācija. Situācijas monitorēšana un 

kontrole. 

   

 Noslēguma seminārs 2 15.03.2023. 

  Diskusija par kursa tēmām, kursa novērtējums.     

   Kopā 16   

 

 


